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 اإلتفاقية المتعلقة مؤتمر األطراف في
     بالتنوع البيولوجي

 
 الخامساإلجتماع 
 2000 مايو/أيار 26 – 15 ، نيروبي

 
 بالتنوع البيولوجيفي اإلتفاقية المتعلقة  تقرير اإلجتماع الخامس لمؤتمر األطراف

 
 المقدمة

 
 من النظام الداخلي إلجتماعات مؤتمر األطراف في اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع             4 و 3وفقًا للمادتين    - 1

جتماع الخامس لمؤتمر األطراف في        عتمده اإلجتماع الرابع ، عقد اال         ا الذي    4/18البيولوجي وللمقرر    
ستضافته الحكومة الكينية ، بمكتب األمم المتحدة في نيروبي           اذي   المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، ال      االتفاقية

  .2000مايو / أيار26 إلى 15في الفترة من 
 
 :دعيت جميع الدول للمشارآة في اإلجتماع ، وحضرته األطراف التالية في اإلتفاقية  - 2
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حضر اإلجتماع مراقبون عن هيئات األمم المتحدة ووحدات األمانات والوآاالت المتخصصة                      - 4
 :وأمانات اإلتفاقيات التالية 

 
 فريقيااللجنة اإلقتصادية أل 
 منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
 مرفق البيئة العالمية 
 المؤسسة الدولية للتمويل 

أمانة اتفاقية برشلونة لحماية البحر                   
 المتوسط من التلوث
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مكتب مكافحة التصحر والجفاف التابع         
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المرآز العالمي لرصد الحفظ التابع                 
 لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم                   
 والثقافة
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 :مثلت المنظمات األخرى التالية  - 5
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 :ظمات غير الحكومية المن )ب(
 

Aboriginal and Torres Strait 
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Action Aid Kenya 
Ad-hoc Working Group-Tourism of 

the German NGO Forum 
Africa Resources Trust 
African Biodiversity Institute 
African Centre for Technology 

Studies (ACTS) 
African Conservation Centre 
African Indigenous Women 

Organization (AIWO) 
African Wildlife Foundation 
Agricultural Development 

Corporation 
Agricultural University of Norway 
Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld 
Albertine Rift Conservation Society 

(ARCOS) 
Alliance for Youth for Habitat 
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Arab Urban Development Institute 
Arid Lands Information Network 
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Información Indigena 
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Conservation International 
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Coordinación Mapuche de 
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Coordinating Body for the 
Indigenous Peoples' 
Organizations of the Amazon 
Basin (COICA) 

Coordination Nationale pour la 
Défense des Semences Fermières 
(CNDSF) 

Council for Responsible Genetics 
Cultural and Biological Diversity 
Dandora Girls & Women 

Education Centre (DAGWED) 
Defenders of Wildlife 
Development and Environmental 

Research Agency (DERAA) 
Diverse Women for Diversity 
EarthCare Africa 
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East Africa Environmental 
Network 

East African Wildlife Society 
École Nationale Supérieure 

Agronomique 
Ecooperation 
ECOROPA 
EcoTerra International 
Emanzi Food and Peace 

Development Centre 
Environment 2000 
Environment Liaison Centre 

International (ELCI) 
Ethnic Minority and Indigenous 

Rights Organisarion of Africa 
(EMIROAF) 

EUROPABIO (European 
Association for Bioindustries) 
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Fauna and Flora International 
Federation of Saskatchewan Indian 

Nations 
Fellowship Africa Kambe 
First Peoples Worldwide 
FONA/EANHS 
Forest Action Network 
Forest Peoples Programme 
Forum Environment and 

Development, Working Group on 
Biological Diversity 

Foundation for International 
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Franciscans International ECOSOC 
Friends of Nairobi National Park 

(FONNAP) 
Friends of the Earth/National 
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Fundación Zio-Ai 
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Gerster Development Consultants 
Ghana Wildlife Society 
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Green Belt Movement 
Greenpeace International 
Greenpeace International 
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Heifer Project International 
ICFT 
International Institute for 
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(IIED) 

Imperial College, University of 
London 
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Indigenous Biodiversity 

Information Network (IBIN) 
Indigenous Peoples' Secretariat 

(Canada) on the Convention on 
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Institute of Development Studies 
Institute of Genetic Engineering 
Intermediate Technology 

Development Group 
International Centre for Research in 

Agroforestry (ICRAF) 
International Centre for Trade and 

Sustainable Development 
(ICTSD) 

International Centre of Insect 
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International Development 

Research Institute (IDRC) 
International Environmental Action 

Network 
International Seed Trade 

Federation/International 
Association of Plant Breeders for 
the Protection of Plant Varieties 
(FIS/ASSINSEL) 

International Indian Treaty Council 
International Ocean Institute 
International Petroleum Industry 

Environmental Conservation 
Association 
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International Support Group for 
Sustainable Tourism 

International Service for the 
Acquisition of Agri-biotech 
Applications (ISAAA), Afri 
Center 

Kajiado Integrated Rural 
Association for Development 
(KIRAD) 

KALPAVRIKSH 
Kenya Association of Social 

Workers 
Kenya Forestry Research Institute 

(KERI) 
Kenya School of Professional 

Studies 
Kenya Wildlife Service 
Kenya Youth Foundation 
Kenyatta University 
Lake Victoria Environment 

Management Project 
Las Cuatro Flechas de Mexico 

A.C./Rethinking Tourism Project 
Laurier Linguistic Services 
Legworks Environment Inc. 
LUCID 
Lumatete Muchai & Co. Associates 
Maarifa Women Jua Kali 

Organisation 
Maasai Environmental Resource 

Coalition 
Makerere University 
MARECIK-TZ 
MATCOS/Trickle Up 

Documentation Centre-
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Mathare Valley Women Crafts and 
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Max-Planck Institute 
Mazingira Institute 
Meghalaya Environment and 

Wildlife Society 
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Millennium Assessment Secretariat 
Monsanto Co./CGC 
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de Colombia 
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NAADUTARO 
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International 
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Nigerian Conservation Foundation 
Nkusi/COBASE 
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Oxford Centre for the Environment, 
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Pelum Association 
PRONATURA A.C. 
Pulsar International Swedish 

Society for Nature Conservation 
Quaker Peace & Service 
Rethinking Tourism Project 
Rice University 
Ritam 
Rosterman Environmental Youth 
Royal Botanic Gardens, Kew 
Royal Holloway Institute for 

Environmental Research 
Rural Advancement Foundation 

International (RAFI) 
Russian Association of Indigenous 
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Community Development 
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Safari Club International 
Foundation 
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(SSWAAI) 

Simba Maasai Outreach 
Organisation (SIMDO) 
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Society for the Improvement of 
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Solagral Montpellier 
Solagral Nogent 
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(SEARICE) 

Sunshine Project – US Program 
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International (SWAN) 

Tana GEF Project 
Te Iwi Moriori Trust Board 
TEAN 
The Edmonds Institute 
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The Journal of Food Technology in 

Africa (JFTA) 
The World Conservation Union 

(IUCN) 
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Practitioners Together Against 
AIDS (THETA) 

Third World Network 
Torito Plants 
Traditional Indigenous Healers 
TRAFFIC International 
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Health and Development (TICH) 
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Uganda National Council for 

Science and Technology 
(UNCST) 

Uganda Wildlife Society 
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University of California, Berkeley 
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University of Georgia 
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University of Tuebingen 
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Wetlands International 
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Wildlife Conservation Society 
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World Endangered Species 

Protection Association (WESPA) 
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 المسائل التنظيمية -أوًال 
 

 إفتتاح اإلجتماع - من جدول األعمال 1البند 
 

 رئيس اإلجتماع الرابع لمؤتمر األطراف يفتتح اإلجتماع -1-1
 
إفتتح اإلجتماع السيد الزلو ميكلوس ، وزير البيئة في الجمهورية السلوفاآية ورئيس اإلجتماع                      - 6

وفي  . 2000مايو  / أيار 15 من صباح يوم اإلثنين ،         10ر10الرابع لمؤتمر األطراف وذلك في الساعة         
آلمته اإلفتتاحية ، قال السيد ميكلوس أن الكثير قد تحقق في إطار عملية اإلتفاقية منذ انعقاد اإلجتماع                              

. الرابع لمؤتمر األطراف وأبرزها النجاح في إبرام بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية                                   
تماع الحالي إنما هو دليل حقيقي على التزام هذا البلد بالقضية ، وينطوي على                              آينيا لإلج    وإستضافة

قتضى جدول األعمال المثقل    اوقد  . تضحية آبرى من جانب بلد من منطقة تشكو بحق من ندرة مواردها               
. المعروض على اإلجتماع قسطًا عاليًا من التحضير ، وآان هذا اإلجتماع األفضل تحضيرًا حتى اآلن                       

 . توصياتظم البنود الموضوعة في جدول المناقشة خضعت سلفًا لصياغة دقيقة في شكل مشاريع                       فمع
الهيئات الفرعية لإلتفاقية أثناء الفترة     ليست  لعمل الجاد الذي قامت به       ل نتيجة   جاءتوهذه التغطية الشاملة    

ًا عن شكره لزمالئه أعضاء ، وأعرب أيضفحسب وإنما أيضًا الذي قامت به أمانة االتفاقيةما بين الدورتين 
 مالدونادو لجهوده الشخصية    رآما أعرب عن شكر خاص وعرفان للسيد خوان مي        . جتهادهماالمكتب على   

المتفانية في الوصول بالمفاوضات حول بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية إلى هذه الخاتمة                       
 .الناجحة 

 
 لإلتفاقية المتعلقة بالتنوع ي ، األمين التنفيذالبيان اإلفتتاحي للسيد حمداهللا زيدان -1-2

 البيولوجي
 
أعرب السيد حمداهللا زيدان ، األمين التنفيذي لإلتفاقية ، لدى مخاطبته مؤتمر األطراف في آلمته                   - 7

، وللمدير التنفيذي لبرنامج األمم          اإلفتتاحية ، عن شكره للحكومة الكينية وشعبها إلستضافة اإلجتماع                
بيئة لدعمه ولجميع البلدان التي ظلت تدعم أنشطة اإلتفاقية منذ اإلجتماع الرابع لمؤتمر                                  المتحدة لل  
وشكر بوجه خاص الرؤساء وأعضاء المكتب ورؤساء مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية                        . األطراف

 .واألفرقة العاملة ، إضافة إلى آندا مضيفة األمانة 
 
حيث عقد عدد   . لرابع لمؤتمر األطراف آانت فترة حافلة       أضاف أن الفترة التي أعقبت اإلجتماع ا       - 8

من اإلجتماعات المهمة التي قدمت مساهمات بارزة في تعزيز تنفيذ اإلتفاقية والمضي نحو اإلتفاق على                     
وآان أبرز اإلنجازات هو إعتماد بروتوآول       . المفاهيم الرئيسية وتحديد اإلتجاهات لإلجراءات المستقبلية        

وسينظر المشارآون في برنامج عمل اللجنة الحكومية الدولية المعنية           . سالمة األحيائية   قرطاجنة بشأن ال  
ببروتوآول قرطاجنة جنبًا إلى جنب األنشطة األخرى أثناء الدورة ومشاريع المقررات الواردة في الوثيقة               

UNEP/CBD/COP/5/1/Add.2.   روضة على ستعرض السيد زيدان ، بإقتضاب ، البنود الرئيسية المعاثم
 التنوع  –اإلجتماع الحالي ، موجهًا اإلنتباه بشكل خاص إلى البنود الثالثة المعروضة للمناقشة المتعمقة                     

البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة ، واإلستخدام المستدام، ومسألة الحصول على الموارد الجينية                  
 المواضيعيةلمرتبطة بها، والقضايا المتنوعة       واألحكام ا ) ياء (8 وبرنامج العمل المقترح بشأن المادة          -،
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وإذ أشار إلى أن المناقشات التي       . والمتشابكة ، إضافة إلى المقترحات المهمة المتصلة بعمليات اإلتفاقية             
دارت فيما بين شرآاء اإلتفاقية قد ساعدت آثيرًا في تطوير المقترحات ، قال إن هذا التعاون ضروري                         

رًا قال إن الدعم واإلسهامات والتوجيهات المقدمة في اإلجتماع الحالي فيما يتعلق                وأخي. إلنجاح اإلتفاقية   
 .  ستكون موضع تقدير عظيم 10+بمشارآة اإلتفاقية في اإلعداد إلستعراض ريو

 
 لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وس توبفر ، المدير التنفيذيالكلمة اإلفتتاحية للسيد آال -1-3

 
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة في آلمته اإلفتتاحية لدى                توبفر المدير التنفيذي      وسقال السيد آال     - 9

وأآد مجددًا . مخاطبته مؤتمر األطراف ، إن إتباع نهج إيجابي وتعاوني جديد أمر أساسي إلنجاح اإلتفاقية 
إن إفريقيا  وقال  . رغبة األمم المتحدة الصادقة في دعم اإلتفاقية ، موجزًا بعض أنشطتها ذات الصلة                          

تذآرنا بالترابط بين التنوع البيولوجي والفقر وما يقترن بهما من ضرورة ملحة لنهج تعاوني بين البلدان                    
الصناعية والعالم النامي في مجاالت مثل تخفيف أعباء الديون وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا واإلقتسام                 

من أمثلة هذا النهج التعاوني إبرام        . لموارد البيولوجية     وا األحيائيةالعادل للمنافع العائدة من التكنولوجيا        
وإن روح التعاون التي ولدتها عملية          . بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية في إطار اإلتفاقية                

قرطاجنة سادت أيضًا اإلجتماع األخير حول المعارف األصلية في أشبيليا ، أسبانيا ، والمنتدى العالمي                       
يم من جانب برنامج    ظويتجلى اإلسهام الع  . وجي المعقود في نيروبي قبيل اإلجتماع الخامس          للتنوع البيول 

األمم المتحدة للبيئة في اإلتفاقية والجهود المتصلة بها في آثير من الجبهات ، من بينها التزامه بإنجاح تنفيذ 
مرفق البيئة العالمية ،        تقييم األلفية ومشارآته النشطة في برنامج دعم للتنوع البيولوجي ممول من                            

آما يسعى برنامج األمم المتحدة للبيئة أيضًا إلى تقديم مساهمة أآبر في . ومشارآته في جهود بناء القدرات 
 .القضية المهمة المتعلقة بالتنوع البيولوجي الزراعي 

 
 رئيس جمهورية آينيا ب مويارآنيال تورتيش اخطاب فخامة الرئيس د -1-4

 
نيال ا إلى خطاب فخامة الرئيس د           لالجتماع ،    ر األطراف ، في الجلسة اإلفتتاحية          إستمع مؤتم   - 10

ب موي رئيس آينيا الذي رحب فيه بالمشارآين ثم أشار إلى أن األمن الغذائي للماليين من                       ارآتورتيش  
البشر يعتمد على أنشطة صغار المنتجين الذين ساعدوا في تشكيل التنوع البيولوجي الزراعي وإدارته                        

ولذا أشار إلى عظيم إرتياحه إلى أن التنوع البيولوجي الزراعي يتمتع بمكانة عالية على جدول . وتطويره 
فالتنوع البيولوجي يشكل قاعدة الموارد الطبيعية للتنمية اإلجتماعية اإلقتصادية للحاضر                         . األعمال   

قة للجميع فإن العالم لن يسعه أن وما لم ننجح في معرآة مكافحة الفقر وضمان نوعية حياة الئ      . وللمستقبل  
ولكيما تؤدي اإلتفاقية دورًا فعاًال ، فالبد من تقرير           . يفقد أآثر مما فقد من قاعدته اإلجتماعية اإلقتصادية           

مستويات واقعية من العمل الدولي وتدفقات آبيرة من العون في شكل إستثمارات توجه لألنشطة                                      
خذ مؤتمر األطراف خطوات شجاعة بوضع برنامج عمل يتطلب            وللتصدي لتلك القضايا ، إت      . المستدامة

 .شراآات مع جميع أصحاب المصلحة والمؤسسات المالية بما فيها المنظمات الثنائية ومتعددة األطراف 
 
سوف يساهم بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية المبرم مؤخرًا في ضمان وجود مستوى  - 11

إستهالك الكائنات الحية المحورة التي أفرزتها التكنولوجيا             ونقل ومناولة     آاف من الحماية في سالمة           
 بيد أن تنفيذ البروتوآول سيتطلب توفير موارد آافية لبناء وتوسيع مهارات تكنولوجية في                             ،الحديثة   
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ي إدارة  التكنولوجيا األحيائية وإنشاء آلية لتبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية لتحديث القدرات ف               
واشار مع اإلرتياح إلى أن تلك القضايا سوف يتم تداولها بشكل واف في                      . المخاطر وضمان السالمة      

وأعرب أيضًا  . المقرر عقدها أثناء هذا االجتماع        المائدة المستديرة الوزارية وفي الهيئة رفيعة المستوى           
قه من إهتمام ، بإعتبارها متصلة         عن أمله في أن تجد مسألة الحصول الميسر وإقتسام المنافع ما تستح                   

 .بحقوق الملكية الفكرية والمعارف األصلية والتنقيب عن الموارد البيولوجية
 

 بيانات ممثلي منظمات األمم المتحدة وأمانات اإلتفاقيات -1-5
 
 ، قدمت أيضًا بيانات من       2000مايو  / أيار 15الثانية من اإلجتماع المعقود في       العامة  في الجلسة    - 12

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ،            : ممثلي منظمات األمم المتحدة وأمانات اإلتفاقيات التالية                 
، أمانة إتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة          ) اليونسكو( ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة        

نظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية       ذات األهمية الدولية وبخاصة بإعتبارها موئًال لطيور الماء ، والم               
 .واإلتفاقية المتعلقة بحفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة 

 
قال ممثل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة إن حفظ التنوع البيولوجي وإستدامة إستخدامه                  - 13

 الغذائي واإلعاشي ولتحقيق       لألغذية والزراعة أمر أساسي لتلبية اإلحتياجات البشرية األساسية لألمن                 
ولقد اعترف مؤتمر األطراف بالفعل بالوضع المميز للتنوع                    . الزراعة المستدامة والتنمية الريفية            

ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة واللجنة المعنية           . البيولوجي الزراعي والمشاآل المرتبطة به          
 القضايا المتشابكة المتصلة       لمناقشة ن حكوميان دوليا    بالموارد الجينية لألغذية والزراعة هما منتديان           

وترحب اللجنة بأي طلبات مساعدة من مؤتمر             .  اإلتفاقات الدولية    وإلبرامبالتنوع البيولوجي الزراعي       
ومن مالمح التعاون الجدير بالذآر      . األطراف في أي شأن يتصل بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة              

ة لألغذية والزراعة وأمانة اإلتفاقية ، على سبيل المثال ، تجديد إعارة موظف                     بين منظمة األمم المتحد     
برنامج مختص بالتنوع البيولوجي الزراعي وتقييم أنشطة مشترآة في ذلك المجال تبذل بناًء على طلب                     
مؤتمر األطراف في إجتماعه الثالث ، إضافة إلى مواصلة تطوير برنامج عمل بشأن التنوع البيولوجي                      

وتتعاون منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة أيضًا تقنيًا في القضايا المتعلقة ببرنامج عمل               . زراعي  ال
اإلتفاقية بشأن الغابات والنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية والنظم اإليكولوجية لألراضي الجافة والمياه        

وسيسر منظمة األمم المتحدة . ثل المؤشرات الداخلية ، إضافة إلى تعاونها في قضايا من قطاعات متعددة م
لألغذية والزراعة ، بوجه أآثر تحديدًا ، أن تساعد في الجهود المبذولة في إطار المرحلة المقبلة لعمل                           
اإلتفاقية في مجال التنوع البيولوجي للغابات ، عن طريق التقييم العالمي لموارد الغابات لمنظمة األمم                         

وأخيرًا ،  . ة ، وآذا في مجال األنواع الغريبة الغازية والكائنات الحية المحورة               المتحدة لألغذية والزراع  
آرر إلتزام منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة بالعمل مع البلدان األعضاء فيها واألطراف في                               

 . اإلتفاقية في المجاالت التي تقع في إطار واليتها 
 
اإلهتمام إلى ورقتين أساسيتين أعدتهما         ربية والعلم والثقافة   وجه ممثل منظمة األمم المتحدة للت          - 14

لألطراف ردًا على الدعوة التي وجهها مؤتمر           ) UNEP/CBD/COP/5/INF/5(وتوفر األولى    . منظمته  
 باء للنظر في طرح مبادرة         4/10في المقرر     األطراف إلى منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة           

الطريقة التي يرتبط بها    ) UNEP/CBD/COP/5/INF/27(لتوعية العامة فيما تعالج الثانية      عالمية للتعليم وا  
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وهناك مواضيع رئيسية      . باآلخرنهج النظام اإليكولوجي ومفهوم محميات المحيط الحيوي آل منهما                   
نهج متعدد   الفمن خالل      : وقضايا أخرى في إطار اإلتفاقية يجري تنفيذها وتصميمها في آن واحد                             

، الذي تمخضت عنه سلسلة من البرامج ، تستطيع           ) العلوم ، التعليم ، الثقافة ، اإلتصاالت        (تخصصات  ال
أن تقدم أنواع اإلسهامات التي تحتاج إليها األطراف في                   منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة           

 األمين التنفيذي لإلتفاقية في       عدةفي مسا  وستستمر منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة         . اإلتفاقية
جهوده لضمان تدشين آامل وناجح لتنفيذ المبادرة العالمية للتصنيف وهي عملية تتطلب التسريع المقترن                 

وضع مشروع للتدريب وبناء القدرات في مجال التصنيف ، أيضًا  اليونسكووتزمع منظمة . بتمويل مبتكر 
 .في المجاالت التي تستطيع اإلسهام فيها آما ترحب بأي طلبات للمساعدة والشراآة 

 
قال السيد ديلمار بالسكو ، األمين التنفيذي إلتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية والسيما               - 15

باعتبارها موئًال لطيور الماء ، أنه سعيد بإعالنه عن أن تقدمًا حقيقيًا قد تم إحرازه نحو خلق توافق حقيقي                    
وفي أعقاب التوقيع على     . تفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وإتفاقية األراضي الرطبة            في العمل بين اإل    

 - 1998 ، تم إآمال برنامج العمل المشترك األول للفترة                1996مذآرة التفاهم بين اإلتفاقيتين في عام           
ية التنوع   بالتشاور مع أمانة إتفاق     2001 - 2000ع مشروع برنامج عمل جديد للفترة         ض ، وتم و    1999

وفريق اإلستعراض    البيولوجي ورئيسي الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية                
وأوصت الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية            . العلمي والتقني المعني بإتفاقية األراضي الرطبة               

 صادقًا في أن تلقى التوصية دعم جميع الوفود والتقنية والتكنولوجية بإعتماد خطة العمل الجديدة وأنه يأمل
وشجع األطراف على أن تضيف إشارات إلى مشروع خطة العمل المشترآة في قراراتها المتصلة                           . 

بمجاالت العمل األخرى مثل التنوع البيولوجي البحري والساحلي والحرجي وآذلك المتصلة بالموضوع                
 ، نظرًا إلى أن مشروع خطة العمل المشترآة يغطي جميع تلك             المتداخل المتعلق باألنواع الغازية الغريبة    

 يشير إلى أن المقترح الخاص بإعتماد شكل جديد للتقارير                    إذوأعرب أيضًا عن سروره         . المجاالت   
الوطنية شديد الشبه بالشكل الذي إعتمدته األطراف في إتفاقية األراضي الرطبة فمن شأن هذا الشكل                            

 . في الجهود المستقبلية لتوحيد نظام إعداد وتقديم التقارير الوطنية الجديد المقترح أن يساعد
 
أعلن ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن برنامج العمل اإلستكشافي للمنظمة بشأن قضايا                     - 16

 الملكية الفكرية العالمية قد حدد أربع مجاالت رئيسية سارت فيها قضايا تتعلق بالعالقة المباشرة وغير                        
الملكية الفكرية والحصول على الموارد الجينية وإقتسام       : المباشرة بين الملكية الفكرية والتنوع البيولوجي       

المنافع ؛ والملكية الفكرية وحماية المعارف واإلبتكارات والممارسات التقليدية ؛ والملكية الفكرية ونقل                     
وأورد نتائج األنشطة التي      . لعلمي والتقني    التكنولوجيا والحصول عليها ؛ والملكية الفكرية والتعاون ا             

 فيما يتعلق بهذه المجاالت األربع ،        1999-1998قامت بها المنظمة العالمية للملكية الفكرية خالل عامي           
قدمت المنظمة العالمية     . 2001-2000وقدم وصفًا لألنشطة التي تخطط المنظمة القيام بها في عامي                   

 ثالث دراسات حالة     ، ع برنامج األمم المتحدة للبيئة ، إلى مؤتمر األطراف          للملكية الفكرية ، باإلشتراك م     
عن دور حقوق الملكية الفكرية في إقتسام المنافع الناشئة عن إستخدام الموارد البيولوجية والمعارف                             

وعقدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية أيضًا        ) . UNEP/CBD/COP/5/INF/26(التقليدية المرتبطة بها     
 ؛ وسترسل النتائج    2000أبريل  / نيسان 18 و 17جتماعًا حول الملكية الفكرية والموارد الجينية في يومي         ا

وأخيرًا قال . التي يخلص إليها الرئيس من ذلك اإلجتماع ، رسميًا إلى اإلجتماع الخامس لمؤتمر األطراف 
د نطاق واليتها ومواردها ، وتمشيًا مع أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية على إستعداد للتعاون ، في حدو 
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توجيهات الدول اإلعضاء فيها ، مع أمانة اإلتفاقية والهيئات ذات الصلة األخرى حسب ما هو مناسب ،                        
 . ذات الصلة بالملكية الفكرية الحاليبهدف المساعدة في تنفيذ مقررات اإلجتماع 

 
يذي لإلتفاقية المتعلقة بحفظ أنواع الحيوانات         قال السيد أرنولف موالر هلمبريخت ، األمين التنف            - 17

البرية المهاجرة أن أمانة اإلتفاقية سعت دومًا لتوجيه تنفيذ اإلتفاقية نحو التكامل مع أهداف وأغراض                           
ومؤخرًا جدًا ، وبإسهامات قوية وتوجيهات من برنامج األمم . ووسائل اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

وبعد مشاورات مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ، وافق مرفق البيئة العالمية المتحدة للبيئة 
على مشروعين متوسطي الحجم تنفذهما اإلتفاقية المتعلقة بحفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة                                 

 ، وهما األراضي الرطبةباإلشتراك مع اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، وبإسهامات من أمانة إتفاقية           
ه ـدليل ألوج "ولدى توجيهيه اإلنتباه إلى دراسة بعنوان       . يمثالن نموذجًا ممتازًا للتوافق المنسق في العمل         

UNEP/CBD/COP/5/INF/2" (التكامل بين إتفاقية األنواع المهاجرة واإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
تفاقية على دراستها بإمعان لمعرفة آيفية تحديد امكانيات التوافق           ، حث جميع الوفود الوطنية وأمانة اإل       ) 

بين اإلتفاقيتين ، والكيفية التي يمكن أن يستنبط بها مؤتمر األطراف إستنتاجات لمزيد من التوجيهات حول 
وأشار إلى أنه سيعرض األمر على األطراف في              . الموضوع ، سواء في اإلجتماع الحالي أو المقبل                

ة المتعلقة بحفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة والهيئات الفرعية التابعة لها ، ثم أعرب عن أمله                 اإلتفاقي
 منتصف  –أغسطس  /في أن يتخذ اإلجتماع المرتقب لألطراف في هذه اإلتفاقية المقرر عقده في نهاية آب                

  . ، قرارات مماثلة حول أوجه التوافق هذه بين اإلتفاقيتين2002سبتمبر /أيلول
 
 ، إلى     2000مايو   / أيار  22إستمع مؤتمر األطراف ، في الجلسة العامة الرابعة المعقودة في                      - 18

بيانات أدلى بها السيد جورج الويكا ، المدير التنفيذي المساعد لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ورئيس شعبة                     
ألمين العام إلتفاقية اإلتجار الدولي في          اإلتفاقيات البيئية ، متحدثًا نيابة عن السيد وليام ويينستيكرز ، ا                  

أنواع النباتات والحيوانات البرية المهددة باإلنقراض ؛ والسيد روبيرتو لينتون ، باسم برنامج األمم المتحدة 
 .اإلنمائي ؛ والسيد محمد العشري ، آبير الموظفين التنفيذيين ورئيس مرفق البيئة العالمية 

 
عزز إتفاقية اإلتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانات البرية المهددة                وقال السيد الويكا أن ت       - 19

باإلنقراض واإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي التعاون وأن تجدا الحلول المشترآة في المجاالت العامة               
ة وهنأ مؤتمر األطراف على ما توج به من نجاح إبرام بروتوآول قرطاجنة بشأن السالم                           . للسياسة   

 عامًا التي تتمتع بها أمانة إتفاقية اإلتجار الدولي في أنواع            25األحيائية وعرض الخبرة العملية على مدى       
النباتات والحيوانات البرية المهددة باإلنقراض في مراقبة النقل عبر الحدود للنباتات والحيوانات الحية ،                   

ه التنوع البيولوجي ينطوي على التحدي وهو         وقال إن نهج النظام اإليكولوجي تجا       . واجزائها ومشتقاتها   
أيضًا من مواضع اإلهتمام الرئيسية لإلتفاقية وأعرب عن إعتقاده بأن تطبيقه يمكن أن يعزز إلى حد بعيد                     

وفيما يتعلق بمسألة التنمية المستدامة ، وهي            . عن طريق أنشطة اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي               
فاقية اإلتجار الدولي في أنوع النباتات والحيونات البرية المهددة                           موضوع مثير للجدال ضمن إت             

وشدد . باإلنقراض، قال إن ثمة مندوحة ألن تجلو اإلتفاقيتان المسائل المعنية على نحو منطقي ومتسق                       
على أن أهداف اإلتفاقيتين مكملة بعضها لبعض وأن عالقات العمل الوثيقة بين األمانتين وبين المسؤولين                 

 .نفيذهما ، لن تخيب في أن تؤدي إلى حفظ فعال وآفء للطبيعة عن ت
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 قد إعتمد ، آهدف مؤسسي شامل ، الهدف              األمم المتحدة اإلنمائي    برنامجوقال السيد لينتون إن        - 20
وأضاف أن ليس باإلمكان تحقيق التقليل         . 2015العالمي لتقليل الفقر المدقع بمقدار النصف بحلول عام            

ر إال إذا تمت أيضًا إستدامة القدرة اإلنتاجية للنظم اإليكولوجية المحلية والعالمية ، وإذا تمت                   المستدام للفق 
والميزة النسبية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ستكون توفير           . إستدامة البضائع والخدمات التي توفرها         

وعالوة على ذلك ، قال . لقدرات خدمات إسداء المشورة بشأن السياسة العامة ، وتقوية المؤسسات وتنمية ا
إن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سيتيح الدراسات والدروس التشغيلية التي تسفر عنها أعماله لدعم                              

 للغابات ومحفل األمم المتحدة        البيولوجي التنوع بشأن     المتعلقة بالتنوع البيولوجي     اإلتفاقيةبرنامج عمل    
بع لألطراف ، أعاد البرنامج اإلنمائي تنشيط برنامجه الخاص بالسكان ومنذ المؤتمر الرا. المعني بالغابات 

األصليين وشرع ، هو واللجنة األوروبية ، في مبادرة الفقر والبيئة لتحديد توصيات واقعية وتدابير عملية                 
تتلقى وقال إن ثمة طريقة هامة إستحدثت مؤخرًا        . للتصدي للشواغل البيئية لدى الفقراء في البلدان النامية         

 ، الذي  البيولوجيالتنوعبواسطتها البلدان الدعم في تنفيذ اإلتفاقية ، وذلك من خالل برنامج الدعم لتخطيط 
 ، ويتلقى تمويله األساسي من        األمم المتحدة للبيئة    برنامج و  األمم المتحدة اإلنمائي    برنامجيضطلع بتنفيذه   

 يقوم بالعمل على عدد من القضايا المواضيعية                وأضاف أن البرنامج اإلنمائي       .  البيئة العالمية    مرفق
 ، ويظل ملتزمًا إلتزامًا قويًا بالعمل من أجل إنجاح                     المتعلقة بالتنوع البيولوجي      اإلتفاقيةوالشاملة في     

 .تنفيذها
 

 مرفققرطاجنة بشأن السالمة األحيائية وقال إن         بروتوآول   ورحب السيد محمد العشري بإعتماد      - 21
وإضاف أن المرفق يرحب    .  على إستعداد ألن يضطلع بالدور الذي يعهده البروتوآول إليه             البيئة العالمية 

أيضًا بأي دور يذهب إلى أبعد من الدور المقترح في وثيقة األمانة بشأن الموارد المالية اإلضافية                                      
(UNEP/CBD/COP/5/14)           ارد المالية  والذي يترآز حول القيام ، نيابة عن اإلتفاقية ، بتحديد وتنسيق المو

وقال إن جيًال جديدًا من برامج       . اإلضافية من المصادر الثنائية ، والمنظمات الدولية ، والقطاع الخاص               
 ومشاريعه أخذ ، بصورة متزايدة يستخدم الموارد المالية على نحو أفضل ، آما يشهد                البيئة العالمية  مرفق

وأضاف أن تقوية قدرة البلدان       . للنظام اإليكولوجي    بذلك برنامج التشغيل الجديد بشأن اإلدارة المتكاملة           
. على اإلضطالع بإجراءات بيئية عالمية هو هدف هام من أهداف المرفق واإلتفاقيتين اللتين يخدمهما                        

 شهرًا القادمة ، سيعمل المرفق والبرنامج اإلنمائي متشارآين في القيام بعملية تشاورية              18وعلى مدى الـ    
ن إستراتيجية وخطط متعددة السنوات ، تستهدف مساعدة البلدان على مواجهة                      من شأنها أن تسفر ع        

التحديات التي تفرضها اإلدارة البيئية العالمية على وجه التحديد في مجاالت التنوع البيولوجي وتغير                          
وقال إن النجاح في المستقبل يكمن في دمج أولويات المرفق للعمل وجمع القوى             . المناخ وتدهور األرض    

وإن المرفق هو أيضًا     . لتعبئة الموارد المالية ، وإن المرفق على إستعداد لتوفير القيادة في آال المجالين                   
  . المتعلقة بالتنوع البيولوجياإلتفاقيةفي وضع جيد ألن يعمل آدار مقاصة للمساعدة المالية بالتعاون مع 

 
مايو / أيار 26 االجتماع ، المعقودة في       واستمع مؤتمر األطراف ، في الجلسة العامة الخامسة من           - 22

.  ، إلى بيان من السيد هاما أربا ديالو ، األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر                            2000
وقال السيد ديالو إن فقد التنوع البيولوجي وتدهور األرض مرتبطان إرتباطًا وثيقًا باألسباب األساسية للفقر 

وحول .  وبخاصة بسبب اآلثار الضارة التي تترآها على االنتاج الزراعي والغذائي                 في المناطق الريفية   
مسألة التعاون بين االتفاقيتين ، قال إنه على ثقة من أن مؤتمر األطراف في اتفاقية مكافحة التصحر سيقدر 

جي لألراضي قرار مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بوضع برنامج عمل بشأن التنوع البيولو     
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. الجافة وشبه الرطبة وطلب مؤتمر األطراف بأن تعمل أمنتا االتفاقيتين على تطوير برنامج عمل مشترك 
وقال إن تنسيق تنفيذ االتفاقيات البيئية أمر ضروري على المستوى المحلي ، ولذا يعد تطوير القدرات                          

ر العمل التنفيذي في اتفاقية مكافحة          وتوفر ُأط . حسب المتطلبات القطرية مجاًال يحتاج إلى دعم قوي                 
وفضًال عن ذلك يمكن أن يستفيذ برنامج العمل            . التصحر ميزة لتنسيق األنشطة على المستوى المحلي            

أيضًا ، في مجرى التصدي للقضايا المتشعبة موضع اإلهتمامات الواسعة النطاق ، من شبكات البرامج                       
قية مكافحة التصحر من أجل تعزيز تنفيذ األنشطة على المستوى المواضيعية االقليمية القائمة في إطار اتفا

وأعرب عن أمله في أن تقوي المبادرة القائمة بين االتفاقيتين العزم على التعاون عن طريق                       . االقليمي  
اإلجراءات المشترآة مضيفًا أن أمانة اتفاقية مكافحة التصحر على استعداد اآلن للتعاون التام في تحقيق                     

 . المشترآة األهداف
 

 والمنتدى الدولي للسكان األصليين بيانان باسم المنتدى العالمي للتنوع البيولوجي -1-6
 

 في  ببيانممثلي المنتدى العالمي للتنوع البيولوجي والمنتدى الدولي للسكان األصليينأدلى آل من  - 23
 . 2000مايو /يارأ 15الثانية لإلجتماع المعقودة في العامة الجلسة 

 
 في الدورة الخامسة عشرة      ماحدث اإلجتماع    في  ممثل المنتدى العالمي للتنوع البيولوجي       عرض - 24

 مشترك من   200 حوالي   حضرها مباشرة والتي     الحاليل اإلجتماع   يللمنتدى التي عقدت في نيروبي ، قب        
جي من أجل تخفيف حدة وقال إن المواضيع الثالثة الرئيسية لتلك الدورة آانت هي التنوع البيولو.  بلدًا 46

الفقرة ، والصكوك التي تيسير تقاسم المنافع المستقاة من الموارد الجينية، والنظم اإليكولوجية لألراضي                   
أما اإلستنتاجات الرئيسية   . الجافة آإيضاح للتنوع البيولوجي الزراعي وأشكال آسب المعيشة المستدامة             

اضيع فكانت أن مؤتمر األطراف ينبغي ، بين أمور                 لحلقات العمل الثالثة التي عقدت حول هذه المو              
أخرى، أن يوصي بإدراج السلع والخدمات النقدية وغير النقدية التي تقدم عن طريق التنوع البيولوجي                       
إدماجًا آامًال في إستراتيجيات القضاء على الفقر ؛ والمراعاة الكاملة لحقوق وحاجات الفقراء والنساء                         

 من المجتمعات المحلية في اإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع                      والسكان األصليين وغيرهم    
البيولوجي ؛ وإنشاء أو تقوية خطط فعلية للحوافز والمنح الصغيرة ومرافق للقروض الصغيرة من أجل                      
تشجيع مبادرات حفظ التنوع البيولوجي والقضاء على الفقر التي تنشأ في المجتمعات المحلية ؛ والمشارآة 

لة في العمليات المتعلقة بالحصول على الفوائد وتقاسمها بموجب اإلتفاقية ؛ وإعتماد برامج عمل بشأن الكام
التنوع البيولوجي الزراعي واألراضي الجافة وشبه الرطبة يكون محورها المزارع ؛ ودعم اإلجراءات                   

ولوجي الزراعي ونظم إنتاج    التي تهدف إلى تثقيف المستهلك وذلك تعزيزًا للزراعة المستدامة والتنوع البي          
 .األغذية المحلية 

 
أبرزت ممثلة المنتدى الدولي للسكان األصليين الدور الحيوي الذي يمكن أن يقوم به السكان                             - 25

على تأييد إستمرار عمل الفرق       إلتفاقية  وحثت المشارآين في ا    . األصليون في حماية التنوع البيولوجي         
واألحكام ذات الصلة ، وعلى آفالة           ) ياء (8ضوية المخصص للمادة       العامل بين الدورات المفتوح الع        

وقالت إن اإلجتماع ينبغي أن يؤمن      . المشارآة الكاملة والفعلية للسكان األصليين في آل عمليات اإلتفاقية           
أيضًا التنسيق الكافي بين اإلتفاقية والصكوك األخرى والجهات الفاعلة التي تتعامل بحقوق اإلنسان                              

. الملكية الفكرية والبيئة ، وأن يعترف بالدور الهام الذي تقوم به المرأة في حفظ التنوع البيولوجي  وحقوق  
وقالت إن هناك حاجة أيضًا إلى دعم إنشاء شبكات إتصال للسكان األصليين وآليات لتبادل المعلومات من                  
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 في أراضي الشعوب األصلية      أجل التفاعل مع أمانة اإلتفاقية ، وإلى فرض وقف على التنقيب البيولوجي              
 .إلى أن يصبح ممكنًا ضمان حماية حقوق هذه الشعوب ومعارفها التقليدية 

 
 إنتخاب أعضاء المكتب - من جدول األعمال 2البند 

 
 إنتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقرر

 
 اإلتفاقية  من النظام الداخلي إلجتماعات مؤتمر األطراف في         ) أعضاء المكتب  (21ووفقا للمادة     - 26

 *:المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، إنتخب المؤتمر في جلسته اإلفتتاحية األعضاء التالية أسماؤهم 
 )آينيا (يالسيد فرانسيس نينز  :الرئيس 

 
 )نداارو(ايومبيا تيس نآالسيد فو :نواب الرئيس 
 )ماليزيا(زاآري . ح. أالسيد   
 )الكويت(وليمي  منال الدالسيدة   
 )جامايكا(ة إلين فيشير السيد   
 )البرازيل( مارينجيال ريبوا ةالسيد   
 )سلوفينيا(وردانا بلترام غ ةالسيد   
 )التفيا( إلونا جيبسن السيدة   
 )النرويج(السيد بيتر شي    

 
 )فنلندا( مارينا فون فيسينبرغ السيدة  :المقرر 

 
على تكريمه وتكريم آينيا       األطراف   شكر مؤتمر     ،    السيد نينزي رئاسة اإلجتماع           لدى تولي  و - 27

الحظ أن هذا التكريم قد تعزز بفتح باب التوقيع             ثم   آينيا    فيرآين  ا ورحب بجميع المش    .بإنتخابه رئيسًا    
وفي هذا الصدد ، حث     . على أول بروتوآول لإلتفاقية في نيروبي ، وهي المكان الذي ولدت فيه اإلتفاقية                

وآول قرطاجينة المتعلقة بالسالمة األحيائية وعلى أن تلتزم بتنفيذه              جميع البلدان على التوقيع على بروت        
وقال إن األطراف تواجه تحديات عديدة في معالجتها لجدول أعمالها ، وتعهد بأن يبذل قصارى                     . بنجاح

وحث جميع المشارآين   . جهده في تيسير عمل الوفود وفي خدمة أهداف اإلتفاقية خالل السنتين القادمتين               
 .يساعدوه في مهمته هذه وتمنى للمؤتمر النجاح في مداوالته على أن 

 
 أنظر(ثناء الدورة    أوفي الجلسة اإلفتتاحية لإلجتماع أيضًا ، وفي أعقاب إنشاء فريقين عاملين                      - 28

 والسيدةنتخب السيد بيتر شي ، نائب الرئيس من النرويج ، رئيسًا للفريق العامل األول ا، )  أدناه 32الفقرة  
 .فيشير ، نائب الرئيس من جاميكا ، رئيسة للفريق العامل الثاني إلين 

 

                                                
 ، الذي اعتمد في الجلسة       5/20 من المقرر     5 من النظام الداخلي ، بموجب الفقرة          21بعد تعديل المادة      *

كتب المنتخبون في االجتماع    ، تقرر ، آإجراء مؤقت ، أن يظل أعضاء الم           )  أدناه 282أنظر الفقرة   (الخامسة من االجتماع    
على أن يتم إنتخاب رئيس جديد في بداية ذلك                  . الحالي في مناصبهم حتى نهاية االجتماع السادس لمؤتمر األطراف                     

 .االجتماع
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 إنتخاب رئيس االجتماعين السابع والثامن للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 

مايو / أيار 22إنتخب مؤتمر األطراف ، في جلسته العامة الرابعة من االجتماع ، المعقودة في                        - 29
رئيسًا للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية         ) الجمهورية التشيكية ( ، السيد جان بلسنك        2000

 .والتكنولوجية في إجتماعيها السابع والثامن 
 

 إقرار جدول األعمال - من جدول األعمال 3البند 
 

تمد مؤتمر األطراف جدول عا ،  2000مايو  /يارأ 15في الجلسة اإلفتتاحية لإلجتماع المعقودة في        - 30
األعمال التالي على أساس جدول األعمال المؤقت الذي آان قد عمم بوصفه الوثيقة                                                                   

UNEP/CBD/COP/5/1 جدول األعمال  الجديد من 5-17 ، مع البند: 
 

 مسائل تنظيمية -أوًال 
 

 .إفتتاح اإلجتماع  - 1
 

 .إنتخاب أعضاء المكتب  - 2
 

 .إقرار جدول األعمال  - 3
 

 .تنظيم العمل  - 4
 

 .تقرير حول وثائق تفويض الممثلين لإلجتماع الخامس لمؤتمر األطراف  - 5
 

 .قضايا معلقة  - 6
 

 .موعد ومكان إنعقاد اإلجتماع السادس لمؤتمر األطراف  - 7
 

 إعتماد التقارير -ثانيًا 
 

 .تقارير اإلجتماعات اإلقليمية  - 8
 

 . بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية تقارير الهيئة الفرعية المعنية - 9
 

 .تقرير إجتماع ما بين الدورات حول عمليات اإلتفاقية  - 10
 

) ي (8تقرير الفريق مفتوح العضوية العامل بين الدورات والمخصص لتنفيذ المادة                            - 11
 .واألحكام ذات الصلة في اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
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 .الة بروتوآول السالمة األحيائية تقرير عن ح - 12

 
 .تقرير مرفق البيئة العالمية  - 13

 
 .تقرير فريق الخبراء عن الحصول على المنافع وتقاسمها  - 14

 
 .تقرير األمين التنفيذي عن إدارة اإلتفاقية والميزانية للصندوق اإلستئماني لإلتفاقية  - 15

 
 إستعراض تنفيذ برنامج العمل -ثالثًا 

 
 :مجاالت مواضيعية  - 16

 
تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية                 16-1

 ؛) 4/7 و4/5 و4/4تنفيذ المقررات (للمياه الداخلية ، والتنوع البيولوجي للغابات 
 

إستعراض المرحلة األولى من البرنامج وإعتماد          : التنوع البيولوجي الزراعي       16-2
 .امج عمل متعدد السنوات برن

 
 :القضايا المتشعبة  - 17

 
 ؛)  باء4/1تنفيذ المقرر (إعتماد المبادئ : نهج النظام اإليكولوجي  17-1

 
 ؛)  ألف4/1تنفيذ المقرر (التحديد والرصد والتقييم ، والمؤشرات  17-2

 
تنفيذ المقرر  (ع  ئل أو األنوا  ااألنواع الغريبة التي تهدد النظم اإليكولوجية أو المو          17-3

 ؛)  جيم4/1
 

التنفيذ وإحراز المزيد من التقدم بشأن اإلقتراحات           : المبادرة التصنيفية العالمية       17-4
 ؛)  دال4/1تنفيذ المقرر (بإتخاذ تدابير 

 
 إستراتيجية عالمية لصون النباتات ؛ 17-5

 
 :آليات التنفيذ  - 18

 
 ؛) 21 و20المادتان (الموارد واآللية المالية  18-1

 
 ؛) 18المادة (التعاون العلمي والتقني وآلية تبادل المعلومات  18-2
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 ؛) 11المادة (التدابير الحافزة  18-3

 
 واألحكام ذات الصلة ؛) ي (8المادة  18-4

 
 ؛) 13المادة (توعية وتثقيف الجماهير  18-5

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

 
 ) .26المادة (قارير الوطنية الت 18-7

 
 .عمليات اإلتفاقية  - 19

 
  .2002-2001ميزانية برنامج العمل لفترة السنتين  - 20

 
 قضايا ذات أولوية لإلستعراض والتوجيه -رابعًا 

 
النظر في الخيارات لحفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية                        - 21

اضي حوض البحر المتوسط ، واألراضي القاحلة ، وشبه القاحلة ، لألراضي الجافة ، وأر
 .واألراضي العشبية والسافانا 

 
 .اإلستخدام المستدام بما في ذلك السياحة  - 22

 
 .الحصول على الموارد الجينية  - 23

 
 
 

 مسائل ختامية -خامسًا 
 

 .مسائل أخرى  - 24
 

 .إعتماد التقرير  - 25
 

  .إختتام اإلجتماع - 26
 

 تنظيم العمل - من جدول األعمال 4البند 
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 ، على اإلقتراحات بشأن 2000مايو /يارأ 15وافق المؤتمر في جلسته العامة األولى المعقودة في  - 31
تنظيم عمل إجتماعه الخامس ، آما هي واردة في المرفق األول من الشروحات المنقحة لجدول األعمال                     

  .)UNEP/CBD/COP/5/1/Add.1/Rev.1(المؤقت 
 

الفريق العامل األول ، برئاسة السيد بيتر شي                 : وبناًء عليه ، أنشأ المؤتمر فريقين عاملين                  - 32
 ، من جدول     22 و 21 و 3-18، و ) 2-17بإستثناء البند الفرعي      (17 و 16، للنظر في البنود      ) النرويج(

 18 و 2-17، للنظر في البنود       ) ايكاجام(إلين فيشير    السيدة  األعمال ، والفريق العامل الثاني ، برئاسة ا           
وتقرر آذلك أن يتم تناول البنود المتبقية       .  من جدول األعمال     23 و 19، و ) 3-18بإستثناء البند الفرعي    (

 .في الجلسات العامة مباشرة 
 

 عمل األفرقة العامة أثناء الدورة
 

 ، إلى    2000مايو  / أيار 22استمع مؤتمر األطراف ، في جلسته العامة الرابعة ، المعقودة في                     - 33
 .تقارير أولية من رئيسي فريقين عاملين 

 
وعرضت التقارير النهائية للفريقين العاملين على مؤتمر األطراف في الجلسة العامة الخامسة من        - 34

 .مايو / أيار26االجتماع المعقودة في 
 

وقرر إنشاء   . 2000مايو  /يار أ 25 إلى   16 جلسة ، في الفترة من         13عقد الفريق العامل األول       - 35
 2 – 16فريق إتصال يعنى بالتنوع البيولوجي الزراعي ، ويتناول البند : فريقي إتصال مفتوحي العضوية 

؛ وفريق إتصال يعنى بنهج النظام             ) بولندا(مـن جـدول األعمـال ، برئاسـة السيدة إلزبييتا ماتنيوك                    
وقرر أيضًا أن .  من جدول األعمال1 – 17، يعالج البند ) جالنروي(، برئاسة السيد بيتر سشي  اإليكولوجي

 – 16فريق صياغة للتنوع البيولوجي الزراعي، تحت البند : ينشئ أربعـة أفرقة صياغة مفتوحة العضوية 
؛ وفريق صياغة للمبادرة العالمية للتصنيف ، تعالج البند ) غانا(يوبوا . أ.  من جدول األعمال ، برئاسة أ   1
؛ وفريق صياغة   ) البرازيل(ن جدول األعمال ، برئاسة السيد بروليو فيريرا دي سوزا دياس                م 4 – 17

 من جدول األعمال ، برئاسة السيد سيم         21للتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة ، يعالج البند           
 من  22ناول البند    ؛ وفريق صياغة لإلستخدام المستدام، بما في ذلك السياحة ، لت               ) ناميبيا(شيكونغو  . ت

 ) .استراليا(جدول األعمال ويترأسه السيد ديفيد لوسون 
 

 في جلسته الثالثة عشرة             (UNEP/CBD/COP/5/L.20)إعتمد الفريق العامل األول تقريره                  - 36
  .2000مايو / أيار25المعقودة في 

 
وقرر  . 2000مايو  /ار أي 25 إلى   16عقد الفريق العامل الثاني إثنتا عشرة جلسة في الفترة من                 - 37

 23البند  (فريق إتصال مفتوح العضوية ُيعنى بالحصول على الموارد الجينية            : إنشاء ثالثة أفرقة إتصال      
؛ وفريق إتصال مفتوح العضوية لعمليات           ) ماليزيا(زاآري   . ح. برئاسة السيد أ    ) من جدول األعمال    

؛ وفريق  )حدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية      المملكة المت (االتفاقية ، برئاسة السيد جوناثان تيلسون           
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برئاسة )  من جدول األعمال    4 – 18البند  (واألحكام ذات الصلة     ) ي (8إتصال مفتوح العضوية للمادة       
 ) .السويد(السيد جوهان بودغارد 

 
 في جلسته الثانية عشرة ،             (UNEP/CBD/COP/5/L.19)إعتمد الفريق العامل الثاني تقريره              - 38
  .2000مايو / أيار25معقودة في ال
 

 الهيئة رفيعة المستوى لالجتماع
 

مايو / أيار 24عقـدت اجتماعـات الهيئة رفيعة المستوى من االجتماع وفقًا لتنظيم العمل ، في                         - 39
، حيث رآزت على مساعي بناء القدرات للترويج للتصديق على بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة 2000

د تقرير الهيئة رفيعة المستوى ، بما فيه ملخص الرئيس الوارد آتذييل ، في المرفق األول                  وير. األحيائية  
 .بهذا التقرير 

 
 المائدة المستديرة الوزارية

 
 ، مداوالت المائدة المستديرة الوزارية لبناء القدرات في البلدان               2000مايو  / أيار 23عقدت في     - 40

ة بشأن السالمة األحيائية ، وذلك باإلقتران مع اجتماع مؤتمر                   النامية لتيسير تنفيذ بروتوآول قرطاجن        
 .ويرد ملخص رئيس مداوالت المائدة المستديرة الوزارية في المرفق الثاني بهذا التقرير . األطراف 

 
في اإلجتماع    تقرير بشأن وثائق تفويض الممثلين           - من جدول األعمال 5البند 

 الخامس لمؤتمر األطراف
 

سيدة إليونا جيبسين ، نائبة رئيس مؤتمر األطراف ، في الجلسة العامة الخامسة لالجتماع               قدمت ال  - 41
 ، تقرير المكتب عن وثائق تفويض الممثلين لالجتماع                                 2000مايو     / أيار    26، المعقودة في             

(UNEP/CBD/COP/5/L.14) .        من النظام الداخلي إلجتماعات مؤتمر      19وقالت إن المكتب ، وفقًا للمادة 
 ممثًال  135وقد وجد أن وثائق تفويض       .  طرفًا حاضرًا االجتماع      154طراف ، فحص وثائق تفويض       األ

 من النظام الداخلي فيما وجد أو وثائق تفويض ستة ممثلين ال تمتثل إال                      18مطابقة تمامًا ألحكام المادة       
 األطراف الحاضرة     آخرين من   19وهناك ممثلوا    . جزئيًا لتلك األحكام وهي بذلك ليست سليمة تمامًا                

وقد طلب المكتب من األطراف التي لم تقدم وثائق تفويضها أو             . االجتماع لم يقدموا بعد وثائق تفويضهم         
التي قدمت وثائق تفويض ال تمتثل تمامًا للنظام الداخلي ، أن توقع على إعالن تتعهد فيه بتقديم وثائق                              

 . يومًا من نهاية االجتماع 30ن تفويضها بالشكل السليم إلى األمين التنفيذي في غضو
 

 .وإعتمد مؤتمر األطراف تقرير المكتب  - 42
 

 قضايا معلقة - من جدول األعمال 6البند 
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 15المعقودة يوم     من االجتماع ،        تناول مؤتمر األطراف هذا البند في جلسته العامة األولى                       - 43
ظار إلى المذآرة التي أعدها األمين التنفيذي           لفت األن الذي  ة  ـ ، وقدم البند ممثل لألمان         2000مايو  /يارأ

  .)UNEP/CBD/COP/5/22(بشأن القضايا المعلقة 
 

 .أدلى ممثل الهند ببيان بشأن هذا البند  - 44
 

قام الرئيس ، الذي الحظ أنه ليس من المحتمل على ما يبدو أن يتم الخروج بأي حل للمسائل                                - 45
ألطراف إلى متابعة المشاورات غير الرسمية حول القضايا المعلقة          المعلقة في اإلجتماع الحالي ، بدعوة ا       

 .وتأجيل النظر في الموضوع إلى اإلجتماع السادس لمؤتمر األطراف 
 

 .ووافق مؤتمر األطراف على النهج الذي اقترحه الرئيس  - 46
 

 موعد ومكان إنعقاد اإلجتماع السادس لمؤتمر األطراف - من جدول األعمال 7البند 
 

 26إعتمد مؤتمر األطراف بإمتنان ، في جلسته العامة الرابعة من االجتماع ، المعقودة في                                 - 47
 ، العرض المقدم من الحكومة الهولندية بإستضافة اجتماعه السادس في الهاي ، خالل                    2000مايو  /أيار

وإعتمد  .  وفي تاريخ يحدده المكتب فيما بعد ويخطر به جميع األطراف                    2000الربع الثاني من عام         
 بهذا المعنى على أساس مشروع مقرر آان قد ُعمم تحت الرمز                                                    5/29المؤتمر المقرر          

UNEP/CBD/COP/5/L.10 .  ويرد نص المقرر بالمرفق الثالث لهذا التقرير. 
 

 .وقدم ممثل هولندا بيانا في الجلسة  - 48
 
 
 
 
 
 
 

 إعتماد التقارير -ثانيًا 
 

 ر اإلجتماعات اإلقليميةتقاري - من جدول األعمال 8البند 
 

المعقودتين من االجتماع   نظر مؤتمر األطراف في هذا البند في جلستيه العامتين األولى والثانية                 - 49
  .2000مايو /يارأ 15في 

 
 في المناطق اإلقليمية ودون      شارآت في لقاءات  أوضح األمين التنفيذي أنه بالرغم من أن األمانة            - 50

 في العملية التحضيرية ، فإن قيود الميزانية جعلت من المستحيل تنظيم                    إسهامات اإلقليمية آانت بمثابة   
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إال أنه قبل   . ة إقليمية من أجل التحضير لإلجتماع الخامس لمؤتمر األطراف           ـإجتماعات منفردة لكل منطق   
 .اإلجتماع الحالي مباشرة ، يسرت األمانة عقد إجتماعات تحضيرية إقليمية في نيروبي 

 
رب عدة ممثلين عن األسف إزاء الخروج عما جرت العادة عليه بتوفير الموارد لعقد مشاورات أع - 51

وأعربوا . إقليمية بغية السماح للمجموعات اإلقليمية للتحضير تحضيرًا آافيُا لعمل ثقيل لمؤتمر األطراف              
جتماعات التحضيرية  عن أملهم في أن تتاح في المستقبل الموارد لتمكين اإلستمرار في عقد مثل هذه اإل                    

 .اإلقليمية القيمة 
 

قدم ممثل ُجزر آوك ، الذي تحدث باسم الدول الجزرية النامية الصغيرة في المحيط الهادئ ،                            - 52
تقريرًا عن حلقة عمل دون إقليمية تناولت الوصول إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع ، نظمت في فيجي                   

  .2000مارس / آذار17-13في الفترة من 
 

وتال ممثل الجزائر إعالنًا باسم المجموعة األفريقية، موجهًا إلى اإلجتماع الخامس لمؤتمر                               - 53
 .األطراف 

 
وقدم ممثل زمبابوي تقريرًا عن نتيجة المنتدى الخامس لبلدان الجنوب اإلفريقي بشأن التنوع                           - 54

  .2000ابريل / نيسان6-3البيولوجي ، الذي عقد في هراري في الفترة من 
 

 والصين عن القضايا الناشئة عن           77وتحدث ممثل نيجيريا ، الذي تحدث باسم مجموعة الـ                     - 55
 .إجتماعات المجموعة في مقرها التفاوضي في نيويورك 

 
وتحدث ممثل التفيا، بوصفه الناطق باسم مجموعة بلدان وسط وشرق أوروبا ، عن المؤتمر                           - 56

 23-20، الذي عقد في ريجا في الفترة من ) مؤتمر ريجا" ( في أوروباالتنوع البيولوجي"الدولي المعنون 
  .UNEP/CBD/COP/5/INF.23، والذي أصبح تقريره متاحُا في الوثيقة 2000مارس /آذار

 
 .وشرح ممثل البرتغال ، الذي تحدث باسم اإلتحاد األوروبي ، نتيجة مؤتمر ريجا ايضًا  - 57

 
 
 

 ارير الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية        تق - من جدول األعمال 9البند 
 والتقنية والتكنولوجية

 
وقدم  . 2000مايو  / أيار 15تناول مؤتمر األطراف هذا البند في جلسته العامة الثانية المعقودة في             - 58

عقدت الرئيس هذا البند وقال إنه خالل الفترة الواقعة بين االجتماعين الرابع والخامس لمؤتمر األطراف،                 
 .إجتماعيها الرابع والخامس  الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
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(اع   ــ، تقرير ذلك اإلجتم         عـاع الراب  ـس اإلجتم  ـرئي) اـماليزي(ري   ـذاآ. أ .يد ح  ـدم الس  ـوق - 59
UNEP/CBD/COP/5/2 (وأشار  . 1999نيه يو/ حزيران25 إلى 21عقد في مونتريال في الفترة من ذي ال

إلى أن الهيئة الفرعية واصلت إجتماعها الرابع لتحسين فعاليتها في سد الفجوة بين الباحثين وراسمي                            
وأشار إلى أن المرفق األول للتقرير         . السياسة وذلك بالترآيز على المدخالت العلمية والتقنية المطلوبة              

جتماع ، والتي يمكن أن ٌينظر فيها في إطار             توصيات بشأن القضايا التي عولجت في ذلك اإل           7يتضمن  
وأعلن أن التوصيات قد      . ال ذات الصلة خالل اإلجتماع الخامس لمؤتمر األطراف                ـبنود جدول األعم   

(أدخلت أيضًا في تجميع مشاريع المقررات المعروضة على مؤتمر األطراف                                                                            
UNEP/CBD/COP/5/1/Add.2. ( 

 
، رئيس اإلجتماع الخامس للهيئة ) آولومبيا(السيد آريستيان سامبر وفي الجلسة العامة ذاتها ، قدم  - 60

 آانون 31الذي عقد في مونتريال في الفترة من ) UNEP/CBD/COP/5/3(الفرعية ، تقرير ذلك اإلجتماع 
ودعا مؤتمر األطراف إلى أن يزود الهيئة الفرعية بتوجيهات             .  2000فبراير  / شباط 4يناير إلى    /الثاني

وقال إن المرفق األول للتقرير        . قة لتمكنها من جعل عمل المؤتمر أآثر ترآيزًا وفعالية                   واضحة ودقي  
 توصية بشأن القضايا التي عولجت في ذلك اإلجتماع ، والتي يمكن أن ينظر فيها في إطار                        14يتضمن  

ات قد  وقال إن التوصي   . بنود جدول األعمال المناسبة ، ذلك خالل اإلجتماع الخامس لمؤتمر األطراف                  
 .أدخلت بالمثل في تجميع مشاريع المقررات المعروضة على مؤتمر األطراف 

 
أحاط مؤتمر األطراف علمًا بتقريرين للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية                                        - 61

والتكنولوجية، على أساس أن العناصر الموضوعية للتقريرين سوف ينظر فيها في إطار البنود ذات الصلة 
 .ن جدول األعمال م
 

  تقرير إجتماع ما بين الدورات حول عمليات اإلتفاقية - من جدول األعمال 10البند 
 

 15، المعقودة في    من االجتماع   تناول مؤتمر األطراف بالبحث هذا البند في جلسته العامة الثانية              - 62
اع الرابــع لمؤتمـر األطـراف       االجتمـ رئيس) سلوفاآيا(لو ميكلوس    زدم السيد ال   ـوق . 2000مايو  /أيار

(اع ما بين الدورات حول عمليات اإلتفاقية                          ـر إجتم   ـة ، تقري       ـ تلك الجلس       والذي تولى رئاسـة       
UNEP/CBD/COP/5/4 . (                    28وقد قدم إجتماع ما بين الدورات ، الذي عقد في مونتريال في الفترة من 

علق بعمليات اإلتفاقية؛ والعالقة بين         ، توصيات إلى مؤتمر األطراف تت           1999يونيه  / حزيران 30إلى  
حقوق الملكية الفكرية وإتفاقية التنوع البيولوجي ، واإلتفاق حول جوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة                     

وقدم أيضًا  . بالتجارة التابع لمنظمة التجارة العالمية ، والمجموعات الموجودة خارج الوضع األصلي                      
ني بالحصول على وإقتسام المنافع، مما ساعد المكتب واألمانة في                      توجيهات إلى فريق الخبراء المع         

ما جتماع  اوقد حقق   .  1999اآتوبر  /في تشرين الثاني  آوستاريكا  الفريق الذي عقد في     التحضير إلجتماع   
وأعرب عن إمتنانه   . نجاحًا آبيرًا وذلك نتيجة لروح التعاون التي سادت فيما بين المشارآين           بين الدورات   

ولزمالئه ) يكااجام(إلين فيشير    لسيدة  وا) المملكة المتحدة ( الفريق العامل السيد جوناثان تيلسون          لرئيسي
 .أعضاء المكتب لمساهماتهم في إنجاح اإلجتماع 
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أحاط مؤتمر األطراف علمًا بتقرير إجتماع ما بين الدورات على أساس أن يتم بحث العناصر                          - 63
 .لمقابل بجدول األعمال الموضوعية من التقرير تحت البند ا

 
تقرير الفريق العامل المخصص مفتوح العضوية                       - من جدول األعمال 11البند 

واألحكام ذات الصلة من           ) ياء (8بالمادة     المعني
 بالتنوع البيولوجي اإلتفاقية المتعلقة

 
 15لمعقودة في   ، ا من االجتماع   تناول مؤتمر األطراف هذا البند بالبحث في جلسته العامة الثانية              - 64
سفير أسبانيا لدى آينيا، متكلمًا ) UNEP/CBD/COP/5/5(وقد قدم تقرير الفريق العامل  . 2000مايو /أيار

وذآر بأن الفريق   . رئيس الفريق العامل في إجتماعه األول       ) أسبانيا(نيابة عن السيد خوان لويس مورييل       
 ، وإجتمع بعدها في إشبيليه ،     4/9بموجب المقرر   العامل أنشأه مؤتمر األطراف في إجتماعه الرابع وذلك         

وقد تميز اإلجتماع بروح الصراحة والوضوح في  . 2000مارس / أذار31 إلى 27أسبانيا ، في الفترة من 
آما قد أتفق الفريق العامل على ثالث . المحلية فيه بدور نشط األصلية والنقاش ، واضطلع ممثلو السلطات 

وقد وجه الرئيس اإلنتباه بوجه خاص إلى برنامج العمل المرفق                  . ذا التقرير    توصيات ، تم إرفاقها به       
 . والذي يعتبر طموحًا وشامًال 2للتوصية 

 
أحاط مؤتمر األطراف علمًا بالتقرير ، على أساس أن يتم تناول عناصره الموضوعية بالبحث                        - 65

 . من جدول األعمال 4 - 18تحت البند 
 

 تقرير عن حالة بروتوآول السالمة األحيائية -ل  من جدول األعما12البند 
 

 15المعقودة في    من االجتماع    تناول مؤتمر األطراف بالبحث هذا البند في جلسته العامة الثانية                 - 66
ة يــة الدولية المعن    ــة الحكومي  ـس اللجن  ـرئي) الكاميرون(ون يانغ     ـوقدم السيد فيليم     . 2000مايو   /يارأ

(ة       ــة للجن      ـأن السالمة األحيائية ، خطة العمل المقترح                                        ــ بش      ةــول قرطاجن      ـببروتوآ
UNEP/CBD/COP/5/6/Add.1 (                   التي وضعها المكتب عمًال بمقرر المؤتمر في إجتماعه اإلستثنائي ،

EM-1/3          وعند وضع خطة العمل هذه ، آانت وجهة        .  على أساس مشروع عناصر أعدها األمين التنفيذي
آيز األساسي لعمل اللجنة الحكومية الدولية لبروتوآول قرطاجنة على              نظر المكتب هي أن ينصب التر        

القضايا المخصصة في البروتوآول للنظر فيها في اإلجتماع األول لمؤتمر األطراف الذي يعمل آإجتماع                
بيد أنهم ، وفي نفس الوقت ، ولتخطيط للتنفيذ الفعال للبروتوآول، سيتعين                   . لألطراف في البروتوآول      

ى اإلجتماع األول لألطراف أن يتناول أحكامًا أخرى ، والسيما األحكام المتصلة باألنشطة التي                  أيضًا عل 
. حددت سلفًا بإعتبارها أساسية في عمل البروتوآول وتعزز من عملية التصديق عليه ، مثل بناء القدرات              

تب اللجنة الحكومية    وقد تقدم مك   . ولذا فإن خطة العمل المقترحة تصدت لتلك المجموعتين من القضايا                 
أن : الدولية لبروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية أيضًا بعدد من التوصيات األخرى ، وهي تحديدًا 

يطلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يدعو القطاع الخاص إلى المساهمة في بناء القدرات؛ وأن                  
 تبادل معلومات السالمة األحيائية وذلك قبل اإلجتماع األول          يعقد إجتماعًا للخبراء التقنيين المعنيين بغرفة      

اع ـد اإلجتم ـان أن يعق   ـللجنة الحكومية الدولية لبروتوآول قرطاجنة ؛ وأن ينظر في وسائل وسبل لضم                  
 . شهرًا بعد دخول البروتوآول حيز النفاذ 12األول لألطراف في البروتوآول في موعد أقصاه 
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ستراليا وآندا وآولومبيا والجماعة األوروبية          أذا البند ممثلو األرجنتين و         أدلى بيانات تحت ه        - 67

) نيابة عن االتحاد األوروبي        (ندونيسيا وجمهورية إيران اإلسالمية ، ومالوي والبرتغال                   أوفرنسا و  
 .وترآيا وسويسرا 

 
رضها رئيس  أعرب عدد آبير من الممثلين عن ارتياحهم لبرنامج العمل المقترح بصورته التي ع              - 68

أعرب العديد من الممثلين عن قلقهم إزاء جوانب              فيما  . اللجنة الحكومية الدولية لبروتوآول قرطاجنة          
وأثناء المناقشة ، أعلن ممثل فرنسا      . معينة من خطة العمل وطلبوا مزيدُا من الوقت للمناقشات حول البند             

جنة بشأن السالمة األحيائية سيعقد في              أن اإلجتماع األول للجنة الحكومية الدولية لبروتوآول قرطا                  
  .2000ديسمبر / آانون األول15 إلى 11مونبيلييه في الفترة من 

 
 16المعقودة في من االجتماع نف مؤتمر األطراف مناقشته حول البند في جلسته العامة الثالثة أاست - 69
والصين   وبنغالديش وبوليفيا وتشادالجزائر وُجزر البهاما: وقد أدلى بيانات من ممثلي  . 2000مايو /يارأ

سوتو ومدغشقر يوآولومبيا وآوبا وإآوادور ومصر وأثيوبيا والسلفادور وغامبيا وهايتي واليابان وآينيا ول
ونيجيريا والنرويج وباآستان وبيرو وجمهورية آوريا           وماليزيا والمكسيك وناميبيا ونيوزيلندا والنيجر        

 .ة وزمبابوي وتوجو والواليات المتحدة األمريكي
 

 .ألقيت بيانات أيضًا من ممثلي أمانة الكمنولث ومنظمة السلم األخضر الدولية  - 70
 

قال رئيس اللجنة الحكومية الدولية المعنية ببروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية أن خطة                - 71
تنفيذ بروتوآول   العمل المقترحة هي مجرد خطوط عريضة لمقترحات حول آيفية المضي قدمًا نحو                          

وقال إن اللجنة الحكومية الدولية لبروتوآول قرطاجنة ليس لديها والية أو سلطة للتفاوض                       . قرطاجنة  
وفي هذا الصدد فقد قبل التوجيه الذي تلقاه من مؤتمر األطراف بمواصلة عقد                                . إلتخاذ القرارات      

 . المناسب المشاورات حول خطة العمل والرجوع إلفادة الجلسة العامة في الوقت
 

 22وآان معروضًا على مؤتمر األطراف في جلسته العامة الرابعة من االجتماع ، المعقودة في                     - 72
 ، مشروع مقرر قدمه المكتب عن خطة عمل اللجنة الحكومية الدولية المعنية ببروتوآول 2000مايو  /أيار

  .(UNEP/CBD/COP/5/L.2)قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية 
 

مت بيانات من ممثلي األرجنتين واستراليا وبوليفيا وبوتسوانا والبرازيل وآندا وتشاد والصين               قد - 73
وآولومبيا وأثيوبيا والجماعة األوروبية وهايتي والهند وأندونيسيا وجمهورية إيران اإلسالمية واليابان                   

وسويسرا ) تحاد األوروبي نيابة عن اال  (وآينيا ومالوي وماليزيا والمكسيك والمغرب ونيجيريا والبرتغال         
 .وتوغو والواليات المتحدة ، وفنزويال وزمبابوي 

 
 .وتكلم أيضًا رئيس اللجنة الحكومية الدولية  - 74

 



UNEP/CBD/COP/5/23 
Page 27 
 
 

 
…/ 

ويرد نص المقرر بالمرفق  . 5/1بعد ذلك اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر بوصفه المقرر       - 75
 .األول للتقرير الحالي 

 
النظر "المقرر ، أعرب ممثل األرجنتين عن رغبته في أن يدرج موضوع        وأثناء مناقشة مشروع     - 76

المدرجة تحت  )" 18المادة  (في طرائق لوضع معايير فيما يتعلق بالمناولـة والنقل والتغليف والتحديد                    
على جدول أعمال االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية " المناولة والنقل والتغليف والتعيين" ، 4القضية 

نظرًا " بناء القدرات " ،    3بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية ، ينبغي أن يدرج تحت القضية                  ل
لحقيقة أنه مجال معقد للغاية ويتطلب مهارات من أجل المساهمة البناءة في تنفيذ البروتوآول على                                  

لتنفيذي ينبغي أن يكفل    وأعرب ممثل األرجنيتن أيضًا عن آرائه بأن األمين ا         . الصعيدين الوطني والدولي    
عند تنظيم اجتماع خبراء المعنيين بآلية تبادل المعلومات السالمة األحيائية ، تمثيًال واسعًا وعادًال للمصالح 

 .المختلفة ، بما في ذلك البلدان المصدرة للحبوب 
 

 تقرير مرفق البيئة العالمية - من جدول األعمال 13البند 
 

 16ودة في   ـالمعقمن االجتماع ،    ة الثالثة   ـذا البند بالبحث في جلسته العام      ـ تناول مؤتمر األطراف ه    – 77
(ة    ــة العالمي   ـق البيئ   ـة تقرير مرف       ـة العالمي   ـق البيئ   ـة مرف   ـدم ممثل أمان       ـوق . 2000مايو    /يارأ

UNEP/CBD/COP/5/7 (          يونيه / حزيران  30 إلى     1998يناير   / آانون الثاني    1الذي غطى الفترة من
التي وافق عليها المجلس في المجاالت التي تغطيها اإلتفاقية     ف أنشطة مرفق البيئة العالمية    ووص،   1999

. 
 

لم تتوقف عن اإلتساع والنضج ، فمنذ إنشاء التنوع البيولوجي لمرفق البيئة العالمية حافظة قال إن  - 78
 نشاطًا في    324 مليار دوالر لـ       1 ، خصص ما يقارب         1999يونيه  / وحتى حزيران   1991في  المرفق  

 فيما تجاوز مجموع تمويل المشروعات لألنشطة خالل فترة التقرير          ًا بلد 119مجال التنوع البيولوجي في     
.  مليون في شكل منح والباقية تمويل مشترك من مصادر متنوعة268 مليون دوالر منها 788الحالية مبلغ 

 اإلجتماع الرابع لمؤتمر األطراف وإستجابة      وقد أدمج مرفق البيئة العالمية في طرائق تشغيله ، توجيهات          
: ة  ي لذلك اإلجتماع ، آانت المشروعات وماتزال تدعم حسب األولويات البرنامجية التال                     4/13للمقرر  

على  والحصول    ةفزاتدابير الح الاألنواع الغريبة ، والتصنيف والمياه الداخلية وآلية تبادل المعلومات و                 
نشطة األخرى التي ورد وصفها في التقرير تقييمًا مؤقتًا لدعم مرفق البيئة               وشملت األ . وإقتسامها  المنافع  

العالمية للمرافق التمكينية للتنوع البيولوجي وموارد جديدة لبناء قدرات مخصصة وبرنامج تشغيلي جديد                
 .بشأن إدارة النظام اإليكولوجي 

 
  . والصين77 قدم ممثل نيجيريا بيانًا نيابة عن مجموعة الـ - 79

 وتقاسمهاالمنافع على تقرير فريق الخبراء عن الحصول  - من جدول األعمال 14البند 
 

 16المعقودة في من االجتماع ، د بالبحث في جلسته العامة الثالثة ـذا البنـراف هـتناول مؤتمر األط - 80
 (تقاسمها و   المنافع  علىوآان معروضًا عليه تقرير فريق الخبراء عن الحصول                   . 2000مايو   /يارأ

UNEP/CBD/COP/5/8. ( 
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قدم التقرير السيد خورخه آابريرا مداجليا الرئيس المشارك للفريق ، والذي قال أن فريق الخبراء                 - 81
 لمناقشة ترتيبات 1999أآتوبر / تشرين األول8 إلى 4أجتمع في سان خوسيه ، آوستاريكا ، في الفترة من 

 والتوجيهات األخرى     4/8اليته على النحو الوارد في المقرر             وفقًا لو  وإقتسامها   المنافع   على   الحصول   
وقد توصل الفريق إلى توافق     .  إلجتماع ما بين الدورات المعني بعمليات اإلتفاقية          2المقدمة في التوصية    

وإقتسامها المنافع  على  واسع في اآلراء حول المبادئ األساسية التي ينبغي أن تحكم ترتيبات الحصول                      
رك للمفاهيم الرئيسية مثل الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليًا واإلقتسام               وإلى فهم مشت  

آما حدد أيضًا اإلحتياجات المهمة للمعلومات وبناء القدرات والمرتبطة                     . العادل والمنصف للمنافع        
في ضمنها  ات التي   وقد توصل الفريق إلى عدد من اإلستنتاج       . وإقتسامها  المنافع  على  بترتيبات الحصول   

تعلق تمبادئ توجيهية   وضع  آما أن بعض توصياته مثل       . للنظر فيه   مؤتمر األطراف   المقدم إلى   تقريره  
بالموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليًا تتطلب إجراءات من األطراف والحكومات                             

 . ومؤتمر األطراف 
 

 .ة ، يرى أنها ما تزال تتطلب مزيدًا من الدراسة حدد الفريق أيضًا قضايا رئيسية معين - 82
 

بالبحث أثناء  عناصره األساسية   وأحاط مؤتمر األطراف علمًا بالتقرير على أساس أن يتم تناول                - 83
 . ) من جدول األعمال23البند (مناقشة الحصول على الموارد الجينية 

 
والميزانية  دارة اإلتفاقية تقرير األمين التنفيذي عن إ       - من جدول األعمال 15البند 

 للصندوق اإلستئماني لإلتفاقية
 

(ول إدارة اإلتفاقية وميزانية الصندوق اإلستئماني لإلتفاقية          ـه ح ـي مذآرت ـال األمين التنفيذي ف    ـق - 84
UNEP/CBD/COP/5/9(                  إن التقرير يعرض األداء المالي واإلداري للسكرتارية منذ اإلجتماع األخير ، 

الصناديق اإلستئمانية الثالثة لإلتفاقية خالل        إيرادات   ؛ وحالة      1998مايو  /يارأاف ، في      لمؤتمر األطر 
ويورد .  ؛ ومستويات اإلنفاق أثناء تلك الفترة بالمقارنة مع الميزانيات المعتمدة                        2000-1999الفترة   

ندا والترتيبات اإلدارية مع  التقرير تعليقًا على حالة تزويد األمانة بالموظفين وحالة تنفيذ إتفاقية المقر مع آ            
المقررة المسددة في أي سنة إلشتراآات وأشار التقرير إلى أن النسبة المئوية ل. برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 لم تتجاوز 1995منذ ) الحساب الخاص للميزانية اإلدارية العادية(إلى الصندوق اإلستئماني العام لإلتفاقية 
موزعة على السنة بأآملها ، بدًال من أن         تكون  مبلغ المعتمد ، وأن النسبة عادة         في المائة من ال     75إطالقًا  

 ، آما يوبالتالي فإن األمين التنفيذ. مستحقة السدادإلشتراآات يناير عندما تكون ا/ آانون الثاني1تسدد في 
 الصندوق   ولتجديد عقود الموظفين ، إعتمد على الفوائض المتوفرة في                1999ينفذ برنامج العمل لعام        

اإلستئماني للحساب الخاص للميزانية اإلدارية العادية ، التي لوالها لما تمكنت األمانة من تصريف                               
.  اتجاه ملحوظ في ورود المدفوعات في وقت مبكر من السنة                2000ومع ذلك ، لوحظ في عام         . مهامها

ًا ـن التقرير أيضـة، يتضمـتئمانيفي الصناديق اإلسإلشتراآات ل المقدمة عن حالة ا    ـوباإلضافة إلى التفاصي  
 ، تم إعداده على أساس الميزانية               2001-2000روع جدول منقح ألنصبة مقررة لفترة السنتين                  ـمش

الميزانية النهائية التي     لبيان   وسوف يعدل الجدول       ) . UNEP/CBD/COP/5/18(المقترحة من األمانة       
 .يعتمدها مؤتمر األطراف 
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الميزانية لبرنامج العمل لفترة السنتين         (20 باإلقتران مع البند        15البند  بعد ذلك تم النظر في           - 85
 .)  أدناه297 – 285أنظر الفقرات () 2002 - 2001

 
 إستعراض تنفيذ برنامج العمل -ثالثًا 

 
 المجاالت المواضيعية - من جدول األعمال 16البند 

 
 للنظم   البيولوجي التنوعتقرير مرحلي عن تنفيذ برامج العمل بشأن                - 1 – 16

 البحري والساحلي        البيولوجي   التنوعاإليكولوجية للمياه الداخلية و          
 )4/7 و4/5 و4/4تنفيذ المقررات ( للغابات  البيولوجيالتنوعو

 
 ،   2000 مايو/أيار 18 هذا البند في جلسته الرابعة المعقودة في                    العامل األول    الفريقتناول    - 86

ذي وجه اإلنتباه إلى مذآرة أعدها األمين التنفيذي                                        وعرض هذا البند ممثل األمانة ال                            
(UNEP/CBD/COP/5/10)   في النظر في ما أحرز من تقدم في تنفيذ المقررات             األطراف مؤتمر لمساعدة 

 في النظم البيئية للمياه الداخلية وخيارات              البيولوجي  التنوع بشأن حالة وإتجاهات         4/7 ،     4/5 ،     4/4
 في المناطق الساحلية          البيولوجي   التنوع ، وصون وإستدامة إستخدام                 المستدام   اإلستخدامالصيانة و   

آذلك وجه ممثل األمانة .  الحرجي على التوالي  البيولوجيالتنوعوالبحرية، بما في ذلك برنامج العمل ، و      
لية إستعراض الصكوك الحا  : اإلنتباه إلى الوثائق اإلعالمية التالية التي تم تعميمها لدى مناقشة هذا البند                   

 المتعلقة   اإلتفاقيةذات الصلة لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية وتأثيراتها فيما يتعلق بتنفيذ                       
 ، معلومات عن الموارد البحرية الساحلية والوراثية ،           (UNEP/CBD/COP/5/INF/6) بالتنوع البيولوجي 

، ومعايير إختيار المناطق        (UNEP/CBD/COP/5/INF/7)بما في ذلك التنقيب عن الموارد األحيائية                   
 ، الثغرات الموجودة في الصكوك القانونية             (UNEP/CBD/COP/5/INF/8)المحمية البحرية والساحلية       

الحالية أو المقترحة ، والمبادئ التوجيهية والتدابير الالزمة لمواجهة إدخال العناصر الغريبة واألنواع                       
ل أو األنواع ، أو واآلثار السيئة المترتبة على ذلك                               الوراثية التي تهدد النظم البيئية أو الموائ                    

(UNEP/CBD/COP/5/INF/9)                           وتقرير الدورة الرابعة للمنتدى الحكومي الدولي المعني بالغابات ، 
(UNEP/CBD/COP/5/INF/16)        ملخص معلومات من تقارير        :  الحرجي      البيولوجي  التنوع ، وحالة

لحلقة العملية العالمية لمواجهة األسباب األساسية               ، وتقرير ا      (UNEP/CBD/COP/5/INF/18)قطرية    
  .(UNEP/CBD/COP/5/INF/22)للتصحر وتدهور الغابات 

 
لمشورة العلمية والتقنية المعنية با الفرعية الهيئةرئيس ) آولومبيا(وأوضح السيد آرستيان سامبير  - 87

تماع الخامس       الواردة في تقرير اإلج                      5/7 ،            5/6 ،            5/5 أن التوصيات                 والتكنولوجية
(UNEP/CBD/COP/5/3)        تحدد اإلجراءات     األطراف مؤتمر والمقترح النظر فيها في اإلجتماع الحالي ل ، 

 في النظم البيئية للمياه الداخلية ،             البيولوجي التنوعالموصى بها ، على التوالي ، لبرامج العمل بشأن                  
 في الغابات ، وتختص التوصية       البيولوجي عالتنو فـي المناطق البحريـة والساحلية ، و        البيولوجي التنوعو
 بأفرقة الخبراء التقنيين المخصصة وبصالحيات هذه األفرقة وآذلك بجداول أسماء هؤالء الخبراء                4/14

 .وبالمنهجية الموحدة إلستخدام هذه الجداول 
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ثالثة األولى   إنه نظرًا لوجود ثالثة برامج عمل فإن التوصيات ال          العامل األول  الفريقوقال رئيس    - 88
سوف ُينظر فيها على حدة ، ويمكن النظر في العناصر التقنية في صالحيات أفرقة الخبراء أثناء النظر في 

 .برامج العمل الثالثة 
 

  للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية البيولوجيالتنوع
 

وجية للمياه الداخلية ، بما في  للنظم اإليكول البيولوجيالتنوعوتبعًا لذلك فتح الرئيس الباب لمناقشة       - 89
لمشورة العلمية المعنية با الفرعية لهيئة ل5/5 ، وبشأن التوصية 4/4ذلك ما أحرز من تقدم في تنفيذ المقرر 

  .والتقنية والتكنولوجية
 

وألقيت بيانات من ممثلي استراليا ، بوروندي ، آندا ، الصين ، اآوادور ، هايتي ، الهند ،                                     - 90
هولندا ،  ) نيابة عن المجموعة اآلسيوية    ( آينيا ، آوريا ، ليسوتو ، مالوي ، ناميبيا ، نيبال                    أندونيسيا ، 

رواندا ، سيشيل ، سلوفينيا     ) نيابة عن اإلتحاد األوروبي   (باآستان ، بابوا غينيا الجديدة ، بيرو ، البرتغال            
 ، الواليات المتحدة األمريكية جنوب أفريقيا ، سويسرا ، أوغندا) نيابة عن مجموعة وسط أوروبا وشرقها(

 .وزمبابوي 
 

 في المياه الداخلية تعهد الرئيس بعد أن الحظ وجود            البيولوجي التنوعوفي نهاية المناقشات بشأن       - 91
لمشورة المعنية با  الفرعية    لهيئة ل 5/5توافق عام في اآلراء ، بإعداد مشروع مقرر بناء على التوصية                    

 . يتضمن المقترحات المقدمة آتابة من المندوبين ، وذلك باإلستعانة باألمانة جيةالعلمية والتقنية والتكنولو
 

 في ورقة غير رسمية أعدها        مايو/أيار 23ونظر الفريق العامل في جلسته التاسعة المعقودة في              - 92
. اخلية   في النظم البيئية للمياه الد        البيولوجي التنوعالرئيس بمساعدة األمانة تتضمن مشروع مقرر بشأن           

وألقيت بيانات من ممثلي آولومبيا ، نيجيريا ، نيوزيلندا ، وبعد التعديل الشفهي على مشروع المقرر تمت                  
  .UNEP/CBD/COP/5/L.5الموافقة على إحالته إلى الجلسة العامة بإعتباره الوثيقة 

 
إعتمد مؤتمر    ،      2000مايو   / أيار  26وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ، المعقودة في                      - 93

ويرد نص المقرر في المرفق      . 5/2 بوصفه المقرر    UNEP/CBD/COP/5/L.5األطراف مشروع المقرر    
 .الثالث للتقرير الحالي 

 
 
 

  البحري والساحلي البيولوجيالتنوع
 

وفي الفريق العامل األول ، فتح الرئيس باب المناقشة حول ما أحرز من تقدم في برنامج العمل                        - 94
 ،  5/5 البحري والساحلي ، بما في ذلك ما أحرز من تقدم في تنفيذ المقرر                          البيولوجي لتنوعاالخاص ب 

  .لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالمعنية با الفرعية الهيئة الصادرة عن 5/6والتوصية 
 



UNEP/CBD/COP/5/23 
Page 31 
 
 

 
…/ 

ايتي ،  وألقيت بيانات من مندوبي آندا ، الصين ، آولومبيا ، الجماعة األوروبية ، فرنسا ، ه                             - 95
آيسلندا ، الهند اندونيسيا ، جامايكا ، اليابان ، آينيا ، موناآو ، هولندا ، نيوزيلندا ، النرويج ، بنما ، بابوا                          

جمهورية آوريا ، ساموا ، سيشيل ، سلوفينيا ،              ) نيابة عن اإلتحاد األوروبي     (غينيا الجديدة ، البرتغال       
ترآيا جمهورية تنزانيا   ) ريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي    نيابة عن مجموعة بلدان أم      (ترينيداد وتوباغو ،     

 .المتحدة والواليات المتحدة األمريكية 
 

 .آذلك ألقى ممثل أمانة إتفاقية برشلونة بيانًا  - 96
 

 البحري والساحلي قال الرئيس إنه سوف يعد              البيولوجي التنوعوفي نهاية المناقشات الخاصة ب        - 97
لمشورة العلمية والتقنية    المعنية با  الفرعية    لهيئة ل 5/5مقرر بناء على التوصية       بمساعدة األمانة مشروع     

 . ، وتضم المقترحات المقدمة آتابة من المندوبين والتكنولوجية
 

 في ورقة غير رسمية مقدمة        مايو/أيار 23ونظر الفريق العامل في جلسته التاسعة المعقودة في              - 98
 البحري والساحلي ، وألقيت بيانات من مندوبي         البيولوجي التنوعن  من األمانة تتضمن مشروع مقرر بشأ     

وبعد تبادل لوجهات    . اليونان وآيسلندا والكويت وهولندا ونيوزيلندا وسيشيل وترآيا والواليات المتحدة                
النظر إقترح رئيس الفريق العامل تعليق النظر في مشروع المقرر إلى أن تتاح الفرصة للمندوبين لبحث                    

 . فيما يتعلق بهذا الشأن  األطرافمؤتمرات ذات الصلة التي إعتمدت في اإلجتماع الرابع لالمقرر
 

وإستأنف الفريق العامل في جلسته العاشرة النظر في مشروع المقرر بشأن التنوع البيولوجي                         - 99
، نيوزيلندا ،    البحري والساحلي وألقيت بيانات من ممثلي استراليا ، آندا ، آولومبيا ، آيسلندا ، آينيا                             

سيشيل ، ترآيا والمملكة المتحدة ، وبعد التعديل الشفهي على                ) نيابة عن اإلتحاد األوروبي     (البرتغال ،    
  .UNEP/CBD/COP/5/L.7مشروع القرار تمت الموافقة على إحالته إلى الجلسة العامة بإعتباره 

 
طراف مشروع المقرر         وفي الجلسة العامة الخامسة من االجتماع ، إعتمد مؤتمر األ                                      -100

UNEP/CBD/COP/5/L.7                       على نحو ما صوبته األمانة شفويًا وعدله ممثل آولومبيا شفويًا ، بوصفه ، 
 .ويرد نص المقرر في المرفق الثالث للتقرير الحالي  . 5/3المقرر 

 
ا ،  إليوآ.  ، في الجلسة العامة الخامسة من االجتماع ، قدم السيد ج                   5/3وعقب إعتماد المقرر       -101

المدير التنفيذي المساعد لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ورئيس إدارة االتفاقيات البيئية ، بيانًا نيابة عن                               
المنسق التنفيذي التفاقية قرطاجنة لحماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة الكاريبي الكبرى ، فيما يتعلق                           

وقال إن بروتوآول المناطق     . ار االقليمية األخرى     بالتعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقيات البح         
. واألحياء البرية المتمتعة بحماية خاصة التابع التفاقية قرطاجنة قد دخل حيز النفاذ خالل األسبوع                                

آولومبيا وآوبا والجمهورية الدومينيكية       (وأضاف أن جميع األطراف التي صدقت على البروتوآول                   
هي )  وسانت لوسيا وسانت فنسنت وغرينادين وترينيداد وتوباغو وفنزويال         وُجزر األنتيل الهولندية وبنما   

ولهذا فإن اتفاقية قرطاجنة تتطلع للتعاون مع اتفاقية التنوع             . أيضًا أطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي          
 .البيولوجي 
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  الحراجي البيولوجيالتنوع
 

  في ذلكبما الحرجي  البيولوجيالتنوعقشة حول وفي الفريق العامل األول ، فتح الرئيس باب المنا -102
لمشورة المعنية با  الفرعية    الهيئة الصادرة عن      5/7 والتوصية    4/7ما أحرز من تقدم في تنفيذ المقرر              

  .العلمية والتقنية والتكنولوجية
 

سالمية، وألقيت بيانات من ممثلي ارمينيا ، آندا ، الصين ، السلفادور ، غانا ، جمهورية ايران اإل                  -103
، جمهورية آوريا ، اإلتحاد      ) نيابة عن اإلتحاد األوروبي    (اليابان ، آينيا ، النرويج ، بولندا ، البرتغال ،              

 .الروسي ، السويد ، سويسرا ، أوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة 
 

 في موضوع   وفي نهاية الجلسة وافق الفريق العامل على أن المندوبين الذين يقفون موقفًا متشدداً                -104
 أو في موضوع صالحيات هذه           5/14إنشاء أفرقة خبراء تقنيين مختصة طبقًا لما ورد في التوصية                      

األفرقة، عليهم أن يعقدوا مشاورات غير رسمية معًا لمساعدة الفريق في إحراز بعض التقدم في المناقشات 
 .الدائرة حول هذين الموضوعين 

 
 ، إلى تقرير من ممثل 2000 مايو/أيار 19 الخامسة المعقودة في وإستمع الفريق العامل في جلسته -105

غانا وهو يتحدث بالنيابة عن المجموعة غير الرسمية التي آانت قد إلتقت للتشاور حول إنشاء مجموعات                 
وآان الفريق قد قرر أن ينشئ مؤتمر              .  الحرجي      البيولوجي  التنوعلبذل مزيد من الجهد بخصوص            

قنيين مخصص يضم خبرات متخصصة في قضايا أخرى من بينها السياسات                   األطراف فريق خبراء ت     
الحرجية ، وأن تستكمل أمانة اإلتفاقية عمل هؤالء الخبراء باإلستفادة من مذآرة التفاهم مع جهات مثل                        

 للحصول على مزيد من             األمم المتحدة لألغذية والزراعة           منظمةمرآز البحوث الحرجية الدولية و           
 وأن تقوم األمانة أيضًا بتجميع المعلومات الموجودة حاليًا بالفعل وباإلستفادة من                            المعلومات منها ،     

وبعد . الخبرات المتاحة في أماآن أخرى ، بغية اإلستعداد لما قد ينشئ من إتجاهات محتملة في المستقبل                    
 . الحرجي  البيولوجيالتنوعذلك إستأنف الفريق العامل النظر في موضوع 

 
نات لدى مناقشة هذا البند من ممثلي النمسا ، البرازيل ، بوليفيا ، شيلي ، الصين ،                             وألقيت بيا  -106

آولومبيا ، اآوادور ، اثيوبيا ، فنلندا ، فرنسا ، غامبيا ، الهند ، اندونيسيا ، اليابان ، آازاخستان ، مالوي،                   
آذلك نيابة عن بابوا غينيا        (هولندا ، نيوزيلندا ، نيجيريا ، باراغواي ، بيرو ، رواندا ، ُجزر سليمان ،                     

، توغو ، ترآيا ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات المتحدة          ) الجديدة وفانواتو 
 .األمريكية 

وآذلك ألقى بيانًا أيضًا آل من ممثل آل من منظمة السالم األخضر الدولية وممثل الجماعة                               -107
 .لزراعية الدولية اإلستشارية بشأن البحوث ا

 
إلعداد ) غانا(يبوا  . أ. وقرر الفريق العامل إنشاء مجموعة صياغة بشأن هذا البند برئاسة السيد أ              -108

مشروع مقرر لكي ينظر فيه وآان األعضاء األساسيون لهذه المجموعة هم ممثلو بورآينا فاصو ،                                
 اإلتحاد الروسي والجماعة األوروبية ولكن باب        البرازيل ، آندا ، شيلي ، اندونيسيا ، اليابان ، النرويج ،             

 .المشارآة مفتوح أمام ممثلي البلدان األخرى 
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 ، استمع الفريق العامل إلى تقرير من           2000مايو  / أيار 25وفي الجلسة الثامنة عشرة المعقودة          -109

 ورقة غير رسمية وآان فريق الصياغة قد أعد. رئيس فريق الصياغة المعني بالتنوع البيولوجي الحراجي 
اشتملت على مشروع مقرر إستنادًا إلى توصيات االجتماع الخامس للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة                           

 .العلمية والتقنية والتكنولوجية وإلى بيانات ألقاها أعضاء الفريق العامل في جلسته الخامسة 
 

نيابة (ونيجيريا وباآستان والبرتغال     وُألقيت بيانات من جانب استراليا وُجزر البهاما وآولومبيا               -110
 .وسويسرا ) عن االتحا األوروبي

 
واعتمد مشروع المقرر بصيغته المعدلة شفويًا إلحالته إلى الجلسة العامة بإعتباره الوثيقة                                 -111

UNEP/CBD/COP/5/L.15                      على أساس الفهم بأنه عند تقديم مشروع المقرر إلى الجلسة العامة ، فإن ، 
أن تمويل فريق الخبراء التقني المخصص المعني بالتنوع البيولوجي الحراجي يجب أن                       الرئيس ذآر     

 .يغطى من الميزانية األساسية 
 

 ، إعتمد مؤتمر      2000مايو  / أيار 26وفي الجلسة العامة الخامسة من االجتماع ، المعقودة في                  -112
ألمانة شفويًا ، بوصفه       ، على نحو ما صوبته ا            UNEP/CBD/COP/5/L.15األطراف مشروع المقرر       

 .ويرد نص المقرر في المرفق الثالث لهذا التقرير  . 5/4المقرر 
 

وأثناء مناقشة هذا البند من جدول األعمال ، في الجلسة العامة الخامسة من االجتماع ، أآد رئيس                    -113
 التقنية المخصصة     الفريق العامل األول بتأييد من العديد من الممثلين اآلخرين ، أهمية أفرقة الخبراء                        

لتحقيق أهداف االتفاقية ، ثم أعرب عن قلقه لعدم توفير أي أموال من الميزانية األساسية إلقامة وتشغيل                       
 .تلك األفرقة وحث األطراف التي تملك الوسائل الكافية على تقديم التبرعات 

 
 اإلسهامات التقنية إلجتماعات قال ممثل آولومبيا إن أفرقة الخبراء التقنية تعد أداة أساسية لتحسين -114

الهيئة الفرعية المعنية بالمشـورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ، وأنـه لمن دواعي القلق أال تشتمل                                 
وسيكون . الميزانية األساسية على موارد لتشغيل األفرقة األربعة المبينة في المقررات التي تم إعتمادها                  

وال . الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية         لذلك اإلسقاط أثر سلبي على عمليات        
. يود الوفد الكولومبي أن يفتح مرُة أخرى باب الحوار حول النص الذي يبرز توازنًا ناتجًا عن المفاوضات 

 .ولكنه ، يشك ، مع ذلك ، في مدى إمكانية تنفيذ بعض العناصر الواردة في المقرر 
آندا أهمية التنوع البيولوجي للغابات وآذا الدور المنتظر أن تقوم به أفرقة الخبراء                        أآد ممثل     -115

التقنية المخصصة في تحقيق أهداف االتفاقية ، قائًال إن بلده تعرض إستضافة االجتماع األول لفريق                             
 .الخبراء التقني المعني بالتنوع البيولوجي للغابات في مونتريال في تاريخ يحدد فيما بعد 

 
وآرر ممثل نيوزيلندا الشواغل التي جرى اإلعراب عنها في الفريق العامل األول ورحب                                -116

 .بالعرض المقدم من آندا الذي سيمكن من البدء في العمل التحضيري الضروري 
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العمل  إستعراض المرحلة األولى من برنامج        : التنوع البيولوجي الزراعي        -16-2
 نواتوإعتماد برنامج عمل متعدد الس

 
. 2000مايو  / أيار 19المعقودة في    هذا البند ، في جلسته الخامسة ،            األول  تناول الفريق العامل      -117

مؤتمر  لمساعدة      )UNEP/CBD/COP/5/11(ألمين التنفيذي      انتباه إلى مذآرة         ووجه ممثل لألمانة اإل        
لزراعي وفي إعتماد     أن التنوع البيولوجي ا      ـ بش  4/6 و  3/11ذ المقررين     ـراض تنفي  ـاألطراف في إستع    

ة ـًا بتقييم الهيئ  ـقد يود أيضًا أن يحيط علم       األطراف  ن مؤتمر    إوقال  . المرحلة المقبلة من برنامج العمل        
(وك الجارية            ـة والصك     ـألنشطلة المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية                                    ـالفرعي

UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/10(. التي آانت  التالية الثالث اإلعالمية ائقالوث إلى اإلنتباه وجه وأخيرًا 
وتنوع المناظر    والملقحات للتربة الحية الكائنات عن الحالة دراسات ملخصات :البند تحت عممت قد

 النظام  ؛ ونهج  )UNEP/CBD/COP/5/INF/10(الطبيعية، وتغطية التنوع البيولوجي في التقارير الوطنية          
؛ والتقرير   )UNEP/CBD/COP/5/INF/11( بيولوجي الزراعي  ال على التنوع   نحو تطبيقه  : اإليكولوجي

(أن الموارد الجينية النباتية                           ــي بش      ــد الدول      ـــأن تنقيح التعه             ـــات بش      ــن المفاوض      ــع
UNEP/CBD/COP/INF/12(.  

 
رئيس الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية            ) آولومبيا(قال السيد آريستيان سامبر          -118
 ، الواردة في تقرير اإلجتماع الرابع          4/5كنولوجية في إجتماعها الخامس إن توصية الهيئة الفرعية             والت

 يتعلق باإلجراءات التي يمكن إتخاذها على المستويين الدولي والوطني              )UNEP/CBD/COP/5/2(للهيئة  
 ، الواردة في تقرير       5/9فيما يتعلق بتكنولوجيات تقييد إستخدام الموارد الجينية ، فيما تتضمن التوصية                 

 برنامج عمل مقترح متعدد السنوات ، والذي أورد عناصره            )UNEP/CBD/COP/5/3(إجتماعها الخامس   
 .بإقتضاب 

 
وقدمت بيانات من ممثلي األرجنتين وأرمينيا والبرازيل وآندا وآولومبيا والسلفادور واإلتحاد                      -119

نيابة (ي والمغرب والنرويج والفلبين وبولندا والبرتغال          األوروبي وغانا والهند وإندونيسيا وآينيا ومالو        
، وترآمانستان ،     ) بلدان وسط وشرقي أوروبا      مجموعة   نيابة عن     (وسلوفينيا   ) عن االتحاد األوروبي    

 . وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة
 

 19عقودة في    أستأنف الفريق العامل بحثه لهذا البند من جدول األعمال في جلسته السادسة الم                   و -120
  .2000مايو /أيار

 
ستراليا وبورآينا فاصو وأثيوبيا وهايتي وهنغاريا واليابان وهولندا              ا يوقدمت بيانات من ممثل       -121

نيابة عن بابوا غينيا        (غواي وترآيا والواليات المتحدة األمريكية وفانواتو               اونيوزيلندا ونيجيريا وبار    
 ) . الجديدة وُجزر سليمان

 
 .بيان بمثل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة  مأدلىو -122
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وألقيت أيضًا بيانات من ممثلي الفريق اإلستشاري المعني بالبحوث الزراعية الدولية والمؤسسة                  -123
ومجموعة تطوير التكنولوجيا   ) نيابة عن مجموعة منظمات غير حكومية      (الدولية لتحسين أوضاع الريف     

 ) .منظمات غير حكوميةنيابة عن مجموعة (الوسيطة 
 

زابيث ماتينيوك  ي هذا البند ، تحت رئاسة السيدة إل           بشأنقرر الفريق العامل إنشاء فريق إتصال            -124
وتتألف العضوية األساسية للفريق من ممثل األرجنتين             . إلعداد مشروع مقرر لنظر الفريق           ) بولندا(
غواي وبولندا وسلوفينيا   اوالهند وبار عة األوروبية   والجماستراليا والبرازيل وآندا والسلفادور وأثيوبيا        او

 .وأوغندا غير أن المشارآة في الفريق مفتوحة للممثلين اآلخرين 
 

 ، ورقة غير    2000مايو  / أيار 23تسلم الفريق العامل ، في جلسته الحادية عشرة ، المعقودة في             و -125
 .ولوجي الزراعي رسمية تتضمن مشروع مقرر أعده فريق اإلتصال عن التنوع البي

 
 البرازيل والكاميرون وآولومبيا واإلتحاد األوروبي والهند ومالوي ونيجيريا و ممثلوأدلى ببيانات -126

 ) .نيابة عن المجموعة األفريقية(وأوغندا ) نيابة عن االتحاد األوروبي(والبرتغال 
 

 قضية تكنولوجيات     مناقشة حول إستصواب النظر في مشروع المقرر بمعزل عن                في أعقاب و -127
تقييد إستخدام الموارد الجينية ، طلب الفريق العامل إلى فريق اإلتصال أن يجتمع مرة أخرى بشأن هذه                        

 . وإعداد نص موحد منقح للنظر فيه ) بولندا(زابيث ماتينيوك يالقضية تحت رئاسة السيدة إل
 

ر الفريق العامل في ورقة موحدة         ، نظ   2000مايو  / أيار 25وفي الجلسة الثانية عشرة المعقودة         -128
منقحة تشتمل على مشروع مقرر عن التنوع البيولوجي الزراعي أعده فريق اإلتصال بما في ذلك قضية                   

 .تكنولوجيات تقييد االستخدامات الجينية 
 

 .وألقى ممثل الكاميرون ببيان  -129
 

ه إلى الجلسة العامة بوصفه الوثيقة      وأقر اعتماد مشروع المقرر ، بصيغته المنقحة شفويًا ، لإلحال           -130
UNEP/CBD/COP/5/L.17 . 

 
 ، إعتمد مؤتمر      2000مايو  / أيار 26وفي الجلسة العامة الخامسة من االجتماع ، المعقودة في                  -131

 ، بصورته التي عدلتها األمانة شفويًا ، بإعتباره              UNEP/CBD/COP/5/L.17األطراف مشروع المقرر      
 .لمقرر في المرفق الثالث للتقرير الحالي ويرد نص ا . 5/5المقرر 

 القضايا المتشعبة - من جدول األعمال 17البند 
 

 إعتماد المبادئ: نهج النظام اإليكولوجي -17-1
 

وقد قدم  . مايو  / أيار 19تناول الفريق العامل بالبحث هذا البند ، في جلسته السادسة ، المعقودة في                -132
 ، إعتمد نهج النظام اإليكولوجي 2/8ذآر بأن مؤتمر األطراف ، عمًال بمقرره هذا البند ممثل لألمانة الذي 
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طلب مؤتمر األطراف ، في إجتماعه الرابع ، إلى الهيئة قد و.  اإلتفاقية بموجببإعتباره إطارًا أوليًا للعمل 
شأن نهج النظام ضع مبادئ وتوجيهات أخرى بتالفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن 

وقد ناقشت الهيئة الفرعية    . قدم تقريرًا بذلك إلى مؤتمر األطراف في إجتماعه الخامس           تاإليكولوجي وأن   
المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ، في إجتماعها الخامس ، نهج النظام اإليكولوجي ،                                

 بمجموعة من (UNEP/CBD/COP/5/3) تماعتقرير ذلك االج ، الواردة في 5/10وأوصت ، في توصيتها 
(ووجه اإلنتباه أيضًا إلى مذآرة أعدتها األمانة               . المبادئ والتوجيهات لكي يعتمدها مؤتمر األطراف             

UNEP/CBD/COP/5/12(                 بشأن التقدم المحرز في شتى مجاالت العمل المتشعبة في إطار اإلتفاقية ، بما 
 . في ذلك نظام النهج اإليكولوجي 

 
وآان معروضًا أيضًا على االجتماع تحت هذا البند ُآتيب أعدته منظمة األمم المتحدة للتربية                            -133

 . )(UNEP/CBD/COP/INF/27والعلم والثقافة عن نهج النظام اإليكولوجي ومحتجزات المحيط الحيوي 
 

لعلمية والتقنية  رئيس الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة ا       ) آولومبيا(وجه السيد آريستيان سامبير        -134
 5/10والتكنولوجية ، اإلنتباه إلى توصية الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية                   

والتي حوت في مرفقها وصفًا للنظام اإليكولوجي إضافة إلى المبادئ اإلثني عشر ونقاط التوجيهات                             
 .العملية الخمسة لتطبيق نهج النظام اإليكولوجي 

 
ستراليا والنمسا والبرازيل وآندا والصين وآولومبيا      ا هذا البند من ممثلي      في إطار قدمت بيانات   و -135

وفنلندا وألمانيا وهايتي والهند وإندونيسيا وإيطاليا وجامايكا واليابان وآينيا ومالوي والمكسيك وهولندا                    
ل يواإلتحاد الروسي وسيش   ) وروبينيابة عن االتحاد األ     (ونيوزيلندا والنرويج وبيرو وبولندا والبرتغال         

 .مبابوي زفيس وسويسرا وتوغو وترآيا والواليات المتحدة األمريكية وي ونسوسانت آيت
 

 .وقدم ممثل لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بيانًا  -136
 

يعية ومنظمة السلم    آما قدم بيانان أيضًا من ممثلي اإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطب                     -137
 .األخضر الدولية 

 
 .إجتماع مقبل في قرر الفريق العامل أن يعد الرئيس مشروع مقرر للنظر فيه و -138

 
 نظر الفريق العامل في ورقة غير رسمية 2000مايو / أيار25وفي الجلسة الثانية عشرة المعقودة  -139

ووافق الفريق العامل   . لنظام االيكولوجي   تشتمل على مشروع مقرر مقدم من فريق اإلتصال حول نهج ا             
 .على اقتراح من الرئيس بشطب جزء من عنوان مشروع المقرر بحيث يعكس نتائج مداوالته 

 
 .وألقى ممثل البرازيل بيانًا  -140

 
وأقر مشروع المقرر بصيغته المنقحة شفويًا لإلحالة إلى الجلسة العامة بوصفه الوثيقة                                         -141

UNEP/CBD/COP/5/L.16 . 
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مايو / أيار 26إعتمد مؤتمر األطراف ، في جلسته العامة الخامسة من االجتماع ، المعقودة في                        -142

ويرد نص المقرر في        . 5/6 ، بوصفه المقرر         UNEP/CBD/COP/5/L.16 ، مشروع المقرر         2000
 .المرفق الثالث للتقرير الحالي 

 
 التحديد والرصد والتقييم -17-2

 
العامل الثاني بالبحث هذا البند من جدول األعمال في جلسته الثامنة ، المعقودة في                  تناول الفريق    -143

وأشار ممثل األمانة الذي قدم هذا البند ، إلى أن مؤتمر األطراف آان قد أيد في                        . 2000مايو  / أيار 22
ة حول النهج      ألف ، توصية للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجي                    4/1المقرر   

الحالية إزاء تطوير المؤشرات وتوصيات لوضع مجموعة أساسية أولية من مؤشرات التنوع البيولوجي ،               
وال سيما ما يتعلق منها بالتهديدات ، وخيارات لبناء القدرات في البلدان النامية في تطبيق مبادئ توجيهية                    

.  من األهداف قصيرة وطويلة األجل              وتتضمن التوصية سلسلة    . ومؤشرات للتقارير الوطنية الالحقة      
وتتمثل األنشطة في األجل القصير في الترآيز على إدماج العلوم الحالية في عملية اإلتفاقية ، وذلك إلى                       

 .حد آبير عن طريق أنشطة تحضيرية يقوم بها فريق إتصال 
 

ية التقدم المحرز في هـذه     إستعرضت الهيئة الفرعية المعنيـة بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوج        -144
( الواردة في تقرير اإلجتماع                         5/2المسألــة فـي إجتماعهـا الخـامس وإعتمـدت التوصيـة                              

UNEP/CBD/COP/5/3( .               وقد شكلت تلك التوصية أساسًا لمشروع المقرر عن التحديد والرصد والتقييم
  .)UNEP/CBD/COP/5/1/Add.2(والمؤشرات ، الذي يعرض اآلن على مؤتمر األطراف 

 
قدمت بيانات تحت هذا البند من ممثلي استراليا والبرازيل والصين وآولومبيا ومصر وأثيوبيا                       -145

نيابة عن اإلتحاد     (وألمانيا وغيرينادا والهند واليابان وليبيريا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو والبرتغال                       
ريطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية والواليات     وسلوفينيا والسودان وسويسرا والمملكة المتحدة لب     ) األوروبي

 ) .أيضًا نيابة عن ُجزر سليمان(المتحدة األمريكية وفانواتو 
 

 .وقدم أيضًا ممثل المنظمة الدولية لحياة الطيور بيانًا  -146
 

، في ورقة غرفة إجتماع، 2000مايو / أيار25 ، المعقودة في 12نظر الفريق العامل ، في جلسته  -147
وبعد التعديل  . مة من الرئيس ، تتضمن مشروع مقرر بشأن التحديد والرصد والتقييم والمؤشرات                      مقد

  .UNEP/CBD/COP/5/L.29الشفهي للمشروع ووفق على إحالته إلى الجلسة العامة بإعتباره الوثيقة 
 

مايو /يار أ 26إعتمد مؤتمر األطراف ، في جلسته العامة الخامسة من االجتماع ، المعقودة في                        -148
ويرد نص المقرر في        . 5/7 ، بوصفه المقرر         UNEP/CBD/COP/5/L.29 ، مشروع المقرر         2000

 .المرفق الثالث للتقرير الحالي 
 

 األنواع الغريبة التي تهدد النظم اإليكولوجية ، والموائل أو األنواع -17-3
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 . 2000مايو  /أيار22المعقودة في    هذا البند ، في جلسته الثامنة ،              الثاني  تناول الفريق العامل       -149
 جيم ، إلى     4/1قدم هذا البند ، أن مؤتمر األطراف دعا األطراف ، في المقرر                 الذي  ذآر ممثل لألمانة     و

ج وخطط  ـالتصدي لقضية األنواع الغريبة عن طريق مشاريع وإدماج أنشطة في اإلستراتيجيات والبرام                
 ، أن ينظر في مسألة       4/16س الوقت ، بموجب مقرره        ـوقرر مؤتمر األطراف ، في نف       . العمل الوطنية   

ة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية      ـاألنواع الغريبة بتعمق في إجتماعه السادس ، بعد أن تنظر فيها الهيئ               
وطلب إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية       . والتقنية والتكنولوجية في إجتماعيها الرابع والخامس       

. لة إلى مؤتمر األطراف في إجتماعه الخامس              أأن تقدم تقريرًا حول هذه المس          و والتكنولوجية     والتقنية
ة ــورة العلمي  ــة بالمش  ــة المعني  ـراف اآلن إلى النظر في توصية الهيئة الفرعي                ــر األط  ــويدعى مؤتم  

ة ـــ والتوصي )UNEP/CBD/COP/5/2(ع  ــ الواردة في تقرير إجتماعها الراب      4/4ة  ــة والتكنولوجي ــوالتقني
  .)UNEP/CBD/COP/5/3(واردة في تقرير إجتماعها الخامس ــــ ال4/4
 

رئيس الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية         ) آولومبيا(قال السيد آريستيان سامبير       و -150
 أن يضع مبادئ لمنع       ، 4/4ن الهيئة الفرعية طلبت إلى األمين التنفيذي ، في توصيتها               إ،   والتكنولوجية

امج العالمي لألنواع الغازية،     نتأثيرات األنواع الغريبة وإدخالها وتخفيف آثارها ، وذلك بالتعاون مع البر             
وأوصت الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية      . وخطوط عريضة لدراسات حالة بشأن األنواع الغريبة        

 في، بأن يطلب مؤتمر األطراف إلى األطراف أن تضع               والتقنية والتكنولوجية ، في إجتماعها الخامس          
 مجموعة مبادئ مؤقتة للوقاية من آثار األنواع الغريبة وإدخالها وتخفيف آثارها ، على النحو                        هاإعتبار

  .5/4الوارد في المرفق للتوصية 
 

رون وآندا  آينا فاصو والكامي  رستراليا وبو ا األرجنتين و  يقدمت بيانات تحت هذا البند من ممثل        و -151
وجمهورية ) نيابة عن بلدان أمريكا الوسطى والمكسيك          (والصين وآولومبيا وُجزر آوك وآوستاريكا           

الكونغو الديمقراطية والدانمرك وأثيوبيا وهايتي وهنغاريا والهند وإندونيسيا وأيرلندا واليابان وآينيا                          
مان وباآستان وبابوا   يا والنرويج وعُ  شيوس وموناآو ونيوزيلندا والنيجر ونيجير     يريباتي والتفيا ومور  يوآ

ل وُجزر يوجمهورية آوريا وساموا والسنغال وسيش) نيابة عن اإلتحاد األوروبي(غينيا الجديدة والبرتغال 
 وتونس وترآيا وأوغندا والواليات المتحدة اغنفيس وسويسرا وتوي آيتس ونتسليمان وجنوب أفريقيا وسان

 .دة وفنزويال وزمبابوي وجمهورية تنزانيا المتحاألمريكية 
 

 .وقدم بيان أيضًا من ممثل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة  -152
 

اإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ومشروع                   من ممثلي         وقدمت بيانات أيضاً      -153
 . وحماة الحياة البرية صنشاين

 
، بإعداد مشروع مقرر يتضمن النقاط التي أثارها           األمانة  من  نه سيقوم ، بمساعدة      إقال الرئيس     -154

 .الممثلون ويقدمه إلى الفريق العامل في جلسة الحقة 
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نظر الفريق العامل ، في جلسته العاشرة ، في ورقة غير رسمية تتضمن مشروع مقرر عن                               -155
ألمانة على أساس المناقشة    أو الموائل أو األنواع ، أعدتها ا      /األنواع الغريبة التي تهدد النظم اإليكولوجية و      

 .التي دارت في الجلسة الثامنة 
 

ستراليا والكاميرون وآندا والصين واإلتحاد األوروبي وغانا وآينيا             اوقدمت بيانات من ممثلي         -156
ل والسويد    يوساموا والسنغال وسيش      ) نيابة عن اإلتحاد األوروبي         (ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال          

 .مريكية األوالواليات المتحدة 
 

 . وبعد تبادل لآلراء ، طلب الفريق العامل إلى األمانة أن تعد مشروع مقرر منقح للنظر فيه  -157
 

إستأنف الفريق العامل ، في جلسته الحادية عشرة ، مداوالته حول الورقة غير الرسمية التي                             -158
  .أعدتها األمانة والتي تتضمن مشروع مقرر عن األنواع الغريبة الغازية

 
ستراليا وآندا وآولومبيا واليونان وآينيا وناميبيا وهولندا ونيوزيلندا             اوقدمت بيانات من ممثلي         -159

 .ل وزمبابوي يوسيش) نيابة عن اإلتحاد األوروبي(ونيجيريا والنرويج والبرتغال 
مرآز الدولي  والالطبيعة والموارد الطبيعية      لحفظ   الدوليوقدمت بيانات أيضًا من ممثلي اإلتحاد          -160

 .للزراعة والعلوم البيولوجية والبرنامج العالمي لألنواع الغازية 
 

 المعدلة شفويًا ، إلحالته إلى الجلسة العامة               بصيغتهوقد تمت الموافقة على مشروع المقرر ،                -161
  .UNEP/CBD/COP/5/L.8 الوثيقة بوصفه

 
م¦¦ايو / أي¦¦ار26 االج¦¦تماع المعق¦¦ودة ف¦¦ي إع¦¦تمد مؤتم¦¦ر األط¦¦راف ، ف¦¦ي جلس¦¦ته العام¦¦ة الخامس¦¦ة م¦¦ن -162

 ، بص¦يغته التي صوبتها األمانة شفويًا وعدلها ممثال        UNEP/CBD/COP/5/L.8 ، مش¦روع المق¦رر       2000
 .ويرد نص المقرر في المرفق الثالث للتقرير الحالي  . 5/8النرويج وسيشيل ، بوصفه المقرر 

 
بشأن  راز المزيد من التقدمالتنفيذ وإح :المبادرة التصنيفية العالمية  -17-4

 اإلقتراحات بإتخاذ تدابير
 

مايو / أيار 23بالبحث هذا البند ، في جلسته التاسعة ، المعقودة في                  األول  تناول الفريق العامل       -163
ن القضايا المتشعبة ـى تقرير األمين التنفيذي ع   ـذا البند ، اإلنتباه إل    ـووجه ممثل األمانة ، الذي قدم ه      . 200

)UNEP/CBD/COP/5/12(              وذآر بأن مؤتمر األطراف آان قد سلم بقصور المعرفة التصنيفية بإعتبارها 
وصادق مؤتمر األطراف ، في جلسته الثالثة على توصية الهيئة           . أحد العقبات الرئيسية في تنفيذ اإلتفاقية        

قدرات للتصنيف وأوصى     المتعلقة ببناء ال     2/2الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية             
وفي إجتماعه الرابع ، شدد مؤتمر        . األطراف بإستكشاف سبل إلتاحة المعلومات التصنيفية على الدوام             

األطراف على الحاجة الملحة إلى مواصلة تنفيذ توصية الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية                   
لية ، على مجموعة مقترحات للعمل لتطوير وتنفيذ          وصادق ، على سبيل المشورة األو       2/2 والتكنولوجية

، في    وقدمت الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية               . مبادرة تصنيف عالمية       
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ويطلب إلى مؤتمر األطراف . إجتماعها الرابع ، سلسلة توصيات لمؤتمر األطراف لمواصلة تنفيذ المبادرة
 الواردة في   4 /3الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية         اآلن أن تنظر في توصية       
  .)UNEP/CBD/COP/5/3(تقرير إجتماعها الخامس 

 
رئيس الهيئة الفرعية    ) آولومبيا(وقبل التطرق إلى هذه القضية ، ناشد السيد آريستيان سامبير                  -164

مزيدًا من المرونة وتوجيهات أآثر تحديدًا عندما تقدم            إعطاء    اإلجتماعالمعنية بالمشورة العلمية والتقنية       
ن الهيئة الفرعية   إومن ثم انتقل إلى البند المعروض على الفريق العامل ، قائًال                . إليها قضايا للنظر فيها      

لرابع نظرت في المبادرة التصنيفية العالمية في إجتماعيها ا المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية    
 للقيام   ، والخامس وحددت عددًا من األنشطة ذات األولوية لألطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة              

 . تعزيز المبادرةبغية بها 
 

ستراليا وُجزر البهاما وبلجيكا وبوليفيا          اوقدمت بيانات تحت هذا البند من ممثل األرجنتين و                    -165
ورية أفريقيا الوسطى والصين وآولومبيا وآوستاريكا             تسوانا والبرازيل والكاميرون وآندا وجمه          ووب

نيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية     (وأثيوبيا وألمانيا والهند وإندونيسيا واليابان وآينيا ومالوي والمكسيك           
والنرويج وبيرو  )  والصين 77نيابة عن مجموعة الـ        (وهولندا ونيوزيلندا ونيجيريا      ) ومنطقة الكاريبي 

ل وسلوفينيا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا واإلتحاد           يوسيش) بة عن اإلتحاد األوروبي     نيا(والبرتغال  
 . األمريكية والواليات المتحدةلبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الروسي وتونس والمملكة المتحدة 

 
 .كمنولث وقدمت بيانات من ممثلي منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وأمانة ال -166

 
قرر الفريق العامل أن يعد الرئيس ، بمساعدة األمانة ، تنقيحًا لمشروع المقرر المتعلق بالمبادرة                    -167

 للنظر فيها ، مع مراعاة التعديالت         UNEP/CBD/COP/5/1/Add.2العالمية للتصنيف الواردة في الوثيقة        
 .المقترحة أثناء اإلجتماع 

 
 ، بحث الفريق العامل ورقة غير رسمية         2000مايو  / أيار 25لمعقودة  وفي الجلسة الثانية عشرة ا     -168

تشتمل على مشروع مقرر منقح بشأن المبادرة التصنيفية العالمية ، أعدها الرئيس بمساعدة األمانة ،                            
 .وتشتمل على تعليقات أبداها الفريق العامل في جلسته التاسعة 

 
نيابة عن  (برازيل واليونان ونيوزيلندا ونيجيريا والبرتغال       وألقى ممثلو استراليا وُجزر البهاما وال       -169

 .وجنوب أفريقيا وجمهورية تنزانيا المتحدة ببيانات ) االتحاد األوروبي
 

) البرازيل(وقرر الفريق العامل إنشاء فريق صياغة برئاسة السيد براوليو فريرا دي سوزا دياس                -170
ن األعضاء األساسيون هم استراليا ، وُجزر البهاما ، جنوب وآا. إلعداد نص منقح لمشروع المقرر لبحثه 

 ولكن المشارآة آانت مفتوحة أمام       –أفريقيا ، جمهورية تنزانيا المتحدة وبلد واحد من االتحاد األوروبي              
 .ممثلي البلدان األخرى 
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رئيس فريق   ، ، ذآر      2000مايو  / أيار 25وفي االجتماع الثالث عشر للفريق العامل المعقود في            -171
 .الصياغة أن الفريق قد قام بتنقيح مرفق مشروع المقرر 

 
 .وألقى ممثال البرازيل وآندا ببيانين  -172

 
وأقـر مشـروع المقـرر بعـد تعديلـه شفويًا إلحالتـه إلـى الجلسـة العامـة فـي الوثيقة                                                 -173

UNEP/CBD/COP/5/L.18 . 
 

مايو / أيار 26امة الخامسة من االجتماع ، المعقودة في            إعتمد مؤتمر األطراف ، في جلسته الع           -174
 5/9، بصيغته التي عدلتها األمانة ، بوصفه المقرر          UNEP/CBD/COP/5/L.18، مشـروع المقرر    2000

 .ويرد نص المقرر في المرفق الثالث للتقرير الحالي . 
 

 اإلستراتيجية العالمية لحفظ النبات -17-5
 

 ورقة بالبحث ، 2000مايو / أيار22، في جلسته الثامنة ، المعقودة في األول  الفريق العامل تناول -175
. تتضمن مشروع مقرر ، عن إستراتيجية عالمية لحفظ النبات          مقدمة من آولومبيا والبرازيل     غير رسمية   

أن رتبط بقضية األنواع الغازية الغريبة ، فقد قرر الفريق العامل            توعلى الرغم من أن قضية حفظ النبات         
قدم ممثل آولومبيا ، متكلمًا أيضًا       . ينظر فيها آبند منفصل نظرًا لنطاق مشروع المقرر المقدم للنظر فيه              

 النبات يمكن لحفظ أداة مفيدة بانهانيابة عن البرازيل ، هذا البند ، ووصف اإلستراتيجية العالمية المقترحة           
  .إدماجها في إطار اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 
قدمت بيانات تحت هذا البند من ممثلي األرجنتين وُجزر البهاما وبوليفيا والبرازيل والكاميرون               و -176

وآندا والصين وآولومبيا والسلفادور وهايتي والهند وإندونيسيا واليابان وآينيا ومالوي والمكسيك وناميبيا 
ل يوسيش) نيابة عن اإلتحاد األوروبي       (ي والبرتغال      امان وباآستان وباراغو     ونيوزيلندا ونيجيريا وعُ     

وجنوب أفريقيا وتوغو وأوغندا والواليات المتحدة        ) نيابة عن مجموعة وسط وشرقي أوروبا       (وسلوفينيا  
 .وفنزويال وزمبابوي 

 
 .قدم ممثل أمانة الكمنولث بيانًا أيضًا و -177

 
نظر فيه ، على أن يراعي         طلب الفريق العامل إلى األمانة أن تعد مشروع مقرر منقح لكي ي                   و -178

 .المقترحات المقدمة أثناء اإلجتماع 
 

 . 2000مايو / أيار23وإستأنف الفريق العامل نظره في هذا البند في جلسته العاشرة المعقودة في             -179
 الرئيس ورقة غير رسمية تتضمن مشروع مقرر عن إستراتيجية عالمية لحفظ النبات أعدتها                        وعرض

وقدمت . مقدم من البرازيل وآولومبيا ، تضمن النقاط التي أثارها الممثلون             المقترح  الاألمانة على أساس    
نيابة عن (بيانات من ممثلي البرازيل والكاميرون وآندا وآولومبيا واليابان ونيوزيلندا ونيجيريا والبرتغال 
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ر والتوصل إلى صيغة     الرئيس فريقًا غير رسمي للتشاو     أوبعد المناقشة ، أنش   . وترآيا  ) اإلتحاد األوروبي 
 .توفيقية حول المشروع 

 
 ، إلى تقرير    2000مايو  / أيار 23إستمع الفريق العامل ، في الجلسة الحادية عشرة المعقودة في            و -180

من رئيس الفريق غير الرسمي المنشأ للتوصل إلى حل توفيقي بشأن مشروع مقرر منقح حول إستراتيجية 
 .عالمية لحفظ النبات 

 
 الموافقة  توتم.  آندا وآولومبيا واليابان ونيوزيلندا ونيجيريا وبولندا            يت بيانات من ممثل     قدمو -181

 . UNEP/CBD/COP/5/L.9 الوثيقة برسمعلى مشروع المقرر ، بصورته المعدلة شفويًا ، 
 

 على التعديل الذي      2000مايو  / أيار 25ووافق الفريق العامل في جلسته الثالثة عشرة المعقودة               -182
وأقر مشروع  . قترحه الرئيس على مشروع المقرر الذي آان قد وافق عليه في جلسته الحادية عشرة                        ا

 . UNEP/CBD/COP/5/L.9/Rev.1المقرر بعد تعديله شفويًا إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه الوثيقة 
 

مايو / أيار 26 إعتمد مؤتمر األطراف ، في جلسته العامة الخامسة من االجتماع ، المعقودة في                     -183
ويرد نص المقرر    . 5/10 ، بوصفه المقرر      UNEP/CBD/COP/5/L.9/Rev.1 ، مشروع المقرر      2000

 .في المرفق الثالث للتقرير الحالي 
 

 آليات التنفيذ - من جدول األعمال 18البند 
 

 المالية المالية واآللية الموارد -1–18
 

  .2000مايو / أيار18 جلسته الخامسة المعقودة في البند فيهذا  الفريق العامل الثاني تناول -184
 

لآللية آخر  توجيه  : ثالثة قضايا    البند يشمل     إنهذا البند ،      الذي عرض      ممثل األمانة ،         قالو -185
 . الثاني لفعالية اآللية المالية ؛ والموارد المالية اإلضافية اإلستعراضالمالية؛ وإختصاصات 

 
/4 ، أشار إلى أن مؤتمر األطراف ، طلب ، في مقرره              المالية لآللية   آلخرا يتعلق بالتوجيه    وفيما -186
 ة وأيالسابقة العالقة بين أي مشروع توجيه والتوجيهات    على األطراف   أن يطلع  ، إلى األمين التنفيذي      11
 . األطرافمن مؤتمر      الصادرة    ة السابق  ات محتملة لمشروع ذلك التوجيه على تنفيذ التوجيه                    آثار

 إدماج أي توجيه    بضرورةأوصى إجتماع ما بين الدورات المعني بعمليات اإلتفاقية          ،  فة إلى ذلك    وباإلضا
  .)1 المرفق ، التوصية ، UNEP/CBD/COP/5/4( واحد صدر مستقبًال لآللية المالية في مقرري
 

ذي ــ األمين التنفي                  اــأعدهرة          ـــراف مذآ         ـــر األط         ـــى مؤتم         ـــعلمعروض          و -187
UNEP/CBD/COP/5/13/Add.1)( السابقة لآللية المالية للتوجيهات تجميعًا تتضمن . 
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مؤتمر األطراف   قال إن      اآللية المالية ،         لفعاليةاإلستعراض الثاني     إختصاصات    يتعلق ب    وفيما -188
إلى مجلس مرفق البيئة العالمية     ،   4/11 ، وطلب ، في المقرر        الرابعفعالية اآللية في إجتماعه      إستعرض  

 في اإلجراءات بهدف تحسين فعالية أدائها وأن يقدم تقريرًا عنها إلى مؤتمر األطراف                    منخذ عددًا   أن يت 
  .)(UNEP/CBD/COP/5/7 على مؤتمر األطراف معروض اآلن التقرير وهذا. إجتماعه الخامس 

 
في إجتماعه الخامس      ،     أن يحدد  ،    4/11 المقرر في      أيضًا ،    قررقد    مؤتمر األطراف       وآان -189
 المقترحة في التقرير المرحلي لألمين التنفيذي عن اإلختصاصاتوترد .  ختصاصات اإلستعراض الثاني  إ

  .)(UNEP/CBD/COP/5/13 للتنفيذاآلليات الالزمة 
 

 إلى  4/12 في المقرر      طلبمؤتمر األطراف    ذآر أن     يتعلق بالموارد المالية اإلضافية ،            وفيما -190
 يتضمن مقترحات لرصد الدعم المالي لتنفيذ اإلتفاقية ؛                 الموضوععن      األمين التنفيذي أن ُيعد تقريراً        

 وإستكشاف مع المنظمات والمؤسسات واإلتفاقيات واإلتفاقات الدولية ذات الصلة ؛                     المحتملوالتعاون   
 ، المرفق الثاني؛     4/16إحتماالت الدعم المالي اإلضافي لعناصر في برنامج العمل الموجز في المقرر                   

.  الدعم واآلثار المترتبة عليه            ذلكبات أمام دعم القطاع الخاص لتنفيذ اإلتفاقية وفرص                   وفحص العق  
 تنفيذ المحرز في    التقدم) (UNEP/CBD/COP/5/14ويستعرض التقرير المعروض على مؤتمر األطراف        

يل  مصادر تمو   وإآتشاف مع التشديد على إستمرارية المبادرات القائمة وتطوير آليات مبتكرة                   ، المقرر
 .جديدة من القطاع الخاص آما ويتضمن إجراءات إضافية مقترحة 

 
 أعدهما مرفق البيئة العالمية ، تتصالن               إعالميتان ، مذآرتان        1-18 أيضًا تحت البند          ُقدمت -191

 التمكينية  لألنشطة مؤقت   وتقييم )(UNEP/CBD/COP/5/INF.17وإقتسام المنافع   على الموارد   بالحصول  
 .) (UNEP/CBD/COP/5/20 للتنوع البيولوجي

 
  المقررات  مشاريع" الوثيقة المعنونة       فيلى األطراف مشروع مقرر حول البند              معروض ع  و -192
  .)(UNEP/CBD/COP/5/1/Add.2"  لإلجتماع الخامس لمؤتمر األطرافالمقدمة

 
 77وعة الـ    نيابة عن مجم   (ستراليا والنمسا وبنغالديش      ا وهذا البند ممثل   في إطار    بيانات  وأدلى   -193

ندونيسيا وآينيا وليبيريا   ألمانيا والهند و  أثيوبيا و أريتريا و أ والدانمرك و  والصينوالبرازيل وآندا   ) والصين
 المتحدة  والممكلةبيا وهولندا ونيوزيلندا ونيجيريا والنرويج وباآستان ورواندا وسويسرا                ي ونام  وماليزيا

 .لمتحدة األمريكية يرلندا الشمالية والواليات األبريطانيا العظمى و
 

 حكومتها بصدد بدء مبادرة جديدة لحفظ التنوع                 أن ممثلة الواليات المتحدة األمريكية             أعلنت -194
 مليون دوالر للمشاريع الثنائية المتصلة بحفظ          150 جديد بمبلغ     تمويلالبيولوجي للغابات ، تشتمل على        

 المتحدة  للوالياتوآالة التنمية الدولية التابعة       ماليين من ذلك المبلغ عن طريق          110 وسُيَوَزع. الغابات  
 مقابل تدابير ُتتخذ لحفظ التنوع       فيالديون  خفض   مليون دوالر عن طريق برنامج مبتكر ل        40األمريكية و 

 .البيولوجي للغابات 
 

 . والحيوانات أيضًا بيانًا النباتاتممثل المنظمة الدولية ألنواع وألقى  -195
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إلى األمانة  هم  ومقترحاتهم   الفريق العامل أن يقدم الممثلون تعليقات      قررمسة أيضًا   وفي الجلسة الخا   -196

مزيد من التوجيهات لآللية     :  يشمل القضايا الثالث المعنية ، أال وهي              منقحبهدف إعداد مشروع مقرر       
 . المالية ، صالحيات اإلستعراض الثاني لفعالية اآللية المالية ، والموارد المالية اإلضافية

 
 ، نظر الفريق العامل في ورقة غرفة إجتماع 2000 مايو/أيار 23في الجلسة التاسعة المعقودة في  -197

وفيما يتعلق بالتوجيهات اإلضافية . تتضمن مشروع مقرر مقدم من الرئيس بشأن الموارد المالية اإلضافية 
جري مشاورات غير رسمية للمساعدة سي) أنتيغوا وبربودا(لآللية المالية أعلن الرئيس أن السيد جون أشي 

 .في إعداد مشروع مقرر بشأن الموضوع 
 

أدلى ببيانات بشأن مشروع المقرر المتعلق بالموارد المالية اإلضافية ممثلو أثيوبيا وألمانيا                               -198
وأوروغواي والبرازيل والسويد والصين وآندا وآولومبيا وآينيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى                        

 .لندا الشمالية والهند وهولندا والواليات المتحدة األمريكية واليابان وأير
 

بعد المناقشة ، قرر الفريق العامل تأجيل النظر في مشروع المقرر إلى أن يحصل على مزيد من                    -199
 .اإليضاح ويتم التوصل إلى إتفاق بشأنه 

 
 الفريق العامل في ورقة غرفة            ، نظر    2000 مايو/أيار 23في الجلسة العاشرة المعقودة في             -200

 .إجتماع تتضمن مشروع مقرر أعده الرئيس بشأن موضوع اإلستعراض الثاني لآللية المالية 
 

أدلى ببيانات بشأن مشروع المقرر ممثلو استراليا وألمانيا وأنتيغوا وبربودا وسويسرا وآندا                           -201
 .شمالية وهولندا والواليات المتحدة األمريكية وآولومبيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا ال

قرر الفريق العامل ، أن تقوم األمانة ، واضعة في اإلعتبار التعليقات التي تم اإلدالء بها                                        -202
والتعديالت التي إقترحت أثناء المناقشة ، بإعداد صيغة منقحة لمشروع المقرر لعرضه على الفريق                             

 .العامل في وقت الحق 
 

 ، في ورقة غرفة إجتماع       2000مايو  / أيار 25 المعقودة في    11الفريق العامل ، في جلسته       نظر   -203
منقحة مقدمة من الرئيس تتضمن مشروع مقرر بشأن الموارد المالية اإلضافية ، وبعد التعديل الشفهي                        

  .UNEP/CBD/COP/L.22للمشروع ووفق على إحالته إلى الجلسة العامة بإعتباره الوثيقة 
 

نظر الفريق العامل ، في الجلسة ذاتها ، في ورقة غرفة إجتماع منقحه مقدمة من الرئيس ،                                   -204
وبعد التعديل الشفهي للمشروع ووفق على   . تتضمن مشروع مقرر بشأن اإلستعراض الثاني لآللية المالية         

  .UNEP/CBD/COP/5/L.23إحالته إلى الجلسة العامة بإعتباره الوثيقة 
 

 ، في ورقة غرفة إجتماع 2000مايو / أيار25 ، المعقودة في 12العامل ، في الجلسة نظر الفريق  -205
مقدمة من الرئيس ، تتضمن مشروع مقرر بشأن مزيد من التوجيهات لآللية المالية ، وبعد التعديل الشفهي  

  .UNEP/CBD/COP/5/L.24للمشروع ووفق على إحالته إلى الجلسة العامة بإعتباره الوثيقة 
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 ، مشروع 2000مايو / أيار26إعتمد مؤتمر األطراف ، في جلسته العامة الخامسة ، المعقودة في  -206

 ومشروع المقرر 5/11 بصيغته التي عدلتها األمانة ، بوصفه المقرر         UNEP/CBD/COP/5/L.22المقرر  
UNEP/CBD/COP/5/L.23           ومشروع المقرر              5/12 بوصفه المقرر ، UNEP/CBD/COP/5/L.24 

 .وترد نصوص هذه المقررات في المرفق الثالث للتقرير الحالي  . 5/13المقرر بوصفه 
 

  تبادل المعلوماتوآلية العلمي والتقني التعاون -2–18
 

. 2000مايو  / أيار 15 جلسته الخامسة ، المعقودة في        في،   الفريق العامل الثاني البند أعاله        تناول -207
 ، إلى األمين التنفيذي 4/12في المقرر ،  ، إن مؤتمر األطراف طلب البندقدم هذا الذي ألمانة اوقال ممثل 

 ،  1998 من نهاية عام     إعتبارًا إستعراضًا مستقًال للمرحلة التجريبية من آلية تبادل المعلومات ،           يجريأن  
 ، إلى جانب برنامج عمل          والتكنولوجيةلمشورة العلمية والتقنية       المعنية با  لعرضه على الهيئة الفرعية         

المعنية اإلستعراض التي آانت قد ُعرضت على الهيئة الفرعية                  ذلك   نتائج   و أطول أجًال        يكون  لآللية
 األطراف أيضًا على مؤتمر           معروضة   والتكنولوجية في إجتماعها الخامس         والتقنيةلمشورة العلمية     با

UNEP/CBD/COP/5/INF/2) (،     ات ـادل المعلوم ـ المقترحة آللية غرفة تب    اإلستراتيجية إضافة إلى الخطة
UNEP/CBD/COP/5/INF/3) (2004 – 1999 للفترة         أجالً    األطول   عملها لبرنامج        ومقترحات 
UNEP/CBD/COP/5/INF/4). ( 

 
لمشورة العلمية المعنية با الهيئة الفرعية توصية أيضًا على مؤتمر األطراف وأضاف أنه معروض -208

)  األول المرفق ،    (UNEP/CBD/COP/5/3 المعلومات    تبادل آلية غرفة     بشأن 5/2والتقنية والتكنولوجية    
 اإلستراتيجية آللية غرفة تبادل المعلومات وبرنامج العمل               الخطة تأييدمؤتمر األطراف     ل  تزآي  والتي

 معلومات تكميلية عن الموضوع في تقريره المرحلي عن                  يقدم األمين التنفيذي       آما أن  . األطول أجالً  
 ومعروض أيضًا على مؤتمر األطـراف تحـت هـذا           . )(UNEP/CBD/COP/5/13 الالزمة للتنفيذ     اآلليات

 البند ورقة إعالمية عن تجربة مرفق البيئة في دعم آلية تبادل المعلومـات التابعـة لالتفاقية                                               
(UNEP/CBD/COP/5/INF/24).  

 
 والتقنية   لميةالعلمشورة   المعنية با   توصية الهيئة الفرعية          وأعد األمين التنفيذي ، إستنادًا إلى             -209

 مشاريع المقررات المقدمة     التي تتضمن ، مشروع مقرر حول البند ، يرد في الوثيقة               5/2والتكنولوجية  
  .)(UNEP/CBD/COP/5/1/Add.2لإلجتماع الخامس لمؤتمر األطراف 

 
شورة لمالمعنية با  اإلجتماع الخامس للهيئة الفرعية       رئيس، نائب   ) آندا(ت  ي السيد ديفيد براآ   قدمو -210

في ذلك   رئيس الهيئة      ) آولومبيا( سامبر      .ك نيابة عن السيد           متكلمًاالعلمية والتقنية والتكنولوجية ،           
لمشورة العلمية  المعنية با  الفرعيةلهيئة  ل 5/2 توصيةال، إلى الفريق العامل معلومات أساسية عن         اإلجتماع

 .والتقنية والتكنولوجية وعن محتواها 
 

ندونيسيا وبنغالديش وبولندا وبيرو وآندا        أستراليا و ا وممثل،   هذا البند      إطارفي  بيانات  ب وأدلي -211
 .  والهند واليابان ونيوزيلنداوآولومبيا
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في إطار   بيانات   ، ألقى  2000مايو  / أيار 19، المعقودة في     للفريق العامل    الجلسة السادسة     وفي -212

نيابة عن الدول النامية الصغيرة     (و وتشاد وفيجي     آل من بنغالديش وبلجيكا وبورآينا فاص      هذا البند ممثلو  
يطاليا واألردن وآينيا والمكسيك      إ اإلسالمية و   يرانإلمانيا وجمهورية    أوفنلندا و ) بمنطقة المحيط الهادئ   

واإلتحاد الروسي والسنغال وسويسرا         ) نيابة عن اإلتحاد األوروبي        (والمغرب والنرويج والبرتغال         
 .يرلندا الشمالية والواليات المتحدة األمريكية وفنزويال أ العظمى والبريطانيوالمملكة المتحدة 

 
 .  ممثل مرفق البيئة العالمية بيانًاوألقى -213

 
 في ورقة غرفة       2000مايو   / أيار  23ونظر الفريق العامل ، في جلسته العاشرة المعقودة في                    -214

لعلمي والتقني وآلية غرفة تبادل        إجتماع تتضمن مشروع مقرر أعده الرئيس بشأن موضوع التعاون ا                 
 .المعلومات 

 
وأدلى ببيانات بشأن مشروع المقرر ممثلو اإلتحاد الروسي واألردن واستراليا وألمانيا وأنتيغوا                   -215

وبربودا وإيطاليا والبرازيل وبلجيكا وتشاد وُجزر البهاما والدانمرك وُعمان وآندا وآينيا ومصر والمملكة          
 .لعظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج ونيوزيلندا والهند المتحدة لبريطانيا ا

 
وقرر الفريق العامل أن تقوم األمانة ، واضعة في اإلعتبار التعليقات التي تم اإلدالء بها                                        -216

والتعديالت التي إقترحت أثناء المناقشة ، بإعداد صغية منقحة لمشروع المقرر لعرضه على الفريق                             
 .العامل في وقت الحق 

، في ورقة غرفة إجتماع،      2000مايو  / أيار 25 المعقودة في     11نظر الفريق العامل، في جلسته         -217
مقدمة من الرئيس، تتضمن مشروع مقرر بشأن التعاون العلمي والتقني وآلية تبادل المعلومات، وبعد                          

 بإعتباره الوثيقة        إحالته إلى الجلسة العامة                       ووفق على        التعديل الشفهي للمشروع               
UNEP/CBD/COP/5/L.21. 

 
مايو / أيار 26إعتمد مؤتمر األطراف ، في جلسته العامة الخامسة من االجتماع ، المعقودة في                        -218

ويرد نص المقرر في       . 5/14 ، بوصفه المقرر       UNEP/CBD/COP/5/L.21 ، مشروع المقرر        2000
 .المرفق الثالث للتقرير الحالي 

 
 التدابير الحافزة -3–18

 
وتقرر  . 2000 مايو/أيار 16ريق العامل األول هذا البند في جلسته األولى المعقودة في            تناول الف  -219

) اإلستخدام المستدام ، بما في ذلك السياحة       ( من جدول األعمال      3-18النظر في هذا البند باإلقتران بالبند        
 ) . أدناه314 – 307أنظر الفقرات (
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 على أن يحيل إلى الجلسة        مايو/أيار 19، المعقودة في     في جلسته السابعة      العامل    الفريقووافق   -220
 3 ، مشروع المقرر       UNEP/CBD/COP/5/L.3العامة مشروع مقرر في إطار هذا البند بوصفه الوثيقة               

 ) . أدناه313أنظر أيضًا الفقرة (
 

حث  ، بالب   2000مايو  / أيار 22تناول مؤتمر األطراف في جلسته العامة الرابعة ، المعقودة في                  -221
 . UNEP/CBD/COP/5/L.3 بالوثيقة 3مشروع المقرر 

 
 .ل والمكسيك ونيجيريا يقدمت بيانات من ممثلي األرجنتين وسيش -222

 
5 ه المقررـروع المقرر ، بصورته المعدلة شفويًا ، بوصفـراف مشـد مؤتمر األطـد ذلك إعتمـوبع -223

 . لهذا التقرير الثالثنص المقرر بالمرفق ويرد  15/
 

 الصلةواألحكام ذات ) ي (8المادة  -4–81
 

. 2000مايو  / أيار 19 جلسته السادسة المعقودة في          في الفريق العامل الثاني هذا البند ،              تناول -224
 تقديمه لهذا البند ، إلى العناصر الموضوعية لتقرير الفريق العامل                    لدىووجه ممثل لألمانة اإلنتباه ،           

التنوع  تفاقيةا منواألحكام ذات الصلة ) ي (8لدورات المعني بالمادة  المخصص لما بين االعضويةمفتوح 
 يتضمن توصيات الفريق العامل فيما يتعلق ببرنامج عمل                والذي )(UNEP/CBD/COP/5/5البيولوجي   
 . ومشورة بشأن تطبيق وتطوير أشكال حماية قانونية وغيرها من األشكال المناسبة مقترح

 
 انشأ بموجبه الفريق العامل ، عددًا من               الذي ،     4/9يضًا في مقرره        مؤتمر األطراف أ      حددو -225

واألحكام ذات الصلة من اإلتفاقية ، وجدد دعوته إلجراء               ) ي (8 المادةاألنشطة األخرى لتعزيز تنفيذ        
وقد ُقدمت   .  ومواصلة تطوير صالت مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية                           إضافيةدراسات حالة      

 للتنفيذ   الالزمةلقة بتلك األنشطة ضمن التقرير المرحلي لألمين التنفيذي عن اآلليات                        المتع  المعلومات
UNEP/CBD/COP/5/13)(.  

 
 مذآرة األمين التنفيذي فيرد ي هذا البند ، حولة ، مشروع مقرر ـ على الجلسوقـال إنـه معـروض -226

 . )(UNEP/CBD/COP/5/1/Add.2" س لمؤتمر األطراف   ـ الخام لإلجتماعررات  ـمقمشـروع  "المعنونة  
وباإلضافة إلى ذلك ، معروض على الجلسة وثيقة إعالمية أعدها برنامج األمم المتحدة للبيئة والمنظمة                       

 عن إستخدام الموارد     الناشئة للملكية الفكرية ، عن دور حقوق الملكية الفكرية في إقتسام المنافع                  العالمية
( دراسات حالة منتقاه                            أيضًا وتتضمنة بها              البيولوجية والمعارف التقليدية المرتبط                    

UNEP/CBD/COP/5/26( . 
 

لمانيا والهند واليابان   أآوادور وفرنسا و  إ وآولومبيا و  آندا بيانات تحت هذا البند من ممثلي        وُقدمت -227
والمكسيك والنرويج والبرتغال     )  مجموعة التنمية للجنوب األفريقي        أعضاءنيابة عن     (وآينيا ومالوي     

) الشمالنيابة عن مجموعة بلدان          (سبانيا والسويد     أواإلتحاد الروسي و    )  األوروبي  اإلتحادعن   نيابة   (
 .وفنزويال 
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وإستمع الفريق العامل إلى بيان قدمه ممثال منتدى الشعوب األصلية الدولي الخامس المعني                              -228

 .بالتنوع البيولوجي 
 

 ، ُقدمت بيانات من ممثلي      2000مايو  / أيار 19ي  ، المعقودة ف  للفريق العامل    الجلسة السابعة    وفي -229
)  والصين 77نيابة عن مجموعة الـ      ( واثيوبيا   وآوباآل من بوليفيا والبرازيل وآندا وآولومبيا واآوادور          

ا وبيرو والفلبين ورواندا وُجزر سليمان        م ونيوزيلندا والنرويح وبن    وهولنداندونيسيا والمكسيك وناميبيا     أو
 لبريطانيا   المتحدةسبانيا وسويسرا وأوغندا والمملكة          أو) نواتواابوا غينيا الجديدة وف       عن ب    نيابةأيضًا   (

 .العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات المتحدة األمريكية 
 

 . األمم المتحدة للتجارة والتنمية مؤتمر بيان أيضًا حول هذا البند من ممثل وقدم -230
 

المنتدى الدولي المعني بالتنوع :  األصلية التالية الشعوبوعات  بيانات أيضًا من ممثلي مجمُقدمت -231
والرابطة الروسية للشعوب    ) األرجنتين( شيلي ، ومنسقية مابوشي          أراضيالبيولوجي ، ومجلس جميع        

  تي ومجلس الوصاية على   ،   ومنسقية منظمات الشعوب األصلية بحوض األمازون             ،األصلية بالشمال    
اآاوا للتنمية واإلعالم للشعوب األصلية ، وحرآة الشعوب األصلية                        اآس  ورابطة  ،  ايوي مريوري  
متكلمًا  (الكنديةمجموعة الشعوب األصلية     و ، وحرآة الشعوب األصلية المستقلة الكولومبية ،           الكولومبية

وشبكة التنوع البيولوجي   ) البيولوجينيابة عن نفسه وعن منتدى الشعوب األصلية الدولي المعني بالتنوع            
 ، والتحالف الدولي للشعوب األصلية            االستراليةء الشعوب األصلية ، ومجتمع الشعوب األصلية                لنسا

 .وقبائل الغابات اإلستوائية 
 

 ، فريق إتصال مفتوح     2000مايو  / أيار 22أنشأ الفريق العامل ، في جلسته الثامنة ، المعقودة في             -232
وتقرر أن  . ر في القضايا المدرجة تحت هذا البند          للنظ) السويد(العضوية برئاسة السيد جوهان بودجارد        

األرجنتين واستراليا وآندا   : تتكون العضوية األساسية لفريق اإلتصال مفتوح العضوية من البلدان التالية             
وآولومبيا وإآوادور وألمانيا والهند وأندونيسيا وناميبيا والنرويج والبرتغال واإلتحاد الروسي وُجزر                       

 .والسويد وأوغندا سليمان وأسبانيا 
 

 ، في ورقة غرفة         2000مايو   / أيار  25 ، المعقودة في         12نظر الفريق العامل ، في جلسته               -233
واألحكام المتصلة  ) ياء (8إجتماع، مقدمة من رئيس فريق اإلتصال ، تتضمن مشروع مقرر بشأن المادة               

لعامة بإعتباره الوثيقة         بها ، وبعد التعديل الشفهي للمشروع ووفق على إحالته إلى الجلسة ا                                            
UNEP/CBD/COP/5/L.31.  

 
مايو / أيار 26إعتمد مؤتمر األطراف ، في جلسته العامة الخامسة من االجتماع ، المعقودة في                        -234

 ، بصيغته التي عدلها ممثل آولومبيا شفويًا بوصفه          UNEP/CBD/COP/5/L.31 ، مشروع المقرر     2000
 .لمرفق الثالث للتقرير الحالي ويرد نص المقرر في ا . 5/16المقرر 
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وعقب إعتماد المقرر ، أعربت ممثلة المحفل الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي                -235
واألحكام ذات  ) ي (8عن بالغ إرتياحها لإلجراء اإليجابي الذي إتخذه مؤتمر األطراف فيما يتعلق بالمادة               

تفاقية وآذا مؤتمر األطراف في جهودهما في إثارة اإلهتمام بقضايا            وهنأت أمانة اال  . الصلة من االتفاقية     
ثم أشارت بإقتضاب إلى بعض القضايا المحددة الحيوية للشعوب األصلية والتي لم                    . الشعوب األصلية    

اإلعتراف بحدود الشعوب األصلية ؛         : وتشمل هذه القضايا       . يوضح آثير منها بالقدر الذي يرضيها             
لتنقيب البيولوجي والحصول على المعارف التقليدية واستخدامها إلى أن تتم حماية التراث والدعوة إليقاف ا

الثقافي للشعوب األصلية حماية آاملة بموجب قوانين وطنية ودولية ؛ الحاجة إلى المشارآة الكاملة في                        
صول على الموارد   تطوير السياسات والقوانين المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، بما في ذلك الحق في منع الح              

الجينية والمعارف التقليدية والحق في اإلقتسام العادل والمنصف للمنافع عندما توافق الشعوب األصلية فتح 
باب الحصول عليها ؛ والحاجة إلى الدعم المالي لضمان مشارآة الشعوب األصلية في جميع المستويات ؛                 

وآررت أيضًا مبدأ النهج القائم       . لمعارف التقليدية    وحق الموافقة المسبقة عن علم فيما يتعلق بإستخدام ا            
على الحقوق إزاء العدالة اإلجتماعية وأثنت ، في هذا الصدد، على مشروع اإلعالن المتعلق بحقوق                              

وأهم تلك على وجه الخصوص اإلعتراف الكامل بنساء          . الشعوب األصلية بإعتباره أحدث بيان لحقوقها         
 .املة لكونهن راعيات الحياة الشعوب األصلية ومشارآتهن الك

 
 التثقيف والتوعية الجماهيرية -18-5

 
تناول الفريق العامل الثاني هذا البند من جدول األعمال بالبحث وذلك في جلسته الثامنة ، المعقودة  -236
وقال ممثل األمانة ، لدى تقديمه هذا البند ، إن مؤتمر األطراف آان قد دعا ،                     . 2000مايو  / أيار 22في  

 باء ، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن ينظر في بدء مبادرة عالمية بشأن                     4/10قرره  في م 
وطلب إلى األمين التنفيذي أن يستكشف . التعليم والتدريب والتوعية الجماهيرة في مجال التنوع البيولوجي 

وقـد . الخامس للمؤتمر األطراف     جدوى مبادرة آهذه وأن يقدم تقريرًا عن التقدم المحرز إلى اإلجتماع                  
لمشروع ) UNEP/CBD/COP/5/INF/5(وضعت منظمـة األمم المتحـدة للتربيـة والعلم والثقافـة مقترحًا              

 .مشترك لإلتفاقية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمات الدولية األخرى ذات الصلة 
 

أيضًا تحت هذا البند ، توصية الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة          ومن التوصيات المقرر النظر فيها       -237
العلمية والتقنية والتكنولوجية والقاضية بأن يدرج التعليم والتوعية الجماهيرية ، عند النظر في برامج                         
العمل المتعلقة بالقضايا المواضيعية ، وتوصية من إجتماع ما بين الدورات المعني بأعمال إتفاقية التنوع                   

لبيولوجي بأن يطلب مؤتمر األطراف من األمين التنفيذي أن يحدد في آل عام موضوعًا رئيسيًا لليوم                         ا
 .الدولي للتنوع البيولوجي 

 
وقـد وردت توصيات الهيئـة الفرعيـة المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وإجتماع ما               -238

(تعلقــة بالتنوع البيولوجي في تقريري الهيئتين                            بين الـدورات المعني بإعمال اإلتفاقيـة الم                       
UNEP/CBD/COP/5/2 و UNEP/CBD/COP/5/4 على التوالي (. 

 
مشاريع مقررات لإلجتماع الخامس لمؤتمر             "ورد مشروع مقرر بشـأن البنـد في الوثيقة                       -239

 .) UNEP/CBD/COP/5/1/Add.2(" األطراف
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 وآولومبيا وإآوادور وألمانيا والهند وجمهورية إيران                 وأدلى ببيانات حول البند ممثلو آندا              -240

ورواندا ) باسم اإلتحاد األوروبي   (اإلسالمية وآينيا ومالي وناميبيا وهولندا والنرويج وبيرو والبرتغال                
 .وسلوفينيا وأسبانيا 

 
 وإستمع الفريق العامل أيضًا إلى عرض موجز من ممثل اليونيسكو وصف فيه المهمة المقترحة                   -241

 .المشترآة بين اليونيسكو وأمانة اإلتفاقية وغيرهما 
 

 ، في ورقة غرفة         2000مايو   / أيار  25 ، المعقودة في         12نظر الفريق العامل ، في جلسته               -242
إجتماع، مقدمة من الرئيس ، تتضمن مشروع مقرر بشأن التثقيف والتوعية الجماهيرية ؛ وبعـد التعديل                     

لتـه إلى الجلسـة العامـة بإعتباره مشروع المقرر                                         الشفهي للمشـروع ووفق على إحا                          
UNEP/CBD/COP/5/L.28.  

 
مايو / أيار 26إعتمد مؤتمر األطراف ، في جلسته العامة الخامسة من االجتماع ، المعقودة في                        -243

ويرد نص المقرر في       . 5/17 ، بوصفه المقرر       UNEP/CBD/COP/5/L.28 ، مشروع المقرر        2000
 .تقرير الحالي المرفق الثالث لل

 
 )14المادة (تقييم األثر والمسؤولية والجبر  -18-6

 
 ، ف¦¦ي الب¦¦ند 2000م¦¦ايو / أي¦¦ار23نظ¦¦ر الف¦¦ريق الع¦¦امل الثان¦¦ي ، ف¦¦ي جلس¦¦ته التاس¦¦عة المعق¦¦ودة ف¦¦ي    -244

 .المذآور أعاله من جدول األعمال 
 ج ، قد دعا          4/10وقال ممثل األمانة ، في عرضه للبند ، إن مؤتمر األطراف ، بمقرره                                 -245

وطلب أيضًا إلى األمانة إدماج     . الحكومات والمنظمات ذات الصلة بتقييم األثر البيئي إلى تقديم مدخالتها             
هذه المدخالت في تقرير مجمع وطلب إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ، 

اإلجراءات التي من شأنها تعزيز إجراءات تقييم األثر التي             أن تحدد ، إستنادًا إلى التقرير ، المزيد من                
 . من اإلتفاقية 14تنص عليها المادة 

 
 الصادرة عن الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية                        4/6وقد تضمنت التوصية           -246

 األطراف  عرضًا موجزًا لعدد من األنشطة التي قد تضطلع بها            ) UNEP/CBD/COP/5/2(والتكنولوجية  
وأوصت أيضًا بأن يطلب إلى الهيئة الفرعية أن تواصل وضع مبادئ              . والحكومات والمنظمات األخرى     

توجيهية بشأن تقييمات األثر البيئي في وقت آاف لإلجتماع السادس لمؤتمر األطراف وأن يواصل األمين     
 .التنفيذي الجهود إليجاد ونشر دراسات الحالة 

 
 جيم ، عرض على مؤتمر األطراف تقرير مجمع عن                       4/10ي المقرر      وآما طلب أيضًا ف        -247

إال أن األمين التنفيذي لم يكن قد تلقى ما يكفي من البيانات . ) UNEP/CBD/COP/5/16(المسؤولية والجبر 
 ، من ثم إقترح أن ينظر في القضية               14ليكون أساسًا للنظر في الجبر والمسؤولية آما توقعتها المادة                 

 .إجتماع الحق لمؤتمر األطراف بتفصيل في 



UNEP/CBD/COP/5/23 
Page 51 
 
 

 
…/ 

 
تقييم األثر البيئي والتنوع     "وآان معروضًا أيضًا على مؤتمر األطراف وثيقة معلومات بعنوان                -248

والتي تم تعميمها " مساهمة من مشروع التعاون التقني األلماني لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي: البيولوجي 
 ) .UNEP/CBD/COP/INF/34(بناء على طلب الوفد األلماني 

 
مشاريع مقررات لإلجتماع   "وورد مشروع مقرر بشأن تقييم األثر والمسؤولية والجبر في الوثيقة            -249

  .)UNEP/CBD/COP/5/1/Add.2(" الخامس لمؤتمر األطراف
 

بية وأدلى ببيانات حول البند ممثلو استراليا والبرازيل وآندا وآولومبيا وأثيوبيا والجماعة األورو              -250
وألمانيا والهند وأندونيسيا وجمهورية إيران اإلسالمية واألردن وآينيا ومالي والمغرب وناميبيا وهولندا                  

وجنوب أفريقيا والسودان وسويسرا وجمهورية          ) باسم اإلتحاد األوروبي    (والنرويج وبيرو والبرتغال        
 .تنزانيا المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وزامبيا 

 
متحدثًا باالصالة عن نفسه ونيابة     ( أيضًا ببيان في إطار البند ممثل بيرداليف إنترناشيونال            وأدلى -251

عن الرابطة الدولية لتقييم األثر ، وأيضًا بوصفه عضوًا في الفريق العامل المعني بتقييم األثر التابع لفريق      
 ) .اإلستعراض العلمي والتكنولوجي إلتفاقية رامسار لألراضي الرطبة

 
 ، في ورقة غرفة         2000مايو   / أيار  25 ، المعقودة في         12نظر الفريق العامل ، في جلسته               -252

 .إجتماع، مقدمة من الرئيس ، تتضمن مشروع مقرر بشأن تقييم األثر والمسؤولية والجبر 
 

في أثناء مناقشة مشروع المقرر أعلن ممثل فرنسا عزم حكومة بالده على إستضافة دورة تدريبية  -253
لية حول المسؤولية والجبر فيما يخص اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، وعلى دعوة األطراف                       عم

 .المهتمة باألمر 
 

بعد التعديل الشفهي لمشروع المقرر ، ووفق على إحالته إلى الجلسة العامة بإعتباره الوثيقة                              -254
UNEP/CBD/COP/5/L.30.  

 
مايو / أيار 26ته العامة الخامسة من االجتماع ، المعقودة في              إعتمد مؤتمر األطراف ، في جلس         -255

ويرد نص المقرر في        . 5/8 ، بوصفه المقرر         UNEP/CBD/COP/5/L.30 ، مشروع المقرر         2000
 .المرفق الثالث للتقرير الحالي 

 
 )26المادة (تقديم التقارير الوطنية  -7–18

 
 ، بند   2000مايو  / أيار 18 المعقودة يوم    الرابعة جلسته   ، في هذا البند    الفريق العامل الثاني     تناول -256

 .جدول األعمال المذآوره أعاله 
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4في مقرره ،  أن مؤتمر األطراف آان قد طلب العاملة البند وأبلغ الفريق ـل األمانـ ممثرضـعو -257
تعلق يشورتها فيما     والتقنية والتكنولوجية أن تسدي م       العلميةلمشورة  المعنية با  إلى الهيئة الفرعية        ، 14/

 في المستقبل ، مع مراعاة العناصر الواردة في مرفق ذلك المقرر الوطنيةتقديم التقارير وإستكمال بفترات 
 إجتماعهالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في المسألة في               المعنية با   نظرت الهيئة الفرعية         وقد. 

 آل أربع سنوات ، مع اإلستفادة         آاملةارير وطنية   الخامس وأوصت بأن يطلب مؤتمر األطراف تقديم تق          
 تقارير وطنية مواضيعية مفصلة عن واحد أو أآثر           إعدادمن مصفوفة أسئلة ، وبأن ُيدعى األطراف إلى           

 .جتماعات مؤتمر األطراف ا فيمن البنود للنظر فيها بتعمق 
 

لمشورة العلمية والتقنية      نية با  المع الفرعيةاألمين التنفيذي ، إستجابة لطلب من الهيئة                   وأعد    -258
 عن تقديم التقارير الوطنية لينظر فيها مؤتمر األطراف في              مذآرةوالتكنولوجية في إجتماعها الخامس ،        

 مصفوفة وأشكاًال      المذآرةمرفقات   تتضمن   و . )(UNEP/CBD/COP/5/13/Add.2إجتماعه الخامس       
 .بتعمق  األطرافمقترحة للتقارير المواضيعية لينظر فيها مؤتمر 

 
المعنية  ، يستند إلى توصيات الهيئة الفرعية         الوطنية ورد مشروع مقرر بشأن تقديم التقارير         قدو -259
 مقررات لإلجتماع الخامس لمؤتمر مشاريع" في الوثيقة المعنونة ،لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية با

 .) (UNEP/CBD/COP/5/1/Add.2األطراف 
 

لمشورة العلمية والتقنية       المعنية با    الفرعيةلهيئة    ارئيس    ) آولومبيا( سامبر       . السيد ك      قامو -260
(UNEP/CBD/COP/5/13 الوثيقة في الواردة التنفيذي األمين مذآرة إلى نتباهاإل وجه أن بعد والتكنولوجية،

 .ولوجية لمشورة العلمية والتقنية والتكنالمعنية با الخامس للهيئة الفرعية اإلجتماعبعرض توصيات ، )
)  والصين 77سم مجموعة الـ    إب( الروسي وأثيوبيا    اإلتحاد:  ببيانات في إطار هذا البند ممثلو        أدلى -261
) األوروبيسم اإلتحاد إب(رتغال بندونيسيا وأوغندا وباآستان والبرازيل والأ وآوادورإوستراليا اتريا ويرأو

وسويسرا وسيشيل  )  والشرقية الوسطى أوروبا   باسم مجموعة (الجماعة األوروبية وسلوفينيا    و شوبنغالدي
 لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج ونيجيريا ونيوزيلندا المتحدةوفنلندا وآينيا وماليزيا والمملكة     

 . والهند واليابان وهايتي
 

ن ممثلي  ، أدلى ببيان آل م2000مايو / أيار18المعقود في للفريق العامل  اإلجتماع الخامس وفي -262
 . ورومانيا والكاميرون والمغرب اإلسالميةيران إباراغواي وبوليفيا والجزائر وجمهورية 

 
  .(Birdlife)" بيرد اليف"أيضًا ممثل ببيان  أدلى -363

 
 المقرر بشأن البند الوارد     لمشروع أن يقدم الممثلون إلى األمانة تعديالتهم المقترحة          طلب الرئيس  -264

 . إعداد مشروع منقح بغية،  UNEP/CBD/COP/5/1/Add.2في الوثيقة 
 

 ، نظر الفريق العامل في ورقة غرفة              2000 مايو/أيار 23وفي الجلسة العاشرة المعقودة في           -265
 .إجتماع تتضمن مشروع مقرر مقدمًا من الرئيس عن موضوع تقديم التقارير الوطنية 
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يا وبيرو وُجزر البهاما وفنلندا وآندا وآوستاريكا        وأدلى ببيانات بشأن مشروع المقرر ممثلو أثيوب        -266
 .وآولومبيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج ونيوزيلندا 

 
وقرر الفريق العامل ، واضعًا في اإلعتبار التعليقات التي تم اإلدالء بها والتعديالت التي إقترحت                 -267

 .ألمانة صيغة منقحة لمشروع المقرر تقدم في وقت الحق إلى الفريق العامل أثناء المناقشة ، أن تعد ا
 

 ، ورقة غرفة إجتماع       2000مايو  / أيار 25 ، المعقودة في       11نظر الفريق العامل ، في جلسته           -268
وتمت الموافقة على   . منقحة ، مقدمة من الرئيس ، تتضمن مشروع مقرر بشأن إعداد التقارير القطرية                    

  .UNEP/CBD/COP/5/L.25شروع المقرر إلى الجلسة العامة بوصفه الوثيقة إحالة م
 

مايو / أيار 26إعتمد مؤتمر األطراف ، في جلسته العامة الخامسة من االجتماع ، المعقودة في                        -269
ويرد نص المقرر في       . 5/19 ، بوصفه المقرر       UNEP/CBD/COP/5/L.25 ، مشروع المقرر        2000

 .ير الحالي المرفق الثالث للتقر
 
 
 
 
 
 

  اإلتفاقيةعمليات  :األعمال من جدول 19 البند
 

 . 2000مايو /أيار 17البند في جلسته الثالثة المعقودة في هذا  الفريق العامل الثاني تناول -270
 

 لما إجتماعًا في إجتماعه الرابع أن مؤتمر األطراف أنشأ األمانة الذي عرض هذا البند ممثلوذآر  -271
 األطراف ، وبناًء على ذلك ،       مؤتمر بعمليات اإلتفاقية بغية تحسين عمليات إجتماعات         ًادورات معني بين ال 

 الواردة في   1وقال أن التوصية     .  الخامس   إجتماعهقرر أن ينظر في تقرير إجتماع ما بين الدورات في               
تواتر : تين هما   متعلقين  تهامقضيتين  ، تتضمن   )UNEP/CBD/COP/5/4(تقرير إجتماع ما بين الدورات       

 . ؛ واآلليات لتعزيز إستعراض تنفيذ اإلتفاقية وتيسيره األطرافإجتماعات مؤتمر 
 

 توصيات الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ، أصدرت                      نإف آذلك -272
 التقنية ؛     الخبراء إختصاصات أفرقة  وتتصل بهذا البند ، تتضمن إستعراض األنداد والتقييم العلمي ؛                      
 الفرعية المعنية بالمشورة العلمية        للهيئةمنهجية إلستخدام قائمة الخبراء ؛ وتطوير برنامج أطول أجًال                 

 تشرين 19 إلى 17وعقد األمين التنفيذي في الفترة من  . لإلتفاقيةوالتقنية والتكنولوجية وخطة إستراتيجية 
(ر تلك الدورة        ــة ، وتقري    ــات العلمي  ـأن التقييم  ـاء بش  رف على اآلر    ـ دورة للتع    1999نوفمبر   /الثاني

UNEP/CBD/COP/5/INF/1(              وآان معروضًا على مؤتمر       .  معروض على المشارآين في اإلجتماع
األطراف أيضًا تحت هذا البند تقرير استراتيجية عموم أوروبا للتنوع البيولوجي وتنوع المناظر الطبيعية                

 . )UNEP/CBD/COP/5/INF/29(مر األطراف المقدم لالجتماع الخامس لمؤت
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من رئيس الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية             مقتضب   وإستمع الفريق أيضًا إلى عرض            -273

 . البنود قيد النظر والتي تهم الهيئة الفرعية بصورة خاصة يبرزوالتقنية والتكنولوجية ، 
 

 لتنفيذياألمين  اجتماع ما بين الدورات ومذآرة        إل 1توصية  ال مشروع مقرر يستند إلى        أن وذآر -274
 مقررات لإلجتماع مشروع "المعنونة واردة في الوثيقة )UNEP/CBD/COP/5/17(بشأن عمليات اإلتفاقية 

ويشمل مشروع المقرر عمليات اإلتفاقية       . )UNEP/CBD/COP/5/1/Add.2(" الخامس لمؤتمر األطراف  
 . علميةوتقييمات ، وخطة إستراتيجية ، 
 

وآولومبيا وآوستاريكا   وشيلي والبرازيل وآندا وتشاد      استراليا في إطار هذا البند        ببيانات وأدلى -275
باسم (وهنغاريا والهند وأندونيسيا واليابان وآينيا والتفيا           ) باسم المجموعة األفريقية   (وإآوادور وأثيوبيا    

 نيابة( وبنما   والنرويجولندا ونيوزيلندا   وماليزيا والمكسيك وه  )  أوروبا الوسطى والشرقية    بلدانمجموعة  
ل ي، وسيش  ) لنيابة عن اإلتحاد األوروبي       ( والبرتغال      وبيروواي   غرااوب) بلدان أمريكا الوسطى     عن   

 المتحدة   والمملكةوسويسرا   ) باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى والشرقية              ( وسلوفينيا      وسنغافورة
 . وزامبيا األمريكيةيات المتحدة لبريطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية والوال

 
 إتصال ، قرر الفريق العامل أن ينشئ فريق         2000مايو  /أيار 17 الثالثة المعقودة في     الجلسة وفي -276

، )  الشمالية وأيرلنداالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمي      (لسون  تي اناثانمفتوح العضوية ، برئاسة السيد ج       
 المتعلق بعمليات اإلتفاقية والوارد المقررالبند ، على أساس مشروع وتكليفه بصياغة مشروع مقرر بشأن      

وتقرر أن يشكل ممثلو البلدان ومنظمات         .  )UNEP/CBD/COP/5/1/Add.2(في مذآرة األمين التنفيذي       
 وأثيوبيا والبرازيل     استراليا:  التالية العضوية األساسية لفريق اإلتصال               اإلقليميالتكامل اإلقتصادي      

 وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبيرو          وماليزيا وهنغاريا وأندونيسيا وآينيا والتفيا            ة األوروبي  والجماعة
 والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وأيرلندا وسلوفينيا وسنغافورة )نيابة عن اإلتحاد األوروبي (والبرتغال

 .الشمالية وزامبيا 
 

 ، أدلى ببيانات ممثلو           2000مايو   / أيار  18في    الرابعة للفريق العامل المعقودة              الجلسة في -277
 الجزرية  الدولباسم  ( وجزر آوك     وآولومبيا وبنغالديش والبرازيل وآندا والصين         استراليااألرجنيتن و 

)  والصين والمجموعة األفريقية      77باسم مجموعة الـ       (وإآوادور وأثيوبيا     ) النامية في المحيط الهادئ      
 وبابوا غينيا وباآستان والمكسيك والمغرب ونيوزيلندا ونيجيريا والنرويج   وهايتي واليابان واألردن وآينيا   

زر سليمان  واإلتحاد الروسي وجُ     آوريا وجمهورية) باسم اإلتحاد األوروبي   (الجديدة وبيرو والبرتغال      
ويال والسودان وأوغندا والواليات المتحدة األمريكية وفنز)  الهادئالمحيط الجزرية النامية في الدولباسم (

  .وزامبيا
 

 . الدولية (Birdlife)بيرد اليف  أيضًا ممثل منظمة ببيان وأدلى -278
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 ، في ورقة غرفة       2000 مايو/أيار 23ونظر الفريق العامل ، في جلسته التاسعة المعقودة في                 -279
 وأقر. إجتماع أعدها رئيس فريق اإلتصال وتتضمن مشروع مقرر بشأن التعاون مع الهيئات األخرى                      

 . )UNEP/CBD/COP/5/L.6(الفريق العامل إحالة مشروع المقر إلى الجلسة العامة بوصفه الوثيقة 
 

 ، ورقة غرفة      2000مايو  / أيار 25 المعقودتين في      12 و 11نظر الفريق العامل ، في جلستيه            -280
عد التعديل وب. إجتماع ، مقدمة من رئيس مجموعة اإلتصال تتضمن مشروع مقرر بشأن عمليات اإلتفاقية 

  .UNEP/CBD/COP/5/L.27الشفهي للمشروع ووفق على إحالته إلى الجلسة العامة بإعتباره الوثيقة 
 

أعربت ممثلة آولومبيا عن رغبتها ، رغم إنضمامها إلى التوافق العام على مشروع المقرر ، في                   -281
 من النظام الداخلي ، آما ورد في 21 من المادة 1تسجيل تحفظ حكومة بالدها على التعديل المقترح للفقرة 

وقالت أن آولومبيا تعتقد أن اإلقتراح بصيغته الحالية ال يحل                    .  مـن مشروع المقرر         6 و  5الفقرتين   
 .المشكالت التي تعترض التحضير إلجتماعات مؤتمر األطراف 

 
إعتمد مؤتمر األطراف ، في جلسته العامة الخامسة من االجتماع ، مشروع المقرر                                                -282

UNEP/CBD/COP/5/L.6            ومشروع المقرر         5/21 ، بوصفه المقرر UNEP/CBD/COP/5/L.27   ، 
 .ويرد نص المقررين في المرفق الثالث للتقرير الحالي  . 5/20بوصفه المقرر 

 
 
 
 

وذآرت ممثلة المكسيك بالمقترح الذي قدمه بلدها لمؤتمر األطراف لدراسة وإعتماد أهداف آمية                -283
. يولوجي ثم أآدت على ضرورة مواصلة تطوير آليات وأساليب لتحسين عمليات االتفاقية              لحفظ التنوع الب  

وتتحقق األهداف عن طريق المشارآة الطوعية من األطراف إذا ما وجدت الحوافز التكنولوجية والمالية                 
 .المناسبة 

 
ية لعملية تحسين     ولكنها أضافت أن ذلك مجرد بدا         5/20رحبت ممثلة نيوزيلندا بإعتماد المقرر          -284

ومن األمور الحيوية أن يوفر اجتماع ما بين الدورات المعني بعمليات االتفاقية والهيئة              . عمليات االتفاقية   
الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ، منتديات لمناقشة القضايا التشغيلية مثل الخطة                   

طراف والهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية               ولذا دعت مكتبي مؤتمر األ         . االستراتيجية   
والتكنولوجية أن تضمن ، لدى وضع جداول أعمال اجتماعات الهيئتين المنعيتين ، إتاحة وقت آاف                              

وطلبت أيضًا تأآيدات بأن الموارد الكافية ستوفر الجتماعات ما بين            . للتصدي بشكل شامل لهذه القضايا       
 .الدورات 

 
 2002-2000الميزانية لبرامج العمل لفترة السنتين  : من جدول األعمال 20البند 

 
 16، المعقودة في       من االجتماع     في هذا البند في جلسته العامة الثالثة               مؤتمر األطراف     نظر    -285
  .2000مايو /يارأ
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( 2002-2001ة لبرنامج العمل لفترة السنتين            ـة المقترح  ـول الميزاني  ـه ح  ـدى تقديم مذآرت    ـل -286

UNEP/CBD/COP/5/18 (                  ، عدة بذلت  ، قال المدير التنفيذي أنه منذ اإلجتماع الرابع لمؤتمر األطراف
وبما أن تنفيذها سينطوي على      . أنشطة ما بين الدورتين تمخضت عنها توصيات لنظر اإلجتماع الحالي               

 على طلب المكتب ، بتقدير تكاليف هذا        أثار مالية وأثار متعلقة بالموارد البشرية ، فقد قامت األمانة ، بناءً            
الميزانية المقترحة المعروضة على مؤتمر األطراف على         قد أعدت   و. التنفيذ فيما يتعلق ببرنامج العمل        

 .أساس تلك التوصيات وأيضًا على أساس األنشطة الحالية لألمانة 
 

مج والبرامج الفرعية والموارد      مذآرته بشأن أنشطة البرنا       اإلنتباه نحو    األمين التنفيذي   استرعى -287
أشار إلى أنه تم اإلبقاء على هياآل الصناديق                 ثم    ،     )UNEP/CBD/COP/5/18/Add.1(المطلوبة لها     

وفيما يتعلق بالزيادة المقترحة في مستوى الصندوق اإلستئماني             . اإلستئمانية الثالثة في إطار اإلتفاقية          
أوضح أنه وفقًا إلتفاقية المقر ، فإن األمانة في فترة السنتين              للحساب الخاص للميزانية اإلدارية العادية ،         

 من   أمريكي سنوية قدرها مليون دوالر             يسعها تستمر في الحصول على مساهمة             لن     2001-2002
 عليها أن تحمل الحساب الخاص للميزانية اإلدارية العادية تكاليف               آما أنه سوف يتعين    الحكومة الكندية    

 أمريكي دوالر    700000والتي تصل إلى نحو       حتى اآلن    تدفعها الحكومة الكندية     جارات مكاتبها التي     يإ
 إلجتماعات اللجنة الحكومية    التحضير: وهناك عوامل أخرى تتطلب تمويًال إضافيًا وهي         . لفترة السنتين   

ضافة الدولية لبروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية واإلجتماع األول لألطراف في البروتوآول ؛ وإ
برامج عمل جديدة حول النظم اإليكولوجية لألراضي الجافة والمياه الداخلية واإلستخدام المستدام                                  
والسياحة؛ وفقدان وظيفة لخبير في النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية ، آانت تمولها في السابق منظمة  

 الميزانية المقترحة للصندوق اإلستئماني      وباإلضافة إلى ذلك ، فإن     . األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة        
 دوالر لتغطية     761 800للحساب الخاص للميزانية اإلدارية العادية لفترة السنتين القادمة تشمل مبلغ                     

مشارآة البلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال في اإلجتماع السادس                        
 هذا الترتيب لتغطية النقص في      اإلجتماع الرابع لمؤتمر األطراف في    وافق مكتب   وقد  .  لمؤتمر األطراف 

 . لمشارآة األطراف في عمليات اإلتفاقية BZ بها للصندوق اإلستئماني بـ الملتزماألموال 
 

 . ممثل نيوزيلندا بيانًا ألقى -288
 

يق إتصال صغير،   أن ينشئ فر  من االجتماع   قرر مؤتمر األطراف أيضًا في جلسته العامة الثالثة            -289
لمعالجة المسائل اإلدارية والميزانية الواردة تحت بندي جدول         ) نتيغوا وبربودا أ(برئاسة السيد جون أشي      

 . وأن يقدم تقريرًا إلى الجلسة العامة عن نتائج مداوالته 20 و15األعمال 
 

 ، قدم رئيس فريق      2000مايو  / أيار 22، المعقودة في     من االجتماع   وفي الجلسة العامة الرابعة       -290
 .اإلتصال تقريرًا أوليًا عن التقدم المحرز في عمل الفريق 

 
مايو / أيار 22تنـاول مؤتمـر األطـراف ، في الجلسـة العامـة الخامسـة مـن الدورة ، المعقودة في                  -291

  .(UNEP/CBD/COP/5/L.12) ، بالبحث مشروع مقرر تحت هذا البند قدمه رئيس فريق اإلتصال 2000
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 من مشروع المقرر وذلك بإدراج فريق الخبراء المعني              3قدمت األمانة تصويبًا شفويًا للجدول          -292
 .بسبل الحصول وإقتسام المنافع 

 
وجه ممثل مالي اإلنتباه إلى النداء التالي من البلدان األفريقية إلى البلد المضيف ألمانة اتفاقية                           -293

 :واندا التنوع البيولوجي والذي قرأه ممثل ر
 

  ،إن مؤتمر األطراف  
 

 المساهمة السنوية من الحكومة الكندية في إيجار مباني األمانة في             إْذ يالحظ مع التقدير    "
 ، والتي   2000 – 1996مونتريال ، وآذلك مساهمتها السنوية بمبلغ مليون دوالر أمريكي للفترة            

 تين لمؤتمر األطراف ،استخدمت لتغطية نفقات مخططة معتمدة في ميزانية فترات السن
 

  ،2000ديسمبر / آانون األول31 أن هذه المنحة السخية ستنتهي في وإْذ يدرك"
 

 من أن فقدان هذه المساهمة السخية ستؤثر تأثيرًا قاسيًا على                 وإْذ يساوره القلق العميق     "
 ميزانية االتفاقية في فترات السنتين المقبلة ،

 
 السخي الذي قدمته الحكومة المضيفة ألمانات                بالطابع المستمر للعرض       ووعيًا منه  "

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية            : االتفاقيات األخرى التي أعقبت ريو         
 األمم المتحدة لمكافحة الجفاف والتصحر ،

 
 منه أيضًا بالممارسات السائدة للحكومات المضيفة بالنسبة ألمانات االتفاقيات                    ووعيًا"

 ألخرى ،ا
 

 أن الترتيب بين الحكومة المضيفة وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي             وإْذ يالحظ مع القلق    "
 لم يتم إآماله ،

 
 الحكومة الكندية بمواصلة تمديد عرضها األصلي المقدم لمؤتمر األطراف            يناشد - 1"

 في اجتماعه الثاني ؛
 

 بينها وبين أمانة اتفاقية التنوع            الحكومة الكندية إآمال الترتيبات النهائية          يحث - 2"
 ."البيولوجي 

 
 من  21أعرب ممثل الكاميرون عن تأييده للبيان الذي قرأه ممثل رواندا وقدم تعديًال شفويًا للفقرة                  -294

مشروع المقرر بهدف ضمان معالجة مسألة درجة وظيفة األمين التنفيذي بصورة أسرع بأن يقدم الرئيس                
 .كتب بدًال من اإلنتظار لسنتين لمعالجتها في االجتماع السادس لمؤتمر األطراف نتائج مشاوراته إلى الم
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أعربت ممثلة آولومبيا عن قلقها من أن الميزانية لم تبرز بشكل آاف نتائج مناقشات األفرقة                             -295
مر وتدعو آولومبيا المكتب المسؤول عن التحضيرات لالجتماع السادس لمؤت. العاملة حول برنامج العمل 

األطراف لدراسة المسألة واقتراح آليات تضمن مراعاة مناقشات واستنتاجات األفرقة العاملة األخرى عند          
 .استعراض الميزانية 

 
وردًا على سؤال من ممثل نيوزيلندا الذي يشارك في القلق الذي جرى اإلعراب عنه من عدم                            -296

المقترحة ، أآد األمين التنفيذي أن اعتمادات خدمة              آفاية الروابط بين نتائج األفرقة العاملة والميزانية              
 تضمنت مخصصات الجتماع ما بين الدورات لمدة ثالثة BYالمؤتمرات في ميزانية الصندوق اإلستئماني 

 .أيام لتشغيل االتفاقية 
 

ع قال ممثل آندا إن آندا تظل مستعدة لتقديم مساهمات خاصة لعمل اتفاقية التنوع البيولوجي وتتوق -297
ولقد إستمع الوفد الكندي بإهتمام إلى الشواغل التي               . أن تقدم مساهمات خاصة إضافية في المستقبل                

أعربت عنها عدد من الوفود أثناء االجتماع الحالي وأعرب عنها ممثلو المجموعة األفريقية في الدورة                        
 بنقل هذه الشواغل إلى أرفع       ومع أنه ال يستطيع إعطاء أي إلتزام جديد في الوقت الحاضر يلتزم             . الحالية  

 .مستوى في الحكومة الكندية التي تواصل النظر في هذا األمر 
 

 ، بصيغته التي      UNEP/CBD/COP/5/L.12إعتمد مؤتمر األطراف ، بعد ذلك مشروع المقرر               -298
ويرد نص المقرر في المرفق الثالث           . 5/22صوبتها األمانة وعدلها ممثل الكاميرون بوصفه المقرر              

 .للتقرير الحالي 
 

 القضايا ذات األولوية لإلستعراض والتوجيه -رابعًا 
 

النظر في الخيارات لحفظ وإستدامة إستخدام التنوع                 - من جدول األعمال 21البند 
 في النظم اإليكولوجية في األراضي الجافة            لبيولوجيا

وأراضي حوض البحر المتوسط واألراضي القاحلة                 
 لعشبية والسافاناوشبه القاحلة واألراضي ا

 
 مايو/أيار 17 هذا البند ، في جلسته الثانية من االجتماع المعقودة في                 العامل األول  الفريقتناول   -299

 ، وعرض البند ممثل األمانة الذي ذآر بأنه وفق النص الوارد في برنامج العمل المعتمد في المقرر 2000
 في   البيولوجي التنوع هذا اإلجتماع الجاري في         نظرة متعمقة في     األطراف مؤتمر تقرر أن ينظر      4/16

النظم اإليكولوجية في األراضي الجافة وأراضي حوض البحر المتوسط واألراضي القاحلة وشبه القاحلة                
وفي مجال اإلعداد لتلك        ") األراضي الجافة واألراضي شبه الرطبة          ("واألراضي العشبية والسافانا        

 قد نظرت في هذا الموضوع      لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية   نية با المع الفرعية   الهيئةالمناقشة آانت   
 التنوعوفي إجتماعها الرابع آانت قد نظرت في حالة وإتجاهات                       . في إجتماعيها الرابع والخامس           

 ، التي تطلب بموجبها إلى 4/3 في األراضي الجافة واألراضي شبه الرطبة وإعتمدت التوصية البيولوجي
 الهيئةوآانت  . فيذي أن يعد مشروع برنامج عمل وأن يصدر توجيهات حول نطاقه وإعداده                    األمين التن 
 5/8 قد إعتمدت في إجتماعها الخامس التوصية            لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية    المعنية با الفرعية  

ة لألراضي   في النظم البيئي     البيولوجي التنوع برنامج عمل بشأن       األطراف مؤتمرالتي توصي بأن ينشئ      
الجافة وأراضي حوض البحر المتوسط واألراضي القاحلة واألراضي شبه القاحلة واألراضي العشبية                     
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وآان األمين التنفيذي قد قدم مزيدًا من المعلومات حول هذه المسألة في مذآرة                                                . والسافانا    
(UNEP/CBD/COP/5/19) وتم إستكمالها بمذآرة معلومات (UNEP/CBD/COP/5/INF/15).  

 
 السيد آرستيان     لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية      المعنية با   الفرعية     الهيئةوأضاف رئيس      -300

 تعتبر مشروع     األطراف مؤتمر المقترح النظر فيها من جانب            5/8، أن التوصية       ) آولومبيا(سامبير   
تفاقية المعنية بمكافحة برنامج عمل بشأن األراضي الجافة واألراضي شبه الرطبة ، وإقترح التعاون مع اإل

 .التصحر في تنفيذ برنامج العمل هذا ، بوسائل من بينها وضع برنامج عمل مشترك بين اإلتفاقيتين 
 

ولدى مناقشة هذا البند ألقيت بيانات من ممثلي ارمينيا ، استراليا ، بوتسوانا ، البرازيل ، بورآينا                    -301
أثيوبيا ، غامبيا ، اليونان ، الهند ، أندونيسيا ، إيطاليا ،                فاصو ، بوروندي ، آندا ، الصين ، إآوادور ،               

نيابة عن مجموعة الـ (النيجر ، نيجيريا ، ) نيابة عن المجموعة األفريقية(آينيا ، مالوي المغرب ، ناميبيا      
، جمهورية  ) نيابة عن اإلتحاد األوروبي   (النرويج ، باآستان ، براغواي ، بيرو ، البرتغال           )  والصين 77
، ) نيابة عن الدول الجزرية الواقعة جنوب المحيط الهادئ         (وريا ، اإلتحاد الروسي ، رواندا ، ساموا ،             آ

السنغال ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، ترآيا ، ترآمنستان ، أوغندا ، جمهورية تنزانيا المتحدة ، الواليات                           
 .المتحدة األمريكية ، زامبيا وزمبابوي 

 
من ممثلي أمانة إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر والجماعة اإلستشارية             آذلك ألقيت بيانات      -302

 .المعنية بالبحوث الزراعية الدولية 
 

منظمة بيرد اليف     : وألقى أيضًا بيانان من مراقبين عن المنظمتين غير الحكوميتين التاليتين                      -303
 . ومنظمة المدافعين عن الحياة البرية BirdLifeالدولية 

 
شيكونغو . وفي نهاية المناقشات قرر الفريق العامل أن يجتمع آفريق صياغة برئاسة السيد سيم ت -304

ون األعضاء األساسيون لهذا الفريق وتّك. لمساعدة الرئيس في صياغة نص موحد بشأن هذا البند ) ناميبيا(
حاد الروسي ، السنغال ، وتونس من ممثلي استراليا ، البرازيل ، الصين ، إآوادور ، اليونان ، الهند ، اإلت             

 .وترآمنتسان ، ولكن بـاب المشارآة ظل مفتوحًا أمام غيرهم من المندوبين 
 

.  ، إلى تقرير من السيد سيم تمايو/أيار 23وإستمع الفريق العامل في جلسته التاسعة المعقودة في  -305
رئيس فريق اإلتصال وآذلك من      شيكونغو ، رئيس فريق الصياغة ، وبعد بعض التعديالت المقترحة من               

مندوبي استراليا والبرازيل وآولومبيا تمت الموافقة بعد التعديل الشفوي لمشروع المقرر على إحالته إلى                 
 .UNEP/CBD/COP/5/L.4 الجلسة العامة بإعتباره الوثيقة 

 
مايو / أيار 26إعتمد مؤتمر األطراف ، في جلسته العامة الخامسة من االجتماع ، المعقودة في                        -306

 . 5/23 ، بصيغته المعدلة شفويًا بوصفه المقرر              UNEP/CBD/COP/5/L.4 ، مشروع المقرر         2000
 .ويرد نص المقرر في المرفق الثالث للتقرير الحالي 

 
 اإلستخدام المستدام بما في ذلك السياحة- من جدول األعمال 22البند 
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 مايو/أيار 16سته األولى من االجتماع المعقودة في          تناول الفريق العامل األول هذا البند في جل            -307

وقد عرض هذان البندان ممثل األمانة الذي .  من جدول األعمال 3-18 ، ونظر معه أيضًا في البند 2000
 ، فإن اإلستخدام المستدام ، بما في ذلك السياحة واحد من ثالثة موضوعات                   4/16ذآر بأنه وفقًا للمقرر      
 الهيئةوفي معرض اإلعداد لهذه المناقشة آانت              . مقة في هذا اإلجتماع الحالي            مدرجة للمناقشة المتع    

 قد نظرت في اجتماعها الرابع في اإلرتباط بين              لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية     المعنية با الفرعية  
دام واجتماعها الخامس نظرت في اإلستخـدام المست           . 4/7التنوع البيئي والسياحة وإعتمدت التوصية            

وقد تم توحيد هاتين التوصيتين في مشـروع مقـرر معروض     . 5/12آقضية متشعبـة وإعتمـدت التوصية     
  .)22 ، الفرع (UNEP/CBD/COP/5/1/Add.2 للنظر فيه  األطرافمؤتمرعلى 

 
 والذي أعد    األطراف مؤتمر ألف الصادر عن     4/10ووجه ممثل األمانة اإلنتباه آذلك إلى المقرر         -308
ن التنفيذي عمًال به مذآرة تتضمن مزيدًا من التحليل لتصميم وتنفيذ اإلجراءات الحافزة                                              األمي

(UNEP/CBD/COP/5/15) .                وقد إتخذت النتائج التي خلص إليها هذا التحليل آأساس لمشروع مقرر في
 ، وهو معروض أيضًا على الفريق              )3-18 ، الفرع        (UNEP/CBD/COP/5/1/Add.2هذا الموضوع     

وقد استعين في إعداد الورقة بدراسات حالة مقدمة من عدد من األطراف، وبرنامج                   . للنظر فيه    العامل  
األمم المتحدة للبيئة ، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان اإلقتصادي ، واإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة                        

جتماع والموارد الطبيعية ، ولخصت آلها في وثيقة معلومات ُأعدت هي األخرى لهذا اإل                                                      
(UNEP/CBD/COP/5/INF/14).  

 
 السيد آرستيان سامبير         الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية            الهيئةوأوضح رئيس      -309

، أنه على الرغم من العمل الموضوعي الذي ُأجري بشأن السياحة آمثال لإلستخدام المستدام ،        ) آولومبيا(
 . في قطاعات أخرى المستداماإلستخدام لكيفية تحقيق فإنه ربما آان مطلوبًا مزيد من التحليل

 
وأدلى ببيانات في إطار هذه البند ممثلو استراليا ، ُجزر البهاما ، بوتسوانا ، البرازيل ، آندا ،                             -310

الصين ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، إآوادور ، زامبيا ، غانا ، أندونيسيا ، اليابان ، آينيا ، التفيا                             
مدغشقر ، مالوي ، المكسيك ، منغوليا ، هولندا ، نيجيريا                  ) عن مجموعة وسط أوروبا وشرقها      نيابة  (
، اإلتحاد  ) نيابة عن اإلتحاد األوروبي   (، النرويج ، بيرو ، البرتغال       )  والصين 77نيابة عن مجموعة الـ     (

 .المتحدة وزمبابوي الروسي ، ساموا ، سيشيل ، سويسرا ، تونغا ، ترآيا ، أوغندا ، جمهورية تنزانيا 
 

 .آما ألقى ممثل أمانة اإلتفاقية المعنية باألنواع المهاجرة بيانًا  -311
 

وفي نهاية الجلسة األولى ، قرر الفريق العامل أن ُيعد الرئيس نصًا استنادًا إلى مشاريع المقررات      -312
رحات قدمت مكتوبة من      المعروضة على الفريق وآذلك إلى المناقشات التي ُأجريت ، ويتضمن أي مقت                  

 .وسوف يتضمن النص المنقح مشروعي المقررين المقدمين بشأن هذين البندين معًا . الممثلين 
 



UNEP/CBD/COP/5/23 
Page 61 
 
 

 
…/ 

 ، نصًا منقحًا     2000 مايو/أيار 18وقدم الرئيس ، في الجلسة الثالثة من االجتماع ، المعقودة في                -313
ر الفريق في النص المنقح قرر إنشاء           وبعد أن نظ   . بناء على مشروعي المقررين والمقترحات المقدمة           

 .للنظر في النص بمزيد من التفصيل ) استراليا(مجموعة إتصال برئاسة السيد ديفيد لوسون 
 

 ، نظر الفريق العامل في ورقة غير رسمية 2000 مايو/أيار 19وفي الجلسة السابعة المعقودة في  -314
 التنوع آقضية متشعبة، و    المستدام اإلستخدامشأن  أعدها فريق الصياغة وتتضمن ثالثة مشاريع مقررات ب        

وقد أقرت مشاريع المقررات هذه بصفتها المعدلة شفويًا إلحالتها .  والسياحة ، والتدابير الحافزة البيولوجي
  .UNEP/CBD/COP/5/L.3إلى الجلسة العامة في الوثيقة 

 
 22، المعقودة في       ن االجتماع     متناول مؤتمر األطراف بالبحث ، في جلسته العامة الرابعة                      -315
بشأن ،    UNEP/CBD/COP/5/L.3 الواردين في الوثيقة           2 و  1، مشروعي المقررين        200مايو   /أيار

 .اإلستخدام المستدام بوصفه قضية متشعبة وبشأن التنوع البيولوجي والسياحة 
 

 .قدم ممثل نيجيريا بيانًا حول البند  -316
 

 2 ، بصورته المعدلة شفويًا ، ومشروع المقرر 1 مشروع المقرر إعتمد مؤتمر األطراف بعد ذلك -317
 .للتقرير الحالي الثالث المقررين في المرفق ويرد نصا  . 5/25 و 5/24بإعتبارهما المقررين 

 
  الوراثيةالموارد إلى الوصول : من جدول األعمال 23 البند

 
 في  المعقودةجدول األعمال في جلسته األولى       العامل الثاني البند المذآور أعاله من         الفريق تناول -318
  .2000مايو /أيار 16

 
جتماعه الرابع فريقًا من    ا إن مؤتمر األطراف أنشأ في        ،مانة الذي عرض هذا البند       ذآر ممثل األ   -319

 تفاهم مشترك بشأن     التوصل إلى  وتقاسم المنافع وعهد إليه بمهمة          المواردالخبراء معنيًا بالحصول على       
رات المتعلقة بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع على أسس متفق ب آل الخ وإستطالعم األساسية   المفاهي
 األطراف    مؤتمرتماع فريق الخبراء ، المعروض حاليًا على                      جوتقرير إ   .  بصورة متبادلة          عليها

UNEP/CBD/COP/5/8)( ،     من اإلستنتاجات الرئيسية لمساعدة األطراف في تنفيذ                 مجموعة يتضمن 
 من الفريق أيضًا مجموعة     وحدد.  وتقاسم المنافع وفقًا لما تتوخاه اإلتفاقية         المواردرتيبات الحصول على    ت

 ذات الصلة المعلوماتالعناصر التي تتطلب مزيدًا من التطوير وحث مؤتمر األطراف على مواصلة جمع 
 .عن طريق األمانة 

 
يضًا من إجتماع ما بين الدورات المعني              األطراف طلب أ      لمؤتمرأن اإلجتماع الرابع       أضاف    -320

ويتضمن تقرير  .  الخيارات آلليات الحصول على الموارد وتقاسم المنافع               يستطلعبعمليات اإلتفاقية أن      
: د جدول األعمال تتناول   و لها صلة ببن   توصيات ثالث )UNEP/CBD/COP/5/4( بين الدورات    ماإجتماع  

 . الطبيعي الموطن ؛ والمجموعات خارج ةالفكريعمل فريق الخبراء ؛ حقوق الملكية 
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( ذيـالتنفين     ــا األمي    ــي أعده    ـرة الت    ــن المذآ     أطلـع الفريـق العامـل آذلك علـى أ                          -321
UNEP/CBD/COP/5/21(              ما بين الدورات المعني بعمليات اإلتفاقية                     جتماعا تستند إلى توصيات 
لق بمزيد من العمل واإلجراءات بشأن          وتتضمن عناصر لمشروع مقرر يتع        ،وتوصيات فريق الخبراء      

ع به في الفترة الواقعة بين اإلجتماعين             الضطاإلمن المقرر     ،    وتقاسم المنافع       المواردالحصول على     
 . والسادس لمؤتمر األطراف الخامس

 
ستنتاجات بناًء على ا    وتقاسم المنافع ،       الموارد على    الحصول مشروع المقرر بشأن       عناصر أما -322
، ذي ـ، ومذآرة األمين التنفي ةـ بين الدورات المعني بعمليات اإلتفاقياـمبراء ، وتوصيات إجتماع ق الخـفري
("  مقررات لإلجتماع الخامس لمؤتمر األطراف                  عيرامش"ة    ـ الوثيقة المعنون       فيًا    ـواردة أيض   ـف

UNEP/CBD/COP/5/1/Add.2(.  
 

أنشطة مرفق  : ان لمؤتمر األطراف وهما        ذلك قال إن وثيقتين إعالميتين متاحت          إلى باإلضافةو -323
 بشأن   توجيهية ؛ ومشروع مبادئ         )UNEP/CBD/COP/5/INF/17( العالمية دعمًا لتقاسم المنافع            البيئة

(داد سويسرا   ـن إع ـ ، م  ةــالوراثيوارد  ــدام الم ـق بإستخ ـع فيما يتعل  ـم المناف ـالحصول على الموارد وتقاس    
UNEP/CBD/COP/5/INF/21(   المبادئ التوجيهية للحصول     " المؤتمر العلمي الدولي عن            ، وخالصة

المقدمة من ألمانيا          "  مبادرات ومنظورات لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي                           –وإقتسام المنافع          
(UNEP/CBD/COP/5/INF/25) . 

 
الجزائر ألقيت في إطار هذا البند ، بيانات من ممثلي                      ،   للفريق العامل      األولى     الجلسة فيو -324
 وآولومبيا   والصينوتشاد   الوسطى   األرجنيتن وأرمينيا وبوليفيا والبرازيل وآندا وجمهورية أفريقيا                 و

لة عنها وباسم المجموعة    اباألص(وأثيوبيا   األوروبيةوآوستاريكا وإآوادور ومصر والسلفادور والجماعة       
ا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا      وأندونيسيا واليابان وآينيا وجمهورية آوري       والهندوغانا وغيانا    ) األفريقية

وبولندا )  النامية في المحيط الهادئ     الجزرية الدولباسم  (والنرويج وباآستان وبيرو وبابوا غينيا الجديدة         
 .واإلتحاد الروسي وسويسرا وترآيا وفنزويال ) باسم اإلتحاد األوروبي(والبرتغال 

 
البرازيل وأثيوبيا  ار هذا البند بيانات من ممثلي          ُألقيت في إط   ،  للفريق العامل     الثانية    الجلسة في -325

 وجمهورية إيران وألمانيانمرك وفرنسا اوآولومبيا وآوستاريكا وآوبا والد)  والصين77 الـمجموعةباسم (
 ونيجيريا والنرويج والفلبين ورواندا وسلوفينيا           ومالويسوتو   ياإلسالمية واليابان واألردن والكويت ول        

 .و والواليات المتحدة األمريكيةغوجزر سليمان وتو)  وشرق أوروباطوسباسم مجموعة دول (
 

 .بيانًا الكمنولث ومنظمة األغذية والزراعة أمانة  آذلك ألقى آل من ممثل -326
 

 .باسم الفريق اإلستشاري المعني بالبحث الزراعي الدولي وتم اإلدالء ببيان أيضًا  -327
 

 جزرلجنة السكان األصليين وسكان     : ظمات غير الحكومية التالية      أيضًا ممثلو المن   ببيانات وأدلى -328
 تيمجلس الوصاية على     وين في حوض األمازون ،        ي منظمات السكان األصل    يةمنسقومضيق توريس ،     

 الريف ،     أوضاعبالنيابة أيضًا عن المؤسسة الدولية لتحسين             (شبكة العالم الثالث       وريوري ،     و م  وييا
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 ومجلس العلوم الجينية        ،يا الوسيطة ، الجمعية السويدية لحفظ الطبيعة                   ومجموعة تطوير التكنولوج     
 ،، ومختلف النساء من أجل التنوع       والمعهد االقليمي لتعليم المجتمع المحلي لجنوب شرق آسيا          المسؤولة،  
أصدقاء األرض في شيلي ،       / ، ومنظمة السالم األخضر الدولية ، وآوديف           (ECOROPAI)وإيكوروبا  
 ) .مل من أجل التكنولوجيا األحيائية في واشنطن العومجلس

 
 إتصال ، قرر الفريق العامل أن ينشئ فريق         2000مايو  /أيار 17 الثانية المعقودة في     الجلسة وفي -329

 وتقرر أن   . هذا البند    إطار، للنظر في القضايا في       ) ماليزيا(اآري  ز. ح. مفتوح العضوية برئاسة السيد أ     
آندا وآوستاريكا    استراليا و    : العضوية     مفتوح العضوية األساسية لفريق اإلتصال           تشكل البلدان التالية    

وآولومبيا وآوبا ومصر وأثيوبيا وفرنسا وألمانيا والهند وجمهورية إيران اإلسالمية واليابان ونيجيريا                     
 .وبولندا والبرتغال واإلتحاد الروسي وسلوفينيا وجزر سليمان وسويسرا 

 
 ، أدلى ممثل الغرفة التجارية      2000مايو  /أيار 17المعقودة في   للفريق العامل   الثة   الث الجلسة وفي -330
  . ببيانالدولية

 
 ، ورقة غرفة     2000مايو  / أيار 25نظر الفريق العامل ، في جلسته الحادية عشرة المعقودة في                -331

 من جدول    23إجتماع مقدمة من رئيس مجموعة اإلتصال تتضمن ثالثة مشاريع مقررات بشأن البند                        
وبعد التعديل الشفهي للمشروع ووفق على إحالته إلى الجلسة العامة في الوثيقة                                              . األعمال     

UNEP/CBD/COP/5/L.26.  
 

أوضح ممثال الصين والكاميرون موقفهما بأنهما ، وإن آانا ال يعترضان على إعتماد المقرر ،                        -332
رر ألف عن ترتيبات الحصول وإقتسام المعارف،          بمشروع المق  11و  ) د (4فإنهما يعتقدان أن الفقرتين       

 .أو تعديلها تعديًال جزريًا ) د (4تتعارضان وأنه آان ينبغي حذف الفقرة 
 

مايو / أيار  26إعتمد مؤتمر األطراف ، في جلسته العامة الخامسة من الدورة ، المعقودة في                             -333
وترد .  ألف وباء وجيم        5/26 ، بوصفه المقرر        UNEP/CBD/COP/5/L.26 ، مشروع المقرر        2000

 .نصوص المقررات في المرفق الثالث للتقرير الحالي 
 

رحب ممثل سيشيل ، متكلمًا نيابة عن المجموعة األفريقية ، النص المتعلق بوالية الفريق العامل                   -334
ى وأشار تحديدًا إل  .  ألف   5/26 من المقرر     11المخصص مفتوح العضوية ، بصيغته الواردة في الفقرة            

، والتي ال تستبعد " لوضع مبادئ توجيهية وغيرها من النهوج لتقديمها لمؤتمر األطراف"استخدام العبارة 
 .أن ينظر الفريق العامل في آليات أخرى 

 
أآد ممثل ألمانيا عرض بلده بإستضافة اجتماع للفريق العامل المخصص مفتوح العضوية في                         -335

 ، قبيل إنعقاد االجتماع        2002 أو أوائل عام        2001عقد في عام      بون، ويعتقد أن االجتماع ينبغي أن ي           
وأآد على الدور المهم الذي ينتظر أن يؤديه فريق الخبراء المعني بالحصول              . السادس لمؤتمر األطراف    

وإقتسام المنافع في التحضير الجتماع الفريق العامل وحث جميع األطراف القادرة على تقديم التبرعات                     
 .لك لتأمين التمويل الضروري لعقد االجتماع الثاني للفريق على أن تفعل ذ
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 مسائل ختامية -خامسًا 
 

 مسائل أخرى - من جدول األعمال 24البند 
 

مساهمة اتفاقية التنوع البيولوجي في إستعراض السنوات العشر للتقدم المحرز منذ مؤتمر األمم المتحدة                    
 المعني بالبيئة والتنمية

 
، 2000مايو  / أيار 26تمر األطراف بالبحث ، في جلسته العامة الخامسة المعقودة في                تناول مؤ  -336

مشروع مقرر قدمه الرئيس عن مساهمة اتفاقية التنوع البيولوجي في استعراض السنوات العشرة للتقدم                    
  .UNEP/CBD/COP/5/L.13المحرز منذ إنعقاد مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية 

 
ويرد نص المقرر في المرفق الثالث للتقرير              . 5/27وإعتمد مشروع المقرر بوصفه المقرر            -337

 .الحالي 
 

 شكر وعرفات للحكومة الكينية والشعب الكيني
 

آان معروضًا على مؤتمر األطراف أيضًا في الجلسة العامة الخامسة من االجتماع ، مشروع                         -338
وإعتمد  , (UNEP/CBD/COP/5/L.11)كينيا حكومة وشعبًا     مقرر قدمه المكتب عن آلمة شكر وعرفان ل         

 .ويرد نص المقرر بالمرفق الثالث لهذا التقرير  . 5/28مشروع المقرر بوصفه المقرر 
 

 بيان ممثل إسرائيل
 

وعقب إعتماد المقررات في الجلسة العامة الخامسة من االجتماع ، قال ممثل إسرائيل إن إسرائيل     -339
وقد حاولت اإللتزام بروح التعاون بالرغم من          . ناقشات التي دارت في األفرقة العاملة           لم تتدخل في الم     

حرمانها من الحق األساسي ألي طرف في أن يمثل في المكتب وأن يمثله المكتب وأن يحاط علمًا بصورة            
على فلكل طرف الحق في أن ينتخب وأن ينتخب لمختلف الوظائف في االتفاقية بناء                      . دورية بأنشطته    
والوضع الذي وجدت فيه إسرائيل نفسها يثير مسائل حول مدى قانونية المكتب وأيضًا                   . النظام الداخلي    

وبناء على تلك األسس تحتفظ إسرائيل بموقفها إزاء أي              . األساس القانوني للمقررات التي إتخذها لتوه           
مقرر يشتمل على ترشيح أو إنتقاء         من النظام الداخلي وهو بالتحديد ، أي            21مقرر ُأشير إليه في المادة        

ممثلين أو خبراء أو أماآن ألنشطة وإجتماعات على أساس المجموعات االقليمية المعمول به في االجتماع     
 .الحالي ، ما لم يتم إيجاد حل للمسألة 

 



UNEP/CBD/COP/5/23 
Page 65 
 
 

 
…/ 

 إعتماد التقرير - من جدول األعمال 25البند 
 

مايو / أيار 26الخامسة من االجتماع ، المعقودة في         تم إعتماد التقرير الحالي ، في الجلسة العامة             -340
 وتقريري الفريقين العاملين األول          (UNEP/CBD/COP/5/L.1) ، على أساس مشروع التقرير              2000

وإعتمد التقرير على أساس أن يكلف المقرر بمهمة وضع  . L.19) و (UNEP/CBD/COP/5/L.20والثاني 
 .شات بالجلسة العامة الخامسة الصيغة النهائية للتقرير على ضوء المناق

 
 إختتام االجتماع - من جدول األعمال 26البند 

 
 ، إستمع المؤتمر إلى  2000مايو  / أيار 26في الجلسة العامة الخامسة من االجتماع ، المعقودة في           -341

مريكا نيابة عن مجموعة أ    (والبرازيل  ) نيابة عن االتحاد األوروبي    (بيانات ختامية من آل من البرتغال          
نيابة عن بلدان أمريكا       (وبنما   ) نيابة عن المجموعة اآلسيوية      (وأندونيسيا   ) الالتينية ومنطقة الكاريبي    

نيابة عن مجموعة     (ونيوزيلندا والسويد     ) نيابة عن مجموعة وسط وشرقي أوروبا           (والتفيا   ) الوسطى
 ) .نيابة عن المجموعة األفريقية(وأثيوبيا ) أوروبا الغربية ودول أخرى

 
 .وقدم ممثل منظمة السلم األخضر بيانًا أيضًا  -342

 
وقدمت بيانات ختامية من آل من السيد آالوس توبفر ، المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة                         -343

 .للبيئة والسيد حمداهللا زيدان األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي 
 

توجيه خطاب إلى رئيس مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم           قدم الرئيس بيانًا أعلن فيه عن عزمه           -344
وبعد ذلك  . المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ يدعوه فيه إلى زيادة التعاون بين االتفاقيتين الصديقتين                      

مايو / أيار26أعلن إختتام االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الجمعة 
2000.  
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 المرفق األول
 

 تقرير الهيئة رفيعة المستوى
 
انعقدت الهيئة رفيعة المستوى لإلجتماع الخامس لمؤتمر األطراف في اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع                   - 1

وخصصت ثالث جلسات إلجتماعات الهيئة رفيعة               . 2000مايو   / أيار  24البيولوجي يوم األربعاء         
 .المستوى 

 
 السيد  2000مايو  / أيار 24 من صباح األربعاء     10ر35مستوى في الساعة    وإفتتح الهيئة رفيعة ال    - 2

وألقى خطابات  . فرانسيس نينزي ، رئيس اإلجتماع الخامس لمؤتمر األطراف ووزير البيئة في آينيا                       
إفتتاحية األمين التنفيذي لإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، والمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة                         

 .لبيئة ورئيس مؤتمر األطراف في أول إجتماع إستثنائي طارئ له ل
 
ورحب السيد حمداهللا زيدان األمين التنفيذي لإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، في بيانه                               - 3

 مندوب ، بمن فيهم      1500اإلفتتاحي ، بجميع المشارآين وقال إنه مما يبعث على اإلرتياح أن أآثر من                    
 بلدًا ، ومنظمة حكومية دولية ومنظمة غير حكومية يشارآون 150وزيرًا ، يمثلون أآثر من   50أآثر من   

وآرر اإلعراب عن تهانيه للنجاح في اإلنتهاء من المفاوضات بشأن                         . في الهيئة رفيعة المستوى           
بروتوآول السالمة األحيائية ، وقال إن وجود الوزراء وصانعي السياسات على أعلى المستويات في                          

ومن األحكام   . اإلجتماع األخير للتفاوض على البروتوآول آان عنصرًا هامًا في نجاح المفاوضات                         
الرئيسية للبروتوآول ضمان أن تتاح للبلدان الوصول إلى الفرصة وآذلك القدرة على تقييم وإدارة                                 

ت والجهود بتعزيز    وقال إن العمل على بناء القدرا       . األخطار الممكنة من منتجات التكنولوجيا األحيائية          
 .التصديق على بروتوآول السالمة األحيائية سيكون ذا أهمية أساسية في تنفيذ البروتوآول 

 
ورحب السيد آالوس توبفر المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ، في خطابه اإلفتتاحي،                    - 4

إلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي     وأشار إلى مالءمة التوقيع على أول بروتوآول ل          . بجميع المشارآين    
في نفس المكان الذي تم فيه التوقيع على اإلتفاقية ذاتها ، وشدد على الحاجة إلى التحرك بسرعة نحو                               

وذآر أن سرعة تطور التكنولوجيا العصرية ، التي تتحرك نحو إآتشاف الرمز الجيني للحياة ذاتها . التنفيذ 
تعمال ذلك وتجعل طريقة للتعامل مع مثل هذه التكنولوجيات أمرًا بالغ             ، تجلب معها الخوف من إساءة إس       

وبدون أن ينفرد بذآر أي جانب من       . وفي هذا الصدد يتبع بروتوآول قرطاجنة المبدأ التحوطي          . الحيوية  
ل جوانب اإلتفاقية ، نظرًا إلى أن جميع جوانبها متكاملة ، شدد على أن التنوع البيولوجي يعتبر أحد األصو

وفي الختام أشاد بجهود السيد خوان مايير ماندونلو الذي أوجد مناخًا من الثقة في                 . في التغلب على الفقر      
 .النفس وفي اآلخرين في المفاوضات بشأن البروتوآول والذي يسعده أن يرحب به إلى حفل التوقيع الحالي

 
ورئيس مؤتمر األطراف في إجتماعه     وقال السيد خوان مايير مالدونادو وزير البيئة في آولومبيا            - 5

اإلستثنائي الطارئ األول في خطابه اإلفتتاحي ، إن األطراف بتوقيعها على بروتوآول قرطاجنة بشأن                      
السالمة األحيائية ، سوف تعيد تأآيد إلتزامها بحماية البيئة وببدء عصر جديد ، سواء بالنسبة إلى اإلتفاقية                  

وأضاف أن دروسًا عدة قد برزت من عملية التفاوض ، بما . ائية في العالم أو بالنسبة إلى التكنولوجيا األحي
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وبالتوقيع على البروتوآول ، أشارت األطراف . في ذلك أهمية الحاجة إلى إشراك جميع قطاعات المجتمع 
وهذه خطوة حيوية في تعزيز        . إلى نيتها تعزيز أهداف اإلتفاقية وإلتماس إدماجها في القوانين الوطنية                 

وتواجه األطراف اآلن تحديًا يتمثل فيه إيجاد توازن بين الجوانب السلبية واليإجابية . تطوير البروتوآول و
أما . للتكنولوجيا األحيائية وفي التدليل للعالم على أن التجارة والبيئة يمكن أن يتعايشا بطريقة مفيدة لإلثنين 

ملية معقدة وتتطلب نية حسنة وإلتزامًا من جميع         والتنفيذ ع . حدث التوقيع فهو مجرد بداية لطريق طويل          
وأعرب عن شكره العميق لجميع أولئك الذين ساهموا في تطوير البروتوآول مالحظًا أنه ال                     . المعنيين  

 .يوجد ما هو أفضل منه آترآة للبيئة وألطفال العالم 
 
بنغالديش وبنن وبورآينا : الية وفي أعقاب حفل اإلفتتاح ، أدلى بيانات وزراء البيئة في البلدان الت        - 6

فاصو وتشاد والجمهورية التشيكية وألمانيا وهنغاريا والهند وماليزيا ومالوي والمكسيك وموناآو                                
 ) . والصين77بالنيابة أيضًا عن مجموعة الـ (والمغرب وهولندا والنيجر ونيجيريا 

 
أنغوال ،  : زراء البيئة في البلدان التالية      وفي الجلسة الثانية للهيئة رفيعة المستوى ، أدلى ببيانات و          - 7

، رواندا ، سلوفاآيا ، سلوفينيا ، سري النكا ، ترآيا، ) بالنيابة عن اإلتحاد األوروبي(موزامبيق ، البرتغال 
 .أوغندا ، وأورغواي 

 
 وفي الجلسة ذاتها ، أدلى ببيانات رؤساء وفود األرجنتين وأرمينيا واستراليا والنمسا وبوتان                           - 8

وبلجيكا وبوليفيا والبرازيل والكاميرون وآندا وشيلي والصين وآوبا والدانمرك وإآوادور والسلفادور                     
 .وأثيوبيا والجماعة األوروبية وفنلندا وفرنسا واليونان وهايتي وأندونيسيا 

 
نرويج وفي الجلسة الثالثة أدلى ببيانات رؤساء وفود الجزائر وآينيا والتفيا وليسوتو ومدغشقر وال           - 9

والفلبين وجمهورية آوريا وساموا وأسبانيا والسويد       ) بالنيابة أيضًا عن الجماعة اآلندية     (وباآستان وبيرو   
بالنيابة أيضاًُ عن األطراف في معاهدة األمازون         (وسويسرا وتوغو وجمهورية تنزانيا المتحدة وفنزويال         

 .وزامبيا وزمبابوي ) للتعاون
 
 .متحدة األمريكية أيضًا ببيان في الجلسة الثالثة وأدلى ممثل الواليات ال - 10

 
نساء مختلفات : وفي الجلسة الثالثة أيضًا ، إدلى ببيانين ممثال المنظمتين غير الحكوميتين التاليتين  - 11

بالنيابة عن منظمات المجتمع المدني العاملة بالتعاون في اإلجتماع الخامس               (من أجل التنوع البيولوجي       
 .وتحالف الصناعة العالمي ) رافلمؤتمر األط

 
وخالل إجتماعات الهيئة رفيعة المستوى أيضًا ، وجهت السيدة جيكي فابر ، وآيلة وزارة الزراعة  - 12

وإدارة الطبيعة ومصادر أسماك في هولندا ، دعوة بالنيابة عن حكومتها إلستضافة اإلجتماع السادس                          
  .2002لمؤتمر األطراف في هولندا في عام 

 
 ) .أنظر التذييل(ومرفق بهذا تلخيص رئيس الهيئة رفيعة المستوى  - 13
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 حفل التوقيع على بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية
 
جرى حفل التوقيع على بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية في وقت واحد مع إجتماعات  - 14

جرى التوقيع على البروتوآول من قبل ممثلين           وفي أعقاب الحفل اإلفتتاحي ،         . الهيئة رفيعة المستوى      
أنتيغوا :  التالية في اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي توقيع البروتوآول وهي             64مخولين لألطراف الـ    

وبربودا واألرجنتين والنمسا وُجزر البهاما وبنغالديش وبلجيكا وبنن وبوليفيا وبلغاريا وبورآينا فاصو                    
لوسطى وتشاد وشيلي وآولومبيا وآوستاريكا وآوبا والجمهورية التشيكية والدانمرك           وجمهورية أفريقيا ا  

وإآوادور والسلفادور وأثيوبيا والجماعة األوروبية وفنلندا وفرنسا وغامبيا وألمانيا واليونان وغرينادا                     
زيا والمكسيك  وغينيا وهايتي وهنغاريا وهندوراس وأندونيسيا وأيرلندا وإيطاليا وليتوانيا ومالوي ومالي                

وموناآو وموزامبيق وناميبيا وهولندا ونيوزيلندا والنيجر ونيجيريا والنرويج وبيرو والفلبين وبولندا                         
والبرتغال ورواندا وساموا وسلوفاآيا وسلوفينيا وأسبانيا وسري النكا والسويد وسويسرا وتوغو وترآيا                  

 .مالية وفنزويال وأوغندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وأيرلندا الش
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 تذييل
 

 تلخيص الرئيس بما تم في إجتماعات الهيئة رفيعة المستوى
 

 متحدثًا خالل إجتماع الهيئة رفيعة المستوى          70لقد إستمعنا إلى أآثر من         . أشكرآم على صبرآم اليوم       
كل دليًال قويًا    توقيعًا حظي بها بروتوآول السالمة األحيائية حتى اآلن تش          65اليوم ، وهي إذا اضيفت إلى       

 .جدًا على إرتفاع درجة اإلهتمام في آل بلد في هذا الموضوع 
 

إن المواضيع التي تمت تغطيتها هنا اليوم آثيرة بحيث ال أستطيع أن أتظاهر أن بوسعي أن الخصها آلها                     
ع بصورة جامعة ، غير أن عدة نقاط ذآرت من جميع الوفود تقريبًا وأود أن ألخص ما جرى في اإلجتما                      

 .بالنقاط التالية التي أبرزها أآثر من متحدث 
 

لقد سلمنا بأن التكنولوجيا األحيائية العصرية تحمل إمكانات عظيمية لرفاة البشرية إذا                     ●
 .طورت واستخدمت باإلقتران بتدابير سالمة آافية للبيئة وبالصحة البشرية 

 
السيما البلدان النامية ، على         آما أننا إعترفنا بمحدودية قدرات العديد من البلدان ، و                    ●

التعامل مع طبيعة وحجم األخطار المعروفة والمحتملة المرتبطة بالكائنات الحية                               
 .المحورة

 
وشددنا بصورة خاصة على أهمية بناء القدرات ، ونقل التكنولوجيا ، وتشاطر المعلومات  ●

ة وتنشأ في الوقت     من خالل غرفة لتبادل المعلومات بشأن السالمة األحيائية تكون فعال              
 .المناسب ، بوصف ذلك مكونات ضرورية لتنفيذ هذا البروتوآول 

 
وفي هذا الخصوص ، تم التشديد بصورة خاصة على التدريب في تقييم األخطار وإدارة                  ●

 .وأبرز عدة متحدثين أهمية توعية الجماهير أيضًا . األخطار 
 
 تساهم التكنولوجيا األحيائية مساهمة       وإستمعنا أيضًا إلى عدة وفود تحث على آفالة أن              ●

 .آاملة في حفظ التنوع البيولوجي وإستخدامه المستدام وآذلك في القضاء على الفقر 
 
وأود بصورة خاصة أن أرحب باإللتزامات التي صدرت عن عدة أطراف هنا اليوم التي                ●

طلوبة مؤسسيًا  تحاول أن تجند الموارد الكافية لتيسير تحسين وتعزيز بناء القدرات الم                  
 .وتقنيًا للبلدان النامية األطراف بحث تستطيع أن تنفذ البروتوآول بصورة سليمة 

 
وفي هذا الخصوص إستمعنا أيضًا إلى عدة بلدان تشدد على أهمية مرفق البيئة العالمية                     ●

وإستمعنا أيضًا إلى وفود شددت على        . في مساعدة البلدان النامية في تنفيذ البروتوآول           
 .ور الذي يمكن للقطاع الخاص أن يؤديه في هذا المجال الد
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وأخيرًا إستمعنا إلى عدد من الوفود يحث األطراف على بذل آل جهد ممكن من أجل بدء                  ●
نفاذ البروتوآول في وقت مبكر وذلك بالتوقيع على البروتوآول وتصديقه في الوقت                        

 بلدًا تشكل بادرة طيبة     65 من   وأظن أن التوقيعات التي حظي بها البروتوآول      . المناسب  
للتأييد لهذا البروتوآول وأسعدني أن استمعت إلى العديد من المتحدثين اليوم يذآرون أن                
بلدانهم قد أحرزت تقدما فعًال نحو إدماج إعتبارات السالمة األحيائية في أطرها التنظيمية   

 .الوطنية 
 
 .بيانات التي تم اإلدالء بها هنا اليوم وأمل أن يكون ما سبق تلخيصًا عامًا عادًال لكل ال ●
 
ومرة أخرى ، أشكرآم جميعًا على وقتكم وجهودآم ، واآلن أعلن إنتهاء هذا اإلجتماع                       ●

 .للهيئة رفيعة المستوى 
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 المرفق الثاني
 

 المائدة المستديرة الوزارية بشأن بناء القدرات في البلدان النامية لتيسير
 ن السالمة األحيائيةتنفيذ بروتوآول قرطاجنة بشأ

 
 2000مايو / أيار23نيروبي ، 

 
 تلخيص الرئيس

 
أآدت المائدة المستديرة الوزارية من جديد أهمية البروتوآول في تنظيم حرآة الكائنات الحية                          

المحورة عبر الحدود وأآدت أهمية بناء القدرات في آفالة أن يكون رد الدول األعضاء إطارًا لتقييم                                
وتم التسليم بأنه لن يكون ممكنًا نقل التكنولوجيا             .  الكائنات المحورة والقدرة على ذلك           وتنظيم استخدام 

وتم التسليم أيضًا بأن البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة ، والبلدان األقل نموًا                . بدون بناء القدرات     
ء الخبرات العملية ووضع      وهناك حاجة إلى بنا     . تتطلب بناء القدرات ونقل التكنولوجيا بشروط عادلة              

 .اآلليات المناسبة من أجل السالمة األحيائية 
 

يتألف بناء القدرات من تنمية الخبرات العلمية والتنظيمية من أجل حماية الصحة البشرية              ●
 .والبيئة وآذلك لتحسين رفاه اإلنسان 

 
سي يجب بناء القدرات على المستوى البشري ، وليس على مجرد المستوى المؤس                              ●

وسوف ينطوي هذا على تقديم التدريب على المستوى الوطني واإلقليمي                    . والوطني   
لألفراد في التخصصات الالزمة في تطوير اآلليات القانونية ، وتقييم األخطار ، وإدارة                 

واقترح عقد حلقات عمل آوسيلة من وسائل         . األخطار ورصد الكائنات الحية المحورة        
 .تحقيق هذه األهداف 

 
ان هناك إتفاق على أنه يجب أن يقوم تعاون اقليمي لإلستفادة إستفادة آاملة من الموارد وآ ●

الحالية والتعرف على أوجه التماثل الجغرافي وااليكولوجي ، ورغم أن المقررات تتخذ                
 .على المستوى الوطني فإن التعاون يمكن أن يقوم على المستوى االقليمي 

 
 تقام بأسرع وقت ممكن عمليًا آلية لغرفة تبادل المعلومات           ساد شعور قوي بأنه ينبغي أن       ●

 .بشأن السالمة األحيائية 
 
وإحدى اآلليات للمساعدة في إسداء المشورة وتقديم المعلومات للتدريب إيجاد قوائم                           ●

 .للخبراء على المستويات الوطني ودون االقليمي واالقليمي والعالمي 
 
 .مات غير الحكومية في بناء القدرات يجب إشراك القطاع الخاص والمنظ ●
 .تم اإلعتراف بأن تثقيف الجماهير ومشارآتها من األمور ذات األهمية  ●
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 .أن تشاطر الفوائد هو جانب هام في بناء القدرات  ●

 
مشروع التمكين من السالمة األحيائية اإلرشادية المشترك بين برنامج األمم المتحدة للبيئة  ●

وهناك حاجة   . المية حظى بالترحيب وُأعرب عن التأييد بإستمراره               ومرفق البيئة الع    
واضحة إلى جمع آل الموارد معًا وتنسيق جهود بناء القدرات فيما بين مجموعة من                          

 .المنظمات والحكومات 
 

لوحظ ان مرفق البيئة العالمية يقدم المساعدة في حشد وتنسيق الموارد المالية لبناء                              ●
المة األحيائية وذلك آمتابعة للمرحلة اإلرشادية من مشروع                   القدرات في مجال الس        

 .التمكين من السالمة األحيائية المشترك بين برنامج البيئة ومرفق البيئة العالمية 
 

ونالحظ أن األمين العام سوف يبدأ حوارًا يتطرق إلى إيجاد توازن بين أخطار                                       ●
ن أن يفيد من ربطه بأول اجتماع للجنة        وهذا الحوار يمك  . التكنولوجيا األحيائية وفوائدها    

 .الحكومية الدولية لبروتوآول قرطاجنة 
 

ولوحظ أن ثمة عنصرًا آخر في تنفيذ بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية هو أن تؤخذ           ●
 .في االعتبار التطورات داخل االتفاقات الدولية األخرى ، مثال منظمة التجارة الدولية 
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 المرفق الثالث
 

 مقررات التي إعتمدها مؤتمر األطراف في اإلتفاقية المتعلقةال
  في إجتماعه الخامسيـبالتنوع البيولوج

 2000 مايو/أيار 26 إلى 15نيروبي ، 
 

 المقرر العنوان الصفحة
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 لسالمة األحيائيةل قرطاجنة ببروتوآول للجنة الحكومية الدولية المعنيةاخطة عمل  -5/1
 

  ، األطرافإن مؤتمر 
 

 وإذ يكرر التي تمت بالفعل ،       قرطاجنة للسالمة األحيائية       بالتوقيعات على بروتوآول       إذ يرحب  
للتوقيع المتعلقة بالتنوع البيولوجي      إلى جميع األطراف في اإلتفاقية          EM-I/3الدعوة التي رددها المقرر       

صكوك  وأاإلعتماد    وأقبول   ال وأ ، وإيداع وثائق التصديق            ةممكنفرصة    ولعلى البروتوآول في أ       
 ،في أسرع وقت ممكن ، حسبما يتناسب ، اإلنضمام 

 
 إلى الدول التي ليست أطرافًا في اإلتفاقية للقيام بالتصديق               EM-I/3دعوة المقرر      أيضاً إذ يكرر  
 أن  دون تأخير مما يساعدها أيضًا على      ،  حسبما يتناسب   ،   أو اإلنضمام إليها      هاإعتماد وأ هاقبول وعليها أ 

 ،تصبح أطرافًا في البروتوآول 
 

مفتوحة العضوية والمخصصة      للجنة الحكومية الدولية        إلى ا   إلى الوالية الممنوحة           إذ يشير  و 
، بدعم من األمين التنفيذي ، وإلى األعمال             EM-I/3لسالمة األحيائية في المقرر       للبروتوآول قرطاجنة    

 وتوآول ،التحضيرية الالزمة ألول إجتماع لألطراف في البر
 

  أن إجتماع األطراف هو الهيئة الوحيدة ذات السيادة فيما يتعلق بتنفيذ البروتوآول             وإذ يؤآد مجدداً   
، 
 

غة التحضيرية للعمل الذي تضطلع به اللجنة الحكومية الدولية من أجل تيسير عمل             صب ال وإذ يؤآد  
 ،ألطراف في البروتوآول ألول لجتماع ااإل
 

ون اإلخالل بأحكام البروتوآول بما في ذلك األطر الزمنية ، فإن إجتماع                        أنه بد    إذًاوإذ يؤآد      
عاته، ااألطراف هو الجهاز الوحيد المخول له إتخاذ قرارات بشأن القضايا التي تحتاج إلى تناول أثناء إجتم

 ،وإلى أي مدى وأي إسلوب يرغب في إستخدام العمل التحضيري للجنة الحكومية الدولية 
 

أن برنامج العمل ينبغي أن يعكس جميع القضايا التي قد يرغب إجتماع األطراف في                  وإذ يالحظ  
 ،البروتوآول في تناولها في إجتماعه األول 

 
 ، ضرورة إستكمال التحضيرات في أسرع وقت ممكن لدخول البروتوآول حيز النفاذ وإذ يؤآد 

 
ة األحيائية في موعد ال يتجاوز         على أولوية تدشين غرفة تبادل معلومات السالم           أيضاً وإذ يؤآد  

 ،الدخول حيز النفاذ للبروتوآول وآذلك ضرورة االشتراك في بناء القدرات في أسرع وقت ممكن 
 

 بالمقرر الذي إتخذه مجلس مرفق البيئة العالمية في إجتماعه الخامس عشر فيما يتعلق                وإذ يرحب  
 ل البروتوآول حيز السريان ،بأنشطة الدعم التي سوف تساعد البلدان على التحضير لدخو
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 خطة عمل اللجنة الحكومية الدولية لبروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية             يصادق على  - 1
 على النحو الواردة به في المرفق لهذا المقرر ؛

 
 األمين التنفيذي أن يدعو جميع أصحاب الشأن المعنيين للمساهمة في                   إلىأيضًا  يطلب   - 2

توآول وبصفة خاصة   وات في مجال السالمة األحيائية بغرض التنفيذ الفعال للبر          أو تعزيز القدر  /وضع و 
 في البلدان النامية األطراف ، وإلعداد تقرير بشأن التقدم المحرز يقدم إلى اإلجتماع األول لألطراف ؛

 
المعنية  األمين التنفيذي أن يعقد قبل اإلجتماع األول للجنة الحكومية الدولية                    يطلب إلى  - 3

لسالمة األحيائية إجتماع الخبراء التقنيين المعنيين بغرفة تبادل معلومات السالمة               لبروتوآول قرطاجنة    ب
 دعوته إلى األطراف    ويؤآد مجدداً ،   EM-I/3إليها في الجدول الموجود في نهاية المقرر        المشار  األحيائية  

لصندوق اإلستئماني الخاص للمساهمات     والدول لتقديم المساهمات للميزانية التكميلية للسالمة األحيائية ل           
 – 1999 لتوفير مساهمات طوعية إضافية دعمًا لألنشطة الموافق عليها لفترة السنتين                     (BE)الطوعية  

  ؛EM-I/3 ، بالصورة الواردة في الجدول في نهاية المقرر 2000
 

لجنة  بالعرض السخي الذي تقدمت به حكومة فرنسا إلستضافة اإلجتماع األول ل                 يرحب - 4
 آانون   15 إلى      11لسالمة األحيائية في الفترة من              لبروتوآول قرطاجنة      المعنية ب  الحكومية الدولية      

 . في مونبلييه 2000ديسمبر /األول
 

 المرفق
 

 خطة عمل اللجنة الحكومية الدولية المعنية ببروتوآول
 قرطاجنة للسالمة األحيائية

 
للنظر فيها   لية المعنية ببروتوآول قرطاجنة   قضايا معروضة على اللجنة الحكومية الدو       - لفأ

 في إجتماعها األول
 
 )7الفقرة ،  10المادة (صنع القرارات  - 1
 

تحديد العناصر األساسية لإلجراءات المناسبة واآلليات لتيسير عملية صنع                          :المسألة
 .القرارات من جانب األطراف المستوردة 

 
 ) 19 والمادة 20المادة (تقاسم المعلومات  - 2
 

  :المسائل 
 

 تحديد إحتياجات األطراف  ●
 النظم القائمة وإمكانيات التعاون /لى األنشطةإنظرة شاملة  ●
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 تصميم أنظمة اإلسهام بمعلومات ●

 
وضع أشكال مشترآة لعملية إرسال التقارير ، مثل مقررات ، تشريعات وطنية ، نقاط                      ●

 .إلخ،  إتصال ، نقاط مرجعية ، موجزات تقييمات المخاطر
 

وضع أنظمة تشغيلية وسياسات إلدارة المعلومات وإجراءات لتلقي وإتاحة المعلومات بما            ●
 في ذلك إجراءات لتأمين الجودة

 
 وسائل ضمان سرية المعلومات ●

 
 المتطلبات المالية والتكنولوجية الالزمة ●

 
 )5مثل المادة (أخرى مسائل  ●

 
 )28  والمادة22المادة ( بناء القدرات  - 3
 

  :المسائل
 

  ومشارآتهمين احتياجات األطرافتّب ●
 

 لخبراء وتحديد دورهسجل لوضع  ●
 

مثل حلقة التدريب العملي    (نظرة عامة إلى األنشطة المنجزة في مجال السالمة األحيائية             ●
 )لبناء القدرات في المكسيك

 
مثل (لتعاون   أنشطة وإمكانيات ل    /مشروعات/جنظرة عامة إلى ما هو موجود من برام               ●

والدور الذي يمكن أن يقوم به برنامج األمم المتحدة              أنشطة برنامج األمم المتحدة للبيئة      
 )للبيئة

 
 التعاون متعدد األطراف واإلقليمي والثنائي والحاجة إلى تفهم مشترك وإلى تنسيق ●

 
 إشراك القطاع الخاص ●

 
 16 والمادة     15تها وفقا للمادة       عناصر بناء القدرات فيما يتعلق بتقييم المخاطر وإدار               ●

 والمرفق الثالث من البروتوآول
 دور أمانة االتفاقية ●
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 المالية والتكنولوجية الالزمةتطلبات الم ●

 
 )6مثل المادة (موضوعات أخرى  ●

 
  )18المادة ( المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية  - 4
 

  :المسائل
 

 ير الدولية المتعلقة بالمناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهويةالقواعد والمعايإلى نظرة شاملة  ●
 

 إعداد وسائط لوضع معايير تتعلق بالمناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهويةالنظر في  ●
 
 )34المادة (اإلمتثال  - 5
 

  :المسائل 
 

 عناصر نظام اإلمتثال ●
 

  لإلمتثالنظامخيارات في مجال إنشاء  ●
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  مقدمة آي تنظر فيها اللجنة الحكومية الدولية المعنيةموضوعات -باء 
 ببروتوآول قرطاجنة في اجتماعها الثاني

 
 )27المادة ( المسؤولية والجبر التعويضي  - 1
 

قواعد وإجراءات دولية في مجال          وضع مشروع توصية بشأن عملية وضع                :المسائل
ائنات الحية المحورة عبر الحدود        عن الضرر الناجم عن نقل الك         لمسؤولية والجبر التعويضي      ا

 :يكون مما يشمله ما يلي 
 

  ذات الصلةاستعراض الصكوك الموجودة ●
 

 عناصر المسؤولية والجبر التعويضيتحديد  ●
 
 )33المادة ( الرصد وتقديم التقارير -2
 

 شكل التقارير وموعد تقديمها   :المسألة
 
 )31المادة ( األمانة  -3
 

 .رنامجية لفترة العامين التي تعقب بدء نفاذ البروتوآول وضع ميزانية ب  :المسألة
 
 )22المادة و 5 ، فقرة 28المادة ( توجيه إلى اآللية المالية  - 4
 

 وضع توجيه لآللية المالية  :المسألة
 
 النظام الداخلي الجتماع األطراف - 5
 

 النظر في النظام الداخلي   :المسألة
 
 )4 ، الفقرة 29مثل ، المادة  (الزمة للتنفيذ الفعال للبروتوآولالنظر في المسائل األخرى ال - 6
 
 ألطرافألول لجتماع الإلصياغة مشروع جدول أعمال مؤقت  - 7
 

  النظر فيها من اإلجتماع األول للجنة الحكومية الدولية المعنية ببروتوآول قرطاجنةلمواصلةبنود 
 
 )7 ، الفقرة 10المادة ( صنع القرارات  - 8
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 )20المادة ( تقاسم المعلومات  - 9
 
 )28 ، الفقرة 28 ، المادة 22المادة ( بناء القدرات  - 10

 
 )18المادة (المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية  - 11

 
 ،   18ة   اإلجتماع األول لألطراف حول الماد        يجريها   ط لعملية مناقشات       ـوسائ  :المسألة

 ) .أ (2الفقرة 
 
 )34ادة الم( االمتثال  - 12
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تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي في النظم                       -5/2
 )4/4تنفيذ المقرر (اإليكولوجية للمياه الداخلية 

 
  ،إن مؤتمر األطراف 

 
 الحاجة إلى إستمرار التعاون بين اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي واإلتفاقيات                            إذ يدرك   

 تي تتناول مختلف جوانب التنوع البيولوجي للمياه الداخلية ؛والهيئات األخرى ال
 

 بمختلف الوسائل والسبل لتنفيذ برنامج العمل والعقبات أمام تنفيذ بعض                          يحيط علماً   - 1 
جوانب خطة عمل الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ، آما ترد في مذآرة                          

) UNEP/CBD/SBSTTA/5/6(لموضوع المعدة لإلجتماع الخامس للهيئة الفرعية          األمين التنفيذي حول ا    
 إلى األمين التنفيذي أن يقدم تقريرًا عن هذه األمور قبل االجتماع السابع لمؤتمر األطراف ، وذلك                  ويطلب

نب آجزء من إستعراض برنامج عمل بشأن التنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية من جا               
 الهيئة الفرعية في إجتماعها الثامن ؛

 
التنوع المتعلقة بتفاقية إل المشترآة بين ا2001 – 2000 فترة خطة العمل المقترحة لليؤيد - 2

لطيور بوصفها موئًال ل   البيولوجي واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة                
 التي تتضمن إلى جانب أمور أخرى مبادرة بشأن أحواض          ، )UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/12( ئيةالما

والحكومات األخرى والهيئات المختصة على دعم المبادرة والمشارآة فيها،              األطراف ويشجعاألنهار ،    
 على أن األطراف في اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي ليست أطرافًا في إتفاقية رامسار لن                 ويشدد

 ؛مواٍت عند تشغيل وتنفيذ خطة العمل المشترآة تكون في وضع غير 
 

لمياه الداخلية  ل األطراف على معالجة نقص المعلومات عن حالة التنوع البيولوجي            يشجع - 3
وتضمين هذه المعلومات في آأساس لقرارات تتخذ في المستقبل بشأن المياه الداخلية على الصعيد الوطني            

 تقاريرها الوطنية ؛
 

لهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تنظر في                   إلى ا    يطلب - 4
التوصيات الواردة في التقرير التالي من اللجنة العالمية المعنية بالسدود ، الذي سينشر في تشرين                                    

 ، وأن تزآي لمؤتمر األطراف في إجتماعه السادس ، حسب اإلقتضاء ، األخذ                            2000نوفمبر   /الثاني
  مناسبة وإدخالها في برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية؛بعناصر

 
من  إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تضّ           يطلب آذلك  - 5

اء مزيد من     في اإلستعراض الذي ستجريه قبل اإلجتماع السابع لمؤتمر األطراف مشورة حول إجر                         
 للمياه الداخلية ، مع إيالء اإلعتبار  اإليكولوجيةالنظم في  البيولوجيالتنوعالتفصيل والتنقيح لبرنامج عمل 

الواجب للمسائل المتعلقة بجملة أمور منها إمدادات المياه، وإستخدام األراضي وضمان حيازتها ،                                  
 يو، وتقييم التأثير البيئي ؛والتلوث، واألنواع الغريبة الغازية ، وآثار ظاهرة النين

 
 

 إلى األمين التنفيذي أن يجمع بصورة منتظمة معلومات عن تنفيذ برنامج العمل                     يطلب - 6
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، بما في ذلك تقرير اللجنة العالمية المعنية للمياه الداخلية   اإليكولوجيةالنظمفي المتعلق بالتنوع البيولوجي    
باعتباره جزًء من    جهوده   وتقديم تقرير عن         المعلومات تبادللنشرها عن طريق آلية غرفة          بالسدود ،    

قبل لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية     المعنية با إستعراض برنامج العمل الذي ستجريه الهيئة الفرعية         
 ؛االجتماع السابع لمؤتمر األطراف 

 
لمياه الدولية،   العالمي ل  التقييم المنظمات واألنشطة ذات الصلة ، وعلى وجه التحديد           يدعو - 7

إلى المشارآة في تقييم التنوع البيولوجي للمياه الداخلية ودمج عنصر التنوع البيولوجي دمجًا آامًال في                       
 ؛تها امنهجيو تهابروتوآوال

 
 على تنفيذ تدابير بناء القدرات من أجل وضع وتنفيذ خطط وطنية وقطاعية لحفظ                    يحث - 8

تخدامها المستدام ، بما في ذلك تقييمات شاملة للتنوع البيولوجي في              النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية وإس     
النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية ، وبرامج لبناء القدرات لرصد تنفيذ برنامج العمل واإلتجاهات في التنوع 

 .البيولوجي للمياه الداخلية ، ولجمع المعلومات ونشرها على المجتمعات المشاطئة لألنهر 
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البحري  تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي                    -5/3
 )4/5تنفيذ المقرر ( والساحلي

 
  ،إن مؤتمر األطراف 

 
بطريقة آلية   البحري والساحلي     البيولوجي التنوعبشأن   إلى ضرورة تنفيذ برنامج العمل        إذ يشير  
 وخطط السياحة ،) ي ذلك التلوثبما ف( أحواض األنهار ، وآثار األنشطة البرية مسائلتراعي 

 
 لإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي     2001 - 2000 بأهمية خطة العمل المشترآة للفترة       هوإذ ينوّ  

 وإتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة بالنسبة إلى تنفيذ برنامج العمل في المستقبل ،
 

مج العمل وبالتالي أهمية التعاون مع الهيئات         على أهمية إتباع نهج إقليمية في تنفيذ برنا         ذ يشدد إو 
 اإلقليمية ،

 
 باألدوات التي إستخدمت لتنفيذ برنامج العمل بشأن حفظ وإستدامة إستخدام                  يحيط علماً  - 1

هـي مبينة فـي مذآـرة األمين التنفيـذي حـول الموضـوع المعـدة ي آما ـي البحري والساحلـالتنوع البيولوج
(لهيئة الفرعيـة المعنيـة بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية                                                 لإلجتماع الخامـس ل             

UNEP/CBD/SBSTTA/5/7       إلى األمين التنفيذي أن يقدم تقارير إلى                      يطلب، و   ) ، المرفق األول 
في المستقبل بشأن تطبيق هذه       المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية         إجتماعات الهيئة الفرعية      

 بشأن  4/5األمانة والهيئة الفرعية على ان تكمال ، في أقرب وقت ممكن ، تنفيذ المقرر                    جعشيواألدوات  
برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي على نحو ما اعتمده مؤتمر األطراف في                          

االجتماع من أداء عنصر العمل بشأن الشعب المرجانية في                 التمكين     أنه تمّ    ويالحظإجتماعه الرابع ،       
 الخامس لمؤتمر األطراف ، وأن جدوله الزمني سيكون ثالث سنوات على األقل ؛

 
 الشعب المرجانية -أوًال 

 
المعقودة في مانيال في الفترة       نتائج مشاورة الخبراء بشأن تبييض الشعب المرجانية           يؤيد - 2 

 هذا المقرر ؛، على النحو الوارد في مرفق  1999 أآتوبر/ األولتشرين 13 إلى 11من 
 

الموارد البحرية والساحلية      (2 أن يدمج الشعب المرجانية في عنصر البرنامج                   يقرر - 3 
 في برنامج العمل ؛) الحية

 
 إلى األمين التنفيذي أن يدمج موضوع تبييض الشعب المرجانية دمجًا آامًال في                     يطلب - 4 

خطة ي البحري والساحلي وأن يضع وينفذ           برنامج العمل بشأن حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوج           
 بشأن تبييض الشعب المرجانية ، مع مراعاة التوصيات الواردة في مرفق هذا المقرر ، حسب  ةعمل محدد 

 األطراف والحكومات   ويدعواإلقتضاء ، وبالتعاون مع إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،              
عمله ويقيم األمين التنفيذي ، أيضًا في اضطالعه ب. لمساهمة في تنفيذها األخرى والهيئات ذات الصلة إلى ا
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 مع عدة جهات من بينها إتفاقية األراضي الرطبة وإتفاقية                اإلتصاالتبشأن تبييض الشعب المرجانية ،         
ة اإلتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض ، ومنظمة األمم المتحدة للتربي                        

، ، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة؛                ) بما في ذلك إتفاقية التراث العالمي            (والعلم والثقافة      
العالمي ييم  والمنظمات اإلقليمية لمصائد األسماك ، والفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ، والتق                

 الشعب المرجانية والمبادرة الدولية         للمياه الدولية ، ويقيم إتصاالت رسمية مع الشبكة العالمية لرصد                   
 للشعب المرجانية ؛

 
 هامة على أن تغير المناخ هو السبب األساسي في التبييض األخير                     أدلةوجود  يالحظ   - 5 

لشعب المرجانية ، وأن هذه األدلة آافية ألن تستدعي التدابير العالجية التي يجري               لالشديد وواسع النطاق    
 وجهة النظر تلك إلى إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير                   ويحيلوطي ،    إتخاذها وفقًا للنهج التح     

إتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ على إتخاذ آل اإلجراءات الممكنة لتقليل تأثير تغير                   ويحثالمناخ  
مجتمعات  درجات حرارة المياه والتصدي للتأثيرات اإلجتماعية اإلقتصادية على البلدان وال                     فيالمناخ   

 األآثر تأثرًا بتبييض الشعب المرجانية ؛
 

 األطراف والحكومات األخرى والهيئات ذات الصلة على تنفيذ تدابير إستجابة                         يحث - 6 
 :لظاهرة تبييض المرجان وذلك عن طريق 

 
 الناس الذين يعتمدون بشكل مباشر      شتحديد وتطبيق تدابير إضافية وبديلة لتأمين سبل عي        )أ( 
 ت الشعب المرجانية ؛على خدما

 
تشجيع وتدعيم إتخاذ نهج متعددة التخصصات في اإلجراءات المتصلة بإدارة وبحوث                     )ب( 

ورصد الشعب المرجانية ، بما في ذلك إستخدام نظم اإلنذار المبكر بشأن تبييض المرجان والتعاون مع                       
 جانية ؛المبادرة الدولية للشعب المرجانية والشبكة العالمية لرصد الشعب المر

 
 ، ووضع برامج لمشارآة المجتمعات             صاحبة المصلحة  إقامة شراآات بين الجهات            )ج( 

 ألسباب تبييض الشعب المرجانية وعواقبه       ىالمحلية وحمالت التثقيف العام والمواد اإلعالمية التي تتصد        
 ؛
 

مناطق إستخدام ُأطر سياسات عامة مناسبة لتنفيذ خطط وبرامج لإلدارة المتكاملة لل                           )د( 
البحرية والساحلية بحيث تدعم المناطق البحرية والساحلية المحمية وتدابير الحفظ المتعددة الموجزة في                    

 الدعوة المجددة للعمل من المبادرة الدولية للشعب المرجانية ؛
 

دعم تدابير بناء القدرات ، بما في ذلك فرص التدريب واإلرتقاء الوظيفي بالعاملين في                      )ه(
بحري واإليكولوجيين وأعضاء التخصصات ذات الصلة األخرى ، وخاصة على المستوى                   التصنيف ال 
 الوطني ؛
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تنفيذ وتنسيق برامج بحوث موجهة ، بما في ذلك وضع نماذج تكهنية ، في سياق األنشطة  )و( 
  من هذا المقرر ، حسب اإلقتضاء ؛4الجارية ، المشار إليها في الفقرة 

 
م دراسات حالة عن      ي تقد إلىمات األخرى والهيئات ذات الصلة          األطراف والحكو   يدعو - 7 

 ظاهرة تبييض الشعب المرجانية إلى األمين التنفيذي ، لنشرها عن طريق آلية غرفة تبادل المعلومات ؛
 

 على أن التدهور المادي للشعب المرجانية وتدميرها يشكل أيضًا خطرًا رئيسيًا                      يوافق - 8
 أن يتوسع في طلبه المقدم إلى         يقرر،  ولذا  م اإليكولوجية للشعب المرجانية ،        لتنوع البيولوجي للنظ  على ا 

 من  1 في الفقرة     على نحو ما هو وارد       والتكنولوجية ،     والتقنيةالهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية         
 هذه العوامل ؛مثل  ، بحيث يشمل آثار 4/5الفرع الثاني من المقرر 

 
 ملة للمناطق البحرية والساحليةاإلدارة المتكا - ثانيًا

 
 القيام بمزيد من العمل على وضع مبادئ توجيهية للمناطق الساحلية ، مع مراعاة                      يؤيد - 9

  بشأن نهج النظام اإليكولوجي ؛5/6المقرر 
 

 الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية على أن تواصل ،                  يشجع - 10
 القيام ، في جملة     النظم اإليكولوجية من خالل        وتقدير  ين التنفيذي ، العمل على تقييم            بمساعدة من األم   

 ومؤشراته ؛للتقييم وضع مبادئ توجيهية ب ، أمور
 

 الموارد البحرية والساحلية الحية - ثالثًا
 

الموارد البحرية والساحلية   ُنهج إدارة    إلى األمين التنفيذي أن يجمع معلومات عن            يطلب - 11
وأن يجعل هذه المعلومات متاحة عن       واألصلية ،   المجتمعات المحلية   التي تتبعها   نهج  الحية بالنسبة إلى     ال

 طريق آلية تبادل المعلومات؛
 

الموارد الجينية البحرية والساحلية ، بما في           ب المتعلق األمين التنفيذي      بعمل يحيط علماً  - 12
عية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تحلل  إلى الهيئة الفرويطلبذلك التنقيب األحيائي ،    

الموارد الجينية البحرية     المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية المتصلة بمسألة             ، وتقدم المشورة بشأن         
 ؛ والساحلية

 
الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في                   تنظر بأن      يوصي - 13

 إستخدام ممارسات صيد األسماك غير ، على نحو ما هو مالئم ؛ األولوية مسائل التالية وأن ترتبها حسبال
 ؛ي على التنوع البيولوجي البحري والساحلي        فرعالقابلة لإلدامة ، بما في ذلك آثار التخلص من الصيد ال             

ارة الموارد البحرية والساحلية       واالفتقار إلى إستخدام المناطق البحرية والساحلية المحمية في سياق إد                  
 والقيمة اإلقتصادية للموارد البحرية والساحلية ، بما في ذلك الحشائش البحرية ، وأشجار                                      ؛الحية
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 بناء القدرات لالضطالع بعمليات تقييم          آذلك و ؛المنغروف وغير ذلك من النظم اإليكولوجية الساحلية             
 لألرصدة وبالتقييم اإلقتصادي ؛

 
 الجينيةواع الغريبة واألنماط األن - رابعًا

 
 من المعلومات والخبرات وأفضل       ما هو موجود    إلى األمين التنفيذي أن يستخدم           طلبي - 14

الممارسات بشأن األنواع الغريبة في البيئة البحرية في تنفيذ برنامج العمل المتعلق باألنواع الغريبة                              
  جيم ؛4/1بموجب المقرر 

 
    مسائل عامة-خامسًا 

 
 االختصاصات ومدة العمل المحددة لفريق الخبراء التقني المخصص للمناطق البحرية يقر - 15 

 5/14والساحلية المحمية وزراعة األحياء المائية ، على نحو ما هو وارد في المرفق الثاني من التوصية                    
" أفضل الممارسات تحديد  "للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ، مع إضافة                   

 لزراعة األحياء المائية ؛
 

الخبراء من أجل إستعراض        سجل    إلى األمين التنفيذي أن يواصل اإلستعانة ب                 يطلب - 16
 وإعداد وثائق المعلومات األساسية ؛النظراء 

 
 التعاون   - سادسًا

 
 النشط في تنفيذ    إلى مواصلة إشتراآها     منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة        يدعو - 17

  إلى األمين التنفيذي أن يواصل تقوية التعاون مع المنظمات العالمية األخرى؛ويطلببرنامج العمل 
 

 إلى األمين التنفيذي أن ينسق مع أمانات إتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط عملها                      يطلب - 18
مل مشترآة ، تنفيذًا لوالية جاآارتا      بغية إستطالع إمكانية للمزيد من التعاون ، بما في ذلك وضع برامج ع            

بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي ، مع إيالء إهتمام خاص لتحديد األولويات للعمل على الصعيد                  
اإلقليمي ، ووضع إستراتيجيات للعمل المشترك وتحديد األنشطة المشترآة وإستخدام الشبكات اإلقليمية ،                

اف في إجتماعه السادس عن التعاون مع إتفاقيات البحار اإلقليمية                   وأن يقدم تقريرًا إلى مؤتمر األطر          
 .وخطط عملها 
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 المرفق
 

 المجاالت ذات األولوية إلتخاذ التدابير بشأن تبييض الٌشعب المرجانية
 

 جمع المعلومات -ألف 
 

ي على األنظمة ن مقدرتنا على أن نتوقع بدقة وبذلك نخفف من الوقع الذي يسببه اإلحترار العالمإ : المسألة
اإليكولوجية للشعب المرجانية ، وعلى المجتمعات البشرية التي تعتمد على خدمات الشعب المرجانية ،                      

 :هي مقدرة محدودة بسبب ندرة المعلومات عن 
 

العوامل التصنيفية والجينية والفيزيولوجية والمكانية والزمنية التي تتحكم في استجابة                    )أ(
 الحييونات الصفراء،    -، ومنظومة المرجان       )Zooxanthellae(ونات الصفراء    الشعب المرجانية والحيي   

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

دور الشعب المرجانية بوصفها موئًال بالغ األهمية ألنواع بحرية وموارد طبيعية                                )ب(
 للمجتمعات البشرية ؛

 
  ولراهنة لصحة الشعب المرجانية واألخطار التي تهددها ؛الحالة ا )ج(

 

في الشعب المرجانية وقدرة النظام اإليكولوجي        )1( على استرداد الصحة   المحتملةالمقدرة   )د(
 .على االنتعاش عقب النفوق الجماعي 

 
  :االستجابة

 
م ببحث في    تنفيذ وتنسيق برامج بحث ذات أهداف، بما في ذلك وضع نماذج تنبؤية تقو                   )أ(

حدود االحتمال والقدرة على التكيف في أنواع األجراف المرجانية والزيادات الحادة              ) 1: (األمور اآلتية   
العالقة بين األحداث الكبيرة في تبييض المرجان واإلحترار          ) 2(والمزمنة في درجة حرارة سطح البحر         

) 3(وي تشكل مع ذلك مخاطر على األجراف        في مواقع معينة، والت    ًاالعالمي ، والتهديدات األآثر انحصار    
 األنظمة اإليكولوجية واالجتماعية فيتواتر ومدى تبييض المرجان وحوادث النفوق ، وآذلك تأثيرات ذلك 

 واالقتصادية ؛
 

تنفيذ وتنسيق التقييمات األساسية والقيام بالرصد على المدى الطويل وتكوين أفرقة                            )ب(
المتغيرات البيولوجية ومتغيرات األنماط الجوية المتعلقة بتبييض المرجان لالستجابة السريعة تتولى قياس  

                                                
أن استرداد الصحة هو عودة مستعمرة المرجان إلى حالة صحية بما في ذلك العالقة التكافلية مع                                    )1(

ة أو العالقة التكافلية قد أصيبت بتوتراٍت واسترداد الصحة قد ينطوي على تغير في التكوين                زوزانتلي ، بعد أن تكون الصح     
أما استعادة الحيوية فهو عودة نظام إيكولوجي لألجراف المرجانية إلى حالة تلعب فيها                        . الجيني في األنواع زوزانتلي         

يًا ، بعد أن يكون هذا الدور قد تقوض بفعل ضغط أو                    التكوينات المرجانية الحية التي تبني األجراف دورًا وظيفيًا رئيس              
ويدل تحول الطحالب السعافية إلى الدرجات العالية من السيطرة إذا آانت مصحوبة بتخفيض في الدور الوظيفي  .اضطراب 

 .للمرجان ، يدل على حالة من الضعف فيما يتعلق باسترداد الصحة 
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، وبالنفوق واسترداد الصحة، وآذلك البارامترات االجتماعية االقتصادية المرتبطة بخدمات األجراف                     
جانية، وسعيًا إلى هذه الغاية إسداء المساندة والقيام بتوسيع الشبكة العالمية لرصد األجراف المر. المرجانية

 قاعدة  –، وأنظمة نشر البيانات، بما في ذلك قاعدة األجراف               والشبكات اإلقليمية، ومستودعات البيانات    
وآذلك فإن البرنامج المشترك حاليًا بين الوآالة السويدية للتنمية                . البيانات العالمية لألجراف المرجانية     

 وبرنامج البنك الدولي بشأن SAREC مجال البحوث  الوآالة السويدية للتعاون مع البلدان النامية فيالدولية
تدهور األجراف المرجانية في المحيط الهندي، باعتبار ذلك استجابة لما حدث من تبييض مرجاني في                        

 ، أمر يمكن استعماله آمثال ؛1998
 

تهيئة القدرة على االستجابة السريعة للقيام بتوثيق أحداث تبييض المرجان ونفوقه في                       )ج(
وقد ينطوي ذلك على تنظيم برامج تدريبية ، ووضع بروتوآوالت خاصة            . ن النامية والمناطق النائية   البلدا

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

 
لة بشأن أوضاع الشعاب     تشجيع ومساندة البلدان في وضع وتوزيع تقارير ودراسات حا             )د(

 .المرجانية ، عندما يحدث تبييض مرجاني وتظهر آثار ذلك التبييض 
 

نأي أية شعاب مرجانية، وقلة التمويل والعاملين لمساندة عمليات التقييم التي تجرى في الموقع                    : المسألة
في تقييم أحداث   ، أمر يقتضي تكنولوجيات االستشعار عن بعد ، توضع وتطبق             مرجانية  على األجراف ال  
 .تبييض المرجان 

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

 
 الخاصة   تعزيز ما هو موجود في الوقت الحاضر من خرائط تبين المواقع الساخنة                            )أ(

و درجـة التحليل العالية للغاية المقياس اإلشعاعي ذ/باإلدارة الوطنيـة لدراسـة المحيطـات والغـالف الجـوي
)NOAA AVHRR(بزيادة األنشطة في المجاالت المستهدفة والقيام بممارسات لتبين الحقائق على األرض ؛  
 

تشجيع الوآاالت الفضائية والكيانات المستقلة على الحفاظ على نشر أدوات االستشعار                   )ب(
  متخصصة لرصد المحيطات الضحلة ؛ذات الصلة، وعلى المبادرة إلى تصميم ونشر تكنولوجيا

 
العاملين في مجال الشعاب        اء   جعل منتجات االستشعار عن بعد متاحة بسهولة للعلم                  )ج(
 والمديرين اللذين    العلماءوللمديرين في ذلك المجال على نطاق العالم ، وذلك في سبيل خدمة                    المرجانية

 .يتمرآزون في البلدان النامية 
 

 بناء القدرات   -باء 
 

 .هناك نقص جسيم في العاملين المدربين للبحث في أسباب وعواقب حوادث تبييض المرجان : المسألة
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مساندة التدريب وتهيئة فرص الترقي ألخصائي التصنيف البحري وأخصائي البيئة وأعضاء              : االستجابة
 .الفروع العلمية األخرى، خصوصًا على الصعيد الوطني واإلقليمي 

 
المعرفة ،  تفهم أسباب وعواقب تلك الظاهرة       يتطلب  و. يضاض المرجان هو ظاهرة معقدة     إن إب  : المسألة

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

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

 .رصدها وفي مجال الشؤون االجتماعية واالقتصادية وفي مجال اإلدارة 
 

يقتضي األمر توعية وتثقيف الجمهور إليجاد المسانـدة الالزمة للقيام ببحوث ورصد وبرامج                    : المسألة
 .عالة ، وآذلك يقتضي األمر تدابير تتعلق بالسياسة العامة إدارة ف

 
بناء شراآات بين أصحاب المصلحة ووضع برامج إلشراك المجتمعات، وشن حمالت تثقيف              : االستجابة

 .الجمهور وإصدار نواتج إعالمية تتناول األسباب والعواقب المرتبطة بتبييض المرجان 
 

 يذهاوضع السياسات العامة وتنف   -جيم 
 

 في المائة من الشعب المرجانية في العالم تهددها األنشطة البشرية المحلية التي              60هناك حوالي    : المسألة
 حاالت   وعمليات التقييم التي جرت على        . تسبب تفاقم تأثيرات الحوداث المؤدية إلى تبييض المرجان               

الكافية ا قد ال توفر الحماية          تدل على أن المناطق البحرية المحمية وحده           1998إبيضاض المرجان في      
لبعض التكوينات المرجانية على األقل ، ولغيرها من األنواع المرتبطة بالشعب ، عند ارتفاع درجة                              

 .حرارة سطح البحر 
 

إستخدام األطر الموجودة حاليًا للسياسات العامة لتنفيذ التدابير الشتى الرامية إلى الحفظ                           : االستجابة
في النداء المتجدد إلى العمل الصادر عن المبادرة الدولية للشعاب المرجانية ،                       والصيانة ، والموجزة       

ووضع وتنفيذ خطط إدارة شاملة ومتكاملة للمناطق البحرية والساحلية على أن تكون ممتدة على الصعيد                   
 .المحلي إلى الصعيد الوطني ومكملة للمناطق البحرية المحمية 

 
جانية في البلدان النامية ويعيش معظم الناس القريبين من الشعاب                   توجد معظم الشعاب المر       : المسألة

وبذلك يمكن حتى لالنخفاضات البسيطة في إنتاجية األنظمة اإليكولوجية للشعاب . المرجانية في فقر مدقع   
المرجانية ، نتيجة تبييض المرجان ، أن تسفر عن عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة جدًا على السكان                     

 .ن اللذين يعتمدون على خدمات الشعاب المرجانية المحليي
 

العيش للناس الذين يعتمدون اعتمادًا        سبل  تحديد وإتخاذ تدابير إضافية وتدابير بديلة لكفالة              : االستجابة
 .مباشرًا على خدمات الشعاب المرجانية 

 
جي بل وآذلك باتفاقية األمم       لتبييض المرجان صلة ليس فقط باإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولو             : المسألة

والهدف  النهائي التفاقية األمم المتحدة       . المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ ، واتفاقية األراضي الرطبة             
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تسمـح للنظم اإليكولوجية بأن تتكيف بشكل طبيعي مع "اإلطارية المذآورة هو تخفيض االنبعاثات بطريقة 
ألمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ األطراف إلى اتخاذ تدابير بشأن                وتدعو إتفاقية ا   " التغيرات المناخية 

واتفاقية األراضي  . التمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا لمعالجة اآلثار الضارة الناتجة عن التغير المناخي              
  . لألراضي الرطبة بما فيها الشعاب المرجانيةرشيدالرطبة تتضمن إرشادا بشأن الصيانة واالستعمال ال

 
الشروع في جهود التخاذ تدابير مشترآة بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة                  : االستجابة

 :اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األراضي الرطبة في سبيل 
 

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

 اء القدرات للتنبؤ بوقع التبييض الذي يحدث في الشعاب ورصد هذه العواقب ؛بن )ب(
 

 تبين النهج اليجاد تدابير استجابية لتبييض المرجان ؛ )ج(
 

إسداء المشورة للمؤسسات المالية بما في ذلك مرفق البيئة العالمية ، في سبيل مساندة تلك              )د(
 .األنشطة 

 
أن يؤثر في مصائد األسماك المحلية وآذلك في مصائد أسماك السطح               يمكن لتبييض المرجان      : المسألة

 .المعنية ذات القيمة التجارية العالية وفي النظم اإليكولوجية الساحلية 
 

تشجيع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ، ومنظمات صيد األسماك اإلقليمية على وضع  : االستجابة
 .قع الناشئ عن ارتفاع درجة حرارة سطح البحر على مصائد األسماك وتنفيذ تدابير لتقييم وتخفيف الو

 
وإذا . أن ما يحدث من تبييض للمرجان إنما هو إنذار بحدوث عواقب أشد على النظم البحرية                      : المسألة

م لفترات  اهذا االرتفاع، أو د    تكرر  ، و  استمرت درجات حرارة ماء البحر في هذا االرتفاع غير الطبيعي            
ولن يقتصر األمر على أضرار     . إن األمر سوف يتجاوز العتبات الفيزيولوجية للكائنات األخرى       طويلة ، ف  

تلحق بمصائد األسماك المحلية، ولكن أيضا بمصائد أسماك السطح ذات القيمة التجارية العالية واألنظمة                  
 .اإليكولوجية الساحلية 

 
 باعتباره إنذارا مبكرًا لعواقب االحترار           الترآيز على أن التبييض المرجاني يمكن رصده             : االستجابة

العالمي على األنظمة اإليكولوجية البحرية، وقد يؤدي انهيار األنظمة اإليكولوجية لألجراف المرجانية إلى 
عواقب على العمليات اإليكولوجية للنظام البحري األوسع نطاقًا، التي تعتبر الشعاب المرجانية جزءًا منها               

. 
 

 أمر يوحي بأن صيانة الشعاب المرجانية لن 1998حظة ما حدث من تبييض للمرجان في أن مال : المسألة
يتحقق بدون النظر إلى النظام المناخي العالمي، وأن األمر يقتضي بذل جهود لتخفيف وقع التغيرات                             

 .المناخية العالمية السريعة 
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 الذي يشوب العالقات بين النظم البحرية الترآيز على صالت الترابط وعلى االفتقار إلى اليقين : االستجابة

 .والبرية والمناخية 
 

 التمويل   -دال 
 

لما آانت مسألة تغير المناخ مسألة عالمية وطويلة المدى، فإن حكومات العالم تحتاج إلى أن                          : المسألة
 التبييض   تعمل معًا على توفير األمـوال الالزمة لتنفيذ المبادرات الرامية إلى معالجة أسباب وعواقب                         

 .المرجاني 
 

آالبنك الدولي، وبرنامج   بشأن المساعدة اإلنمائية المالية والتقنية ،         حشد برامج وآليات دولية       : االستجابة
األمم المتحدة اإلنمائي ومرفق البيئة العالمية والمصارف اإلقليمية للتنمية، وآذلك المصادر الوطنية                            

 .ير ذات األولوية والخاصة في سبيل مساندة تنفيذ هذه التداب
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 تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل للتنوع البيولوجي للغابات -5/4
 

  ،إن مؤتمر األطراف 
 

 للغابات  لتنوع البيولوجي ل على أنه ينبغي إيالء اإلعتبار الواجب ، في تنفيذ برنامج العمل              إذ يشدد  
 للغابات ،وإلستعادة النظم اإليكولوجية روسة ، مغ، لدور آل أنواع الغابات ، بما في ذلك اإلحراج ال

 
 أهمية العمل الداعم في القضايا التصنيفية واإليكولوجية واإلجتماعية اإلقتصادية                       وإذ يالحظ   

 ،وإستخدامه المستدام  فيها  البيولوجيالتنوع بالنسبة إلى إستعادة النظم اإليكولوجية للغابات وحفظ
 

المنتجات والخدمات  ذلك  بما في    (للغابات وموارد الغابات       أهمية النظم اإليكولوجية       وإذ يالحظ  
بالنسبة إلى مجتمعات السكان األصليين والمجتمعات المحلية ،           ) الحراجية من األخشاب وغير األخشاب      

وضرورة ضمان مشارآتها في تقييم حالة التنوع البيولوجي للغابات وإتجاهاته من أجل حفظ التنوع                             
 ،مة إستخدامه البيولوجي للغابات وإستدا

 
 ، باإلنشاء المقترح لمنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات وبدوره التنسيقي وإذ يحيط علمًا 

 
 التنوع فيوتدهورالغابات وإزالة الغابات ،  التأثير المحتمل للتشجير ، وإعادة التحريج       وإذ يالحظ  

 ، اإليكولوجية األخرى مالبيولوجي للغابات والنظ
 

 حفز تنفيذ برنامج العمل للتنوع       علىطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة        األ يحث - 1 
  ؛4/7البيولوجي للغابات ، آما يرد في المقرر 

 
 أن ينظر في توسيع ترآيز برنامج العمل وينقله من البحوث إلى اإلجراءات العملية               يقرر - 2 

 في إجتماعه السادس ؛وذلك 
 

ومات والمنظمات إلى إتخاذ إجراءات عملية داخل إطار            أن يدعو األطراف والحك      يقرر - 3 
برنامج العمل القائم لكي تعالج على وجه اإلستعجال الحفظ واإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي للغابات               

وواضعة في اإلعتبار نتيجة الدورة الرابعة للمنتدى الحكومي الدولي                ، مطبقة نهج النظام اإليكولوجي       
 ، ومساهمة آذلك في العمل المقبل لمنتدى األمم المتحدة              )UNEP/CBD/COP/INF/16( المعني بالغابات 
 المعني بالغابات ؛

 
نيًا مخصصًا للتنوع البيولوجي للغابات لكي يساعد الهيئة           تق أن ينشئ فريق خبراء        يقرر - 4 

بينة في المرفق ، في        الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ، على أساس األحكام الم                  
 عملها بشأن التنوع البيولوجي للغابات ؛
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 إلى األمين التنفيذي ، أن يسمي خبراء علميين وتقنيين ، بمن فيهم أصحاب الخبرة                 يطلب - 5 
في مسائل السياسة العامة وذوي المعارف التقليدية ، لفريق الخبراء التقني المخصص المذآور في الفقرة                  

 ء اإلعتبار الواجب للتمثيل الجغرافي ؛ أعاله ، مع إيال4
 

 إلى األمين التنفيذي أن يعد لعمل فريق الخبراء التقني المخصص بدعوة مختلف                    يطلب - 6 
 المنظمات والمؤسسات الدولية إلى المساهمة بالبيانات والمعلومات ذات الصلة بإختصاصات الفريق ؛

 
الدولية والهيئات األخرى      والعمليات     والمؤسسات األطراف والبلدان والمنظمات         دعوي - 7 

تقديم إلى ذات الصلة ، وآذلك مجتمعات السكان األصليين والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية 
المعلومات ذات الصلة بتنفيذ برنامج العمل عن طريق جملة أمور منها ، دراسات الحالة ، والمدخالت في              

 ب اإلقتضاء ؛التقارير الوطنية ووسائل أخرى ، حس
 

تعزيز دمج برامج الغابات الوطنية في               على    األطراف والحكومات األخرى            يشجع - 8 
  المستدامة للغابات؛ةإستراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية ، مع تطبيق نهج النظام اإليكولوجي واإلدار

 
، والقطاع   األطراف والحكومات األخرى على آفالة مشارآة قطاع الغابات             يشجع آذلك  - 9

 والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ برنامج         والمجتمعات المحلية الخاص ، ومجتمعات السكان األصليين        
 العمل ؛

 
 بالجهود المبذولة في الماضي من جانب مختلف المنظمات ويشجع األطراف                                يقر - 10 

، على زيادة فعالية       والحكومات األخرى على تعزيز قدراتها الوطنية ، بما في ذلك القدرات المحلية                          
شبكات مناطق الغابات المحمية وتعزيز وظائفها ، وآذلك القدرات الوطنية والمحلية على تنفيذ اإلدارة                       

 المستدامة للغابات ، بما في ذلك إنعاشها عند اللزوم ؛
 

  إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تقوم ، قبل                   يطلب - 11 
اإلجتماع السادس لمؤتمر األطراف ، وحيثما آان ذلك مناسبًا وممكنًا عمليًا بالتعاون مع الهيئات المناسبة                  
التابعة إلتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ والفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ،                   

 ؛ات  التنوع البيولوجي للغابفيبالنظر في تأثير تغير المناخ 
 

 إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تنظر في                      يطلب - 12 
أسباب وآثار الحرائق غير المتحكم بها التي يسببها اإلنسان على التنوع البيولوجي للغابات وأن تقترح                         

 نهجًا ممكنة للتصدي لآلثار السلبية ؛
 

دون تأخير في مقترحات العمل المقدمة من المنتدى                   األطراف على أن تنظر             يحث - 13 
الحكومي الدولي المعني بالغابات والفريق الحكومي الدولي المعني بالغابات بشأن عنصر البرنامج الثاني               

  قيمة للسلع والخدمات المستخلصة من الغابات ؛رديق عن ت‘5‘د 
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 فيوالتقنية والتكنولوجية أن تنظر         إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية              يطلب - 14 
تأثير جني موارد الغابات من غير األشجار ، بما في ذلك لحوم حيوانات الغابات والموارد النباتية الحية                       

 ؛وإقتراح إتباع ممارسات قابلة لإلدامة في ذلك 
 

 إلى األمين التنفيذي أن يدعو المنظمات ذات الصلة والهيئات والمؤسسات                                 يطلب - 15 
، وآذلك مجتمعات     بما فيها العمليات المتعلقة بالمعايير والمؤشرات               عمليات ذات العالقة بالغابات          وال

 األخرى  صاحبة المصلحة  ، والمنظمات غير الحكومية والجهات          والمجتمعات المحلية السكان األصليين    
فجوات واإلجراءات ذات   إلى المساهمة في تقييم حالة وإتجاهات التنوع البيولوجي للغابات ، بما في ذلك ال              

 األولوية المطلوبة للتصدي لألخطار التي تتهدده ؛
 

بشأن تغير المناخ ، بما في ذلك ، بروتوآول آيوتو            اإلطارية   إتفاقية األمم المتحدة       يحث - 16 
تماشيه  م ضمان أن تكون أنشطتها المقبلة ، بما في ذلك عزل الغابات وتنحية الكربون،              على  الملحق بها ،    

 حفظ التنوع البيولوجي وإستخدامه المستدام وداعمه لهما ؛مع 
 

 إلى األمين التنفيذي أن يجمع ، بالتعاون مع إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن                     يطلب - 17 
المتصلة بدمج إعتبارات   القائمة  ، المعلومات   والفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ          تغير المناخ    
ي ، بما في ذلك حفظ التنوع البيولوجي ، في تنفيذ إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير التنوع البيولوج

 المناخ وبروتوآول آيوتو الملحق بها ؛
 

قبل  إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تعد ،                      يطلب - 18 
مع ، حيثما آان ذلك مناسبًا ومجديًا ،             مية ، بالتعاون      ، مشورة عل   لمؤتمر األطراف    جتماع السادس    اإل

الهيئات المناسبة التابعة إلتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ والفريق الحكومي الدولي المعني 
بتغير المناخ ، بغية إدماج إعتبارات التنوع البيولوجي ، بما في ذلك حفظ التنوع البيولوجي ، في تنفيذ                           

 اقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوآول آيوتو الملحق بها ؛إتف
 

 إلى رئيس اإلجتماع الخامس لمؤتمر األطراف في اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع                            يطلب - 19 
مؤتمر األطراف في إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير         إجتماع  البيولوجي أن يحيل هذا المقرر إلى       

 مناخ في إجتماعه السادس ؛ال
 

 األمين التنفيذي إلى تعزيز التعاون مع إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير                      يدعو - 20 
المناخ ، بما في ذلك بروتوآول آيوتو الملحق بها ، وإتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ، وإتفاقية                            

البرية المهددة باالنقراض ، وإتفاقية رامسار بشأن األراضي اإلتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات 
الرطبة ، وخاصة في المسائل ذات الصلة بالتنوع البيولوجي للغابات ، واضعًا في اإلعتبار دور منتدى                       

 األمم المتحدة المعني بالغابات ؛
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 المرفق
 

 بالتنوع البيولوجي للغاباتالمعني فريق الخبراء التقني المخصص 
 

 ختصاصاتاإل 
 

مع مراعاة نهج النظام اإليكولوجي واإلدارة المستدامة للغابات ، ومقررات مؤتمر األطراف بشأن  
، والمقترحات بشأن العمل المتفق عليها       ) ي (8المسائل المواضيعية والمتشعبة ، وبصورة خاصة المادة          

لي المعني بالغابات وآذلك عمل       في الفريق الحكومي الدولي المعني بالغابات ، والمنتدى الحكومي الدو               
المنظمات والعمليات الدولية األخرى ذات الصلة ، بما فيها منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ،                            
والعمليات المتعلقة بالمعايير والمؤشرات ، ومنظمة األخشاب المدارية الدولية ، ومرآز البحوث الحراجية    

نة التنمية المستدامة ، وبغية المساهمة في العمل المقبل لمنتدى األمم             الدولية ، ونتيجة اإلجتماع الثامن للج      
المتحدة المعني بالغابات ، في سياق برنامج العمل للتنوع البيولوجي للغابات ودعمًا له ، وإستفادة من                            

 المعلومات الواردة في دراسات الحالة المتاحة ، 
 

ون الدولي في البحث والتطوير المتعلق بحفظ        تقديم المشورة بشأن البرامج العلمية والتعا       - 1 
التنوع البيولوجي للغابات وإستخدامه المستدام ، في إطار برنامج العمل للتنوع البيولوجي للغابات                                 

  ؛)5/4 و4/7المقرران (
 

إجراء إستعراض المعلومات المتاحة عن حالة التنوع البيولوجي للغابات                              )أ( - 2
 ية له ، من أجل تحديد الفجوات الهامة في تلك المعلومات ؛وإتجاهاته والتهديدات الرئيس

 
 الخيارات وإقتراح إجراءات ذات أولوية ، وأطر زمنية ، وجهات فاعلة                   تحديد )ب(

ذات صلة بحفظ التنوع البيولوجي للغابات وإستخدامه المستدام من أجل تنفيذ تلك الخيارات واإلجراءات                  
 :عن طريق أنشطة مثل 

 
ابير وطرق جديدة لتحسين حفظ التنوع البيولوجي للغابات خارج                          تد   تحديد ‘1‘

 المناطق المحمية الحالية وداخلها ؛
 

تحديد تدابير عملية للتخفيف من األسباب المباشرة والضمنية لفقدان التنوع                          ‘2‘
 البيولوجي للغابات ؛

 
 ديد األدوات واآلليات لتنفيذ التدابير واإلجراءات المعينة ؛حت ‘3‘

 
  وتحديد تدابير إلستعادة الغابات المتدهورة ؛ ‘4‘  
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 إستراتيجيات لتوسيع اإلدارة التعاونية مع مجتمعات السكان المحليين                        تحديد ‘5‘
 .واألصليين 

 
وتقدير تتصل بتقييم وتخطيط    ودرايات  تعيين تكنولوجيات مبتكرة وفعالة وحديثة       )ج(

م وتوفير المشورة بشأن الطرق والسبل الكفيلة بتعزيز          التنوع البيولوجي للغابات وإستخدامه المستدا     حفظ  
 .تطوير ونقل مثل هذه التكنولوجيات 

 
 مدة العمل

 
مباشرة بعد  ينبغي أن يشرع في عمل فريق الخبراء التقني المخصص للتنوع البيولوجي للغابات                  

 ، على أن ينتهي موافقة مؤتمر األطراف في إجتماعه الخامس على إختصاصات الفريق ، وتسمية الخبراء
العمل في موعد ال يتجاوز اإلجتماع السابع للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية                
، ليتسنى عرضه على اإلجتماع السادس لمؤتمر األطراف الذي سينظر في التنوع البيولوجي للغابات                         

 .بوصفه من القضايا الرئيسية ذات األولوية 
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إستعراض المرحلة األولى من برنامج العمل       : تنوع البيولوجي الزراعي     ال -5/5
 وإعتماد برنامج عمل متعدد السنوات

 
  ،إن مؤتمر األطراف 

 
 برنامج العمل -أوًال 

 
 وأهم ما   (UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/10) بتقييم األنشطة الجارية والصكوك       يرحب - 1 

ا وردت في مذآرة األمين التنفيذي بشأن التنوع البيولوجي             خلص إليه التقييم من استنتاجات على نحو م          
إستعراض المرحلة األولى من برنامج العمل وإعتماد برنامج عمل متعدد السنوات                                   : الزراعي    

(UNEP/CBD/COP/5/11)؛  
 

 بالمقرر بشأن الزراعة الذي إعتمدته لجنة التنمية المستدامة في دورتها الثامنة             يأخذ علماًً  - 2 
  ؛2000 مايو/أيار 5 إلى أبريل/نيسان 24ودة في نيويورك في الفترة من المعق

 
 الزراعي الوارد في مرفق هذا               البيولوجي  التنوع برنامج العمل بشأن           يصادق على   - 3 

  ؛3/11المقرر، والذي يسهم في تنفيذ المقرر 
 

جتمع المدني،   األطراف والحكومات والمنظمات الدولية واإلقليمية ، ومنظمات الم            يحث - 4 
وسائر الهيئات ذات الصلة ، على الترويج لبرنامج العمل ، وحسبما هو مناسب ، اإلضطالع به ، وتعزيز         

 التعاون اإلقليمي والمواضيعي ، ضمن هذا اإلطار ؛
 

 بإسهام المزارعين والمجتمعات األصلية والمحلية في حفظ التنوع البيولوجي                              يقّر - 5 
 ويؤآددام وبما للتنوع البيولوجي الزراعي من أهمية بالنسبة لكسب معيشتهم ،              الزراعي واستخدامه المست  

 اإلتفاقية من ا  11 بالحاجة إلى الحوافز وذلك وفقًا للمادة          ويسلمأهمية مشارآتهم في تنفيذ برنامج العمل ،          
لمعلومات لما يعود  والدعم من أجل بناء القدرات وتبادل ا  22 وإتساقًا مع المادة     المتعلقة بالتنوع البيولوجي  

 بالفائدة على المزارعين والمجتمعات األصلية والمحلية ؛
 

 ، أن يدعو منظمة األمم المتحدة لألغذية         3/11 إلى األمين التنفيذي مذآرًا بالمقرر        يطلب - 6 
والزراعة إلى دعم وضع وتنفيذ برنامج العمل ، وأيضًا إلى توسيع التعاون بدعوة المنظمات األخرى ذات          

مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ، والبنك الدولي، والمصارف                    (صلة  ال
اإلنمائية اإلقليمية ، والمراآز التابعة للفريق االستشاري المعني بالبحوث الزراعية الدولية، وسائر مراآز              

)  اإلتحاد العالمي للحفظ    –موارد الطبيعية   البحوث الزراعية الدولية ، واالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة وال            
 في دعم تنفيذ برنامج العمل، وتفادي إزدواجية األنشطة ؛

 
  إلى األمين التنفيذي إتخاذ الخطوات الضرورية للتنفيذ الكامل لبرنامج العمل ؛يطلب - 7 
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فيذ برنامج العمل    إلى األمين التنفيذي أن يعد تقريراًًً مرحلياًً ومقترحات لمواصلة تن           يطلب - 8 
 قبل إنعقاد اإلجتماع السادس     لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية   المعنية با  الفرعية   الهيئةلكي تنظر فيها    

لمؤتمر األطراف ، والتي يمكن لمؤتمر األطراف أن يقدم بناء عليها مزيدًا من التوجيهات بأشكال من بينها 
 :على سبيل المثال 

 
 يذ األنشطة ، ومن بينها أهم المعالم ؛جدول زمني لتنف )أ( 

 
 جدول زمني إلعداد تقارير عن مواصلة التقدم ؛ )ب( 

 
 المتطلبات من الموارد ؛ و )ج( 

 
 .مسؤوليات الشرآاء والمتعاونين  )د(

 
 من االتفاقية ، ووآاالت التمويل الثنائية والدولية،           20 األطراف ، بمقتضى المادة        يدعو - 9 

 من أجل تنفيذ أنشطة برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي ، وعلى وجه                              إلى تقديم الدعم    
الخصوص، لبناء القدرات ووضع دراسات الحالة في البلدان النامية والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة                

 إنتقال ؛
 

 العام   األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة إلى دعم إجراءات زيادة الوعي          يدعو - 10 
  الزراعي ؛ البيولوجيالتنوعلدعم األنظمة المستدامة للزراعة واإلنتاج الغذائي التي تصون 

 
 باإلسهام الذي يحتمل أن تسهم به المبادرة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية، بعد               يقر - 11 

 تنقيحها ، بالتوافق مع اإلتفاقية ، في تنفيذ برنامج العمل ؛
 

 بتقرير رئيس اللجنة المعنية بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة                يأخذ علماً وإذ   - 12 
 اللجنة على إنجاز عملها في أقرب وقت ممكن ، فمن                  يحث ،     األمم المتحدة لألغذية والزراعة       منظمةل

ويؤآد  . يولوجي المتعلقة بالتنوع الب     اإلتفاقيةالمتوخى أن تؤدي المبادرة الدولية دورًا حاسمًا في تنفيذ                  
 بأن   األمم المتحدة لألغذية والزراعة    منظمةمؤتمر األطراف إستعداده للنظر في مقرر صادر عن مؤتمر           

  األمم المتحدة لألغذية والزراعة     منظمةتصبح المبادرة الدولية صكًا ملزمًا قانونًا يرتبط بقوة مع آل من                
 .طراف تنسيق مواقفها في هذين المحفلين  األويناشد .  المتعلقة بالتنوع البيولوجياإلتفاقيةو
 

 بإعتماد إتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد                   يرحب - 13 
 األطراف والحكومات على       ويحثآيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية ،                      

 التصديق على هذه اإلتفاقية ؛
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طراف والحكومات على دعم الطلب المقدم من األمين التنفيذي لإلتفاقية المتعلقة            األ يشجع - 14 
بالتنوع البيولوجي بشأن الحصول على صفة مراقب في لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية، وفقًا لما                   

  الصادر عن مؤتمر األطراف ؛4/6 من القرر 9جاء في الفقرة 
 

  وإستدامة إستخدامها الملقحات بحفظة الخاص الدوليةالمبادرة - ثانيًا
 

عمل للتنوع  المؤتمر األطراف برنامج      أنشأ بموجبه     ، الذي      3/11 المقرر    إذ يضع في إعتباره     
البيولوجي الزراعي، ودعا إلى إعطاء أولوية االهتمام لمكونات التنوع البيولوجي المسؤولة عن صيانة                   

 ستمرارية الزراعة ، بما في ذلك الملقحات ؛بة إلى ابالنسالتي لها أهمية إليكولوجي خدمات النظام ا
 

 ، بناًء على النتائج     قحات التوصيات الواردة في إعالن ساو باولو بشأن المل         وإذ يضع في االعتبار   
التي خلصت إليها حلقة العمل المعنية بصون الملقحات وإستخدامها على نحو مستدام في الزراعة ، مع                        

، 1998أآتوبر / تشرين األول9 إلى 7 عقدت في ساو باولو في البرازيل من اهتمام خاص بالنحل ، والتي    
ية والتقنية  م الحكومة البرازيلية في اإلجتماع الخامس للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العل                 هاوالتي قدمت 

 والتكنولوجية ؛
 

ويضع في  عالم ،   معالجة قضية تدهور تنوع الملقحات في آل أنحاء ال        إلى  لحاجة الملحة   ا وإذ يرى  
  الصادرة عن الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛5/9لتوصية ا االعتبار

 
 نحو مستدام باعتبارها مبادرة لى طرح مبادرة دولية لصون الملقحات وإستخدامها عيقرر - 15 
 تشجيعًا لتنسيق الجهود على المستوى      في إطار برنامج العمل المعني بالتنوع البيولوجي الزراعي        متشعبة  

 :العالمي من أجل 
 

  على خدمات التلقيح ؛هوأثروأسبابه رصد تدهور الملقحات  )أ(
 

 معالجة نقص المعلومات المتعلقة بتصنيف الملقحات ؛ )ب(
 

 ؛ والتأثير اإلقتصادي لتدهور خدمات التلقيح تقدير القيمة اإلقتصادية للتلقيح )ج(
 

التنوع في الملقحات وإستخدامه إستخدامًا مستدامًا في مجال                  وإستعادة    ونتعزيز ص   )د(
  ؛االمتصلة بهإليكولوجية الزراعة وفي النظم ا

 
 إلى تيسير     األمم المتحدة لألغذية والزراعة      منظمة إلى األمين التنفيذي أن يدعو           يطلب - 16 

ة وإلى النظر في إنشاء آلية تنسيق            وتنسيق المبادرة بالتعاون الوثيق مع المنظمات األخرى ذات الصل                
تراعي التوازن الجغرافي وتتألف من آبرى المنظمات ذات الصلة ، إلعداد إقتراح بخطة عمل تأخذ في                     
اإلعتبار التوصيات الواردة في إعالن ساو باولو عن الملقحات ، وآذلك اإلسهامات المقدمة من البلدان                       
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 لكي لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالمعنية با الفرعية الهيئةوالمنظمات ذات الصلة ، لعرضها على 
 .تستعرضها ، ولعرضها للنظر في االجتماع السادس لمؤتمر األطراف 

 
والموارد  الطبيعة      حفظذات الصلة ، مثل اإلتحاد العالمي ل               الكبرى    المنظمات      يدعو - 17 
واللجنة الدولية للعالقات بين النحل      ،  حوث النحل   والرابطة الدولية لب   اإلتحاد العالمي للحفظ ،        –الطبيعية

والنباتات ، والمرآز الدولي لفسيولوجيا الحشرات وبيئتها ، ومراآز البحوث الزراعية الدولية التابعة                         
وغيرها من الهيئات اإلقليمية والدولية ذات          ،  للمجموعة االستشارية المعنية بالبحوث الزراعية الدولية            

ن في دعم اإلجراءات التي تتخذها األطراف والبلدان التي تتعرض الملقحات فيها                       لتعاو، إلى ا    الصلة   
 للتدهور ؛

 
 إلى األمين التنفيذي ، والهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،                         يطلب - 18

دراسات تجميع  و،  تعاون األطراف والحكومات إلى ال    يدعوودعم تطوير وتنفيذ المبادرة ،      ،  واآللية المالية   
ورفع تقرير بذلك إلى مؤتمر األطراف في        مع اإلستعانة بآلية تبادل المعلومات ،         افرادية ومشاريع رائدة     

 .إجتماعه السادس 
 

 اإلستخدام الجينيقصر تكنولوجيات  -ثالثًا 
 

 تحت مظلة العناصر  بشأن تكنولوجيات قصر اإلستخدام الجيني         أن يواصل العمل       يقرر - 19 
 الهيئة   ويدعواألربعة لبرنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي الزراعي ، ومتكامًال معها جميعًا ،                             

الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية إلى أن ترفع تقريرًا في هذا الشأن إلى مؤتمر                           
 األطراف في إجتماعه السادس ؛

 
آفأ للموارد بتجنب تكرار الجهود وإدراآا منه              في تحقيق االستخدام األ       رغبة منه   - 20

للعمل الذي يجرى تنفيذه وللخبرة المتاحة في المحافل المختلفة وعلى األخص منظمة األمم المتحدة                                
 منظمة األمم المتحدة        يدعولألغذية والزراعة ولجنتها المعنية بالموارد الجينية لألغذية والزراعة ،                       

الوثيق مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، وبرنامج األمم                     لألغذية والزراعة ، بالتعاون         
المتحدة للبيئة، والمنظمات األعضاء األخرى لفريق حفظ النظام اإليكولوجي ، والمنظمات والهيئات                          
البحثية المختصة األخرى ، إلى مواصلة دراسة اآلثار المحتملة لهذه التكنولوجيات على حفظ واستدامة                     

خدام التنوع البيولوجي الزراعي ومجموعة نظم االنتاج الزراعي في بلدان مختلفة ، وتحديد ما يتصل                 است
 بذلك من مسائل السياسات العامة وقضايا اجتماعية اقتصادية قد يلزم التصدي لها ؛

 
ية  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ، ولجنتها المعنية بالموارد الجينية لألغذ             يدعو - 21 

والزراعة ومنظمات مختصة أخرى إلى إبالغ مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس بمبادراتها في هذا                    
 المجال ؛
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 الحاجة إلى تعميق الفهم لآلثار المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن                        وإذ يدرك   - 22 
راسة آثار التكنولوجيات على     المنظمات ذات الصلة إلى د     يدعوتكنولوجيات قصر االستخدامات الجينية ،      

حماية الملكية الفكرية في قطاع الزراعة ومدى مالءمتها للقطاع الزراعي ، وإجراء تقييمات                                             
 للتكنولوجيات المعنية المتاحة عن طريق آلية تبادل المعلومات ؛

 
  بأنه في الحالة الراهنة لعدم وجود بيانات موثوقة فيما يتعلق بتكنولوجيات قصر                 يوصي - 23 

االستخدامات الجينية ، والتي بدونها ال يتوافر األساس الكافي لتقييم المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها ، 
ووفقا للنهج التحوطي ، فإن المنتجات التي تشمل هذه التكنولوجيات ، ال ينبغي موافقة األطراف على                            

ية آافية لتبرير هذا االختبار ، أو على          استخدامها ألغراض االختبار الميداني ريثما يتم توافر بيانات علم          
استخدامها التجاري إلى أن تكون التقييمات العلمية المناسبة والرسمية والخاضعة للرقابة المشددة ، بالنسبة 
ألمور من بينها التأثيرات اإليكولوجية واالجتماعية واإلقتصادية وأي تأثيرات سلبية واقعة على التنوع                     

ائي وصحة البشر ، قد تم إجراؤها بأسلوب شفاف والشروط الستخدامها اآلمن                      البيولوجي واألمن الغذ   
والمفيد قد ثبتت صحتها ، ومن أجل تعزيز قدرة جميع البلدان على التصدي لتلك القضايا ، ينبغي                                      
لألطراف النشر الواسع للمعلومات حول التقييمات العلمية بعدة طرق من بينها آلية تبادل المعلومات ،                          

  الخبرات بهذا الصدد ؛وتبادل
 

 األطراف والحكومات على النظر في آيفية التصدي للشواغل العامة المتعلقة                         يشجع - 24 
بتكنولوجيات مثال تكنولوجيات قصر االستخدامات الجينية في إطار النهج الدولية والوطنية لالستخدام                     

 .اآلمن والمستدام للبالزما الجرثومية 
 

 8ات إضافية ويشير إلى المادة ـات إلى معلومـراف والحكومـة األط ـاج ح وإذ يؤآد مجدداً   - 25 
من االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي تدعو األطراف إلى إرساء أو االستمرار بتدابير لتنظيم                  ) ز(

إدارة أو التحكم في األخطار المرتبطة بإستخدام وإطالق الكائنات الحية المحورة الناشئة عن                                     أو    
 األطراف إلى إجراء ونشر النتائج عن طريق آلية تبادل المعلومات وتقديم                 يدعوكنولوجيا األحيائية ،     الت

قصر تقييمات علمية عن أمور من بينها اآلثار اإليكولوجية واالجتماعية واالقتصادية لتكنولوجيات                             
 :االستخدامات الجينية مع مراعاة معلومات آهذه حسب توافرها 

 
 يولوجيا الجزيئية المتاحة ؛معلومات الب )أ(

 
 الترآيبات الجينية والمستحثات المستخدمة ؛ )ب(

 
التأثيرات على المستوى الجزيئي مثل التأثيرات المحددة حسب الموقع، اإلخماد الجينيى،             )ج(

 التخلق المتعاقب وإعادة التوحيد والتوليف ؛
 

خدام على أصناف جينية محددة        التطبيقات اإليجابية المحتملة لتكنولوجيات قصر االست           )د(
على المجموعات الصغيرة من      لهذه التكنولوجيات    بشأن خفض التدفق الجيني واآلثار السلبية المحتملة              

 األقارب البرية المهددة ؛
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  ؛آلية تبادل المعلوماتمن خالل طرق منها وتقديم هذه التقييمات المتاحة 
 

 طرق وسبل للتصدي للتأثيرات المحتملة         األطراف والحكومات على تحديد      يشجع آذلك  - 26 
داخل لتكنولوجيات قصر االستخدامات الجينية على حفظ واستدامة إستخدام التنوع البيولوجي الزراعي                   

 بما في ذلك األمن الغذائي ؛الوضع الطبيعي وخارجه 
 

 األطراف والحكومات على تقدير مدى الحاجة إلى تطوير وآيفية ضمان استخدام                  يحث - 27 
وائح فعالة على المستوى الوطني تأخذ في االعتبار أمورا من بينها الطبيعة المحددة لتكنولوجيات قصر                    ل

االستخدام على أصناف جينية محددة وتكنولوجيات قصر االستخدام على خاصيات جينية محددة وذلك من          
نوع البيولوجي وجعل   أجل ضمان سالمة صحة البشر والبيئة واألمن الغذائي وحفظ واستدامة استخدام الت             

 هذه المعلومات متاحة من خالل وسائل من بينها آلية تبادل المعلومات ؛
 

 إلى األمين التنفيذي أن يعد تقريرا لكي تنظر فيه الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة                  يطلب - 28 
راف ، حول حالة      العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها المقبل قبل االجتماع السادس لمؤتمر األط                

تطوير تكنولوجيات قصر االستخدامات الجينية والمبادرات ذات الصلة على المستويات الدولية واإلقليمية             
 والوطنية على أساس المعلومات المقدمة من المنظمات واألطراف والحكومات ؛

 
لموارد وإدراآا منه ألهمية المجتمعات األصلية والمحلية في حفظ واستدامة استخدام ا                     - 29

من االتفاقية ، وأخذا في الحسبان المراجعة للمبادرة الدولية للموارد                 ) ي (8الجينية النباتية وفقا للمادة        
 إلى األمين التنفيذي أن يتناقش مع المنظمات ذات الخبرات المتخصصة ومع ممثلي يطلبالجينية النباتية ، 

آلثار المحتملة الستخدام تكنولوجيات قصر         المجتمعات األصلية والمحلية بغية جمع المعلومات حول ا              
االستخدامات الجينية على هذه المجتمعات وعلى حقوق المزراعين وفقًا لتعديل المبادرة الدولية اآلنفة                        

واد التكاثر ، وأن يعد تقريرًا لكي ينظر فيه مؤتمر                    ـمأو   ادل وبيع بذور       ـحفظ واستخدام وتب    لالذآر،   
 . األطراف

 
 المرفق

 
  الزراعيمل بشأن التنوع البيولوجيبرنامج الع

 
 األهداف والنهج والمبادئ اإلرشادية العامة   -ألف 

 
الغرض العام من برنامج العمل هو تعزيز أهداف االتفاقية في مجال التنوع البيولوجي الزراعي                   - 1

. 4/6و 3/11 و 2/15تمشيًا مع المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف والسيما المقررات                
الزراعة المستدامة   (21 من جدول أعمال القرن        14وسيساهم برنامج العمل هذا أيضًا في تنفيذ الفصل             

 .التذييل وصف لنطاق التنوع البيولوجي الزراعي في ويرد ) . والتنمية الريفية
 
طراف  لمؤتمر األ3/11 من المقرر 1، فأن األهداف آما جاءت في الفقرة   تحديدًاأآثروعلى نحو  - 2

 :في اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي هي 
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تعزيز اآلثار اإليجابية وتخفيف اآلثار السلبية لألنظمة والممارسات الزراعية على التنوع  )أ(
  مع األنظمة اإليكولوجية األخرى ؛وتالقيهاالبيولوجي في األنظمة اإليكولوجية الزراعية 

 
ية أو االحتمالية     فعلتدام للموارد الجينية ذات القيمة ال            تعزيز الصيانة واالستخدام المس        )ب(

 للغذاء والزراعة ؛
 

 .تعزيز التقاسم المنصف والعادل للمنافع الناشئة عن الموارد الجينية  )ج(
 
 :برنامج العمل مع مراعاة ما يلي لالعناصر المقترحة قد وضعت و - 3
 

ة ترآز على التنوع البيولوجي        ج وخطط عمل وطني     ـمساندة وضع استراتيجيات وبرام      )أ(
 لمؤتمر األطراف في اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، وتعزيز              3/11الزراعي ، تمشيًا مع المقرر        

 إدماجها في الخطط والبرامج والسياسات القطاعية والمشترآة بين عدة قطاعات ؛
 

ية القائمة التي وافقت عليها  خطط العمل والبرامج واالستراتيجيات الدول   البناء على أساس   )ب(
البلدان، والسيما خطة العمل العالمية من أجل الصيانة واالستخدام المستدام للموارد الجينية للنبات من أجل 
الغذاء والزراعة، واالستراتيجية العالمية إلدارة الموارد الجينية للحيوانات الزراعية، واالتفاقية الدولية                   

 لحماية النبات ؛
 

قًا للتنسيق مع برامج العمل األخرى المتصلة بالموضوع، في إطار االتفاقية المتعلقة              تحقي )ج(
بالتنوع البيولوجي ، بما في ذلك البرامج المتعلقة بالتنوع البيولوجي الحراجي والتنوع البيولوجي للمياه                     

فيما يتعلق بالمسائل ألراضي الجافة وشبه الرطبة ، وآذلك لالداخلية والتنوع البيولوجي البحري والساحلي 
تقاسم المنافع واالستعمال المستدام والمؤشرات       إلى و المشترآة بين عدة قطاعات مثل إمكانيات التوصل           

 ؛) ي (8واألنواع الغريبة، والمبادرة العالمية للتصنيف والمسائل المتعلقة بالمادة 
 

 الصلة التابعة لمنظمات     تفادي االزدواجية، بين البرامج ذات     و،   والتنسيقداعم  تعزيز الت  )د(
دولية مختلفة، وبين البرامج على المستويات الوطنية واإلقليمية التي وضعت برعاية المنظمات الدولية،                  

 آل منظمة، والسلطة الحكومية الدولية للهيئات اإلشرافية             ىمع احترام التكليفات وبرامج العمل التي لد          
 .المختلفة واللجان وغيرها من المحافل 

 
 نهج األنظمة اإليكولوجية الذي أخذ به بموجب االتفاقية             سيجري تطبيق ند تنفيذ برنامج العمل       ع - 4

وتطبيق هذا النهج ينطوي ضمن ما ينطوي عليه على تعاون بين القطاعات                . المتعلقة بالتنوع البيولوجي  
،  منافعللعادل ل  مستوى مناسب، وعلى التوزيع ا        ىالمختلفة وعلى تحقيق الالمرآزية في اإلدارة إلى أدن           

تعامل مع الموضوعات المحفوفة بالشكوك، والتي تعدل تيمكن أن تكيفية وعلى االستعمال لسياسات إدارية 
وسوف ينبني التنفيذ على المعرفة             .  المتغيرة   األحوالفي ضوء ما يكتسب من خبرة وفي ضوء                         

ومن المطلوب . من االتفاقية ) ي( 8واالبتكارات والممارسات لدى المجتمعات المحلية مما يستكمل المادة         
 .األخذ بنهج متعدد التخصصات ، يأخذ في الحسبان المسائل العلمية واالجتماعية واالقتصادية
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وتنفيذ ذلك والسيما . 3/11برنامج العمل المقترح قد وضع في ضوء قاعدة العمل المرفقة بالمقرر  - 5
ضوء على الوضع القائم واالتجاهات في التنوع             من البرنامج سوف يلقي مزيدًا من ال             1تنفيذ العنصر    

 .البيولوجي الزراعي 
 

 العناصر المقترحة لبرنامج العمل   -باء 
 
ومن .  مؤتمر األطراف     قد وافق عليها  وتأسيسًا على ما سبق، فإن العناصر اآلتية لبرنامج عمل              - 6

ذلك أن   ،   ند آل منها اآلخر         المهم أن يالحظ أن العناصر األربعة في البرنامج مقصود منها أن يسا                        
وتبعًا لذلك ، فأن ترتيب العناصر ال ينطوي           . مخرجات بعض العناصر سوف تغذي العناصر األخرى            

وإن آان فرض األولويات في األنشطة في آل عنصر من عناصر                      . على ترتيب تتابعي في التنفيذ            
. ائل والتوقيت للمخرجات المتوقعة    البرنامج أمر ضروري آما ورد في األقسام المتعلقة بالطرائق والوس             

 .ويمكن إتخاذ مبادرات تعاونية ُمَوجهة داخل إطار برنامج العمل هذا 
 

 التقييمات -1عنصر البرنامج 
 

 الهدف التشغيلي
 

إجراء تحليل شامل للوضع القائم واالتجاهات في التنوع البيولوجي الزراعي على النطاق العالمي،                              
) ي ذلك الترآيز على السلع والخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي الزراعي             بما ف (وألسبابها األساسية   

 .وآذلك المعارف المحلية إلدارته 
 

 األساس المنطقي
 

هي عمليات موجودة فعًال أو      حسب اإلحتياجات القطرية     إن العمليات التي تجري في التقييمات الموجهة           
والتقييمات . رد الجينية للمحاصيل والحيوانات الزراعية     العمل على إنجازها بالنسبة لمكونات الموا       ييجر

وهناك أيضا آثير من المعلومات بشأن      . تستفيد من ، وتسهم في وضع نظم بيانات شاملة وأنظمة إعالمية            
المناطق المناخية ووعن الغطاء األرضي واستعماله ) التربة ، والماء(الموارد التي توفر األساس للزراعة    

بيد أن الحاجة قد تتطلب إجراء تقييمات إضافية على سبيل المثال للموارد الجينية . زراعية واإليكولوجية ال
الجرثومية، وخدمات النظام اإليكولوجية التي يوفرها التنوع البيولوجي الزراعي مثل تدوير المغذيات                      

ع البيولوجي   وضبط اآلفات واألمراض والتلقيح ، وللجوانب اإلجتماعية واإلقتصادية المتصلة بالتنو                      
وقد تكون هناك حاجة أيضًا إلى تقييمات للتفاعالت بين الممارسات الزراعية والزراعة                          . الزراعي   

المستدامة والصون واالستخدام المستدامين لمكونات التنوع البيولوجي المشار إليها في المرفق األول                        
مثل لالزراعي محدودًا مثل فهم العواقب         التنوع البيولوجي     دانويعد فهم األسباب األساسية لفق     . لالتفاقية  

وباإلضافة إلى ذلك فأن تقييمات المكونات المختلفة       .  بالنسبة ألداء النظم اإليكولوجية الزراعية     دانهذا الفق 
وهناك أيضا نقص   . تجري على نحو منفصل، فليس هناك تقييم متكامل للتنوع البيولوجي الزراعي آكل               

. د عليها والتي تكون مقبولة قبوًال واسعًا ، والمتعلقة بالتنوع البيولوجي             في المؤشرات التي يمكن االعتما     
ومزيد من تنمية وتطبيق هذه المؤشرات ، وآذلك منهجيات التقييم، أمر الزم للسماح بتحليل األوضاع                         
 القائمة واالتجاهات في التنوع البيولوجي الزراعي ومختلف مكوناته، ولتسهيل تبين الممارسات الزراعية            

 ) .2أنظر عنصر البرنامج (الصديقة للتنوع البيولوجي 
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 األنشطة

 
مساندة التقييمات الجارية أو المزمعة للمكونات المختلفة للتنوع البيولوجي الزراعي مثل التقارير               1-1

يوانية  وعن حالة الموارد العالمية الجينية الح)2(عن حالة الموارد الجينية النباتية العالمية لألغذية والزراعة
لألغذية والزراعة، وآذلك التقارير ذات الصلة األخرى والتقييمات التي أجرتها منظمة األمم المتحدة                         
لألغذية والزراعة وغيرها من المنظمات الموضوعة بناء على اإلحتياجات القطرية عن طريق عمليات                  

 .إستشارية 
 
البيولوجي الزراعي التي توفر         وضع وتنمية تقييمات محددة للعناصر اإلضافية في التنوع                       1-2

وقد يشمل هذا تقييمات موجهة للمجاالت        . 2الخدمات اإليكولوجية تستند إلى مخرجات عنصر البرنامج          
 ) .وعلى سبيل المثال فقدان الملقحات وإدارة اآلفات وتدوير المغذيات(ذات األولوية 

 
ين والمجتمعات األصلية والمحلية في     إجراء تقييم للمعرفة والمبتكرات والممارسات لدى المزارع        1-3

إدامة التنوع البيولوجي الزراعي وخدمات النظام االيكولوجي الزراعي من أجل انتاج وأمن الغذاء                              
 .ودعمهما 

 
تعزيز وتطوير تقييمات التفاعالت بين الممارسات الزراعية والصون واالستخدام المستدامين                     1-4

 .ها في المرفق األول لالتفاقية لمكونات التنوع البيولوجي المشار إلي
 
وضع منهجيات وتقنيات لتقييم ورصد الوضع القائم واالتجاهات في التنوع البيولوجي الزراعي،               1-5

 :والمكونات األخرى للتنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية الزراعية بما في ذلك 
 

 لحالة التنوع البيولوجي  يم  لتسهيل الرصد والتقي  ومبادئ توجيهية لوضع مؤشرات      معايير )أ(
عتماد باإل،  مختلف األنظمة اإلنتاجية والبيئات، واآلثار الناجمة عن الممارسات المختلفةإتجاهاته بالقائمة و

، وفقًا   5/7بشأن تطوير مؤشرات للتنوع البيولوجي طبقًا للمقرر              ما أمكن على ما هو جار من عمل               
 ؛للخصائص واالحتياجات الخاصة باألطراف 

 
 
 
 
 

األخذ بمصطلحات وتصنيف متفق عليهما لألنظمة اإليكولوجية الزراعية وأنظمة اإلنتاج            )ب(
في النظام   لتنوع البيولوجي ،         لبين التقييمات ورصد العناصر المختلفة               وليف    لتسهيل المقارنة والت      

                                                
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة قد قررت        للموارد الوراثية   تجدر اإلشارة إلى أن الهيئة المعنية با        )2(

  .ةالدوليمبادرة ال بعد إستكمال المفاوضات الخاصة بتنقيح الإأال يبدأ إعداد التقرير الثاني للموارد الوراثية النباتية العالمية 
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قليمية والدولية  االعلى جميع المستويات وبجميع المقاييس بين البلدان والمنظمات             االيكولوجي الزراعي    
 )3(الشريكة ؛

 
بما فيها المعلومات المتاحة    (تبادل البيانات والمعلومات بشأن التنوع البيولوجي الزراعي          )ج(

 العاملة في ظل        تبادل المعلومات  خصوصًا من خالل آلية          ) عن المجموعات خارج الوضع الطبيعي         
ا هو موجود من شبكات وقواعد بيانات وأنظمة             االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، مع البناء على م              

 إعالمية ؛
 

منهجية لتحليل إتجاهات التنوع البيولوجي الزراعي وأسبابه األساسية بما فيها األسباب                  )د(
 .اإلجتماعية واإلقتصادية 

 
 الطرق والوسائل

 
صبح أآثر سهولة   تبادل واستعمال الخبرات والمعلومات والنتائج الصادرة عن التقييمات هو أمر سوف ي               

من خالل األطراف والحكومات والشبكات والتشاور بين البلدان والمؤسسات بما في ذلك استعمال                                
 .الشبكات الموجودة 

 
) 1-1النشاط (حسب اإلحتياجات القطرية ة والزراعة الموجهة ـة لألغذيـوارد الجينية المهمـوالتقييمات للم

التعاون الوثيق مع المنظمات األخرى مثل الفريق اإلستشاري سوف يجري تنفيذها من خالل برامج الفاو ب     
النشاط (وقد يحتاج األمر إلى إيجاد موارد لمساندة التقييمات اإلضافية          . المعني بالبحوث الزراعية الدولية     

، التي سوف تستمد من عناصر البرامج الموجودة لدى المنظمات الدولية ، ومخرجات عنصر                             )1-2
 .2البرنامج 

 
 ى، سوف تتم مساندته من خالل أنشطة حافزة، تبن            5-1ذا العنصر من البرنامج، خصوصًا النشاط          إن ه 

في وضع مؤشرات للتنوع البيولوجي الزراعي،        لمساعدة األطراف   على وتجمع بين البرامج الموجودة،        
ووضع مصطلحات متفق عليها إلى آخره من خالل طرق منها حلقات التدريب التقنية واالجتماعات                             

وسيكون تمويل هذه      . والمشاورات والمؤتمرات بالبريد اإللكتروني وإعداد أوراق مناقشة، واألسفار                  
 .من المنظمات المشارآة) أي غير نقدي(األنشطة الحافزة من خالل األمانة، مع إسهام نوعي 

 
 

 توقيت المخرجات المتوقعة
 

                                                
ة في مجال التصنيف لألنظمة      يستمد هذا من األنظمة القائمة بدون السعي إلى أن يحل محل تلك األنظم                 )3( 

ر الطبيعية وأنظمة تقييم    ظمثًال المجال اإليكولوجي والمناطق اإليكولوجية الزراعية والمنا       (اإليكولوجية واألنظمة الزراعية    
على ان يؤخذ في الحسبان الموارد         ) البيئات ، وأنظمة الزراعة والنوعيات الزراعية إلى أخره            /وأنظمة اإلنتاج  األراضي
آثافة السكان ، الضغوط       (، وخصائص الموارد البشرية         ) الهواء ، المناخ ، األرض ، الماء ، أنواع النبات                  (ائية   الفيزي

  .ودرجة تكامل األسواق) المتعلقة باستعمال األراضي ، أنماط التوطن
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لة للتنوع البيولوجي الزراعي التي يمكن        مجموعة رئيسية من األسئلة القياسية وقائمة بالمؤشرات المحتم         
بحلول  أن تستخدمها األطراف على المستوى الوطني ، ومصطلحات متفق عليها بشأن البيئات اإلنتاجية                 

2002.  
 

تقارير عن حالة الموارد الجينية العالمية ، حسب ما هو مبرمج، مما يؤدي تدريجيًا إلى تقييم شامل وتفهم                    
 . 2010عي، مع الترآيز على السلع والخدمات التي يوفرها بحلول للتنوع البيولوجي الزرا

 
 اإلدارة التكيفية - 2عنصر البرنامج 

 
 الهدف التشغيلي

 
ين الممارسات والتكنولوجيات والسياسات اإلدارية التي تعزز اآلثار اإليجابية وتخفف من اآلثار السلبية              تّب

 والمقدرة على توفير وسائل العيش، بتوسيع نطاق                 للزراعة على التنوع البيولوجي وتعزز اإلنتاجية            
المعارف والتفهم والتوعية لمختلف السلع والخدمات التي تقدمها المستويات المختلفة والوظائف المتنوعة               

 .للتنوع البيولوجي الزراعي 
 

 األساس المنطقي
 

ويشمل ذلك تعزيز      . هناك برامج واسعة ومحددة تحديدًا جيدًا للموارد الجينية لألغذية والزراعة                              
، ويرآز على تعزيز الصيانة واالستخدام لألنواع غير                     التكاملية      الصيانة واالستخدام  إستراتيجيات   

 التي تتعلق مثًال بصيانة         لة الحا  اتوهناك أيضا عدد متزايد من دراس          .    المستعملة بعد استعماال آافياً      
يتعلق باإلدارة المتكاملة في المجتمع الخاصة        ، وفيما    الطبيعي   الموارد الجينية في المزارع وفي الوضع       

التي توفرها مختلف       المتعددة      للبضائع والخدمات  بيد أن األمر يحتاج إلى مزيد من التفهم                     . باآلفات
ويحتاج األمر إلي مزيد من البحوث الكثيرة ، التي تتعلق  .  الزراعي   لتنوع البيولوجي مستويات ووظائف ا  
 . ن التنوع واستعادة االنتعاش واإلنتاج في األنظمة اإليكولوجية الزراعيةة بيـمثًال بالنظر في العالق

 
ويستعمل مزيج من الممارسات والتكنولوجيات التقليدية والجديدة في الزراعة، التي تستعمل أو تؤثر في                   

لتنوع البيولوجي واالستدامة      معينة بالنسبة ل     التنوع البيولوجي الزراعي بطرق مختلفة، مع عواقب                    
إن تفهمًا أفضل وتطبيقًا أحسن لهذه التفاعالت المعقدة يمكن أن يساعد على             . إلنتاجية لألنظمة الزراعية  وا

 .األخذ بنظام أمثل في إدارة التنوع البيولوجي الزراعي في األنظمة اإلنتاجية 
 

  الصادر عن مؤتمر األطراف،      3/11ومثل هذا العمل هو عمل أساسي في سبيل إدراج أهداف المقرر                   
لتعزيز الوقع اإليجابي وتخفيف الوقع السلبي للزراعة على التنوع البيولوجي، وتعزيز اإلنتاجية والمقدرة               

 .سبل العيش إدامة على 
 األنشطة
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القيام بسلسلة من دراسات الحالة في طائفة من البيئات واألنظمة اإلنتاجية وفي آل منطقة، وذلك                   2-1
 :من أجل 

 
ت الرئيسية التي يوفرها التنوع البيولوجي الزراعي ، واإلحتياجات           تحديد السلع والخدما   )أ(
إستخدام مكونات هذا التنوع البيولوجي الزراعي في النظم اإليكولوجية الزراعية                        وإستدامة   لصيانة   

 والتهديدات لهذا التنوع ؛
 

  وتحديد أفضل الممارسات اإلدارية ؛ )ب(
 

لما هو موجود من تكنولوجيات زراعية وما يستجد        رصد وتقييم الوقع الفعلي واالحتمالي       )ج(
 .منها 

 
التنوع مستويات ووظائف     البضائع والخدمات المتعددة التي توفرها مختلف         وسوف يتناول هذا النشاط        

البيولوجي الزراعي والتفاعل بين المكونات المختلفة، آما هي واردة في التذييل لهذا المرفق ، مع الترآيز       
 :مثلتشعبة ومعلى مسائل معينة 

 
 البرية قليلة االستعمال         واألصناف والمستولدات والمنتجات     الدور والقدرات لألنواع           )أ(
 ؛ والمهملة

 
التعرض ، وتعزيز القدرة التكيفية         إستعادة الحيوية والحد من         دور التنوع الجيني في          )ب(

 ألنظمة اإلنتاجية تمشيًا مع البيئات والحاجات المتغيرة ؛ل
 

  التوافق النشاطي والتفاعالت بين المكونات المختلفة للتنوع البيولوجي ؛حاالت )ج(
 

دور الملقحات مع اإلشارة بصفة خاصة إلى منافعها االقتصادية وآثار األنواع المدخلة                    )د(
 لتنوع البيولوجي ؛لعلى عناصر التلقيح األصلية والجوانب األخرى 

 
 الموجود تحت سطح األرض، في مساندة              دور التربة وغيرها من التنوع البيولوجي            )ه(

 ؛تدوير المغذيات األنظمة اإلنتاجية الزراعية، خصوصًا 
 

آليات التحكم في اآلفات واألمراض، بما في ذلك دور األعداء الطبيعيين وغيرها من                         )و(
ظمة ، ومقاومة النباتات المضيفة وآثار ذلك على إدارة األن    صفحة األرض   الكائنات على مستوى الحقول و    

 اإليكولوجية الزراعية ؛
 

 اإليكولوجية األوسع التي يوفرها التنوع البيولوجي الزراعي ؛النظم خدمات  )ز(
دور األنماط المختلفة الزمنية والمكانية في تحديد شكل استعمال األراضي ، بما في ذلك                  )ح(

 مجموعات الموائل المختلفة ؛
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 والمناظر الطبيعية آوسيلة لحفظ وإستدامة             األرضصفحة   إمكانية اإلدارة المتكاملة ل        )ط(

 .إستخدام التنوع البيولوجي 
 
 وتعزيز نشر المعلومات عن ممارسات وتكنولوجيات مجدية من ناحية التكاليف، وما يتصل               نّيتب 2-2

بها من سياسات وتدابير حافزة، تعزز الوقع اإليجابي وتخفف من الوقع السلبي للزراعة على التنوع                             
 :واإلنتاجية والمقدرة على توفير سبل العيش وذلك من خالل البيولوجي 

 
سات إدارية  ممارتحاليل شاملة في أنظمة إنتاجية مختارة للتكاليف والمنافع التي توفرها                )أ(

 قيمة السلع والخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي الزراعي؛تقدير ، و 1 – 2بديلة آما تتبين من النشاط 
 

ن لة لتأثيرات اإلنتاج الزراعي بشكليها الواسع والمكثف على البيئة وتبيّ                       تحاليل شام   )ب(
 الطرائق لتخفيف الوقع السلبي وتعزيز الوقع اإليجابي ؛

 
، بالتعاون الوثيق مع المنظمات على الصعيدين الدولي والمحلي تحديد السياسات المناسبة  )ج(

تدابير القانونية واالقتصادية التي قد تعزز الممارسات التسويق والتجارة والمجال الدولية ذات الصلة ، في      
 :المفيدة 

 
  ؛ واألصناف والمستولداتالمهملة أو المستعملة استعماًال قليًالألنواع ترويج ا '1'

 
 الترويج للمعارف المحلية واألصلية ؛ '2'

 
ي وتنوع  التدابير إلضافة قيمة لمنتجات أنظمة اإلنتاج التي تساند التنوع البيولوج           '3'

 فرص السوق ؛
 

 وتقاسم المنافع والمسائل المتعلقة بالملكية الفكرية ؛إلى تدابير التوصل  '4'
 

 من 11التدابير السليمة إقتصاديًا وإجتماعيًا التي تعمل بمثابة حوافز ، وفقًا للمادة      '5'
  و ؛22إتفاقية التنوع البيولوجي وتمشيًا مع المادة 

 
 .ات لدعم ما تقدم ذآره التدريب وبناء القدر ‘6‘

 
تطوير أساليب للزراعة المستدامة تستخدم فيها ممارسات اإلدارة وتكنولوجياتها وسياساتها التي                 2-3

تعزز اآلثار اإليجابية وتخفف حدة اآلثار السلبية للزراعة على التنوع البيولوجي ، مع الترآيز بصفة                          
 .محلية خاصة على احتياجات المزارعين والمجتمعات األصلية وال

 
 الطرق والوسائل
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ستجرى المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ومعاهد البحوث بتأييد من المنظمات الدولية                            

لحفز إعداد الدراسات وتعبئة األموال ونشر النتائج وتسهيل التغذية المرتدة                     وستوفرها   دراسات حالة     
وستطلب المدخالت من آل أصحاب       سياسات  والدروس المستفادة للقائمين بدراسات الحالة ولواضعي ال          

وقد يحتاج األمر إلى إيجاد موارد لتعزيز مثل هذه الدراسات وتحليل النتائج وتوفير ما يلزم من . المصلحة 
بناء القدرات والموارد البشرية خصوصًا على المستوى المشترك بين الجماعات أو على صعيد التقسيمات  

، مثًال من خالل الدروس المستفادة من دراسات              ةجدما يتبين وجود حا     وعن. اإلدارية للمناطق المختلفة   
لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أو مع مؤتمر المعنية باحالة سابقة ، فسيتم التشاور مع الهيئة الفرعية 

 . دراسات الحالة أو أنشطة البحوث المرآزةلاألطراف للنظر في تطوير برامج إقليمية أو عالمية 
 

 توقيت المخرجات المتوقعة
 
وينبغي أن تكون دراسات الحالة  . 2005ن دراسة حالة مختارة يتم نشرها وتحليلها وتوزيعها بحلول وثالث

 ألفضل الممارسات والدروس المستفادة التي       ةهذه ذات صفة تمثيلية للمسائل اإلقليمية ، وأن تعطي أولوي           
 .يمكن تطبيقها على نطاق واسع 

 
 بناء القدرات - 3مج عنصر البرنا

 
 الهدف التشغيلي

 
 ومنظماتهم وغيرهم من أصحاب المصلحة على        والمجتمعات األصلية والمحلية  تعزيز قدرات المزارعين    

 والترويج لنشر     همزيادة فوائد  بطريقة مستدامة وذلك بهدف          إدارة شؤون التنوع البيولوجي الزراعي            
 .الوعي والتصرف المسؤول 

 
 األساس المنطقي

 
ن إدارة التنوع البيولوجي الزراعي أمر يخص الكثيرين من أصحاب المصلحة وغالبًا ما ينطوي على                       إ

ولذا فمن الضروري جدًا وضع آليات         . تحويل التكاليف والمنافع بين مجموعات من أصحاب المصلحة            
 صنع  مجموعات أصحاب المصلحة ولكن أيضا في سبيل تسهيل إسهامهم الفعلي في           مع  ليس فقط للتشاور    

 .القرار وفي تقاسم المنافع 
 
 
 
 

الزراعي من جانب المزارعين ومجتمعاتهم بصفة خاصة، هو شرط       البيولوجي  واإلدارة المستدامة للتنوع    
أن . ، ولحماية الموارد الطبيعية   معيشي  مسبق ضروري لتحقيق الزيادات المستدامة في األغذية واألمن ال          

ن مؤتمر األطراف يشجع األطراف على تعزيز تعبئة مجتمعات          الصادر ع ) ج (17، الفقرة   3/11المقرر  
المزارعين، بما فيها المجتمعات األصلية والمحلية، في سبيل وضع وصيانة واستعمال ما لديهم من معرفة  

والبلدان مدعوة،  . وممارسات في الصيانة واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في القطاع الزراعي                  
ن المقرر نفسه، إلى إنشاء وإستبقاء محافل على المستوى المحلي للمزارعين                            م  15بموجب الفقرة      
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وهناك . ن وغيرهم من أصحاب المصلحة إليجاد شراآات حقيقية          يعياوالقائمين بالبحث والمرشدين الزر    
لتنوع الزراعي على مستوى النظام          لقدرة غير محققة إلى حد بعيد لتحسين إدارة الجوانب األخرى                        

ويمكن . الزراعي ، عن طريق استراتيجيات التربية التشارآية واإلنتقاء ، على سبيل المثال                االيكولوجي  
لمجموعات المزارعين وغيرهم من منظمات المنتجين أن تسهم في تعزيز اهتمام المزارعين بإيجاد أحسن 

قة بالصيانة واالستعمال األنظمة اإلنتاجية المستدامة والمتنوعة، وتبعًا لذلك تعزيز التدابير المسؤولة المتعل        
 .في هذا الصدد أيضًا ويتزايد تأثير منظمات المستهلكين . المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي

 
 األنشطة

 
التشجيع على زيادة القدرات إلدارة التنوع البيولوجي الزراعي بتعزيز الشراآات فيما بين                               3-1

امج البحث والتطوير للحفظ واإلستخدام المستدام       الباحثين وموظفي اإلرشاد الزراعي والمزارعين في بر        
، على سبيل    اء  بققامة وإست على إ ولتحقيق ذلك ، ينبغي تشجيع البلدان           . للتنوع البيولوجي في الزراعة       

رعين األصليين الذين     ابما في ذلك المز      على المستوى المحلي       محافل للمزارعين     المثال ال الحصر ،         
الباحثين وموظفي اإلرشاد الزراعي وغيرهم من أصحاب المصلحة لتطوير    يستخدمون المعرفة التقليدية و   

 .شراآات حقيقية تشمل برامج التدريب والتثقيف 
 
وضع تحسين قدرة المجتمعات األصلية والمحلية على وضع إستراتيجيات ومنهجيات للحفظ في ال             3-2

 .إعتمادًا على نظم المعرفة األصلية واإلستخدام المستدام وإدارة التنوع البيولوجي الزراعي ، الطبيعي 
 
توفير فرص للمزارعين والمجتمعات المحلية وغيرهم من مجموعات أصحاب المصلحة،                              3-3

للمساهمة في وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية للتنوع البيولوجي الزراعي، من خالل                       
 . لحكم المحلياسياسات وخطط المرآزية ومن خالل هيئات 

 
حديد وتشجيع تحسينات ممكنة في بيئة السياسة العامة، بما في ذلك ترتيبات تقاسم المنافع                                ت 3-4

 . والتدابير الحافزة لمساندة إدارة التنوع البيولوجي الزراعي على المستوى المحلي
 
والبضائع والخدمات المتعددة التي توفرها       تعزيز الوعي بشأن قيمة التنوع البيولوجي الزراعي             3-5

ة يتعاونيات الزراع المن أجل اإلنتاجية المستدامة بين منظمات المنتجين و             ف مستوياتها ووظائفها      مختل
 . ة وبالنسبة للمستهلكين بقصد تشجيع القيام بممارسات مسؤولةيوالمشاريع الزراع

تعزيز شبكات المزارعين ومنظمات المزارعين على المستوى اإلقليمي لتبادل المعلومات                              3-6
 .والخبرات 

 
 الطرق والوسائل

 
هذا العنصر من البرنامج ينبغي تنفيذه أوًال من خالل مبادرات داخل البلدان ، تشمل خدمات اإلرشاد ،                           

ة منظمات     ـات المجتمع المدني ، شامل                  ـات التعليمية ومنظم         ـ، والمنظم     ةـات المحلي    ـوالحكوم
وهذا العنصر من البرنامج من       . عينالمنتجين والمستهلكين وآليات تشجع التبادل بين المزار          /المزارعين
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شأنه أن يشمل أوسع نطاق ممكن من منظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات التي ليست مرتبطة في                    
 .المعتاد بمبادرات التنوع البيولوجي 

 
ا من المرجح أن يكون التمويل قائمًا على أساس المشروعات أو البرامج، والمساندة الحافزة قد يلزم توفيره

من خالل برامج وطنية وإقليمية وعالمية ومنظمات ومرافق وآليات تمويل وذلك بقصد المساندة بصفة                       
لدروس اخاصة لبناء القدرات والتبادل والتغذية المرتدة للمعلومات المتعلقة بالسياسات واألسواق، و                           

سياسات العامة على    من البرنامج، بين المنظمات المحلية وواضعي ال          2المستفادة من ذلك ومن العنصر        
 .الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي 

 
 توقيت المخرجات المتوقعة

 
اإلنشاء التدريجي لمحافل على المستوى المحلي وشبكات إقليمية ، مع تغطية مستهدفة تشمل على األقل                     

  .2010 مجتمع، بحلول عام 1000
 

انب طائفة واسعة من مجموعات أصحاب        أمثلة على الصعيد القطري لآلليات التشغيلية للمشارآة من ج            
  .2002المصالح بما فيها منظمات المجتمع المدني، بحلول 

 
  .2010إشراك المزارعين والمجتمعات المحلية في معظم البرامج الوطنية بحلول عام 

 
 اإلدراج في صلب الموضوع الرئيسي - 4عنصر البرنامج 

 
 الهدف التشغيلي

 
ت وطنية للصيانة واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي                   مساندة وضع خطط واستراتيجيا       

 .وتشجيع إدماجها في صلب الخطط والبرامج القطاعية والمشترآة بين القطاعات 
 
 
 
 

 األساس المنطقي
 

 من البلدان بدأت في الوقت الحاضر في وضع استراتيجيات للتنوع البيولوجي وخطط عمل في                    أن آثيراً 
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، ولدى الكثير منها عدد من السياسات واالستراتيجيات والخطط             إطار االتفاقية 

 وباإلضافة إلى ذلك وافقت البلدان على خطط عمل           )4(األخرى المتعلقة بالزراعة والبيئة والتنمية الوطنية      
ت من أجل األغذية والزراعة عالمية بالنسبة للعناصر الرئيسية للتنوع البيولوجي مثل الموارد الجينية للنبا         

                                                
 للتنمية يشمل ذلك خطط القطاع الزراعي وخطط العمل الوطنية في مجال البيئة ، واإلستراتيجية الوطنية    )4( 

 .المستدامة ، وخطط العمل الوطنية للغابات ، وخطط البنك الدولي للتعديل الهيكلي ونحو ذلك 
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 وخطة عمل القمة العالمية لألغذية، وافقت على خطط للتنمية المستدامة                21، وفي جدول أعمال القرن         
 .واألمن الغذائي بصفة عامة 

 
تتولى وزارات الزراعة في معظم البلدان تنفيذ األنشطة المتصلة بالتنوع البيولوجي الزراعي بصورة                       

خطط العمل الخاصة بمكونات التنوع البيولوجي الزراعي في             إلدراج  واضحة  وهناك حاجة    . رئيسية  
خطط التنمية القطاعية المعنية باألغذية والزراعة والغابات ومصائد األسماك، ولتعزيز تضافر                    صلب   

وإلى جانب برامج عمل مواضيعية        . الجهود وتفادي اإلزدواجية بين الخطط بالنسبة للعناصر المختلفة              
 .  أن يسهم ذلك في إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في الخطط الوطنيةأخرى، يمكن

 
ويتطلب وضع وتنفيذ خطط العمل معلومات موثوقة وميسرة ، غير أن آثيرًا من البلدان ليس لديه أنظمة                     

 . متقدمة لإلعالم واالتصاالت واإلنذار المبكر، أو المقدرة على االستجابة للتهديدات المحددة
 

 األنشطة
 
مساندة اإلطار المؤسسي وآليات السياسات والتخطيط في سبيل إدخال قضية التنوع البيولوجي                     4-1

الزراعي في صلب االستراتيجيات وخطط العمل الزراعية، وإدماجها في استراتيجيات وخطط أوسع                        
 :تتعلق بالتنوع البيولوجي وذلك من خالل 

 
قييمات وطنية عن حالة واالتجاهات في التنوع       مساندة المؤسسات ذات الصلة في القيام بت        )أ(

 البيولوجي الزراعي في سياق ما يجرى من تقييمات تتعلق بالتنوع البيولوجي والقطاعات ؛
 

، ومواد تدريب، ومساندة مبادرات بناء القدرات         وضع سياسة ومبادئ إرشادية للتخطيط       )ب(
ة، في سبيل وضع    ية والبيئ يراعالمحافل الز ، في    ةعلى صعيد السياسة العامة والمستويات التقنية والمحلي       

وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج والتدابير الرامية إلى الصيانة واالستعمال المستدام للتنوع                             
  والبيولوجي ؛

 
تحسين المشاورات والتنسيق وتقاسم المعلومات داخل البلدان بين نقاط االتصال                                  )ج(

ن التقنية ذات الصلة والهيئات القائمة بالتنسيق، لتعزيز تضافر الجهود في تنفيذ والمؤسسات الرائدة، واللجا
 .بين ما يجرى من عمليات تقييم وعمليات حكومية دولية فيما خطط عمل متفق عليها و

مساندة وضع أو تطويع األنظمة ذات الصلة في مجال المعلومات واإلنذار المبكر واالتصاالت                     4-2
، دعمًا     بتقييم فعال ألوضاع التنوع البيولوجي الزراعي وما يقع عليه من تهديدات                      للتمكين من القيام    

 .لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية وآليات لالستجابة المناسبة 
 
تعزيز التوعية الجماهيرية بالسلع والخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي الزراعي ، وقيمة                        4-3

 .للمجتمع بشكل عام وأهمية هذا التنوع للزراعة و
 
، وال   تشجيع األنشطة الجارية والمخططة للحفظ في المزارع وداخل الوضـع الطبيعي وخارجه               4-4

 .البرية أقاربها الجينية المتنوعة لألغذية والزراعة ، بما في ذلك وارد سيما في بلدان المنشأ ، للم
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 الطرق والوسائل

 
 من خالل تعزيز االتصال وآليات التنسيق وعمليات التخطيط            تنفذ األنشطة أساسًا على المستوى الوطني       

التي يشترك فيها جميع مجموعات أصحاب المصالح ، على أن تسهل ذلك المنظمات الدولية وآليات                              
 .التمويل 

 
مثل مساندة اليونيب   (ج الجارية   ـوهذا العنصر من البرنامج ينبغي أن يعتمد على الخبرة التي لدى البرام               

 .والقيام بتحليل دقيق للممارسات المعمول بها ) ات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنيةالستراتيجي
 

 والبرامج الوطنية واإلقليمية والدولية التي تعالج وضع السياسة العامة والمؤسسات في             اتينبغي للمشروع 
لى غرار  ع. قطاعات معينة، أن تراعي حسب مقتضى الحال ضرورة التكامل بين القطاعات المختلفة                    

 .ذلك، ينبغي وضع مبادئ توجيهية في سياق أهداف هذا العنصر البرنامجي 
 

، بما في ذلك المقدرة      وقد يحتاج األمر إلى تحديد موارد لمواصلة تطوير أو تطويع أنظمة اإلنذار المبكر               
 أمثلة رائدة،      ين العتبات والتدابير الالزمة، وآلليات االستجابة الفاعلة والمستدامة التي تعتبر                      على تبّ  

 . لمواجهة التهديدات على الصعيد المحلي والوطني وفوق الوطني
 

 توقيت المخرجات المتوقعة
 

.  الزيادة التدريجية في المقدرة على الصعيد الوطني على إدارة شؤون المعلومات والتقييم واالتصاالت                   
 بحلول عام   2-1 و   1-1لنشاطين  اك أآثر من مائة بلد سوف يشارك في التقييمات المختلفة في نطاق ا               ـهن

2005.  
 

 .2005 ل على الصعيد الوطني في معظم البلدان بحلول عامـالتنسيق بين التقييمات القطاعية وخطط العم
 

بشأن موضوعات سوف تحدد طبقًا لالحتياجات       (طائفة من المبادئ التوجيهية تنشر على الصعيد الدولي            
 ) .على الصعيدين الوطني واإلقليمي

 
 

 تذييللا
 

 نطاق التنوع البيولوجي الزراعي
 
ن مصطلح التنوع البيولوجي الزراعي هو مصطلح واسع يشمل جميع عناصر التنوع البيولوجي إ - 1

المتصلة باألغذية والزراعة ، وجميع مكونات التنوع البيولوجي التي تشكل النظام اإليكولوجي الزراعي،              
 الجيني ومستوى األنواع والنظم ىائنات الحية الدقيقة على المستوومختلف أنواع الحيوانات والنباتات والك

اإليكولوجية، الالزمة لمساندة الوظائف األساسية للنظام اإليكولوجي الزراعي وهيكله وعملياته وفقًا                         
 . لمؤتمر األطراف في اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 3/11للمرفق األول للمقرر 
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بالطابع الخاص الذي يتسم به التنوع البيولوجي وخصائصه المميزة              "طراف  عترف مؤتمر األ   ا - 2
 :والسمات المميزة تشمل ما يلي  )5("ومشاآله التي تتطلب حلوًال متميزة

 
أن التنوع البيولوجي الزراعي جوهري للوفاء باحتياجات البشر من الغذاء وضمان آسب   )أ(

 ؛العيش 
 

ولوجي الزراعي وآثير من مكونات ذلك التنوع تعتمد على             يدير المزارعون التنوع البي     )ب(
ن هي جزء ال يتجزأ من إدارة التنوع البيولوجي              يالسكان األصلي ثقافة  رف و اومع؛  هذا التأثير البشري      

 الزراعي؛
 

 ؛ هناك قدر آبير من التكافل بين البلدان فيما يتعلق بالموارد الجينية لألغذية والزراعة )ج(
 

ق بالمحاصيل والحيوانات األليفة، يكون التنوع داخل األنواع أمرًا ال يقل أهمية              فيما يتعل  )د(
 عن التنوع بين األنواع الذي إتسع إطاره آثيرًا عن طريق الزراعة ؛

 
بسبب درجة اإلدارة البشرية للتنوع البيولوجي الزراعي، فأن صيانته في األنظمة                              )ه(

 خدام المستدام ؛اإلنتاجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا باإلست
 

ومع ذلك فأن قسمًا آبيرًا من التنوع البيولوجي، يحفظ اآلن خارج الوضع الطبيعي في                      )و(
 بنوك للجينات أو في مواد المربين ؛

 
إن التفاعل بين البيئة والموارد الجينية وممارسات اإلدارة الذي يتم داخل الوضع الطبيعي  )ز(

 . غالبًا في الحفاظ على جانب حيوي من التنوع البيولوجيفي النظم اإليكولوجية الزراعية يسهم
 :بعاد اآلتية للتنوع البيولوجي الزراعي أليمكن تحديد ا - 3
 

 :الموارد الجينية لألغذية والزراعة بما في ذلك  )أ(
 

الموارد الجينية للنبات بما فيها األنواع التي تعيش في المراعي والمساحات                          '1'
 ؛لألشجار التي هي جزء ال يتجزأ من النظم الزراعيةجينية البرية، والموارد ال

 
في الحاالت التي يكون    الموارد الجينية الحيوانية شاملة الموارد الجينية لألسماك          ‘2‘

 ؛فيها انتاج األسماك جزءًا من النظام الزراعي والموارد الجينية للحشرات
 

 ؛والفطرية الموارد الجينية الجرثومية  ‘3‘
 

                                                
 . الصادر عن مؤتمر األطراف في اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 2/15أنظر المقرر  )5( 
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نة،  بما فيها األنواع المستزرعة ، واألنواع المدجّ            ،ه الوحدات الرئيسية لإلنتاج في الزراعة           وتشكل هذ 
 وآذلك األقارب البرية لألنواع المستزرعة والمدجنة ؛والنباتات والحيوانات البرية المدارة علميًا 

 
 متنوعة  وتشمل طائفة . مكونات التنوع البيولوجي الزراعي التي توفر خدمات إيكولوجية         )ب(

 :نها بيمن الكائنات في نظم اإلنتاج الزراعي ، والتي تسهم بدرجات متفاوتة في أمور من 
 

 تدوير المغذيات ، وتحلل المادة العضوية والمحافظة على خصوبة التربة ؛ ‘1‘
 

 مكافحة اآلفات واألمراض ؛ ‘2‘
 

 التلقيح ؛ ‘3‘
 

على صفحة األرض الموجودة      صيانة وتحسين الحياة البرية المحلية والموائل             '4'
 ؛ فيها

 
 المحافظة على الدورة المائية ؛ ‘5‘

 
 مكافحة التحات ؛ ‘6‘

 
 .الكربون تنحية تنظيم المناخ و ‘7‘

 
العوامل غير األحيائية التي لها تأثير حاسم على هذه الجوانب من التنوع البيولوجي                            )ج(
 الزراعي ؛

 
فية، حيث أن التنوع البيولوجي الزراعي يتشكل إلى          األبعاد االجتماعية االقتصادية والثقا     )د(

 :ويشمل ذلك ما يلي .  وممارسات اإلدارةيحد بعيد بواسطة النشاط البشر
 

المعرفة التقليدية والمحلية بالتنوع البيولوجي الزراعي، والعوامل الثقافية                            '1'
  ؛والعمليات التشارآية

 
 الطبيعية ؛السياحة المرتبطة بصفحات األرض الزراعية  '2'

 
 .عوامل إجتماعية إقتصادية أخرى  '3'
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 نهج النظام االيكولوجي -5/6
 

  ،إن مؤتمر األطراف 
 

 وصف نهج النظام االيولوجي والتوجيهات العملية الواردة في الفرعين ألف وجيم                   يؤيد - 1 
ق بوصفها تعكس     بتطبيق المبادئ الواردة في الفرع باء من المرف            ويوصيمن المرفق للمقرر الحالي ،         

 يًا ؛لقق عمح على مواصلة تطوير المفاهيم والتويشجعالمستوى الحالي للفهم المشترك 
 

 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية أن تطبق ، ما آان مناسبًا ، نهج               ناشدي - 2 
قرر الحالي وأن تضع    النظام االيكولوجي ، مع إيالء االعتبار للمبادئ والتوجيهات الواردة في المرفق للم             

نصوص عملية للنهج لصالح السياسات والتشريعات الوطنية ولألنشطة التنفيذية المناسبة مع تطويعها                       
اء ، وعلى وجه التحديد في سياق األنشطة المعدة في           ضلألوضاع المحلية والوطنية واالقليمية حسب اإلقت      

 ضيعية لالتفاقية ؛اإطار المجاالت المو

ف وغيرها من الحكومات والهيئات ذات الصلة إلى تحديد دراسات الحالة                  األطرا يدعو - 3
وتنفيذ المشروعات الرائدة ، وإلى تنظيم ، حسبما يتناسب ، حلقات عمل ومشاورات اقليمية ووطنية                              
ومحلية ترمي إلى إزآاء الوعي وإقتسام التجارب بما في ذلك عن طريق آلية غرفة تبادل المعلومات                             

  على المستويات االقليمية والوطنية والمحلية في مجال نهج النظام االيكولوجي ؛وتقوية القدرات
 

 3 إلى األمين التنفيذي جمع وتحليل ومقارنة دراسات الحالة المشار إليها في الفقرة            يطلب - 4
أعاله ، وإعداد مصنف لدراسات الحالة ، والدروس المستخلصة لعرضها على الهيئة الفرعية المعنية                          

 شورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع السابع لمؤتمر األطراف ؛بالم
 

ستعرض، ت إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن                يطلب - 5 
ي في اجتماع تعقده قبل االجتماع السابع لمؤتمر األطراف ، القواعد والمبادئ التوجيهية للنظام االيكولوج                

الة والدروس المستخلصة وأن تستعرض ادماج حوأن تعد مبادئ توجيهية لتنفيذها ، على أساس دراسات ال
 نهج النظام االيكولوجي في مختلف برامج عمل االتفاقية ؛

 
 الحاجة إلى تقديم الدعم لبناء القدرات لتنفيذ نهج النظام االيكولوجي ، ويدعو                             يدرك - 6 

 ات المعنية لتقديم الدعم التقني والمالي لهذا الغرض ؛األطراف والحكومات والمنظم
 

 والحكومات على تعزيز التعاون االقليمي ، على سبيل المثال عن طريق              األطراف يشجع - 7
وضع اعالنات مشترآة أو إبرام مذآرات تفاهم بشأن تطبيق نهج النظام االيكولوجي عبر الحدود الوطنية                

 ؛
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 المرفق
 

 ظام االيكولوجيوصف نهج الن -ألف 
 
أن نهج النظام اإليكولوجي هو استراتيجية لإلدارة المتكاملة للموارد الحية األرضية والمائية، التي - 1

وبذلك فإن تطبيق نهج النظام اإليكولوجي سوف يساعد . تعزز الحفظ واإلستخدام المستدام بطريقة منصفة 
الحفظ ، اإلستخدام المستدام، التقاسم العادل       : ية وهي   على التوصل إلى توازن بين األهداف الثالثة لالتفاق        

 .والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية 
 
أن نهج األنظمة اإليكولوجية يقوم على أساس تطبيق المنهجيات العلمية المناسبة التي ترآز على                 - 2

ية والوظائف والتفاعالت بين الكائنات        العمليات األساس البنى و مستويات التنظيم البيولوجي الذي يشمل          
ويعترف هذا النهج بأن البشر بما لهم من تنوع ثقافي ، هم جزًء ال يتجزأ من عدة أنظمة                        . الحية وبيئاتها 

 .إيكولوجية 
 
النظام "يتمشى هذا الترآيز على البنى ، والعمليات ، والوظائف ، والتفاعالت ، مع تعريف                              - 3

: من االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 2لمادة الوارد في ا" اإليكولوجي

 مجمعًا حيويًا لمجموعات الكائنات العضوية الدقيقة النباتية                           "النظام اإليكولوجي   "يعني    "
 ."والحيوانية، يتفاعل مع بيئتها غير الحية ، باعتبار أنها تمثل وحدة إيكولوجية 

 
ولذا " . الموئل"اس مكاني على عكس ما جاء في تعريف           وال يحدد هذا التعريف أية وحدة مكانية أو مقي          

المنطقة " أو       "المنطقة األحيائية   "ال يوازى حتمًا مصطلحي               " النظام اإليكولوجي   "فإن مصطلح        
والواقع أن مقياس    . ، ولكن يمكن أن يشير إلى أي وحدة تؤدي وظيفتها على أي مستوى                       "اإليكولوجية

فيمكن مثًال أن يكون ذلك حبة تراب، أو        . ه المسألة التي يجرى تناولها    التحليل واألداء أمر ينبغي أن تعالج     
 .بحيرة صغيرة ، أو غابة ، أو منطقة أحيائية أو الغالف األحيائي بكامله 

 
ن نهج النظام اإليكولوجي يتطلب إدارة تكيفية لمعالجة الطبيعة المعقدة والديناميكية للنظم                               إ- 4

والعمليات المتعلقة بالنظم اإليكولوجية      . املة أو تفهم آامل لوظائفها          اإليكولوجية وعدم وجود معرفة آ       
وتكون النتيجة  .  ما تكون غير ممتدة على خط واحد ، ونتيجة لذلك تنطوي على تفاوت في األوقات                   ًاآثير

يع ويجب أن تكون اإلدارة تكيفية آي تستط       . عدم التواصل الذي يؤدي إلى المفاجأة أو االفتقار إلى اليقين             
 والردود   "التعلم عن طريق العمل       "أن تستجيب لهذا االفتقار إلى اليقين وأن تحتوي على عناصر                           

عالقات بين األسباب     القد يلزم اتخاذ تدابير حتى في الحاالت التي تكون بها                       و. اإلرتجاعية للبحوث     
 .والمسببات غير ثابتة من الناحية العلمية 

 
حول دون إتباع ٌنهج أخرى لإلدارة والحفظ ، مثل محتجزات                   إن نهج النظام االيكولوجي ال ي          - 5
المناطق المحمية ، وبرامج الحفظ ألنواع وحيدة ، وآذلك الًنًهج األخرى التي تنفذ داخل و، حيوي المحيط ال

اإلطارات الوطنية للسياسات أو التشريعات ، وإنما تدمج جميع هذه الُنُهْج والمنهجيات األخرى لمعالجة                     
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وال توجد هناك طريقة وحيدة لتنفيذ نهج النظام االيكولوجي، ألن هذا النهج يعتمد على               . المعقدة  وضاع  األ
وفي الحقيقة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن                 . الظروف المحلية والوطنية واالقليمية أو العالمية          

 .استخدامها إطارًا لتحقيق أهداف االتفاقية في الواقع 
 

 ظام اإليكولوجيمبادئ نهج الن -باء 
 
 :أن المبادئ االثني عشر اآلتية متكاملة ومترابطة - 6
 

ان أهداف إدارة موارد األرض والموارد المائية والموارد الحية هي مسألة إختيار   :1المبدأ 
 . مجتمعي 

 النظم اإليكولوجية من حيث اإلحتياجات              إلىقطاعات المجتمع المختلفة تنظر            :األساس المنطقي
والشعوب األصلية والمجتمعات     . ادية والثقافية والمجتمعية الخاصة بها            اإلقتص

المحلية األخرى التي تعيش على األرض هم أصحاب مصلحة مهمون وينبغي                      
والتنوع الثقافي والتنوع البيولوجي آالهما عنصران      . التسليم بحقوقهم ومصالحهم    

الحقيقة بعين اإلعتبار في رئيسيان في نهج النظام اإليكولوجي وينبغي أن تؤخذ هذه 
وينبغي . وينبغي التعبير عن اإلختيارات المجتمعية بأوضح شكل ممكن            . اإلدارة  

أن تدار النظم اإليكولوجية لقيمها الذاتية وللمنافع الملموسة أو غير الملموسة للبشر             
 .بطريقة عادلة ومنصفة 

 
 . توى مناسب ينبغي تطبيق المرآزية في اإلدارة إلى أدنى مس  :2المبدأ 

وينبغي . قد تؤدي النظم الالمرآزية إلى قدر أآبر من الكفاءة والفعالية واإلنصاف               :األساس المنطقي
أن تشرك اإلدارة جميع أصحاب المصلحة وأن توازن المصالح المحلية بالمصلحة            

فكلما آانت اإلدارة أوثق عالقة بالنظام اإليكولوجي، آبرت          . العامة األوسع نطاقًا     
 .مسؤولية والملكية والمساءلة والمشارآة وإستخدام المعرفة المحلية ال

 
ألنشطتهم ) الفعلية أو المحتملة(ينبغي أن يراعي مدراء النظام اإليكولوجي اآلثار  :3المبدأ 

 .على النظم اإليكولوجية المتاخمة وغيرها 
كولوجية على آثار غير معروفة      آثيرًا ما تنطوي التداخالت اإلدارية في النظم اإلي          :األساس المنطقي

أو ال يمكن التنبؤ بها على النظم اإليكولوجية األخرى ؛ ولذا تتطلب التأثيرات                          
وقد يتطلب هذا ترتيبات جديدة أو طرق تنظيم          . المحتملة النظر والتحليل الدقيقين      

للمؤسسات المشارآة في صنع القرارات إلتخاذ حلول توفيقية مناسبة ، إذا إقتضت             
 .رة الضرو
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وإدراآًا للمكاسب المحتملة من اإلدارة ، عادة ما تكون هنالك حاجة إلى فهم                           :4المبدأ 
وينبغي ألي برنامج إدارة للنظام     . وإدارة النظام اإليكولوجي في سياق إقتصادي        

 :اإليكولوجي 
 

 التقليل من تلك اإلختالالت السوقية التي تؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي؛ )أ( 
 

 حشد حوافز لتعزيز حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ؛ )ب( 
 

 .تدخيل التكاليف والمنافع في أي نظام إيكولوجي معين إلى الحد العملي الممكن )ج(
 

. يقع أآبر تهديد على التنوع البيولوجي في إحالله بنظم بديلة إلستخدام األرض                      :األساس المنطقي
يق إختالالت السوق التي تقلل من قدر قيمة النظم                وآثيرًا ما ينشئ هذا عن طر         

 إلىالطبيعية والسكان وتوفر حوافز وإعانات مالية معاآسة تالئم تحويل األرض                
 .نظم أقل تنوعًا 

 
وأولئك الذين ينتفعون من الحفظ آثيرًا ما ال يدفعون التكاليف المرتبطة بالحفظ،                     

فحشد . من المسؤولية   ) مثل التلوث  (وبالمثل يتهرب الذين يولدون التكاليف البيئية      
الحوافز يسمح للذين يتحكمون في الموارد من اإلنتفاع وضمان تغريم أولئك الذين               

 .يولدون التكاليف البيئية 
 

حفظ هيكل وأداء النظام اإليكولوجي ، من أجل صيانة خدمات النظام اإليكولوجي ،   :5المبدأ 
 .ظام اإليكولوجي ينبغي أن يكون هدفًا أساسيًا لنهج الن

يتوقف أداء ومرونة النظام اإليكولوجي على عالقة دينامية داخل األنواع وفيما                     :األساس المنطقي
 التفاعالت المادية والكيميائية داخل البيئة إلىبينها وعلى بيئتها غير الحيوية إضافة 

 له أهمية   ولذا فإن حفظ وإستعادة هذه التفاعالت والعمليات ، حيثما آان ممكنًا ،               . 
 .آبرى لصيانة التنوع البيولوجي في األجل األطول ، أآبر من مجرد حماية أنواع 

 
 .يجب أن تدار النظم اإليكولوجية داخل حدود أدائها لوظائفها  :6المبدأ 

ولدى النظر في إمكانية أو سهولة بلوغ أهداف اإلدارة ، ينبغي إيالء اإلهتمام                            :األساس المنطقي
 التي تحد من اإلنتاجية الطبيعية وبنية النظام اإليكولوجي ومن                    للظروف البيئية  
وقد تتأثر حدود أداء النظام اإليكولوجي بدرجات مختلفة بأوضاع           . األداء والتنوع   

مؤقتة ال يمكن التنبؤ بها أو أوضاع مستمرة إصطناعيًا ، وطبقًا لذلك ينبغي توخي                
 .قدر مناسب من الحذر في اإلدارة 

 
نبغي تطبيق نهج النظام اإليكولوجي على المستويين الحيزي والزمني                                 ي :7المبدأ 

 .المناسبين
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والحدود الخاصة  . ينبغي أن يحدد النهج بمقاييس حيزية ووقتية تناسب األهداف                 :األساس المنطقي
باإلدارة سوف يتم تحديدها عمليًا من قبل المستخدمين والمدراء والعلماء والشعوب            

ويقوم . وينبغي تعزيز اإلتصال بين المناطق ما آان ضروريًا          . األصلية والمحلية   
نهج النظام اإليكولوجي على الطبيعة الهرمية للتنوع البيولوجي التي تتصف                          

 .بالتفاعل والتكامل فيما بين الجينات واألنواع والنظم اإليكولوجية 
 

مليات النظام      التي تسم ع            فوإعترافًا بالنطاقات الزمنية وتأثيرات التخل                   :8المبدأ 
 .اإليكولوجي، ينبغي وضع أهداف إدارة النظام اإليكولوجي لألجل الطويل 

وهذا . تتسم عمليات النظام اإليكولوجي بتفاوت النطاقات الزمنية وتأثيرات التخلف  :األساس المنطقي
 إلى تحبيذ المكاسب قصيرة اآلجل والمنافع لبشريتصادم في حد ذاته مع إتجاه بني ا      

 . وتفضيلها على المنافع اآلجلة الفورية
 

 يجب على اإلدارة أن تعترف بأن التغير حتمي   :9المبدأ 
ومن ثم ينبغي   . تتغير النظم اإليكولوجية بما في ذلك تكوين األنواع وآثرة األعداد             :األساس المنطقي

لإلدارة أن تتكيف مع التغيرات ، وتكتنف النظم اإليكولوجية عدة أوجه من عدم                     
وقد تكون  .المحتملة في المجاالت البشرية والبيولوجية والبيئية" المفاجآت"ن واليقي

نظم اإلختالل التقليدية مهمة لهيكل النظام اإليكولوجي وألدائه ، وقد تحتاج إلى                     
ستفيد من اإلدارة      يوينبغي لنهج النظام اإليكولوجي أن              . صيانتها وإستعادتها      

وينبغي عليه توخي الحذر  ألحداث ومواجهتها ،  التكيفية لتوقع مثل هذه التغيرات وا     
في قد يصّد الخيارات ، والعمل في الوقت نفسه على النظر                 عند إتخاذ أي مقرر       

 .جل مثل التغير المناخي ألتخفيف آثار التدابير لمواآبة التغيرات طويلة ا
 

ن الحفظ   ينبغي أن يسعى النظام اإليكولوجي إلى تحقيق التوازن المناسب بي                        :10المبدأ 
 .وإستخدام التنوع البيولوجي وإدماجه 

والتنوع البيولوجي مهم للغاية من حيث قيمته الذاتية وبسبب الدور الرئيسي الذي                  :األساس المنطقي
يضطلع به في توفير النظام اإليكولوجي والخدمات األخرى التي نعتمد عليها نحن              

ضي إلدارة مكونات التنوع      في الما  وآان هناك إتجاه   . جميعًا في نهاية المطاف        
وثمة حاجة إلى إجراء تحول إلى          . البيولوجي آمكونات محمية أو غير محمية             

مواقف أآثر مرونة ينظر فيها إلى الحفظ واإلستخدام في إطارها ، وتنفيذ جميع                      
اإلجراءات في عملية متتالية تبدأ من الحماية الشديدة وتنتهي بالنظم اإليكولوجية                  

 .نسان التي من صنع اإل
 

ينبغي لنهج النظام اإليكولوجي أن ينظر في جميع أشكال المعلومات ذات الصلة،               :11المبدأ 
بما في ذلك المعارف العلمية والمعارف األصلية والمحلية وفي اإلبتكارات                            

 .والممارسات 
جيات إن المعلومات المستقاة من جميع المصادر مهمة للغاية للوصول إلى إستراتي              :األساس المنطقي

والحصول على معلومات أفضل عن وظائف           . فعالة إلدارة النظم اإليكولوجية         
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وجميع . النظام اإليكولوجي وتأثير اإلستخدام البشري شيء مرغوب فيه                              
المعلومات ذات الصلة من أي منطقة معينة ينبغي اإلشتراك فيها مع أصحاب الشأن 

 8 مقرر يتخذ بموجب المادة       والعناصر الفاعلة مع مراعاة عدة أمور من بينها أي          
وينبغي لإلفتراضات التي تقوم عليها . من اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ) ي(

مقررات اإلدارة المقترحة أن تكون واضحة وان يتم التأآد من صحتها في ضوء                   
 .المعارف المتوافرة وآراء أصحاب الشأن 

 
 يضم جميع القطاعات ذات الصلة للمجتمع             ينبغي لنهج النظام اإليكولوجي أن         :12المبدأ 

 .والتخصصات العلمية 
إن معظم مشاآل إدارة التنوع البيولوجي مرآبة ذات تفاعالت عدة ، وآثار جانبية                 :األساس المنطقي

وإنعكاسات ومن ثم ينبغي أن تشمل الخبرات الضرورية وأصحاب الشأن على                     
 .ما يتناسب المستوى المحلي والوطني واإلقليمي والدولي حسب

 
 التوجه التشغيلي لتطبيق نهج النظام اإليكولوجي- جيم

 
 المتعلقة بنهج النظام اإليكولوجي ، تقترح النقاط الخمس اآلتية                     ًأعند تطبيق اإلثني عشر مبد         - 7

 .بوصفها إرشادات تشغيلية 
 

 الترآيز على العالقات والعمليات الوظيفية داخل النظم اإليكولوجية- 1
 
 المكونات الكثيرة للتنوع البيولوجي تتحكم في تخزين وتدفق الطاقة والمياه ومواد التغذية في                   أن- 8

ويقتضي األمر معرفة أفضل بكثير لوظائف . مختلف االضطرابات لاألنظمة اإليكولوجية ، وتوفر مقاومة 
يكولوجية، وذلك  األنظمة اإليكولوجية ، ولدور آل من مكونات التنوع البيولوجي في النظم اإل                   وهياآل  

على (مدى مرونة النظم اإليكولوجية ، وآثار ضياع التنوع البيولوجي                ' 1'بصفة خاصة من أجل تفهم          
األسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي؛      ' 2'الموائل ؛   جزئة  وت) واع والمستوى الجيني  ـمستوى األن 

أن التنوع البيولوجي الوظيفي في      . ت اإلدارة   العوامل المحددة للتنوع البيولوجي المحلي في قرارا        ‘ 3‘و
وبينما هناك  . األنظمة اإليكولوجية يوفر آثير من السلع والخدمات ذات األهمية االقتصادية واالجتماعية               

ن إدارة األنظمة إحاجة إلى تعجيل بذل الجهود الآتساب معرفة جديدة بشأن التنوع البيولوجي الوظيفي ، ف           
أن نهج األنظمة اإليكولوجية يمكن أن      . قيام بها حتى في حالة عدم توفر هذه المعرفة          اإليكولوجية ينبغي ال  

ن هم المجتمعات المحلية أو     وسواء آان هؤالء المدير   (يسهل اإلدارة العملية لمديري األنظمة اإليكولوجية        
 ) . السياسة على الصعيد الوطنيوراسم

 
 

  المنافعماستقعزيز إت - 2
 
ناشئة عن سلسلة الخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي على مستوى األنظمة                    ن المكاسب ال   ا- 9

صون أو ويسعى نهج األنظمة اإليكولوجية إلى . اإليكولوجية يوفر أساس األمن البيئي البشرى واإلستدامة 
ف تلك الخدمات األطرا  أن تنتفع من     وبصفة خاصة ينبغي     . إستعادة المنافع التي تعود من هذه الوظائف           
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: ويقتضي ذلك من ضمن ما يقتضيه ما يلي.  عن إنتاج تلك الخدمات وعن إدارتها ة المسؤولذات المصلحة
بناء القدرات ، خصوصًا على مستوى المجتمعات المحلية التي تتولى إدارة التنوع البيولوجي في األنظمة                

يكولوجية ، وإزالة الحوافز الضارة      اإليكولوجية ؛ والتقييم السليم للسلع والخدمات الناشئة عن األنظمة اإل            
التي تسبب تدهور قيمة السلع والخدمات في األنظمة اإليكولوجية ، واالستعاضة عن تلك الحوافـز ، بما                      

ألخذ ليتمشى وأحكام االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وحيث يكون األمر مناسبًا ، بحوافز محلية                             
 .بممارسات جيدة في اإلدارة 

 
 تخدام ممارسات اإلدارة التكيفيةإس - 3

 
وما يزيد من     . ن العمليات والوظائف الخاصة بالنظم اإليكولوجية هي أمور معقدة ومتغيرة                     ا- 10

الشكوك التي تحف بها ، بسبب التفاعالت مع األوضاع االجتماعية ، أمر يجب أن يفهم أفضل ، وتبعا                            
ملية تعلم ، تساعد على التوائم بين المنهجيات                    لذلك ينبغي أن تشمل إدارة األنظمة اإليكولوجية ع                   

وينبغي تصميم برامج    . والممارسات وبين الطرق التي تجرى فيها إدارة هذه األنظمة ويجرى رصدها                  
. التنفيذ بحيث تتكيف مع األمور غير المنتظرة ، بدًال من أن تعمل على أساس التسليم باألمور اليقينية                            

جية إلى معرفة تنوع العوامل االجتماعية والثقافية التي تؤثر في استعمال                   وتحتاج إدارة النظم اإليكولو     
وعلى غرار ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من المرونة في رسم السياسة العامة وفي                        . الموارد الطبيعية    

ومن المرجح أن تكون المقررات غير المرنة التي تصدر على المدى الطويل مقررات غير                         . تنفيذها  
النظم اإليكولوجية باعتبارها تجربة على المدى الطويل تنبني إدارة وينبغي النظر إلى .  تدميريه مالئمة بل

التعلم "وهذا المنهج القائم على أساس      . على ما يحصل عليه من نتائج آلما تقدمت األمور في هذه العملية               
 ولتبين أفضل الطرق      ، سوف يكون ذلك مصدرًا هامًا للمعلومات الآتساب المعرفة             " عن طريق العمل   

وفي هذا الصدد ، يبدو . لرصد نتائج اإلدارة وتقييم الوصول أو عدم الوصول إلى تحقيق األهداف المقررة 
 .من المستحسن إقامة أو تعزيز قدرات األطراف على الرصد 

 
القيام بعمليات اإلدارة على المستوى المناسب للموضوع الذي تجرى                          - 4

 مرآزية إلى أدنى مستوى ، حسب مقتضى الحالمع تحقيق الال معالجته،
 

آما لوحظ ذلك في القسم ألف أعاله ، أن النظام اإليكولوجي إنما هو وحدة قائمة بوظيفة معينة،                       - 11
وينبغي لهذا المفهوم أن يحدد     . يمكن أن تعمل بأي مقياس ، تبعا للمشكلة أو المسألة التي تجرى معالجتها                

على مرآزية  الال ما ينطوي هذا النهج على تحقيق             ًاوآثير.  وتدابير اإلدارة      المستوى المالئم للقرارات   
وتقتضي آفاءة الالمرآزية تفويض السلطات على نحو سليم ، مما يستتبع                . مستوى المجتمعات المحلية     

لكل صاحب المصلحة فرص تولى المسؤولية وآذلك المقدرة على اتخاذ ما يلزم من تدابير ، ويحتاج األمر 
وحيث يكون األمر شامل لموارد من          .  ذلك إلى رسم سياسة تمكينية ووضع ُأطر تشريعية مالئمة                   في

الملكية المشترآة ، فأن المقياس األنسب لقرارات وتدابير اإلدارة ينبغي أن يبلغ حجمًا آبيرًا آي يشمل                         
األمر إيجاد   ويقتضي   . اآلثار المترتبة على ممارسات جميع أصحاب المصلحة الذين يعنيهم األمر                         

. المؤسسات المناسبة لصنع هذه القرارات ، وآذلك المؤسسات الالزمة لحل المنازعات إذا اقتضى األمر                  
وقد تتطلب بعض المشكالت والمسائل اتخاذ تدابير على مستويات أرفع من ذلك ، مثًال من خالل التعاون                   

 .عبر الحدود بل التعاون على المستويات العالمية 
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 ة التعاون المشترك بين القطاعاتآفال   - 5

 
أن نهج النظام اإليكولوجي باعتباره اإلطار األولي للعمل المطلوب القيام به في إطار االتفاقية،                     - 12

التنوع البيولوجي   وخطط عمل      ينبغي أخذه في االعتبار آامًال في وضع واستعراض استراتيجيات                         
م اإليكولوجية في األنظمة الزراعية ومصائد األسماك           وهناك أيضًا حاجة إلى إدماج نهج النظ          . الوطنية

والغابات وغير ذلك من األنظمة اإلنتاجية التي لها وقع على إدارة التنوع البيولوجي للموارد الطبيعية وفقًا    
لنهج النظم اإليكولوجي ، وهو أمر يدعو إلى مزيد من االتصال بين مختلف القطاعات وإلى التعاون على                  

ويمكن تشجيع ذلك ،     ) . الوزارات الحكومية والوآاالت القائمة باإلدارة إلى أخره        (ستويات  طائفة من الم   
مثًال ، بإنشاء هيئات مشترآة بين الوزارات داخل الحكومات أو من خالل إنشاء شبكات لتقاسم المعلومات              

 .والخبرات 
 



UNEP/CBD/COP/5/23 
Page 125 
 
 

 
…/ 

 التحديد والرصد والتقييم ، والمؤشرات -5/7
 

  ،إن مؤتمر األطراف
 

 إلى األمين التنفيذي من خالل التشاور واسع النطاق مع األطراف وإعتمادًا على                   يطلب - 1
سجل الخبراء وبالتعاون مع المنظمات المختصة األخرى واألجهزة والعمليات القيام بتنفيذ األنشطة المعلقة 

 ألف  4/1لمقرر  التي حددها برنامج العمل بشأن مؤشرات التنوع البيولوجي على النحو الذي وافق عليه ا                
 :لمؤتمر األطراف وأن يقوم بصفة خاصة بوضع 

 
 مجموعة مبادئ لتحديد برامج ومؤشرات الرصد على المستوى الوطني ؛ )أ(

 
مجموعة رئيسية من األسئلة المعيارية وقائمة بالمؤشرات المتاحة والممكنة ، التي تغطي              )ب( 

آخذًا في اإلعتبار نهج النظام اإليكولوجي الذي يمكن أن النظام االيكولوجي واألنواع والمستويات الجينية ، 
تستخدمه األطراف على المستوى الوطني وفي إعداد التقارير الوطنية والذي يسمح أيضًا بإجراء                                  
استعراضات عالمية عامة وإقليمية حول حالة واتجاهات التنوع البيولوجي وإذا أمكن وآان مناسبًا ، أي                     

 .اسات العامة استجابات من تدابير السي
 

 األطراف والحكومات على إنشاء أو زيادة التعاون اإلقليمي في مجال المؤشرات                 يشجع - 2
 األمين التنفيذي إلى بدء عملية يمكن من خاللها استعراض الوثائق المذآورة                   ويدعووالرصد والتقييم ،      

 أساس دراسات الحالة التي       عاليه ومناقشتها على نطاق واسع في حلقات التدريب العملي اإلقليمية على                 
 تقدمها األطراف والحكومات والمنظمات المختصة ؛

 
 بأن قدرة الكثير من البلدان وال سيما أقل البلدان نموًا على رصد المؤشرات بصورة                   يقر - 3

متسقة وموثوق بها هي قدرة محدودة وأن المؤشرات من ثم سوف تحتاج إلى تطوير إضافي مع مرور                         
  األولويات الوطنية ؛الوقت بناًء على

 
 األطراف والحكومات والمنظمات إلى اإلضطالع باإلجراءات المناسبة لمساعدة                يدعو - 4 

على زيادة قدراتها على وضع المؤشرات واستخدامها ويمكن ) وبخاصة البلدان النامية (األطراف األخرى   
 :أن تشتمل اإلجراءات المناسبة على ما يلي 

 
 توفير التدريب ؛ )أ( 

 
 المساعدة على تطوير الشبكات الوطنية ؛ )ب( 

 
تبادل الخبرات بين البلدان واألقاليم والمنظمات المشارآة في وضع المؤشرات                                    )ج( 

 واستخدامها؛
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 إلى األمين التنفيذي أن يصدر تقريرًا مرحليًا بشأن التقدم المحرز يشمل العمل                        يطلب - 5 
واضيعية وغيرها ، من أجل استعراض تقوم به الهيئة                  الجاري بشأن المؤشرات في برامج العمل الم             

الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل إنعقاد االجتماع السادس لمؤتمر األطراف وأن 
 .يقدم تقريرًا نهائيًا بنتائج من هذه المبادرة إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس 
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  الموائل أو األنواعأو يةي تهدد النظم اإليكولوجاألنواع الغريبة الت -5/8
 

  ،ن مؤتمر األطرافإ 
 

 األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة على تطبيق المبادئ اإلرشادية                          يحث - 1
في سياق األنشطة الرامية إلى تنفيذ         ، حسب االقتضاء ،       هذا المقرر    األول ل مرفق  الالمؤقتة الواردة في      

 وفي مختلف القطاعات ؛، تفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي من اإل) ح (8المادة 
 

 هذا المقرر ؛الثاني لمرفق ال الموجز لدراسات الحالة الوارد في يعتمد - 2
 

والمنظمات ذات الصلة إلى أن تقدم إلى األمين التنفيذي            ،  والحكومات  ،   األطراف   حثي - 3
مواضيعية ، استنادا إلى الموجز الوارد في مرفق هذا               ترآز بالتحديد على التقييمات ال       ،  دراسات حالة    

 المقرر ؛
 

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

 
الصكوك الدولية  سائر   إلى األطراف والحكومات األخرى والهيئات ذات الصلة و            يطلب - 5

زمة ذات الصلة ، في ضوء المناقشات التي أجرتها الهيئة الفرعية المعنية                   واإلقليمية الملزمة وغير المل     
بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في إجتماعها الخامس ، أن تقدم إلى األمين التنفيذي تعليقات                              

لدى مواصلة  ،  في اإلعتبار إلى جانب دراسات الحالة           تؤخذ  مكتوبة حول المبادئ اإلرشادية المؤقتة ،           
  األطراف مؤتمر ل جتماع السادس اإلتطوير المبادئ اإلرشادية المؤقتة التي ستنظر فيها الهيئة الفرعية قبل           

  إلى األمين التنفيذي توزيع هذه التعليقات عن طريق نقاط اإلتصال الوطنية ؛ويطلب ،
 

ع والهيئات ذات الصلة على إيالء األولوية لوض      األخرى ،   الحكومات  ، و  األطراف   يحث - 6
 وتنفيذ إستراتيجيات وخطط عمل بشأن األنواع الغريبة الغازية ؛

 
 األطراف على وضع آليات للتعاون العابر للحدود وللتعاون اإلقليمي والمتعدد             يحث بقوة  - 7

 األطراف بغية معالجة هذه القضية ، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات ؛
 

ت ذات الصلة ، مثل البرنامج العالمي              والهيئا،    األطراف والحكومات األخرى          يحث - 8
الغازية األولوية في اإلهتمام للنظم       الغريبة  لألنواع الغازية ، على أن تولي في عملها المتعلق باألنواع                 

اإليكولوجية المعزولة جغرافيًا وتطورًا ، وأن تستخدم نهج النظام اإليكولوجي والنهج التحوطي والنهج                     
 قتضاء ؛الجغرافي ، حسب اإلاألحيائي 
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 األطراف على وضع تدابير فعالة للتعليم والتدريب والتوعية الجماهيرية ، وآذلك               يشجع - 9
على إطالع عامة الجمهور على مختلف جوانب القضية ، بما في ذلك األخطار التي تشكلها األنواع                                

 الغريبة الغازية ؛
 

إستراتيجية عالمية للتعامل مع      إلى البرنامج العالمي لألنواع الغازية ، عند وضع              يطلب - 10
 8 ةالواردة في الفقرالمتعلقة باألنواع الغريبة الغازية واألنواع الغريبة الغازية ، آفالة االتساق مع األحكام    

المراعاة ايالء   ، مع     14من اإلتفاقية ومع األحكام ذات الصلة في المواد األخرى ، بما فيها المادة                     ) ح(
، مؤتمر األطراف لدة بشأن األنواع الغريبة الغازية ضمن المقررات ذات الصلة            إلعتبارات الوار لالكاملة  

لمياه الداخلية ، والتنوع البيولوجي البحري       لبحفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي        ،  فيما يتعلق مثًال     
 لغابات ، والتنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة ؛لوالساحلي 

 
الصكوك سائر   األمين التنفيذي أن يتعاون مع الهيئات الدولية األخرى ، و                    إلى     يطلب - 11

 ، مثل إتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة ، ذات الصلة الدولية واإلقليمية الملزمة وغير الملزمة      
ضي اة األر  وإتفاقية االتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض ، وإتفاقي                       

، وإتفاقية حفظ    ) إتفاقية رامسار   (مائيةللطيور ال  بوصفها موئًال     الرطبة ذات األهمية الدولية وال سيما             
األحياء البرية والموائل الطبيعية األوروبية ، واإلتفاقية الدولية لحماية النباتات ، والمنظمات اإلقليمية                        

 التنوع البيولوجي ، والمكتب      بحوث، والمعهد الدولي ل    لحماية النباتات ، ولجنة الدستور الدولي لألغذية           
الدولي لألوبئة الحيوانية ، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، والمنظمات المذآورة في الفقرة                  

 عن برنامج العمل ًاقدم تقريرأن يو،  من هذا المقرر ، بهدف تنسيق العمل بشأن األنواع الغريبة الغازية14
 ترك المحتمل إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ؛المش

 
والهيئات األخرى  ،  ة  ازيوالبرنامج العالمي لألنواع الغ    ،  والحكومات  ،   األطراف    يدعو - 12

بيانات ذات الصلة ، إلى أن تنشر علنًا ما تحتفظ به أو تحوزه من المعلومات المتاحة ، بما في ذلك قواعد                        
 األنواع الغريبة ، عن طريق آلية اإلتفاقية لتبادل المعلومات ؛

 
سبتمبر عام / أن يقدم تقريرًا عن إجتماعه في أيلولازية البرنامج العالمي لألنواع الغيدعو - 13

إلى الهيئة الفرعية    " ية الغازية از المرحلة األولى من البرنامج العالمي لألنواع الغ            توحيد" بشأن    2000
معنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل اإلجتماع السادس لمؤتمر األطراف ، مع إدراك                             ال

ية من خالل القيام بسرعة بوضع المرحلة            ازضرورة مواصلة العمل في البرنامج العالمي لألنواع الغ              
معرضة لغزوات األنواع    النظم اإليكولوجية ال   مع الترآيز على      ية  ازالثانية للبرنامج العالمي لألنواع الغ       

 الغريبة ؛
 

ية ، ومنظمة    از إلى األمين التنفيذي أن يتعاون مع البرنامج العالمي لألنواع الغ                   يطلب - 14
األمم المتحدة لألغذية والزراعة ، والمنظمة البحرية الدولية ، ومنظمة الصحة العالمية ، والمنظمات                           

واإلقليمية الملزمة وغير الملزمة ذات الصلة ، من           األخرى ذات الصلة ، وآذلك سائر الصكوك الدولية             
 :أجل مساعدة األطراف في اإلتفاقية فيما يلي 

 .تطوير مصطلحات موحدة تتعلق باألنواع الغريبة ؛ )أ(
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 وضع معايير لتقييم األخطار الناجمة عن إدخال أنواع غريبة ؛ )ب(

 
ة لألنواع الغريبة الغازية ، وال          ـدياإلقتصا –ة  ـار اإلجتماعي ـتطوير عمليات لتقييم اآلث      )ج(

 ؛السكان األصليين والمحليين  مجتمعات بالنسبة إلىسيما اآلثار 
 

 علقة بتأثير األنواع الغريبة الغازية على التنوع البيولوجي ؛تدعم البحوث الم )د(
 

 تطوير وسائل لزيادة قدرة النظم اإليكولوجية على مقاومة غزوات األنواع الغريبة أو                     )ه(
 التعافي منها ؛

 
وضع نظام لإلبالغ عن الغزوات الجديدة لألنواع الغريبة وانتشار األنواع الغريبة في                      )و(

 مناطق جديدة ؛
 

 تقييم األولويات للعمل التصنيفي ؛ )ز(
 

ية ومنظمة األغذية   از إلى األمين التنفيذي بالتعاون مع البرنامج العالمي لألنواع الغ         يطلب - 15
م المتحدة ، والمنظمة البحرية الدولية ، ومنظمة الصحة العالمية ، والمنظمات والصكوك                   والزراعة لألم 

ورقة لتنظر فيها الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية                      إعداد   األخرى ذات الصلة ، أن              
 :، وتشمل في إجتماعه السادس والتكنولوجية ومؤتمر األطراف 

 
األنواع الغريبة الغازية وتأثيراتها،     لمنع  لية وآفاءة التدابير الحالية      إستعراضًا شامًال لفعا   )أ(

 واآتشافها المبكر ، والقضاء عليها ومكافحتها ؛
 

 ؛من هذا المقرر  14 و5تقريرًا مرحليًا عن المسائل المحددة في الفقرتين  )ب(
 

في المستقبل بشأن     اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي         في إطار     لعمل   لآل الخيارات      )ج(
األنواع الغريبة الغازية ، التي من شأنها أن توفر الدعم العملي لألطراف والحكومات والمنظمات في تنفيذ        

 ؛) ح (8من اإلتفاقية وتؤدي إلى التنفيذ الكامل والفعال للمادة ) ح (8 ةالماد
 

ومات المشار  ، على أساس المعل     في إجتماعه السادس       أن ينظر مؤتمر األطراف          يقرر - 16
، بما في ذلك    ) ح (8 للمادة   ال من هذا المقرر ، في الخيارات للتنفيذ الكامل والفع         15 و 5إليها في الفقرتين    

  :إمكانيات
 

إجراء المزيد من التطوير للمبادئ التوجيهية لمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية ، أو                        )أ(
 التخفيف من تأثيراتها ؛

 أو/وضع صك دولي ؛ و )ب(
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 خيارات أخرى ؛ )ج(

 
 مرفق البيئة العالمية ، واألطراف ، والحكومات ، ومؤسسات التمويل إلى تقديم                       يدعو - 17

ية من أداء مهامه الموجزة في هذا ازالدعم الكافي وفي الوقت المناسب لتمكين البرنامج العالمي لألنواع الغ
 .المقرر 

 
 المرفق األول

 
 ال وتخفيف وقع األنواع الغريبةمبادئ إرشادية مؤقتة لمنع وإدخ

 
 أدناه، تستعمل مصطلحات لم يتم وضع ةينبغي أن يالحظ أنه في المبادئ اإلرشادية المؤقتة الوارد   

تعريف لها بعد، ريثما يصدر مقرر من مؤتمر األطراف بشأن وضع مصطلحات موحدة تتعلق باألنواع                    
وفي هذه األثناء، وفي سبيل تقديم مشروع تلك          .  5/4 من التوصية     5الغريبة، آما هو مذآور في الفقرة         

يشير إلى نوع يوجد     " نوع غريب "أو  " غريب) "1: (المبادئ، وتفادي اللبس، تستخدم التعريفات اآلتية         
تشير إلى األنواع الغريبة التي تهدد النظم        " األنواع الغريبة الغازية  ) "2(خارج منطقة توزيعه العادي ؛ و      

 .واألنواع اإليكولوجية والموائل 
 

 نبذة عامة   -ألف 
 

 النهج التحوطي  :1المبدأ اإلرشادي 
 

نظرًا لعدم إمكانية توقع ما يصدر من وقع على التنوع البيولوجي لألنواع الغريبة، ينبغي أن تكون  
الجهود الرامية إلى تبين ومنع اإلدخاالت غير المقصودة، وآذلك المقررات المتعلقة باإلدخاالت                                     

واالفتقار إلى اليقين العلمي بشأن المخاطر البيئية واالجتماعية             . على أساس النهج التحوطي     المقصودة،  
، أو عن طريق محتمل لدخولها، ينبغي عدم                غازية   واالقتصادية الناشئة عن أنواع غريبة قد تكون                

لى هذا الغرار وع. غازية يحتمل أن تكون غريبةاستعمالها سببًا لعدم اتخاذ تدابير وقائية ضد دخول أنواع         
 ينبغي عدم استعمالها سببًا     لغزوأيضا فأن االفتقار إلى يقين بشأن اآلثار المترتبة على المدى الطويل عن ا              

 .رقابة أو الالعزل لتأجيل عمليات االستئصال و
 

 النهج الهرمي على ثالث مراحل  :2المبدأ اإلرشادي 
 

أآثر جدوى من الناحية البيئية من التدابير التي إن الوقاية تكون بصفة عامة أآثر جدوى لتكاليفها و 
سواء ( الغازية   لغريبةوينبغي إعطاء األولوية لمنع دخول األنواع ا        . تتخذ بعد إدخال أنواع غريبة غازية       

واع ـفإذا آان الدخول قد تم فعًال، ينبغي اتخاذ تدابير لمنع توطن وانتشار األن               ). بين الدول أو داخل الدول     
وفي ) . 13المبدأ (ستجابة المفضلة تكون آامنة في االستئصال بأسرع ما يمكن من المراحل واال.  الغريبة

يًا من ناحية التكاليف، ينبغي النظر في تدابير             دحالة عدم إمكانية االستئصال أو في حالة عدم آونه مج               
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من الناحيتين (والتكاليف لمنافع دراسة ل ةوأي). 15المبدأ (وتدابير التحكم الطويل اآلجل ) 14المبدأ (العزل 
 . على أساس المدى الطويل اينبغي القيام به) البيئية واالقتصادية 

 
 نهج األنظمة اإليكولوجية  :3المبدأ اإلرشادي 

 
أن جميع التدابير لمعالجة األنواع الغريبة الغازية ينبغي أن تقوم على أساس نهج األنظمة                                   

 .  بهذا الموضوع في االتفاقية وفي مقررات مؤتمر األطرافاإليكولوجية بما يتمشى واألحكام المتصلة
 

 مسؤولية الدولة  :4المبدأ اإلرشادي 
 

ينبغي أن تعترف الدول بالمخاطر التي قد تمثلها للدول األخرى باعتبارها مصدرًا محتمًال لألنواع  
 من  3ووفقا للمادة   . لمخاطرالغريبة الغازية ، وينبغي أن تتخذ التدابير الالزمة لتخفيف ما أمكن من تلك ا                

 بشأن البيئة والتنمية، على البلدان مسؤولية أال          1992 من إعالن ريو      2اتفاقية التنوع البيولوجي والمبدأ      
تؤدي النشاطات التي تجرى تحت واليتها أو في نطاق تحكمها إلى اإلضرار بالبيئة الموجودة في دول                         

وفي سياق األنواع الغريبة الغازية ، ينبغي إال            . وطنيةأخرى أو مناطق موجودة خارج حدود واليتها ال           
 :تكون األنشطة المبذولة خطرا على دولة أخرى، بما يشمل 

 
حتى إذا آان هذا      (النقل المتعمد أو غير المتعمد ألنواع غريبة غازية إلى دولة أخرى                     )أ( 

 ؛ و) النوع غير ضار في دولة المنشأ 
 

متعمد ألنواع غريبة في الدولة ذاتها إذا آان هناك خطر أن                  اإلدخال المتعمد أو غير ال       )ب( 
 .في دولة أخرى أو أن يصبح نوعًا غازيًا ) عن طريق ناقل بشري أو غيره(ينتشر هذا النوع فيما بعد 

 
 البحث والرصد  :5المبدأ اإلرشادي 

 
الدول بالبحوث  في سبيل إيجاد قاعدة مناسبة من المعرفة لمعالجة هذه المشكلة، ينبغي أن تقوم                       

والمقصود من هذا البحث إيجاد المعلومات الالزمة عن تاريخ           . الالزمة وبرصد األنواع الغريبة الغازية       
، لغزووخصائص األنواع الغريبة الغازية ، وبيئة ا)  فترة الغزو-األصل، طرق المرور، وزمن  (الغزوات

والرصد هو  . ك الوقع مع مرور الزمن      وما يرتبط بذلك من وقع إيكولوجي واقتصادي وطريقة تغير ذل               
ويقتضي ذلك القيام بدراسات عامة ومستهدفة،         . التدبير الرئيسي للتبين المبكر لألنواع الغريبة الجديدة             

 .يمكن أن تستفيد من إشراك المجتمعات المحلية فيها 
 

 تثقيف الجمهور وتوعيته  :6المبدأ اإلرشادي 
 

 الجمهور وتوعيته بشأن المخاطر المرتبطة بإدخال أنواع              ينبغي أن تقوم الدول بتسهيل تثقيف          
وعندما يقتضي األمر اتخاذ تدابير لتخفيف الوقع، ينبغي البدء في تطبيق برامج تثقيف الجمهور                    . غريبة

 .وتوعيته لتبليغ المجتمعات المحلية والقطاعات المناسبة من الجمهور عن آيفية مساندة ما يتخذ من تدابير 
 نعالم   -باء 
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 الرقابة على الحدود وتدابير الحجر الصحي  :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(
 

 بها ألنواع غريبة يجب أن تظل عند                   اإلدخاالت غير المقصودة أو غير المرخص              )ب(
 .المستوى األدنى 

 
يجب 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              . المحتملة  
وقد تكون أنظمة التبيين المبكر       .  تدريب الموظفين فيها على تنفيذ تلك التدابير               حسب الطلب ، وينبغي     

 .والتنسيق اإلقليمي ذات فائدة 
 

 تبادل المعلومات  :8المبدأ اإلرشادي 
 

ينبغي أن تقوم الدول بمساندة وضع قاعدة بيانات أو قواعد بيانات، آالقاعدة التي يجرى وضعها                    
واع الغازية، لتجميع وتوزيع البيانات المتعلقة باألنواع الغريبة التي تهدد األنظمة           في البرنامج العالمي لألن   

اإليكولوجية والموائل واألنواع، وذلك الستعمالها في سياق أية عملية توقي أو إدخال أو أنشطة لتخفيف                     
ن إيكولوجية  وينبغي أن تتضمن تلك المعلومات قوائم بما يقع من أحداث وبيانات عن التصنيف وع              . الوقع

أن نشر هذه البيانات على نطاق         . األنواع الغازية، وبشأن تدابير التحكم عندما تكون هذه التدابير متاحة              
واسع وآذلك المبادئ التوجيهية الوطنية واإلقليمية والدولية، واإلجراءات والتوصيات، التي قام بوضعها                

تبادل ها من خالل أدوات مختلفة منها آلية غرفة              البرنامج العالمي لألنواع الغازية ، ينبغي آذلك تشغيل            
 .المعلومات 

 
 التعاون شامًال بناء القدرات  :9المبدأ اإلرشادي 

 
، أو قد   ) أي داخل البلد  (حسب الحالة، قد تكون استجابة دولة من الدول استجابة داخلية محضة                  

 : بين بلدين أو أآثر مثل  تعاونيًاتقتضي جهدًا
 

تكون فيها دولة من دول المنشأ على علم بأن نوعا يجرى تصديره يمكن أن                  الحالة التي    )أ(
 في البلد الذي يتلقاه، ينبغي في هذه الحالة للدولة المصدرة توفير المعلومات المتاحة                 لغزوله صفة ا   يكون

راف وينبغي إيالء عناية خاصة للحاالت التي يكون فيها ألط         . عن احتماالت الغزو إلى الدولة المستوردة        
  مشابهة ؛بيئاتالتصدير 

 
ينبغي وضع اتفاقات بين البلدان على أساس ثنائي أو متعدد األطراف، واستعمالها لتنظيم               )ب(

 التجارة في بعض األنواع الغريبة، مع الترآيز بصفة خاصة على األنواع الغازية الضارة ؛
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ا الخبرة أو الموارد، بما فيها ينبغي للدول أن تساند برامج بناء القدرات للدول التي تنقصه         )ج(
وبناء هذه القدرات يقتضي نقل تكنولوجيا   . الموارد المالية، لتتمكن من تقييم مخاطر إدخال األنواع الغريبة        

 .ووضع برامج تدريب 
 

 إدخال األنواع   -جيم 
 

 اإلدخال المتعمد  :10المبدأ اإلرشادي 
 

من السلطة الوطنية أو الوآالة الوطنية               ينبغي عدم إدخال األنواع بدون الترخيص الالزم                      
وينبغي القيام بعملية تقييم للمخاطر شاملة الوقع على البيئة، آجزء من عملية التقييم قبل                               . المختصة

ال تصدر الدول ترخيصها       أوينبغي   . التوصل إلى قرار يتعلق بالسماح أو عدم السماح بإدخال مقترح                   
 من المحتمل، على أساس هذا التقييم المسبق، أن تكون ذات ضرر               باإلدخال إال إذا آانت األنواع الغريبة      

وعبء . غير مقبول بالنظام اإليكولوجي والموائل أو األنواع سواء داخل البلد أو في البلدان المجاورة                        
. اإلثبات بأن اإلدخال المقترح غير محتمل أن يسبب مثل هذا الضرر، يقع على عاتق من يقترح اإلدخال                    

ك فإن المنافع المتوقعة من عملية اإلدخال ينبغي أن تكون أآبر بكثير من أية آثار مناوئة                        وزيادة عن ذل   
والترخيص بعملية إدخال قد تصحبه إذا لزم األمر شروط          . فعلية أو محتملة و أن تكون مرتبطة بالتكاليف        

 تطبيقه  والنهج التحوطي ينبغي   ) مثل إعداد خطة لتخفيف الوقع، وإجراءات رصد، ومستلزمات عزل              (
 .خالل جميع تلك التدابير السابق اإلشارة إليها 

 
 اإلدخاالت غير المتعمدة  :11المبدأ اإلرشادي 

 
أو اإلدخاالت المتعمدة    (ينبغي أن تكون لدى جميع الدول أحكام لتعالج اإلدخاالت غير المتعمدة                   -1

سات ووآاالت لها ما يلزم       ويشمل ذلك تدابير تنظيمية وإجبارية، ومؤس       ) التي استقرت وأصبحت غازية    
 .من مسؤوليات، ويصاحبها ما يلزم من موارد تشغيلية التخاذ تدابير سريعة وفعالة 

 
إن الطرق المشترآة المؤدية إلى اإلدخال غير المتعمد تحتاج إلى تبينها وإلى وضع أحكام مالئمة                 -2

والزراعة والغابات وزراعة     واألنشطة القطاعية مثل مصائد األسماك            . لها لتخفيض هذه اإلدخاالت          
والنقل البري والجوي وبناء المشروعات       ) الصابورةبما في ذلك تفريغ مياه         (البساتين والشحن البحري      

وتهيئة المناظر الطبيعية والزراعة المائية الزخرفية والسياحة وتربية حيوانات الصيد آثيرًا ما تكون طرقًا 
يعات التي تقتضي الوقع البيئي لتلك األنشطة ينبغي أن تقتضي           والتشر. تسلكها اإلدخاالت غير المقصودة     

 .أيضًا تقييما للمخاطر المترتبة على اإلدخاالت غير المقصودة ألنواع غريبة غازية 
 
 

 تخفيف التأثير   -دال 
 

 تخفيف التأثير  : 12المبدأ اإلرشادي 
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دول ما يلزم من خطوات مثل ، ينبغي أن تأخذ الغاز شاف دخول واستقرار نوع غريب تآإبمجرد  
والتقنيات المستعملة في االستئصال      . ، لتخفيف اآلثار المناوئة لهذا الدخول         رقابة وال لعزلاالستئصال وا 

يجب أن تكون مجدية من ناحية التكاليف ومأمونة من الناحية البيئية ومن ناحية البشر                    لعزل والرقابة    وا
وينبغي أن ُتْتَخذ تدابير    . واحي االجتماعية والثقافية والخلقية   والزراعة وآذلك يجب أن تكون مقبولة من الن       

وتبعا لذلك فأن اإلآتشاف    . ، على أساس النهج التحوطي     لغزوتخفيف التأثير في أقرب مرحلة ممكنة من ا         
 أمر هام ويحتاج إلى أن يكون غازيةة أو التي يمكن أن تكون       غازيالمبكر لإلدخاالت الجديدة من األنواع ال     

 .ًا بالمقدرة على اتخاذ إجراءات متابعة سريعة مقرون
 

 االستئصال  : 13المبدأ اإلرشادي 
 

عندما يكون االستئصال ممكنًا ومجديًا من ناحية التكاليف، فيمكن إعطاء االستئصال أولوية على                
وع الذي دخل واستقر ، وخير فرصة الستئصال الن            غازية  التدابير األخرى للتعامل مع النوع الغريب ال          

المذآور هي فرصة العمل في مراحل االجتياح المبكرة، عندما تكون العشائر صغيرة العدد ومحدودة في                  
مواقع معينة، ولذا إأن أنظمة االستكشاف المبكر المرآزة على نقاط الدخول ذات المخاطر العالية يمكن أن    

استشارات شاملة ، يجب أن       والمساندة من جانب المجتمع، القائمة على أساس            . تكون ذات فائدة قصوى    
 .تكون جزءًا ال يتجزأ من مشروعات االستئصال 

 
 لعزلا  :14المبدأ اإلرشادي 

 
هو استراتيجية مناسبة فقط      ) العزل(عندما ال يكون االستئصال مناسبًا، فإن الحد من االنتشار                  

أما . ه في حدود معلومة    محدودًا من جانب النوع الغازي ، عندما يكون من الممكن عزل           لغزوعندما يكون ا  
الرصد المنتظم خارج حدود الرقابة فهو أمر أساسي، على أن تصحبه تدابير سريعة الستئصال أية                                

 .ات جديدة جتياحا
 

 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  .  أعداد األنواع الغريبة الغازية        خفض

وتحتاج معظم تدابير التحكم والرقابة إلى التطبيق المنتظم الذي يؤدي إلى وضع ميزانية مصروفات                             
وفي بعض الحاالت قد      .  هامتكررة ، وإلى الحاجة إلى التزام طويل األجل لتحقيق النتائج والحفاظ علي                   
، دون أن يحتاج األمر إلى        يؤدي التحكم البيولوجي إلى القضاء على نوع غريب غاٍز قضاء طويل األمد             

 مع اللوائح الوطنية الموجودة، والمقننات       تكاليف متكررة ، ولكن ينبغي دائما أن تنفذ تدابير التحكم تمشياً             
 . أعاله 10الدولية وما جاء في المبدأ 

 مرفق الثانيال
 

 خطوط عريضة لدراسات الحاالت المتعلقة باألنواع الغريبة
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ينبغي أن تكون دراسات الحالة قصيرة وموجزة بقدر اإلمكان وتلخص الخبرة في مجال األنواع الغريبة                    
وينبغي لدراسة الحالة أن ترآز على منع الدخول وعلى التحكم فيه               . المستويين القطري واإلقليمي     على  

 .استئصال األنواع الغريبة التي تهدد األنظمة اإليكولوجية والموائل واألنواع وعلى 
 

يمكن إيراد ملخص للمعلومات تحت آل عنوان، ويرفق       (وينبغي أن تتضمن دراسات الحالة األقسام اآلتية        
 ) :صبهذا الملخص ورقة أآثر تفصيًال، وإذا لم تكن المعلومات متاحة، فينبغي ذآر ذلك في القسم المخص

 
 وصف المشكلة - 1
 

 . موقع دراسة الحالة )أ( 
 

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

 
سم العلمي للنوع   الينبغي ذآر ا  (غريب  بيولوجية النوع ال  : وصف النوع الغريب المعني       )ج(

ونوع األثر الفعلي أو االحتمالي على      ( وبيان إيكولوجية الغزو أو حاالت الغزو        )ما أمكن 
التنوع البيولوجي وبيان األنظمة اإليكولوجية التي أصابها الغزو أو وقع عليها التهديد                    

 ) .بالغزو وبيان أصحاب المصلحة الذين يعنيهم األمر
 

مثًال االستيراد المتعمد، وتلويث السلع المستوردة، ومياه        (الت الغزو أو حاالت الغزو       ناق )د(
وينبغي أن  .  )الصابورة ، والتسرب من بطن السفن واالنتشار من المناطق المجاورة                

 هل آان الدخول متعمدًا وقانونيًا أو متعمدًا وغير قانوني، أو                  يحدد إذا ما آان معروفاً       
 ) . أو طبيعيًاعرضيًا

 
، بما في ذلك ما يصادف من          أنشطة التقييم والرصد التي تبذل ووسائل ومناهج تطبيقها          )ه(

) مثًال حاالت الشك التي تكتنف الموضوع بسبب النقص في المعرفة التصنيفية(مصاعب 
. 

 
 الخيارات التي ينظر فيها لمعالجة هذه المشكلة - 2
 

لمعنيين وعمليات التشاور التي تتم إلى        أصحاب المصلحة ا   (وصف عملية صنع القرار        )أ(
 ) .آخره

 
شاف المبكر، التدابير    تالبحث والرصد، تدريب اإلخصائيين، التوقي، االآ        (نوع التدابير     )ب(

، األحكام    أو العشيرة الوطنية     /تدابير العزل ، استعادة الموئل و              /الرقابية والتحكم      
 ) .القانونية، التعليم وتوعية للجمهور
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 .رات المنتقاة، والجدول الزمني وأسباب انتقاء تلك الخيارات الخيا )ج(
 

 .المؤسسات المسؤولة عن صنع القرار واتخاذ التدابير  )د(
 
 تنفيذ التدابير ، بما في ذلك تقييم الفعالية - 3
 

 الطرائق والوسائل المتخذة للتنفيذ ؛ )أ(
 

ًا تمامًا أو ناجحًا جزئيًا أو غير            مع تحديد ما إذا آان التدبير المتخذ ناجح             (اإلنجازات    )ب(
، بما في ذلك بيان أية آثار مناوئة للتدابير المتخذة على الحفظ واالستخدام المستدام               )ناجح

 للتنوع البيولوجي ؛
 

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

ة، بما في ذلك التعاون عبر الحدود والتعاون اإلقليمي والتعاون               التدابير األخرى الالزم    )أ(
 متعدد األطراف ؛

 
إمكانية تكرار العمليات في مناطق أخرى، أو أنظمة إيكولوجية أخرى أو مجموعات                        )ب(

 أخرى من الكائنات ؛
 

 .تميع المعلومات والنشر الالزم لها  )ج(
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  وزيادة دعم االقتراحات المتعلقة بإتخاذ إجراءاتتنفيذ: المبادرة العالمية للتصنيف  -5/9
 

  ،إن مؤتمر األطراف 
 

مساعدة األمين التنفيذي على تيسير التعاون      ل آلية تنسيق للمبادرة العالمية للتصنيف        ينشئ - 1
، وفقا لإلختصاصات الواردة في المرفق بهذا الدولي وتنسيق األنشطة في إطار المبادرة العالمية للتصنيف 

 مقرر ؛ال
 

 على اإلضطالع باألنشطة ذات        المختصةوالمنظمات   ،    األطراف ، والحكومات         يحث - 2
 :األولوية التالية لدعم المبادرة العالمية للتصنيف 

 
  الوطنية واإلقليمية ذات األولوية من معلومات التصنيف ؛المتطلباتتحديد  )أ(

 
حديد المعوقات واإلحتياجات         إجراء تقييمات للقدرات الوطنية للتصنيف وذلك لت                         )ب(
 على الصعيدين الوطني واالقليمي ، بما في ذلك تحديد أدوات              ،تحديد حجمها   حيثما أمكن ،     و،  التصنيفية

، واآلليات الالزمة إلنشاء هذه األدوات           التصنيف، والمرافق والخدمات الالزمة على جميع المستويات          
 والمرافق والخدمات ودعمها وصيانتها ؛

 
 مراآز المرجعية التصنيفية اإلقليمية والوطنية ؛الاء أو تعزيز إنش )ج(

 
بما في ذلك عن طريق الشراآات بين         ،   في البلدان النامية      وخاصةبناء قدرات تصنيفية      )د(

 ؛ وعن طريق شبكات المعلومات مراآز المرجعية التصنيفية الوطنية واإلقليمية والدوليةال
 

 آانون   31، بحلول      ية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيف              موافاة األمين التنفيذي وآل         )ه(
بما يناسب من برامج ومشاريع ومبادرات للنظر فيها بوصفها مشاريع رائدة في                 ،   2001ديسمبر  /األول

 ؛إطار المبادرة العالمية للتصنيف 
 

، تصنيف   آلية تنسيق المبادرة العالمية لل       من ةساعد، بم  األمين التنفيذي القيام       إلى يطلب - 3
 :ي ما يلب
 

ونًا في الخطة      وضع مشروع برنامج عمل للمبادرة العالمية للتصنيف ، بوصفه مكّ                        )أ( 
االستراتيجية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، يحدد الجداول الزمنية ، واألهداف ، والمنتجات ،                          

خدام المستدام والتقاسم العادل للمنافع، والمشاريع الرائدة مع التشديد على دور ذلك في دعم الحفظ ، واالست 
 وذلك لكي تنظر فيه الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ؛

 
الشروع في أنشطة قصيرة األجل ، بما في ذلك عقد اجتماعات إقليمية للعلماء والمديرين                 )ب( 

 التصنيفية إلحاحًا ، وتيسير وضع مشاريع            وصانعي السياسات من أجل تحديد أولويات أآثر الحاجات              
فة ، وتقديم تقرير عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه                       اقليمية ووطنية لسد االحتياجات الُمعرّ         

 السادس؛
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آما ترد في   (تجميع نتائج اجتماعات الخبراء السابقة المعنية بالمبادرة العالمية للتصنيف              )ج( 
، )(UNEP/CBD/SBSTTA/5/4)تعراض المبادرة العالمية للتصنيف           مذآرة األمين التنفيذي بشأن اس          

واألجزاء ذات الصلة من التقارير الوطنية المقدمة إلى مؤتمر األطراف وتوصيات الهيئة الفرعية المعنية                
بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بشأن المبادرة العالمية للتصنيف ، بوصف ذلك مرجعًا                                        

 يمية المقترحة ؛لالجتماعات االقل
 

استخدام المبادرة العالمية للتصنيف آمنتدى للترويج ألهمية التصنيف واألدوات التصنيفية  )د( 
 في تنفيذ االتفاقية ؛

 
 إلى جميع األطراف والحكومات أن تعين نقطة إتصال وطنية للمبادرة العالمية                       يطلب - 4 

رتبطة بنقاط اإلتصال الوطنية األخرى ، وأن        ، تكون م   2000ديسمبر  / آانون األول  31للتصنيف بحلول   
 تشارك في اقامة شبكات اقليمية لتيسير تقاسم المعلومات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف ؛

 
 آل االتفاقيات والمبادرات والبرامج الدولية واالقليمية المهتمة ببيان دعمها للمبادرة            يدعو - 5 

 طريق األمين التنفيذي ، محددة في سياق ذلك المجاالت التي تهمها              العالمية للتصنيف وآلية تنسيقها ، عن      
 بشكل خاص وأي دعم لتنفيذ المبادرة العالمية للتصنيف يمكن توقعه منها ؛

 
 األطراف المؤهلة واتحادات شرآات األطراف المؤهلة ، على أن تسعى إلى                             يحث - 6 

أعاله من خالل اآلليات المالية ، ويطلب إلى           الحصول على الموارد لإلجراءات ذات األولوية المذآورة           
اآلليات المالية أن تواصل ترويج التوعية بالمبادرة العالمية للتصنيف في أنشطتها اإلرشادية ، مثل مبادرة               
تنمية القدرات وحلقات العمل بشأن الحوارات القطرية ، وأن تستقصي الطرق الكفيلة بتيسير بناء القدرات           

سواء داخل هيكل برنامجها التشغيلي أو خارجه وتنفيذ األنشطة قصيرة األجل                     في مجال التصنيف ،         
 المشار إليها في مرفق هذا المقرر ؛
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 مرفق
 

 إختصاصات آلية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيف
 

 التكليف
 

ية  للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقن            5/3استنادا إلى التوجيه الوارد في التوصية              
والتكنولوجية تساعد آلية التنسيق األمين التنفيذي في تسهيل التعاون الدولي وتنسيق األنشطة بشأن المسائل 

ولدى إضطالع األمين التنفيذي بواليته فإنه سيعمل          . المتعلقة بتنفيذ وتطوير المبادرة العالمية للتصنيف          
مل في المبادرة العالمية للتصنيف ، إلى سائر        عن آثب مع آلية تبادل المعلومات ويقدم تقريرًا عن سير الع           

إجتماعات الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ، وحسب اإلقتضاء ، إلى مؤتمر               
ولن  . 2000نوفمبر  / تشرين الثاني  30وسيعقد اإلجتماع األول آللية التنسيق في موعد أقصاه         . األطراف  

 .التنسيق إال بشرط التمثيل الكافي لجميع األقاليم ورهنًا بالموارد المتاحة تعقد إجتماعات آللية 
 

 األنشطة المحددة قصيرة األجل الواجب إتخاذها قبل االجتماع السادس لمؤتمر األطراف
 

 :سيقوم األمين التنفيذي ، بمساعدة آلية التنسيق ، بما يلي 
 

يف يتمشى مع الخطة االستراتيجية لالتفاقية،        إعداد برنامج عمل للمبادرة العالمية للتصن        )أ( 
 لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ؛

 
عقد اجتماعات إقليمية لرجال العلم والمديرين وصانعي السياسة لتحديد أولويات أآثر                      )ب( 

 الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية              متطلبات التصنيف العالمي إلحاحًا لكي تنظر فيها الهيئة                   
 والتكنولوجية عند إنجازها لبرنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف ؛

 
إنشاء آليات الستخدام المبادرة العالمية للتصنيف آمنتدى للترويج ألهمية التصنيف                           )ج( 

 .وأدوات التصنيف في تنفيذ برامج عمل االتفاقية 
 

 العضوية
 

مين التنفيذي ، بالتشاور مع مكتب الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية                             يقوم األ   
 أعضاء آللية التنسيق ، مع إيالء االعتبار الواجب             10والتكنولوجية ، في أول فرصة ممكنة ، باختيار              

ي عددًا محدودًا من ويدعو األمين التنفيذ. للتوازن الجغرافي بحيث يسمح لكل إقليم بممثلين إثنين بالتناوب       
المنظمات الرائدة ذات الصلة مثل برنامج األمم المتحدة للبيئة ، واليونسكو ، والفاو ، والمجلس الدولي                          
لإلتحادات العلمية ، والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي ، ومرفق البيئة العالمية ، والشبكة                            

 .ية التنسيق األحيائية الدولية ، إلى المشارآة في أعمال آل
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 اإلستراتيجية العالمية لحفظ النباتات -5/10
 

  ،إن مؤتمر األطراف 
 

  أن التنوع النباتي هو شاغل مشترك للبشرية ومورد ضروري لهذا الكوآب ،إْذ يدرك 
 

 أن نسبة تبلغ ثلثي أنواع النباتات في العالم قد تكون معرضة لخطر اإلنقراض                  وإْذ يساوره القلق   
 خالل القرن الحادي والعشرين ، وأن هذا يهدد توقعات البشرية بإستخدام التنوع النباتي لبناء                   في الطبيعة 

 مستقبل مستدام وصحي وتحقيق مستويات معيشة أفضل ،
 

 الذي  (UNEP/CBD/COP.5/INF/32)" جران آناريا " بالمقترح الوارد في إعالن       وإْذ يأخذ علماً   
 النبات وآذلك القرار الصادر عن المؤتمر الدولي السادس عشـر      يدعو إلى وضع استراتيجية عالمية لحفظ     

، ومع  1999 أغسطس/آبللنبات المعقود في سانت لويس ، متسوري ، الواليات المتحدة األمريكية في                   
مراعاة جدول األعمال الدولي للحدائق النباتية في الحفظ ، والبرنامج العالمي لألنواع الغازية ، وبرامج                      

 نة المعنية ببقاء األنواع التابعة لالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ،النباتات للج
 

 بأن اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي هي اتفاقية دولية رائدة لحفظ التنوع                                  يقر - 1 
 البيولوجي واستخدامه استخدامًا مستدامًا ، ويقر آذلك بالطبيعة المتشعبة لحفظ النبات ؛

 
 بالدور المهم للمبادرات الحالية األخرى وال سيما خطة العمل العالمية للحفظ                   يقر أيضاً  - 2 

 الجهود المبذولة حاليًا لتنقيح         ويدركواالستعمال المستدام للموارد الجينية النباتية لألغذية والزراعة ،                 
نظمة األمم المتحدة لألغذية      المبادرة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي وضعتها م               

 والزراعة ؛
 

  أن ينظر في اجتماعه السادس في إنشاء استراتيجية عالمية لحفظ النباتات ؛يقرر - 3 
 

 إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تقدم توصيات يطلب - 4 
لق بوضع استراتيجية عالمية لحفظ النباتات تهدف          إلى مؤتمر األطراف لبحثها في اجتماعه السادس تتع           

 إلى وقف الفقدان الحالي المتواصل غير المقبول للتنوع النباتي ؛
 

ولمساعدة الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بصورة أفضل                - 5 
ء األطراف ، وأن يتصل بالمنظمات          إلى األمين التنفيذي أن يلتمس آرا          يطلبعلى القيام بهذه المهمة ،         

المختصة ، بما في ذلك خطة العمل العالمية لمنظمة األغذية والزراعة ، وبرنامج اإلنسان والمحيط                               
والمنظمة الدولية لصون حدائق      ) اليونسكو(الحيوي التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة                

نواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باإلنقراض ذلك من أجل               النباتات واتفاقية االتجار الدولي في أ         
وسوف يقدم  . جمع معلومات تتعلق بحفظ النباتات ، بما في ذلك معلومات عن المبادرات الدولية الحالية                    

مع تقرير بهذه المعلومات إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية جنبًا إلى جنب 
 .مشورة بشأن العالقة بين حفظ النباتات وبرامج العمل المواضيعية 
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 الموارد المالية اإلضافية -5/11
 

  ،إن مؤتمر األطراف 
 

 ما للموارد المالية الكافية من أهمية حيوية لتنفيذ االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،                       إذ يؤآد  
 من  20ديدة وإضافية عن طريق اآللية المالية طبقًا للمادة                 أهمية تقديم موارد مالية ج         ويؤآد من جديد    

 االتفاقية ؛
 

 إلى مؤسسات التمويل الثنائية واالقليمية ، ومؤسسات األمم المتحدة ،                       وإذ يعرب عن تقديره       
والمنظمات الحكومية الدولية ، والمنظمات غير الحكومية ، وأمانات االتفاقيات التي قدمت معلومات تتعلق 

 رد المالية إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس ؛بالموا
 

 أن عددًا من مؤسسات التمويل قد زادت من دعمها المالي إلى مشروعات التنوع                           وإذ يالحظ  
 البيولوجي وأنشطته أو أنها راعت ذلك في عملياتها العادية ؛

 
 لبيولوجي ؛ بنقص المعلومات الشاملة عن الدعم المالي للتنوع اوإذ يأخذ علمًا أيضًا

 
 بالدراسة الرائدة الخاصة بتوجيه المعونات لخدمة أهداف اتفاقيات ريو التي تتولى                      وإذ يرحب   

 تنفيذها لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ؛
 

 التمويل    إلى األمين التنفيذي أن يواصل تطوير قاعدة بيانات بشأن معلومات                         يطلب - 1 
المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، وأن يوفرها عن طريق آلية غرفة تبادل المعلومات والسبل األخرى لإلتصال 

 حسبما يتناسب ؛
 

 مرفق البيئة العالمية إلى مساعدة األمين التنفيذي ، بالتعاون مع المنظمات                                   يدعو - 2 
ة حول تمويل التنوع البيولوجي بغية تبادل         والمؤسسات الدولية ذات الصلة ، في عقد دورة تدريبية عملي            

المعارف والخبرات فيما بين مؤسسات التمويل ، وفي إستكشاف إمكانية قيام مرفق البيئة العالمية بدور                      
 تمويلي حافز ؛

 
 بالصعاب التي تعترض وضع شكل للمعلومات المعيارية عن الدعم المالي من البلدان    يقر - 3 

 من هذا 2االتفاقية ، ويطلب إلى الدورة التدريبية العملية المشار إليها في الفقرة المتقدمة األطراف ألهداف 
 المقرر أن تقدم مزيدًا من المشورة إلى األمين التنفيذي حول هذه المسألة ؛

 
 البلدان المتقدمة األطراف ويشجع البلدان النامية األطراف على إقامة عملية لرصد               يحث - 4 

البيولوجي ، ولتقديم المزيد من المعلومات في تقاريرها الوطنية عن الدعم المالي                     الدعم المالي للتنوع      
 للتنوع البيولوجي إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس ؛
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 ، فيما يدعو ، مؤسسات التمويل ، وهيئات األمم المتحدة ، والمنظمات الحكومية                      يدعو - 5 
ة نقاط إتصال ، وإلى إنشاء عالقة إبالغ مع اإلتفاقية ، وإلى             الدولية والمنظمات غير الحكومية ، إلى تسمي      

 موافاة األمين التنفيذي بمعلومات عن أنشطتها الداعمة ألهداف اإلتفاقية ؛
 

 بأن الحصول على معلومات أآثر شموًال تتعلق بالدعم المالي من جميع المصادر ذات يقر - 6 
مج العمل التي أنشأها مؤتمر األطراف من شأنه أن يساعد              الصلة لتنفيذ أهداف االتفاقية بما في ذلك برا           

على تقديم مزيد من التوجيهات إلى اآللية المالية وعلى رفع مستوى التنسيق مع مؤسسات التمويل                                  
 األخرى؛

 
 إلى األمين التنفيذي أن يستكشف مزيدًا من احتماالت التعاون مع األعمال التي                       يطلب - 7 

 في إطار اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة ، وأن 21لية حول جدول أعمال القرن  َتجِري بشأن القضايا الما   
  ؛2001يسهم في المشاورة عالية المستوى عن التمويل من أجل التنمية التابعة للجمعية العامة في عام 

 
 إلى األمين التنفيذي أن يواصل تطوير التعاون مع آليات التمويل التابعة                        يطلب أيضاً   - 8 

التفاقيات واالتفاقات ذات الصلة ومع برامج التنوع البيولوجي التابعة للمنظمات الدولية واإلقليمية ،                          ل
حسبما يتناسب وبناًء على طلبها وذلك لمساعدتها على تحديد استراتيجياتها وبرامجها التمويلية ، وتعزيز                 

 بناء القدرات لديها ؛
 

يز الدعم لتنفيذ أهداف االتفاقية المتعلقة بالتنوع          البلدان المتقدمة األطراف على تعز       يحث - 9 
البيولوجي في سياسات التمويل التابعة لمؤسسات التمويل الثنائية الخاصة بها ومؤسسات التمويل اإلقليمية          

 ومتعددة األطراف ؛
 

 البلدان النامية األطراف على إدراج سبل ووسائل لدعم تنفيذ أهداف االتفاقية                             يحث - 10 
  بالتنوع البيولوجي في حوارها مع مؤسسات التمويل ؛المتعلقة

 
 أهمية الدعم المالي لتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية                         يؤآد - 11 

 ولبناء القدرات وذلك لتنفيذ بروتوآول قرطاجنة ؛
 

ع الخاص  أن إشراك القطا ويقرر.  بالطبيعة المتشعبة إلشراك القطاع الخاص       يحيط علماً  - 12
سوف ُيْدَرُج حسبما يتناسب في جدول أعمال مؤتمر األطراف في اجتماعاته العادية وأن يدمج في البنود                    

 القطاعية والمواضيعية في إطار برنامج عملها ؛
 

 بأن إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين يمكن أن يسهموا في تنفيذ             يحيط علمًا أيضاً   - 13
 اإلتفاقية ؛

 
األطراف إلى أن تدرج في تقاريرها الوطنية الثانية معلومات عن إشراك القطاع                 يدعو  - 14 
 الخاص ؛
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 برنامج األمم المتحدة للبيئة من خالل مبادرات قطاعه المالي والبنك الدولي                                يدعو - 15 

 والمؤسسات المالية األخرى إلى تعزيز النظر في التنوع البيولوجي من جانب القطاع المالي ؛
 

 األطراف على تعزيز النظر ، في حدود تشريعاتها الوطنية ، في اإلعفاءات                                حثي - 16 
 إلى األمين التنفيذي أن     ويطلبالضريبية في نظم الضرائب الوطنية للتبرعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي           
 يشجع المؤسسات الخيرية على دعم األنشطة التي تعزز تنفيذ اإلتفاقية ؛

 
التنفيذي أن يعد تقريرًا عن تنفيذ هذا المقرر لكي ينظر فيه مؤتمر                        األمين     يطلب إلى   - 17 

 .األطراف في اجتماعه السادس 
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 االستعراض الثاني لآللية المالية -5/12
 

  ،إن مؤتمر األطراف 
 

 أن يعتمد مرفق هذا المقرر الذي يحتوي على أهداف ومعايير لالستعراض الثاني                   يقرر - 1
 ذي جرى في الوقت المطلوب لالجتماع السادس لمؤتمر األطراف ؛لفاعلية آلية التمويل ال

 
  أنه ينبغي أن يجرى هذا االستعراض الثاني تحت سلطة مؤتمر األطراف ؛يقرر أيضًا - 2

 
 أنه استنادًا إلى نتائج االستعراض ، يتخذ مؤتمر األطراف اإلجراء المناسب                يقرر آذلك  - 3

 رة لذلك ؛لتحسين فاعلية اآللية إذا دعت الضرو
 

 مرفق
 

 صالحيات االستعراض الثاني لفاعلية اآللية المالية
 

 األهداف -ألف 
 
سوف يقوم مؤتمر األطراف باستعراض فاعلية اآللية المالية بما في            ،   3الفقرة  ،   21وفقا للمادة    -1

جراء مناسب    ، بهدف اتخاذ إ        2 ، الفقرة       21ذلك المعايير والمبادئ التوجيهية المشار إليها في المادة                 
 :ولهذا الغرض سوف تشمل الفاعلية ما يلي . لتحسين فاعلية اآللية إذا تطلب األمر ذلك 

 
 ، وآذلك في        تقديم الموارد المالية    توفير و  في   وبنيتها المؤسسية     فاعلية اآللية المالية         )أ(

 اإلشراف على أنشطتها الممولة من مواردها ورصدها وتقييمها ؛
 

 توجيهات البيئة العالمية ، آهيكل مؤسسي لتشغيل اآللية المالية ، مع              تمشي أنشطة مرفق   )ب(
  ؛ ومؤتمر األطراف

 
ة التي يمولها مرفق البيئة العالمية بشأن تنفيذ االتفاقية                وآفاءة واستدامة األنشط   فاعلية    )ج(

 .وتحقيق أهدافها الثالثة 
 

 المنهجية -باء 
 
 إلى   1996نوفمبر   /لية للفترة من تشرين الثاني           سوف يشمل االستعراض أنشطة اآللية الما               - 2

 ؛  مع إهتمام خاص باألنشطة التي بذلت في الفترة ذاتها2001 يونيه/حزيران
 
سوف يشمل اإلستعراض جميع البرامج التشغيلية لآللية المالية والتي لها صلة باالتفاقية المتعلقة                  - 3

 بالتنوع البيولوجي ؛
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سطة جهة تقييم محايدة ، ويستعين بجملة مصادر معلومات من بينها              ينفذ االستعـراض بوا  سوف   - 4
 :ما يلي 

 
 ؛اآللية المالية المتعلقة ببشأن خبراتهم والبلدان  األطراف المقدمة منالمعلومات  )أ(

 
 هتقاريره إلى مؤتمر األطراف ، وتقارير      ومنها  عدها مرفق البيئة العالمية      التي ي تقارير  ال )ب(

التي لم تزل قيد البحث ، وتقارير       برامج  التشغيلية عن برامجه وال    ه للبرنامج ، وتقارير   وضع الحالي عن ال 
مرفق ،   الوتقارير تشغيل برامج       وخصوصًا دراسة األداء الشاملة الثانية ،               برنامج الرصد والتقييم ،      

 السنوي عن أداء البرامج ؛تقرير الو
 

 ي تعدها الوآاالت المنفذة ؛عمليات استعراض المشاريع وتقارير التقييم الت )ج(
 

بأنشطة التنوع    من آخرين من أصحاب المصالح الذين لهم صلة                          ةمدقممعلومات     )د(
 .مرفق البيئة العالمية من  ةولمالبيولوجي الم

 
 المعايير -جيم 

 
  :من ضمنها تقييم فاعلية اآللية المالية مع األخذ في الحسبان جملة أمور رييج - 5
 

جراءات التي اتخذتها اآللية المالية استجابة لإلجراءات التي طلبها مؤتمر             الخطوات واإل  )أ( 
 ؛4/11 في اجتماعه الرابع لتحسين فعالية اآللية المالية ، آما وردت في مرفق مقرره األطراف

 
اإلجراءات التي تتخذها اآللية المالية استجابة لتوجيهات مؤتمر األطراف ، آما وردت                   )ب( 

  ؛5/13 و4/13 و3/5 و2/6 و1/2في المقررات 
 

 نتائج وتوصيات دراسة األداء الشاملة الثانية التي يجريها مرفق البيئة العالمية ؛ )ج( 
 

 . يثيرها األطرافأخرى أي مسألة هامة  )د(
 

 اإلجراءات -ال د
 
خبرة يتعاقد األمين التنفيذي مع جهة تقييم محايدة ذات      في إطار سلطة مؤتمر األطراف وبدعمه ،         - 6

 .على إجراء التقييم ، وفقًا لألهداف والمنهجية والمعايير سالفة الذآر 
 
موافاة  ل ون، بما في ذلك المنظمات ذات الصلة ، مدعو              أصحاب المصالح    ووالبلدان  األطراف   - 7

اآللية وآفاءة  رائهم التفصيلية حول فاعلية      ، بآ  2001 سبتمبر/أيلول 30في موعد أقصاه     األمين التنفيذي   
 .االستعراض فترة لمالية على أساس خبراتهم المكتسبة خالل ا
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صممتها هيكلة المراسالت المذآورة أعاله بشكل يتمشى مع استمارة االستبيان التي              تم  يجب أن ت   - 8
باستخدام المعايير المعتمدة في الصالحيات القائمة ، والتي يجب إرسالها إلى األطراف بأسرع             جهة التقييم   
 وتقوم جهة التقييم بتجميع وتوليف المعلومات       .بعد االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف      يًا  عملوقت ممكن   
 .التي تتلقاها 

 
تقوم جهة التقييم بما يلزم من دراسات مكتبية ومقابالت وزيارات ميدانية وتعاون مع أمانة مرفق                  - 9

 .وارد البيئة العالمية آما يتطلب األمر إلعداد الدراسة، رهنًا بتوافر الم
 
تقدم المعلومات بعد تجميعها وتوليفها ومعها التوصيات الواردة بشأن عمليات التحسين في                               - 10

المستقبل إستجابة لإلستبيان ومعها أيضًا تقرير جهة التقييم ، إلى المكتب إلستعراضها والتعليق عليها قبل                
 .تعميمها على األطراف 

 
أمانة (إلى مرفق البيئة العالمية     ه تقرير جهة التقييم أيضًا ،        وليف ، ومع  الت و يقدم مشروع التجميع   - 11
تدرج هذه المالحظات في وسوف  .  عليها مالحظاتهاوإبداءلتقوم باستعراضها ) مرفق والوآاالت المنفذةال

  .درهاا مصبيان مع الوثائق
 
من االجتماع السادس    على األقل إلى األطراف قبل ثالثة أشهر        يقدم األمين التنفيذي هذه الوثائق         - 12

 .لمؤتمر األطراف 
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 مزيد من التوجيهات لآللية المالية -5/13
 

  ، األطرافمؤتمرإن 
 

  ،(UNEP/CBD/COP/5/7)  البيئة العالميةمرفق تقرير وقد درس 
 

 فيما يتعلق بالتوجيهات (UNEP/CBD/COP/5/13/Add.1) بمذآرة األمين التنفيذي وإذ يحيط علمًا 
  ،4/11 من المقرر 4 بنود جدول أعمال اإلجتماع الخامس ، إستجابة لما جاء بالفقرة السابقة بشأن

 
 لتوفير تمويل إضافي ألنشطة التمكين            البيئة العالمية    مرفق بجهود     وإذ يحيط علمًا مع التقدير         

 على مواصلة تحسين فرص البلدان النامية األطراف              ويحثه بموجب تدابير عاجلة ،           البيولوجي لتنوعل
 للوصول إلى التمويل وزيادة مرونته في معايير تشغيله ،

 
 الذي يطلب إلى أمانته ، بالتشاور مع الوآاالت          البيئة العالمية  مرفق بمقرر مجلس    يرحب - 1 

 ، وضع إستراتيجية أولية لمساعدة البلدان في اإلستعداد           المتعلقة بالتنوع البيولوجي   اإلتفاقيةالمنفذة وأمانة   
 توآول قرطاجنة للسالمة األحيائية ،لبدء نفاذ برو

 
 فيما يتعلق بتوفير الموارد  البيئة العالميةمرفق تقديم التوجيهات اإلضافية التالية إلى   يقرر - 2 

وبهذا الصدد فإن    .  األطراف مؤتمر الصادرة عن    4/13 و 3/5 و 2/6 و 1/1المالية ، بما يتفق والمقررات      
 مالية إلى البلدان النامية األطراف لألنشطة والبرامج القطرية التي             سوف يقدم موارد    البيئة العالمية  مرفق

تتفق واألولويات واألغراض القطرية ، آخذًا في اإلعتبار أن التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والقضاء                       
بإعتباره  ،    البيئة العالمية  مرفقعلى الفقر هما أولويتان أوليتان ال يعلى عليهما بالنسبة للبلدان النامية ، و                

 :الهيكل المؤسسي الذي يشغل اآللية المالية ينبغي أن يقدم الدعم 
 

للمشاريع التي تتبع نهج النظم اإليكولوجية ، دون المساس باإلحتياجات واألولويات                          )أ( 
القطرية المختلفة والتـي يمكن تتطلب تطبيق نهج من بينها برامج الحفاظ على أنواع معينة بذاتها ، وفقًا                        

  ؛5/6رر للمق
 

 :آأولوية للمشاريع التي  )ب( 
 

من 5/5 الزراعي ، وفقًا للمقرر  البيولوجيالتنوعتنفذ برنامج عمل اإلتفاقية بشأن  ‘1‘
 التنوعخالل اإلنجاز والتنفيذ في الموعد المالئم لبرنامج التشغيل الخاص ب                          

 صلة؛ الزراعي ، ومن خالل تطوير وتنفيذ برامج تشغيلية أخرى ذات البيولوجي
 

تنفيذ برنامج عمل اإلتفاقية بشأن التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه                    ‘2‘
 من خالل وضع وإستعراض وتنفيذ برامج تشغيلية          5/23الرطبة ، وفقًا للمقرر      
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وبالذات البرنامج التشغيلي بشأن النظم اإليكولوجية لألراضي القاحلة واألراضي         
 شبه القاحلة ؛

 
 الحراجي على الصعد       البيولوجي التنوعتنفيذ برنامج عمل بشأن        المساعدة في     ‘3‘

القطرية ودون اإلقليمية واإلقليمية ، وإعتبار األغراض التشغيلية لبرنامج العمل            
  ؛5/4المذآور آنفًا توجيهات للتمويل وفقًا للمقرر 

 
تخدامها للمشاريع التي تساعد في وضع وتنفيذ المبادرة الدولية لصون الملقحات وإس                        )ج( 

  ؛5/5المستدام في الزراعة ، وفقًا للمقرر 
 

لبناء القدرات على الصعد القطرية ودون اإلقليمية واإلقليمية للتصدي لقضية تبييض                       )د(
  ؛5/3 البحري والساحلي ، وفقًا للمقرر  البيولوجيالتنوعالمرجان في سياق تنفيذ برنامج عمل بشأن 

 
 ، التي تستهدف المساعدة 5/19 من المقرر 6إليها في الفقرة للعمليات اإلستشارية المشار  )ه( 

 ربما يضع مبادئ توجيهية      األطراف مؤتمرفي إعداد التقارير القطرية الثانية ، مع األخذ في اإلعتبار أن              
 للتقارير القطرية الالحقة ؛

 
  ؛5/14للمشارآة في آلية تبادل المعلومات التابعة لإلتفاقية ، وفقًا للمقرر  )و( 

 
  ؛5/26للمشاريع التي سوف تتصدى لقضية الوصول للمنافع وتقاسمها وفقًا للمقرر  )ز( 

 
للمشاريع التي تدمج التدابير الحافزة التي تعزز وضع وتنفيذ تدابير حافزة إجتماعية                          )ح( 

  ؛5/15وإقتصادية وقانونية لصون التنوع البيولوجي وإستخدامه المستدام ، وفقًا للمقرر 
 

واألحكام ) ي (8لتنفيذ النشاطات ذات األولوية المحددة في برنامج العمل بشأن المادة                    )ط( 
  ؛5/16ذات الصلة بها ، وفقًا للمقرر 

 
لتعزيز القدرات على وضع برامج رصد ومؤشرات مالئمة للتنوع البيولوجي وفقًا للمقرر  )ي( 

  ؛5/7
 

 في األنشطة ذات الصلة التي يبذلها            لمواصلة تعزيز الوعي بمبادرة التصنيف العالمية          )ك( 
 ، مثل حلقات العمل الخاصة بالحوارات القطرية ، وتيسير بناء القدرات في مجال                       البيئة العالمية   مرفق

 التصنيف ، بما في ذلك مبادرة تنمية القدرات ؛
 

لتطوير القدرات في مجال تثقيف وتوعية الجماهير واإلتصال فيما يتعلق بالتنوع                                )ل( 
  ؛5/17لوجي على الصعيدين القطري واإلقليمي ، وفقًا للمقرر البيو
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  ؛5/8لألنشطة التي تنفذ البرنامج العالمي لألنواع الغازية وفقًا للمقرر  )م( 
 

لتنفيذ تدابير بناء القدرات لوضع وتنفيذ خطط قطرية وقطاعية لصون النظم اإليكولوحية              )ن(
دام ، بما في ذلك إجراء عمليات تقييم شاملة للتنوع البيولوجي                للمياه الداخلية وإستخدامها على نحو مست        

للمياه الداخلية ، وبرامج بناء قدرات لرصد وتنفيذ برنامج العمل واإلتجاهات فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي 
 .للمياه الداخلية ولجمع المعلومات ونشرها فيما بين المجتمعات المشاطئة لألنهار 
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 )18المادة (لمي والتقني وآلية تبادل المعلومات التعاون الع -5/14
 

  ،إن مؤتمر األطراف 
 

 2/6 و2/3 و1/2 طلباته السابقة إلى مرفق البيئة العالمية ، والـواردة في المقررات إْذ يؤآد مجدداً   
ادل  ، لتقديم الدعم للتعاون العلمي والتقني ولبناء القدرات فيما يتعلق بآلية تب                   4/13 و 4/2 و 3/5 و 3/4و

 المعلومات ،
 

 ، الذي قام مؤتمر األطراف فيه بإنشاء لجنة إستشارية غير رسمية يتولى                3/4 بالمقرر   وإْذ يذآر  
 4/2األمين التنفيذي تشكيلها وتنسيق أعمالها بشفافية ، بقصد مساعدة آلية تبادل المعلومات ، وبالمقرر                       

 غير الرسمية مساعدة آلية تبادل المعلومات       الذي طلب مؤتمر األطراف فيه أن تواصل اللجنة اإلستشارية         
 في تأدية وظائفها أثناء المرحلة الرائدة وبعدها ،

 
 بتقرير اإلستعراض المستقل للمرحلة الرائدة آللية تبادل المعلومات                                يحيط علماً    - 1 

(UNEP/CBD/COP/5/INF/2)؛  
 

  ؛(UNEP/CBD/COP/5/INF/3) تنفيذ الخطة اإلستراتيجية آللية تبادل المعلومات يؤيد - 2 
 

 إلى األمين التنفيذي ، بالتشاور مع اللجنة اإلستشارية غير الرسمية ، رصد                               يطلب - 3 
واستعراض عمل آلية تبادل المعلومات وتقديم تقرير لمؤتمر األطراف في اجتماعه السادس عن أي                             

 تعديالت مقترحة لعمل آلية تبادل المعلومات أو الخطة االستراتيجية ؛
 

 إعتبار الخطة اإلستراتيجية آللية تبادل المعلومات مكونًا للخطة اإلستراتيجية                          يقرر - 4
 لإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ؛

 
، /UNEP/CBD/COP/5/INF)( برنامج العمل األطول أجًال آللية تبادل المعلومات              يؤيد - 5 

 دان في تنفيذ برنامج العمل هذا ؛ويسلم بأهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه الشراآة بين البل
 

 األطراف والحكومات ، رهنًا بتوافر الموارد ومع مراعاة األهمية ، بإتخاذ                             يوصي - 6 
 ؛2002 – 2001التدابير المحددة في المرفق األول لهذا المقرر بإعتبارها ذات أولوية لفترة السنتين 

 
 األهداف  4/ 3شار إليها في المقرر        أن يكون للجنة اإلستشارية غير الرسمية الم            يقرر - 7 

 :التالية 
 

إسداء المشورة بشأن المسائل المتعلقة بآلية تبادل المعلومات ، وبصورة خاصة ، عن                       )أ( 
 آيفية تحسين فعالية آلية تبادل المعلومات بوصفها آلية لتعزيز التعاون العلمي والتقني ؛
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 شأن آلية تبادل المعلومات ؛ ب األطرافمؤتمرتيسير تنفيذ التوجيهات من  )ب( 
 

 تيسير قدر أآبر من مساهمات األطراف في تطوير آلية تبادل المعلومات ؛ )ج( 
 

 تقديم المشورة بشأن سبل ووسائل تيسير إنشاء شبكة آللية تبادل المعلومات ؛ )د( 
 

ة تيسير وتشجيع التعاون مع شبكات المعلومات الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصل                       )ه( 
 والمبادرات المتعلقة بها ؛

 
 أن يكون إستمرار وتكليف اللجنة اإلستشارية غير الرسمية موضوع إستعراض في          يقرر - 8 

  . األطرافمؤتمراإلجتماع السابع ل
 

 األمين التنفيذي ، بالتشاور مع اللجنة االستشارية غير الرسمية ، أن يضع إجراءات يدعو - 9 
ير الرسمية إلستعراضها في اإلجتماع السابع لمؤتمر األطراف وإتاحة هذه               تشغيلية للجنة اإلستشارية غ    

 اإلجراءات وآذلك العضوية عن طريق آلية تبادل المعلومات ؛
 

 األمين التنفيذي ، بالتشاور مع اللجنة اإلستشارية غير الرسمية وغيرها من                   يطلب إلى  - 10
 .ذ األنشطة المحددة في المرفق الثاني للمقرر الحاليالهيئات ذات الصلة ، ورهنا بتوافر الموارد ، أن ينف

 
 المرفق األول

 
 التدابير التي يتعين أن تتخذها األطراف والحكومات خالل فترة السنتين

  ، رهنًا بتوافر الموارد ومالءمتها2002 – 2001
 

 لها  وضع أدلة وطنية للمؤسسات العلمية والخبراء العاملين في مجاالت مواضيعية محددة           )أ( 
 صلة باإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وجعلها متاحة من خالل آلية تبادل المعلومات ؛

 
إجراء دراسات إستقصائية إلنشاء خط أساس وطني لمبادرات التعاون العلمي والتقني                    )ب( 

 القائمة والمتصلة بتنفيذ أحكام اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ؛
 

 تعزيز نقاط إتصال وطنية آللية تبادل المعلومات ؛إنشاء أو  )ج( 
 

القيام ، عن طريق نقاط اإلتصال الوطنية آللية تبادل المعلومات ، بإنشاء روابط مع                            )د( 
المنظمات غير الحكومية والمؤسسات األخرى التي لديها قواعد بيانات هامة وذات صلة أو تضطلع بعمل                

 هام بالنسبة للتنوع البيولوجي ؛
 

 إنشاء نقاط إتصال إقليمية أو دون إقليمية آللية تبادل المعلومات ؛ )ه( 
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إنشاء نقاط إتصال للمواضيع التي تهم آلية تبادل المعلومات على المستويات الوطنية                         )و( 
 واإلقليمية ودون اإلقليمية ؛

 
طراف مواصلة تطوير آلية تبادل المعلومات لمساعدة األطراف من البلدان النامية واأل                   )ز( 

التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال في الحصول على المعلومات في مجال التعاون العلمي والتقني ،                             
 :وبالذات في ما يلي 

 
 فرص التمويل ؛ ‘1‘

 
 الوصول إلى التكنولوجيا ونقلها ؛ ‘2‘

 
 مرافق التعاون في مجال البحوث ؛ ‘3‘

 
 إعادة المعلومات إلى منشئها األصلي ؛ ‘4‘

 
 رص التدريب ؛ وف ‘5‘

 
تعزيز وتيسير اإلتصال بالجهات التي لها صلة بتقديم هذه الخدمات من مؤسسات  ‘6‘

 .ومنظمات وقطاع خاص 
 

إعتبار الجهات مصدر المعلومات شرآاء رئيسيين آوسيلة لضمان توافر مجموعة هامة               )ح( 
 من المعلومات العلمية والتقنية ؛

 
طاع الخاص ، والمنظمات غير الحكومية وآذلك جميع                 إعتبار الجمهور العام ، والق          )ط( 

 المستويات الحكومية جماهير مستهدفة هامة آللية تبادل المعلومات ؛
 

طرح مبادرات تجعل المعلومات المقدمة من خالل آلية تبادل المعلومات أآثر فائدة                             )ي( 
 للباحثين وصانعي القرارات ؛

 
غراض زيادة وتيسير تنفيذ آلية تبادل المعلومات        وضع وتقديم وتقاسم خدمات وأدوات أل       )ك( 

 ومواصلة تحسين تداعمها مع اإلتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وإتفاقية ريو ؛
 

إجراء تحليل للجدوى اإلقتصادية لتنفيذ آلية تبادل المعلومات ، مع مراعاة اإلستثمارات                  )ل( 
 .ولوجية والمعلوماتية في الموارد المؤسسية والبشرية والمالية والتكن
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 المرفق الثاني
 

 األنشطة التي يتعين أن ينفذها األمين التنفيذي ، بالتشاور مع
 اللجنة االستشارية غير الرسمية والهيئات األخرى

 ذات الصلة ، رهنا بتوافر الموارد
 

ثله من  إستحداث طرق ووسائل تكفل مزيدًا من الفهم لدور آلية تبادل المعلومات ولما تم                  )أ( 
 قيمة مضافة ؛

 
مواصلة إبتكار أدوات ومجموعات تدريب غير معتمدة على شبكة اإلنترنيت لمساعدة                    )ب( 

 األطراف في جهود التنفيذ الوطنية ؛
 

تحديد ووضع ترتيبات تعاونية مع نقاط اإلتصال المواضيعية الدولية التي تستطيع أن تقدم  )ج( 
 :بة ، مستخدمًا المعايير التالية معلومات مواضيعية تكون ذات صلة ومناس

 
الخبرات في المواضيع التي لها صلة مباشرة باإلتفاقية المتعلقة بالتنوع                                    ‘1‘

 البيولوجي؛
 

 التجارب والخبرات على المستوى الدولي ؛ ‘2‘
 

التأييد للترتيبات التعاونية المقترحة من جانب ثالث نقاط إتصال وطنية على                       ‘3‘
 األقل ؛

 
 وضوع محدد وفترة زمنية محددة ؛تعيين م ‘4‘

 
 إختيار نقطة أو أآثر من نقاط اإلتصال المواضيعية لكل موضوع ؛ ‘5‘

 
 القدرة على دعم البنية التحتية ؛ ‘6‘

 
 توفير محتويات ذات صلة ؛ ‘7‘

 
 الخبرة بقضايا محددة ؛ ‘8‘

 
 القدرة على دعم أهداف آلية تبادل المعلومات ؛ ‘9‘

 
  أهداف الشرآاء اآلخرين ؛القدرة على دعم ‘10‘
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 توفير فرص الحصول على المعلومات دون معوقات ؛ ‘11‘
 

السماح بأن يظل حق اإلحتفاظ بالمعلومات الموفرة ، وآذلك إتاحة المعلومات                     ‘12‘
 التحويلية في المجال العام ، للجهة التي قدمت المعلومات ؛

 
جل أنشطة آلية تبادل المعلومات ،            عقد حلقات عمل إقليمية لدعم بناء القدرات من أ                   )د(

والتدريب والتوعية ، مع الترآيز على التعاون في مجال المعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بما يفيد في 
تنفيذ وإدارة آلية تبادل المعلومات على الُصعد الوطنية ودون اإلقليمية والحيوية الجغرافية ، واإلقليمية،                     

 حسبما هو مناسب ؛
 

الهيئة عمل   برنامج   عية في إطار       يضارح مبادرة رائدة لدعم العمل في القضايا المو              ط )ه(
 :الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يشمل 

 
قيام نقاط اإلتصال الوطنية بتحديد المؤسسات والخبراء الوطنيين العاملين في                   ‘1‘

 المتبادلة مع سجالت        موضوعات محددة ، بما في ذلك عن طريق الروابط                    
 الخبراء في الميادين ذات الصلة باإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ؛

 
قيام نقاط اإلتصال الوطنية بتزويد الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية                            ‘2‘

 والتقنية والتكنولوجية بالمعلومات ذات الصلة ؛
 
خالت للتقييمات ذات الصلة التي تقوم       إستخدام آلية تبادل المعلومات في جمع مد         ‘3‘

 بها الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ؛
 
تحديد إحتياجات التعاون العلمي والتقني على الصعيد القطري من أجل تنفيذ                        ‘4‘

 المبادرات الرائدة ؛
 

دل المعلومات من تيسير       إقتراح خيارات لتحسين الطرق والوسائل التي تمكن آلية تبا                 )و(
 الوصول إلى التكنولوجيا ونقلها ؛

 
وضع قائمة بأفضل الممارسات وتحديد الوظائف المحتملة التي يمكن التوصية بها لكي                   )ز(

 تنفذها نقاط اإلتصال القطرية التابعة آللية تبادل المعلومات ؛
 

لتحسين تبادل البيانات     تحديد ما يمكن تحديده من النماذج والبروتوآوالت والمعايير                     )ح(
المتعلقة بالتنوع البيولوجي وآذلك المعلومات والمعارف ، بما فيها التقارير القطرية وعمليات تقييم التنوع          

 ؛ البيولوجي وتقارير توقعات التنوع البيولوجي العالمية ، وعقد إجتماع غير رسمي لبحث هذه القضية
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تعاونية للتغلب على الحواجز اللغوية التي تؤثر          تحديد الخيارات وإستكشاف الترتيبات ال       )ط(
 على إستخدام آلية تبادل المعلومات ، بما في ذلك تطوير أو توحيد األدوات والخدمات ؛

 
وضع برنامج إلكتروني عالمي للتعاون العلمي والتقني في التنوع البيولوجي يكون ميسرًا  )ي(

  من اإلتفاقية ؛18ات وإحتياجات األطراف وفقًا للمادة للجمهور عامة عن طريق اإلنترنيت ومتفقًا مع طلب
 

التشجيع على إنشاء وإبقاء مواقع نظيرة على ويب سايت اإلتفاقية ، في المناطق األخرى                )ك(
لمنظومة األمم المتحدة ، حسبما هو مناسب ، بغية تحسين فرص الوصول إلى المعلومات الموجودة في                      

 .شبكة اإلنترنيت 
 



 UNEP/CBD/COP/5/23 
 Page 156 
 
 

 
…/ 

 حافزةالبير تداال -5/15
 

  ،إن مؤتمر األطراف 
 

  ، لعناصرهستخدام المستداماال بأهمية تدابير الحفز في تحقيق حفظ التنوع البيولوجي وإْذ يقّر 
 

لم تولها العالقات واألنماط        عالمية    بأن التنوع البيولوجي يؤدي لإلنسانية خدمات                   موإْذ يسلّ   
 تراف الكافي ،والسياسات اإلقتصادية الحالية اإلهتمام واإلع

 
 برنامج عمل للنهوض بتنمية وتنفيذ تدابير الحفز اإلجتماعية واإلقتصادية والقانونية ينشئ - 1 

 :لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ، بالتداؤب مع برامج عمل محددة ، وذلك من أجل 
 

 ؛دعم األطراف والحكومات والمنظمات في وضع سياسات ومشاريع عملية  )أ(
 

وضع توجيه عملي لآللية المالية من أجل الدعم الفعال وترتيب األولويات لهذه السياسات               )ب(
 والمشاريع ؛

 
 : أن تسفر أنشطة برنامج العمل عما يلي يقرر - 2 

 
تقييم نماذج تدابير الحفز الموجودة ، وإستعراض دراسات الحالة ، وتحديد الفرص                             )أ( 

 ر المعلومات عن طريق آلية تبادل المعلومات وسبل أخرى حسب اإلقتضاء، ونش زJالجديدة لتدابير الحف
 ؛
 

تطوير أساليب لترويج المعلومات عن التنوع البيولوجي في قرارات المستهلكين وذلك،                 )ب( 
  ؛ ، إذا آان مناسبًايكولوجيةاإلمثًال ، بوضع العالمات 

 
م عمليًا ، من أجل القيام ، على نحو           تقدير قيم التنوع البيولوجي حسبما هو مناسب ومالئ          )ج( 

 أفضل ، بتدخيل هذه القيم في مبادرات السياسة العامة ومقررات القطاع الخاص ؛
 

 مراعاة شواغل التنوع البيولوجي في خطط المسؤولية ؛ )د( 
 

 إيجاد حوافز إلدماج شواغل التنوع البيولوجي في جميع القطاعات ؛ )ه( 
 

 األمم المتحدة    منظمةفيذي التعاون مع المنظمات ذات الصلة مثل             إلى األمين التن     يطلب - 3 
 ، ومؤتمر األمم المتحدة للتنمية              في الميدان اإلقتصادي        ومنظمة التعاون والتنمية       لألغذية والزراعة  

  لحفظ الطبيعة    الدولي واإلتحاد      األمم المتحدة للبيئة      برنامج و   األمم المتحدة اإلنمائي      برنامجوالتجارة و  
 لإلضطالع بجهد منسق ، والقيام ، في هذا الجهد ، آمرحلة                  اإلتحاد العالمي للحفظ    –رد الطبيعية    والموا

 :أولى ، بما يلي 
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جمع ونشر معلومات إضافية عن الصكوك الداعمة للحوافز اإليجابية وألدائها ، وإعداد                 )أ( 
ية بينها وبين غيرها من تدابير مصفوفة تبين مجموعة الصكوك المتاحة ، والغرض منها ، والعالقة التفاعل

 من شأنها أن     مالئمة ، آلما آان مناسب ،        السياسة العامة ومدى فعاليتها ، بغية تحديد وتصميم صكوك               
 تدعم التدابير اإليجابية ؛

 
اإلستمرار في جمع المعلومات عن تدابير الحفز الخاطئة ، وعن الطرق والوسائل                              )ب( 
دراسات الحالة   آثارها السلبية على التنوع البيولوجي ، عن طريق                   لتخفيف وطأة     إلزالة أو     الالزمة   

 ، والنظر في آيفية تطبيق هذه الطرق والوسائل ؛والدروس المستفادة 
 

 وتنفيذ تدابير الحفز ، آي تنظر فيها الهيئة الفرعية المعنية                       لتصميموضع مقترحات      )ج( 
السابع وينظر فيها مؤتمر األطراف في          السادس أو  بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في إجتماعها       

 إجتماعه السادس ؛
 

 إدماج اإلجراءات المتعلقة بتدابير الحفز في برامج العمل المواضيعية وآفالة التداعم يقرر - 4
 لتطوير عناصر أساسية      الحافزة هي   أن التدابير  مالحظةبين األنشطة المتعلقة باإلستخدام المستدام ، مع           

 الة لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وخاصة على مستوى المجتمعات المحلية ؛ فعجـنه
 

اإلتفاقات مع    الحوافز إلى األمين التنفيذي أن يشجع على العمـل المنسق بشأن                      يطلب - 5 
الدولية األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمنظمات ذات الصلـة ، علمًا ، بصفة خاصة ، أن خطة                            

 2001 – 2000العمل المشترآة إلتفاقية التنوع البيولوجي وإلتفاقية األراضي الرطبـة للفترة                                 
(UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/12)النظر في التدابير الحافزة ؛على مل ت تش 

 
 األطراف والحكومات األخرى على إستكشاف ما يمكن من الطرق والوسائل التي                يحث - 6 

ذة من خالل بروتوآول آيوتو بموجب إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن                 تسمح للتدابير الحافزة المتخ     
 .تغير المناخ بأن تسهم بدورها في تحقيق أهداف إتفاقية التنوع البيولوجي 
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 واألحكام ذات الصلة) ي (8المادة  -5/16
 

  ،إن مؤتمر األطراف 
 

  ،4/9 إلى مقرره إْذ يشير
 

يانة معارف وإبتكارات وممارسات المجتمعات األصلية             بضرورة إحترام وحفظ وص         وإْذ يقر  
 بحفظ التنوع البيولوجي وإستخدامه المستدام              الصلة  ذاتوالمحلية التي تجسد أساليب الحياة التقليدية               

 وتشجع على تطبيقه على نطاق أوسع ،
 

) ي (8  بضرورة إتباع نهج طويل األمد تجاه برنامج العمل بشأن تنفيذ المادة                     وإْذ يحيط علماً    
واألحكام ذات الصلة من اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، في إطار تصور سيجري تفصيله تدريجيًا                  

 واألحكام ذات الصلة ،) ي (8بما يتفق مع األهداف العامة المبينة في المادة 
 

ة وفعالة في    األهمية األساسية لكفالة مشارآة المجتمعات األصلية والمحلية مشارآة آامل          وإْذ يؤآد  
 واألحكام ذات الصلة ،) ي (8تنفيذ المادة 

 
واألحكام ذات الصلة في السياسات          ) ي (8 أهمية إدماج األعمال المتعلقة بالمادة              وإْذ يالحظ   

واإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية واإلقليمية والدولية ، مع مشارآة المجتمعات األصلية والمجتمعات       
 فعالة ،المحلية مشارآة آاملة و

 
 بالدور الحيوي الذي تؤديه المرأة في حفظ التنوع البيولوجي وإستخدامه المستدام ويؤآد                 وإْذ يقر  

وجوب إيالء مزيد من االهتمام لتعزيز هذا الدور ومشارآة المرأة في المجتمعات األصلية والمحلية في                      
 برنامج العمل ،

 
ن المجتمعات األصلية والمحلية وآذلك اإلختالفات  التنوع اللغوي والثقافي فيما بيوإْذ يالحظ آذلك 

 في قدراتها ،
 

 باإلعالنات الموجودة الصادرة عن المجتمعات األصلية والمحلية من حيث صلتها            وإْذ يحيط علماً   
بحفظ التنوع البيولوجي وإستخدامه المستدام ، بما في ذلك ، في جملة أمور ، إعالن آاري أوآا، وإعالن                     

ن سانتا آروز ، وإعالن وخطة عمل لتيسيا ، ومعاهدة إعفاء منطقة المحيط الهادئ من                        متاتوا ، وإعال   
 ، وإعالن      Treaty for Life Forms Patent Free Pacificبراءات اإلختراع الخاصة بأشكال الحياة          

ن أوآوبسني آونا ياال ، وإعالن قلب الشعوب بشأن التنوع البيولوجي واألخالقيات البيولوجية ، واعال                      
جوفل بشأن المجتمعات األصلية والمعارف األصلية والتنوع البيولوجي ، وإعالن شيباس ، واإلعالنات                  

 لمنظمة العمل     169والبيانات ذات الصلة األخرى الصادرة عن المحافل األصلية ، وآذلك االتفاقية                          
  واالتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة ،21الدولية، وجدول أعمال القرن 

 
 بالدور الذي أداه المحفل الدولي للسكان األصليين المعني بالتنوع البيولوجي منذ االجتماع             يقر وإْذ 

 واألحكام ذات الصلة ،) ي (8الثالث لمؤتمر األطراف في التحدث إلى مؤتمر األطراف عن تنفيذ المادة 
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ة وأحكام االتفاقات    واألحكام ذات الصلة من االتفاقي       ) ي (8 أهمية جعل المادة        وإْذ يؤآد مجدداً    

 الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية متداعمة تبادليًا ،
 

 أن هناك حاليًا اتفاقات دولية ، وحقوق ملكية فكرية ، وقوانين وسياسات سارية                 وإْذ يالحظ آذلك   
 وأحكامها ذات الصلة ،) ي (8قد يكون لها تأثير في تنفيذ المادة 

 
واألحكام ذات الصلة تختلف من اقليم إلى آخر            ) ي (8يب تنفيذ المادة       أن أسال   وإْذ يالحظ أيضاً    

 ومن بلد إلى آخر من حيث النهج والقدرة ،
 

 على برنامج العمل على نحو ما ورد في مرفق هذا المقرر ، الذي سوف يخضع                  يصادق - 1 
 بصورة دورية لإلستعراض أثناء تنفيذه ؛

 
 7 وآذلك   11 و 9 و 8 و 5 و 4 و 2 و 1طي أولوية للمهام     تنفيذ برنامج العمل الذي يع      يقرر - 2 

  ؛11 و9 و5 التي سوف تبدأ عقب إستكمال المهمات 12و
 

 األطرف والحكومات على القيام بالتعاون مع المنظمات المختصة بما ال يتعارض                يحث - 3 
 برامجها الجارية   مع تشريعاتها الوطنية ، بتعزيز وتنفيذ برنامج العمل هذا وأن تدمج المهام المحددة في                   

 حسبما يتناسب والظروف الوطنية مع مراعاة فرص التعاون التي يتم تحديدها ؛
 

 األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة أن تراعي مراعاة تامة الصكوك يطلب إلى - 4 
  ؛والمبادئ التوجيهية ومدونات السلوك واألنشطة األخرى الحالية وذات الصلة بتنفيذ برنامج العمل

 
 مشارآة المجتمعات األصلية والمحلية في عمل الفريق العامل مفتوح العضوية                    يشجع - 5 

بشأن الحصول على المنافع المرتبطة بوضع مبادئ توجيهية ونهج أخرى وتقاسمها لضمان احترام وحفظ              
اة ذات  وصيانة المعارف واإلبتكارات وممارسات المجتمعات األصلية والمحلية التي تجسد أساليب الحي                

 الصلة بحفظ التنوع البيولوجي وإستخدامه المستدام ؛
 

 أهمية المقترحات باإلجراءات المتعلقة بالمعارف التقليدية ذات الصلة            يضع في اإلعتبار   - 6 
المحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات          /بالغابات المتوفرة للفريق الحكومي الدولي المعني بالغابات              

 عمله ؛آجزء مهم من برنامج 
 
 

 األطراف والحكومات والمنظمات الدولية واالقليمية والوطنية أن تقدم الدعم                يطلب إلى  - 7 
 المالي المناسب من أجل تنفيذ برنامج العمل ؛
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 األمين التنفيذي أن ييسر إدماج المهام ذات الصلة من برنامج العمل في عملية                يطلب إلى  - 8 
المتعلقة بالتنوع البيولوجي الذي سيتم في المستقبل وتقديم تقرير عن             وضع البرامج المواضيعية لالتفاقية      

التقدم المحرز بشأن البرامج المواضيعية إلى الفريق العامل المخصص مفتوح العضوية لما بين الدورات                 
  ؛ المتعلقة بالتنوع البيولوجياإلتفاقيةواألحكام ذات الصلة من ) ي (8المعني بالمادة 

 
سع والية الفريق العامل المخصص مفتوح العضوية لما بين الدورات المعني             أن يو  يقرر - 9 
واألحكام ذات الصلة من االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي لتشمل استعراض التقدم                      ) ي (8بالمادة   

المحرز في تنفيذ المهام ذات األولوية في برنامج عمله طبقًا للتقارير التي يقدمها األمين التنفيذي                                       
. األطراف في اجتماع الفريق العامل والتوصية بإتخاذ مزيد من التدابير على أساس هذا اإلستعراض                       و

وينبغي للفريق العامل أن يتوسع في البحث عن طرق زيادة مشارآة المجتمعات األصلية والمحلية في                         
للفريق العامل أن يقدم       وينبغي   . برامج العمل المواضيعية التابعة لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي                 

 تقريرًا إلى مؤتمر األطراف في إجتماعه السادس ؛
 

 إلى األطراف والحكومات والهيئات الفرعية التابعة لالتفاقية واألمين التنفيذي                       يطلب - 10 
والمنظمات ذات الصلة بما في ذلك المجتمعات االصلية والمحلية ، عند تنفيذ برنامج العمل الوارد في                           

المقرر واألنشطة األخرى ذات الصلة في إطار االتفاقية أن تدمج إدماجًا آامًال المرأة                                  مرفق هذا      
 والمنظمات النسائية في األنشطة ؛

 
 األطراف والحكومات إلى دعم مشارآة المحفل الدولي للسكان األصليين المعني                   يدعو - 11 

ت األصلية والمحلية في إسداء           بالتنوع البيولوجي وآذلك المنظمات ذات الصلة التي تمثل المجتمعا                    
 واألحكام ذات الصلة ؛) ي (8المشورة إلى مؤتمر األطراف بشأن تنفيذ المادة 

 
 األطراف والحكومات ، وعند اإلقتضاء ، المنظمات الدولية والمنظمات التي تمثل                يحث - 12 

ارآة آاملة وفعالة في    المجتمعات األصلية والمحلية على تيسير مشارآة المجتمعات األصلية والمحلية مش          
 :تنفيذ االتفاقية ولهذه الغاية 

 
توفير الفرص للمجتمعات األصلية والمحلية لتحديد إحتياجاتها من القدرات ، بمساعدة                    )أ( 

 الحكومات وغيرها إذا لزم ؛
 

التضمين في مقترحاتها وخططها للمشروعات التي تنفذ داخل المجتمعات األصلية                           )ب( 
 التمويل لبناء قدرة اإلتصاالت للمجتمعات األصلية والمحلية وذلك تيسيرًا لتبادل ونشر      والمحلية، متطلبات 

 المعلومات عن القضايا ذات الصلة بالمعارف واإلبتكارات والممارسات التقليدية ؛
 

توفير القدرات الكافية في المؤسسات الوطنية لإلستجابة إلحتياجات المجتمعات األصلية              )ج( 
 واألحكام ذات الصلة ؛) ي (8الصلة بالمادة والمحلية ذات 
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تعزيز وبناء القدرات لإلتصال بين المجتمعات األصلية والمحلية وبين المجتمعات                            )د( 
األصلية والمحلية والحكومات على الصعد المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية بما في ذلك مع أمانة                           

ارآة المجتمعات األصلية والمحلية ومسؤوليتها مباشرة وذلك           االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبمش       
 عن طريق نقاط اإلتصال المناسبة الخاصة بها ؛

 
نترنيت مثل الصحف والنشرات         إستخدام وسائل اإلتصال األخرى باإلضافة إلى اإل                 )ه(
 المحلية ؛اللغات واإلذاعة وزيادة إستخدام االخبارية 

 
لمعارف واإلبتكارات والممارسات   تساهم في حفظ ا    نهج  تقديم دراسات حالة عن طرق و       )و(

ألصلية وصنع   االمحلية و  مجتمعات   التقليدية ، عن طريق تسجيلها ، ما آان مناسبًا ، وتدعم تحكم ال                           
 ؛قراراتها بشأن إقتسام هذه المعارف واإلبتكارات والممارسات 

 
مجتمعات األصلية   مع ال  بالعمل    على ضرورة إجراء دراسات حالة              يشدد مرة أخرى     - 13

تقييم ذي  آي يمكن إجراء      ، وذلك     4/9 من مقرره     15و) ب (10والمحلية حسبما هو مطلوب في الفقرة         
األشكال القانونية الحالية واألشكال المناسبة األخرى لحماية المعارف واإلبتكارات                           جدوى لفعالية       

 والممارسات الخاصة بالمجتمعات األصلية والمحلية ؛
 

لحماية من إمكانات   نوعها والنظم المناسبة األخرى      في  لنظم الفريدة   ما في ا  همية  أ ب يسلم - 14
المعارف التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية والتقاسم العادل للمنافع العائدة من إستخدامها للوفاء بأحكام 

واألحكام ذات الصلة ، ) ي( 8اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي مع مراعاة األعمال الجارية بشأن المادة 
 الفكرية ، آما هو       للملكيةصل إليه من نتائج إلى منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية                  ي ما    ويحيل

جتماع ما بين الدورات بشأن عمليات اإلتفاقية                        إل 3من التوصية         ) ب (6مقترح في الفقرة             
UNEP/CBD/COP/5/4)؛)  ، المرفق 

 
ومات إلى تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات فيما يتعلق بالتشريعات  األطراف والحكيدعو - 15

 ؛وإبتكاراتها وممارساتها لمجتمعات األصلية والمحلية معارف احماية لالوطنية والتدابير األخرى 
 

عتمد على  وإبتكاراتها وممارساتها ت   بأن صيانة معارف المجتمعات األصلية والمحلية         يقر - 16
 األطراف والحكومات إلى إتخاذ التدابير           ويدعوافية والقاعدة المادية التي تحفظها           صيانة الهويات الثق    

 لتعزيز الحفظ والصيانة لهذه الهويات ؛
 
 
 

 إلى األطراف دعم وضع سجالت للمعارف التقليدية واإلبتكارات والممارسات                     يطلب - 17
وإستخدامه لتنوع البيولوجي    ة بحفظ ا   الحياة التقليدية ذات الصل     تجسد  التي  للمجتمعات األصلية والمحلية      

عن طريق برامج تشارآية ومشاورات مع المجتمعات األصلية والمحلية مع مراعاة مبادئ تعزيز المستدام 
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التشريعات والممارسات العرفية والنظم التقليدية إلدارة الموارد مثل صيانة المعارف التقليدية ضد                               
 به ؛أذون اإلستخدام غير الم

 
األطراف والحكومات إلى زيادة مشارآة ممثلي منظمات المجتمعات المحلية                        يدعو - 18

واألصلية في الوفود الرسمية التي تحضر اإلجتماعات التي تعقد في إطار اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع                               
 البيولوجي ؛

 
 على ضرورة وضع ترتيبات تنظمها وتحددها المجتمعات األصلية والمحلية لتيسير            يشدد - 19

عاون وتبادل المعلومات فيما بين المجتمعات األصلية والمحلية ألغراض من بينها المساعدة على ضمان الت
أن تكون تلك المجتمعات في وضع يمكنها من إتخاذ المقررات المستنيرة بشأن إصدار أو عدم إصدار                           

 :الموافقة على اإلفراج عن معارفها وفي هذا الصدد 
 

الخبرات المتوافرة لدى آلية      اإلستفادة على نحو آامل ب      مع  ،  ي   إلى األمين التنفيذ     تطلب )أ(
كن بها  متبادل المعلومات ، التعاون الوثيق مع المجتمعات األصلية والمحلية إلستكشاف الوسائل التي ي                    

 تلبية هذه اإلحتياجات ؛
 

 الموارد الضرورية لمساعدة األمانة     وفير   األطراف إلى بحث السبل والوسائل لت          يدعو  )ب(
 على اإلطالع بالمهام آنفة الذآر ؛

 
طرق توفير التمويل   قصي  األطراف والمؤسسات المالية الدولية أن تست       إلى   يطلب آذلك  - 20

 .الضروري لهذه األنشطة 
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 المرفق
 

 واألحكام ذات الصلة) ي (8برنامج العمل الخاص بتنفيذ المادة 
  المتعلقة بالتنوع البيولوجياإلتفاقيةمن 

 
 األهداف

 
واألحكام ذات الصلة تنفيذًا عادًال ، في       ) ي (8يهدف برنامج العمل هذا إلى النهوض بتنفيذ المادة           

إطار اإلتفاقية ، وذلك على الصعد المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية ، ولضمان المشارآة الكاملة                            
 .يذ والفعالة من المجتمعات األصلية والمحلية في جميع مراحل ومستويات التنف

 
 مبادئ عامة -أوًال 

 
المشارآة الكاملة والفعالة من المجتمعات األصلية والمحلية في جميع مراحل تحديد وتنفيذ  - 1

عناصر برنامج العمل والمشارآة الكاملة والفعالة من نساء المجتمعات األصلية والمحلية في جميع أنشطة             
 .برنامج العمل 

 
ة ، نفس القدر من التقدير واإلحترام بإعتبارها مفيدة                        يتعين إيالء المعارف التقليدي         - 2

 .وضرورية مثلها مثل أشكال المعارف األخرى 
 

نهج شامل يتوافق مع القيم الروحية والثقافية والممارسات العرفية للمجتمعات                       إتباع    - 3
 .األصلية والمحلية وحقوقها في أن تتحكم في معارفها وإبتكاراتها وممارساتها التقليدية 

 
نهج النظام اإليكولوجي هو استراتيجية لإلدارة المتكاملة لألراضي والمياه والموارد                        - 4

 .الحية، من شأنه أن يعزز حفظ التنوع البيولوجي وإستخدامه المستدام بصورة عادلة 
 

ينبغي أن يكون الحصول على المعارف التقليدية واإلبتكارات والممارسات الخاصة                        - 5
حائزي قبل   عن علم من      ةالسابقلموافقة  عن علم أو ا    قبول المسبق   لية والمحلية رهنًا بال    بالمجتمعات األص 

 .هذه المعارف واإلبتكارات والممارسات 
 

 مهمات المرحلة األولى من برنامج العمل - ثانيًا
 

 اآلليات التشارآية للمجتمعات األصلية والمحلية - 1العنصر 
 

راءات من أجل تعزيز وتقوية قدرات المجتمعات                  إتخاذ اإلج     على األطراف   - 1المهمة 
وإبتكاراتها التقليدية  المشارآة الفعالة في صنع القرارات المتعلقة بإستخدام معارفها علىاألصلية والمحلية 

وممارساتها ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي وإستخدامه المستدام ، رهنًا بموافقتها المسبقة عن علم                       
 . ومشارآتها الفعالة
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ليات المناسبة ووضع مبادئ توجيهية وتشريعات               اآلتطوير   تقوم األطراف ب      - 2المهمة 
وإتخاذ مبادرات مناسبة أخرى لتقوية مشارآة المجتمعات األصلية والمحلية الفعالة وتعزيزها في صنع                    

 الصعد  القرار وتخطيط السياسات العامة وتطوير وتنفيذ حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي على                  
الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية والمحلية ، بما في ذلك الحصول على المنافع وإقتسامها وتحديد 

 .المناطق المحمية وإدارتها ، مع مراعاة نهج النظام اإليكولوجي 
 

ة تقوم األطراف بتطوير حسبما يتناسب ، اآلليات المناسبة للمشارآة التامة والفعال - 4المهمة 
للمجتمعات األصلية والمحلية مع وضع أحكام محددة للمشارآة التامة والنشطة والفعالة لنسائها في جميع                  

 :عناصر برنامج العمل ، مع مراعاة الحاجة إلى 
 

 البناء على أساس معارفها ؛ )أ(
 

 تعزيز قدرتها على الحصول على التنوع البيولوجي ؛ )ب(
 

 متعلقة بحفظ وصيانة وحماية التنوع البيولوجي ؛تقوية قدراتها في المسائل ال )ج(
 

 تعزيز تبادل الخبرات والمعارف ؛ )د(
 

تشجيع الطرق المحددة حسب نوع الجنس والوسائل المناسبة ثقافيًا لتوثيق معارف المرأة              )ه(
 .المتعلقة بالتنوع البيولوجي والحفاظ عليها 

 
 واألحكام ذات الصلة) ي (8 الوضع واإلتجاهات فيما يتعلق بالمادة  :2العنصر 

 
يعد األمين التنفيذي لإلجتماع التالي للفريق العامل المخصص ، عرضًا موجزًا                 - 5المهمة 

 حول الوضع واإلتجاهات فيما يتعلق بالمعارف واإلبتكارات والممارسات الخاصة                                جامعلتقرير    
ستندًا إلى أمور من بينها ، المشورة       بالمجتمعات األصلية والمحلية ويضع خطة وجدوًال زمنيًا إلعداده ، م          

األطراف والحكومات والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات األخرى ذات الصلة فيما                  التي تقدمها 
وتقدم األطراف والحكومات والمجتمعات األصلية      . يتعلق بمصادر وتوافر المعلومات حول تلك المسائل          

لومات والمشورة للنهوض بمقتضيات هذه المهمة ، وتدرج         والمحلية والمنظمات األخرى ذات الصلة المع      
 ) .ي (8األطراف في تقاريرها الوطنية الوضع الراهن لتنفيذ المادة 

 
 اإلقتسام العادل للمنافع - 4العنصر 

 
 يعد الفريق العامل مبادئ توجيهية لتطوير آليات          4 و 2 و 1على أساس المهمات      - 7المهمة 

حيازة المجتمعات األصلية والمحلية لنصيب عادل       ‘ 1‘: سبة أخرى لضمان    أو تشريعات أو مبادرات منا     
حصول ‘ 2‘ومنصف من المنافع الناشئة عن استخدام وتطبيق معارفها وابتكاراتها وممارساتها ؛                               

المؤسسات الخاصة والعامة المهتمة بإستخدام هذه المعارف والممارسات واإلبتكارات ، على الموافقة                       
التقدم في تحديد التزامات بلدان المنشأ         ‘ 3‘من جانب المجتمعات األصلية والمحلية ؛           المسبقة عن علم      

وآذلك األطراف والحكومات التي تستخدم فيها هذه المعارف واإلبتكارات والممارسات والموارد الجينية               
 .المرتبطة بها 
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 تبادل المعلومات ونشرها  :5العنصر 
 

ية غرفة تبادل المعلومات لإلتصال مع المجتمعات            تعيين نقاط إتصال داخل آل        -8المهمة 
 .األصلية والمحلية 

 
 عناصر الرصد  :6العنصر 

 
يعد الفريق العامل ، بالتعاون مع المجتمعات األصلية والمحلية ، مبادئ توجيهية              - 9المهمة 

ح تنفيذه في    وتوصيات إلجراء تقييمات لألثر الثقافي والبيئي واإلجتماعي فيما يتعلق بأي تطوير يقتر                     
وينبغي للمبادئ   . مواقع مقدسة أو أراٍض أو مياه تحتلها أو تستخدمها المجتمعات األصلية والمحلية                           

 .التوجيهية والتوصيات أن تضمن مشارآة المجتمعات األصلية والمحلية في التقييم واإلستعراض 
 

 العناصر القانونية - 7العنصر 
 

وك شبه الوطنية ، حسبما ستناسب ، والوطنية والدولية           يقيم الفريق العامل الصك    - 11المهمة 
القائمة وال سيما الصكوك المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي يمكن أن يكون لها تأثيرات في حماية                              
معارف وإبتكارات وممارسات المجتمعات األصلية والمحلية بهدف التوصل إلى أوجه التداعم بين هذه                     

 ) .ي( 8الصكوك وأهداف المادة 
 

يضع الفريق العامل مبادئ توجيهية لمساعدة األطراف والحكومات في وضع                   - 12المهمة 
والتي قد تتضمن   (واألحكام ذات الصلة بها      ) ي (8تشريعات أو آليات أخرى حسبما يتناسب لتنفيذ المادة           

حكام ذات الصلة    واأل) ي (8وتعاريف للمصطلحات الرئيسية والمفاهيم المهمة في المادة            ) النظم الفريدة 
وذلك على الصعد الدولية واإلقليمية والوطنية ، التي تقر وتصون وتضمن بصورة تامة حقوق المجتمعات 
األصلية والمحلية في أن تتمتع بالسيطرة على معارفها التقليدية وإبتكاراتها وممارساتها في إطار اإلتفاقية                

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برنامج العملمهمات المرحلة الثانية من  - ثالثًا
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 اآلليات التشارآية للمجتمعات األصلية والمحلية - 1العنصر 

 
تضع األطراف والحكومات ، بناء على طلب األمين التنفيذي ، وبالمشارآة                         - 3المهمة 

الكاملة من جانب المجتمعات األصلية والمحلية سجل الخبراء على أساس المنهجيات التي يستخدمها                            
 .لغرض لكي يدعم الخبراء تنفيذ برنامج العمل هذا مؤتمر األطراف لذلك ا

 
 الممارسات التقليدية الثقافية للحفظ واإلستخدام المستدام - 3العنصر 

 
يقوم الفريق العامل المخصص بوضع مبادئ توجيهية إلحترام وحفظ وصيانة                  - 6المهمة 

 ) .ي (8بقًا للمادة المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات وتطبيقها على نطاق أوسع ط
 

يطور الفريق العامل المخصص طائفة من المبادئ التوجيهية والمعايير لتعزيز                - 13المهمة 
إستخدام المعارف التقليدية وأشكال المعارف األخرى لحفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي مع                            

 النهج اإليكولوجية والحفظ داخل          مراعاة الدور الذي يمكن أن تؤديه المعارف التقليدية بالنسبة لنظام                    
الوضع الطبيعي والتصنيف ، ورصد التنوع البيولوجي وتقييمات األثر البيئي في جميع قطاعات التنوع                    

 .البيولوجي 
 

يضع الفريق العامل المخصص مبادئ توجيهية ومقترحات إلنشاء خطط حوافر             - 14المهمة 
 معارفها وإبتكاراتها وممارساتها التقليدية ، ولتطبيق          وطنية للمجتمعات األصلية والمحلية لحفظ وصيانة        

هذه المعارف واإلبتكارات والممارسات في اإلستراتيجيات والبرامج الوطنية لحفظ وإستدامة إستخدام                      
 .التنوع البيولوجي 

 
يضع الفريق العامل المخصص مبادئ توجيهية من شأنها تيسير إعادة نقل                           - 15المهمة 

 ، من     17 من المادة       2ئها األصلي ، بما في ذلك الممتلكات الثقافية ، وفقًا للفقرة                       المعلومات إلى منش    
وذلك من أجل تيسير إسترجاع المعارف التقليدية المتعلقة بالتنوع               . اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي     

 .البيولوجي 
 

 تبادل المعلومات ونشرها - 5العنصر 
 

ي ويجمع ويحلل ، بمشارآة المجتمعات األصلية والمحلية ،             يحدد األمين التنفيذ    - 16المهمة 
المدونات العرفية ومدونات السلوك االخالقي الموجودة لتوجيه تطوير النماذج لمدونات السلوك األخالقي              
إلجراء البحوث وللحصول على المعلومات المتعلقة بالمعارف واإلبتكارات والممارسات التقليدية لحفظ                 

 . وإستخدامه المستدام وإستعمالها وتبادلها وإدارتها التنوع البيولوجي
 

 عناصر الرصد - 6العنصر 
 

يضع الفريق العامل المخصص معايير ومبادئ توجيهية إلعداد التقارير ومنع                  - 10المهمة 
 .الحيازة غير المشروعة للمعارف التقليدية والموارد الجينية ذات الصلة 
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ي ، بالتعاون مع الحكومات والمجتمعات األصلية والمحلية ،            يقوم األمين التنفيذ   - 17المهمة 
واألحكام ذات الصلة على الصعد الدولية        ) ي (8بتطوير مناهج ومعايير للمساعدة في تقييم تنفيذ المادة             

  .26واإلقليمية والوطنية والمحلية واإلبالغ عن ذلك في التقارير الوطنية تمشيًا مع المادة 
 

 وسائلالطرق وال -رابعًا 
 

يسعى األمين التنفيذي ، في تطوير وتنفيذ برنامج العمل ، إلى الحصول على المعلومات من                             
األطراف والحكومات والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات األخرى ذات الصلة ، ويتشاور مع فريق 

 .واألحكام ذات الصلة ) ي (8اإلتصال بشأن المادة 
 

ألصلية والمحلية واألطراف والحكومات         اور مع المجتمعات         يضع األمين التنفيذي ، بالتشا           
بالصكوك القائمة  ‘ 1‘: األخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة إستبيانًا ليكون أساسًا للمعلومات المتعلقة              

الثغرات واإلحتياجات فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية           ‘ 2‘واألنشطة ذات الصلة بمهام برنامج العمل؛             
 .األولويات لزيادة تطوير برنامج العمل ‘ 3‘ أعاله و6 في المهمة المشار إليها

 
يتشاور األمين التنفيذي مع المنظمات الدولية ذات الصلة ويدعوها للمساهمة في تنفيذ برنامج                        

 .العمل هذا ، وأيضًا بغية تجنب اإلزدواجية وتشجيع التآزر والتداعم 
 

ب ، عمل الفريق العامل المخصص مفتوح              وسوف يراعي برنامج العمل هذا ، حسبما يتناس               
العضوية المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع على أن يتم ذلك بقدر اإلمكان بالتعاون مع                                

 .المنظمات المختصة األخرى بما في ذلك المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
 

ة الدعم المالي المناسب ألجل      وتقدم األطراف والحكومات والمنظمات الدولية واإلقليمية والوطني        
 .تنفيذ برنامج العمل 
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 تثقيف وتوعية الجماهير   -5/17
 

  ،إن مؤتمر األطراف 
 

ن األمين التنفيذي فيما يتعلق بتثقيف وتوعية الجماهير         ـة م ـات المقدم ـ بالمعلوم يأخذ علماً  - 1 
)UNEP/CBD/COP/5/13؛) ع رابعًا ، الفر 
 

مين التنفيذي أن يدعو ، بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم                     إلى األ   يطلب - 2 
 يضم برنامج األمم المتحدة للبيئة ، والبنك           إستشاري من الخبراء    والثقافة ، إلى عقد إجتماع لفريق عامل        

 الطبيعة  حفظإلتحاد العالمي ل  للتدريب ، ولجنة التربية واإلتصال       للبحث وا الدولي ، ومعهد األمم المتحدة        
 من الهيئات ذات        ذلك   وغير   وممثلي األطراف    الطبيعةحفظ   ، والصندوق العالمي ل      والموارد الطبيعية     

 فيما يتعلق    تثفيف وتوعية الجماهير   الصلة لمواصلة المضي قدمًا في المبادرة العالمية المقترحة بشأن                  
 أن ؛ية في هذا الشوذات األولألنشطة بالتنوع البيولوجي وبالذات لتحديد ا

 
 أنه يتعين على الفريق العامل أن يضع في إعتباره األولويات التي أعدها مؤتمر                       يقرر - 3 

 مؤتمراألطراف لبرنامج عمله ، وآذلك األولويات المحددة في الخطة اإلستراتيجية لإلتفاقية ، بعد موافقة                
  عليها ؛األطراف

 
ة إلى العمل ، من خالل برامجها                  منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقاف                يدعو - 4 
ل للتنوع البيولوجي في نظم التعليم الرسمية على آافة مستوياتها                 افععلى نحو    على اإلدماج    ،  التربوية

  مكونات المبادرة العالمية ؛أحدبإعتبارها 
 

لمشورة المعنية با ألف الصادرة عن الهيئة الفرعية  4/1 من التوصية    7 على الفقرة    يوافق - 5 
إدراج تثقيف الجماهير وتوعيتها في المناقشات حول برامج        إلى  مية والتقنية والتكنولوجية والتي تدعو      العل

 العمل بشأن القضايا المواضيعية ؛
 

دعم بناء القدرات من أجل          إلى    األطراف والحكومات والمنظمات والمؤسسات            يدعو - 6 
 القطرية الخاصة    وخطط أعمالها  راتيجياتهاالتوعية واإلتصال في مجال التنوع البيولوجي آجزء من إست           

  ؛عالميةبالتنوع البيولوجي ، مع مراعاة المبادرة ال
 

 : إلى األمين التنفيذي أن يطلب - 7 
 

ة التي تؤديها األمانة بوسائل من       إلرشادييواصل تطوير أنشطة اإلعالم العام واألنشطة ا         )أ(
طاعات المجتمع بما فيها المجتمعات األصلية والمجتمعات       بينها آلية تبادل المعلومات وذلك لتوعية جميع ق       

 المحلية بقضايا التنوع البيولوجي ؛
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وإعداد معلومات أساسية إلدراجها     لليوم الدولي للتنوع البيولوجي       ويتحديد موضوع سن   )ب(
 ؛في آلية تبادل المعلومات 

 
دد لليوم الدولي للتنوع         إستشارة أمانة األمم المتحدة في إمكانية تغيير الموعد المح                        )ج(

موعد أقصاه    هذه المسألة إلى األطراف في                 بشأن    مايو وتقديم المشورة          / أيار   22البيولوجي إلى       
 ؛ 2001شباط /فبراير

 
ية إلى مؤتمر األطراف في         عالم تقرير عما أحرز من تقدم في وضع المبادرة ال                   تقديم )د(

 .إجتماعه السادس 
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 يضيتقييم األثر والجبر التعو -5/18
 

  ،إن مؤتمر األطراف 
 

 تقييم األثر -أوًال 
 

 : األطراف ، والحكومات والمنظمات األخرى ذات الصلة إلى دعوي - 1
 

 باإلقتران مع       من االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي             14المادة    من      1الفقرة   تنفيذ    )أ(
رامج العمل بشأن المجاالت المواضيعية      العناصر األخرى لالتفاقية وأن تدرج تقييمات اآلثار البيئية في ب            

للمياه الداخلية ، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي   اإليكولوجيةالنظمفي التنوع البيولوجي بما في ذلك 
وشبه ألراضي الجافة    ل التنوع البيولوجي و، والتنوع البيولوجي للغابات ، والتنوع البيولوجي الزراعي ،            

 ؛الغريبة والسياحة ، وبشأن األنواع الرطبة 
 

والثقافية والبشرية التصدي لفقدان التنوع البيولوجي ، والجوانب االجتماعية واالقتصادية        )ب(
 ؛المترابطة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ، عند إجراء تقييمات اآلثار البيئية 

 
ة من   طر تشريعية وتنظيمية جديد       النظر في شواغل التنوع البيولوجي عند تطوير أُ                   )ج(

 ؛المراحل األولية لعملية الصياغة 
 

في نهج تشارآي لجميع مراحل       اصحاب المصالح المهتمين والمتأثرين       ضمان اشتراك     )د(
عملية التقييم ، بما في ذلك الهيئات الحكومية ، والقطاع الخاص ، والمؤسسات البحثية والعلمية،                                       

ة ، بطرق من بينها استخدام آليات مناسبة مثل           والمجتمعات األصلية والمحلية ، والمنظمات غير الحكومي       
 ؛إقامة لجان على المستوى المناسب لهذه الغاية 

 
تنظيم اجتماعات للخبراء وحلقات عمل تدريبية ، وحلقات تدارس ، وآذلك برامج                               )ه(

بغية ئية ،   وتنفيذ مشاريع تجريبية لتقييم اآلثار البي      التدريب والتربية والتوعية الجماهيرية وبرامج التبادل         
 ؛تعزيز تطوير الخبرة المحلية في المنهجيات ، والتقنيات واإلجراءات 

 
 :على  األطراف ، والحكومات والمنظمات ذات الصلة عشجي -2

 
استخدام تقييمات بيئية استراتيجية بهدف تقييم اآلثار ليس فقط لمشاريع فردية بل أيضا                     )أ(
التخطيط أو / وتبارات التنوع البيولوجي على مستوى صنع القرارج اعاروإدعالمية ، التراآمية وال هاآلثار

 ؛البيئي 
 

تطوير البدائل وتدابير التخفيف من حدة اآلثار والنظر في وضع تدابير تعويض               تضمين   )ب(
 ؛في مجال تقييم األثر البيئي 
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ت ممارسات ونظم وآليامعلومات عن  إلى األطراف أن تدرج في تقاريرها الوطنية طلبي - 3
 ؛ مجال التقييم البيئي اإلستراتيجي وتقييم اآلثار فيوتجارب 

 
 إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مواصلة تطوير             طلبي -4

أو العمليات المتعلقة    /إدراج القضايا المتصلة بالتنوع البيولوجي في التشريعات و             لدعم  مبادئ توجيهية    
تقييم اآلثار البيئية ، وذلك بالتعاون مع األوساط العلمية والقطاع الخاص                    ئي اإلستراتيجي و   بالتقييم البي 

والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المختصة على المستويات الدولية                 
 األراضي الرطبة ،     واإلقليمية وشبه اإلقليمية والوطنية ، مثل فريق االستعراض العلمي والتقني التفاقية              

االتحاد الدولي لحفظ    والتنوع البيولوجي    بحوث  العلمي التفاقية األنواع المهاجرة ، وبرنامج            مجلس   وال
والرابطة الدولية لتقييم اآلثار وبرنامج األمم المتحدة        واإلتحاد العالمي للحفظ ،      الطبيعة والموارد الطبيعية    

، مع مراعاة   يق النهج التحوطي ونهج النظام اإليكولوجي         األطراف ، ومواصلة تطوير تطب     آذلك  للبيئة و 
 ؛بغية إآمالها من جانب االجتماع السادس لمؤتمر األطراف االحتياجات لبناء القدرات، 

 
 ؛إلى األمين التنفيذي   أيضًاطلبي - 5

 
 نشر دراسات الحالة الواردة ؛ )أ(

 
اآلثار دراسات حالة عن       ضمنة   حالة ، مت    الدراسات   من    إلجراء المزيد   الدعوة     تجديد )ب(

 ؛السلبية وبوجه خاص تقييمات اآلثار التي تراعي نهج النظام اإليكولوجي 
 

 ؛تجميع وتقييم المبادئ التوجيهية القائمة والتدابير واألحكام لتقييم اآلثار البيئية  )ج(
 

إدراج إتاحة تلك المعلومات مشفوعة بمعلومات عن المبادئ التوجيهية القائمة حول                          )د(
اعتبارات التنوع البيولوجي في تقييمات اآلثار البيئية من خالل وسائل من بينها آلية غرفة تبادل                                       

ة  والمحلي ة ، والوطني  ة اإلقليمي ياتالمعلومات وذلك لتيسير اقتسام المعلومات وتبادل الخبرات على المستو         
. 
 

 المسؤولية والجبر التعويضي -ثانيًا 
 

/4راف والحكومـات والمنظمات الدولية المعنية ، الواردة في مقرره             لألطـ يكرر الدعوة  - 6 
 ، لتزويد األمين التنفيذي بالمعلومات عن التدابير واالتفاقات الوطنية والدولية                           8 جيم ، الفقرة           10

واالقليمية المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي السارية على الضرر الواقع على التنوع البيولوجي ،                      
 بأن بعض األطراف والحكومات والمنظمات قد زودت األمين التنفيذي فعًال بهذه المعلومات ؛ويقر 

 
 إلى األمين التنفيذي أن يستكمل التقرير المجمع المقدم لالجتماع الخامس لمؤتمر                  يطلب - 7 

 بحيث يشمل المعلومات التي ترد في التقارير الالحقة من األطراف          ) UNEP/CBD/COP/5/16(األطراف  
والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة مع األخذ بعين االعتبار المعلومات المناسبة األخرى ، بما                        
فيها، على وجه التحديد ، المعلومات عن عمل اللجنة القانونية الدولية وعن تطوير وتطبيق نظم المسؤولية 

اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل تحت الصكوك األخرى متعددة األطراف ، بما فيها معاهدة انتارآتيكا ، و         
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النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وبروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية ، وذلك آيما ينظر                    
 فيه مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس ؛

 
 بعرض الحكومة الفرنسية بتنظيم حلقة عمل عن المسؤولية والجبر التعويضي في            يرحب  8 

 ة المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،سياق اإلتفاقي
 

 ، بما   14 من المادة     2 أن ينظر في اجتماعه السادس في عملية إلستعراض الفقرة               يقرر - 9 
في ذلك إنشاء فريق خبراء تقني مخصص ، مع مراعاة النظر في هذه القضايا داخل إطار بروتوآول                            

 من هذا    8العمل المشار إليها في الفقرة          قرطاجنة للسالمة األحيائية والنتائج التي تتمخض عنها حلقة                 
 .المقرر 
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 إعداد التقارير الوطنية -5/19
 

  ،إن مؤتمر األطراف 
 

 للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 5/13 بالتوصية يحيط علمًا - 1
 بشأن المبادئ التوجيهية للتقارير الوطنية ؛

 
 في المرفق األول لمذآرة األمين التنفيذي بشأن إعداد التقارير الوطنية             الشكل الوارد  يؤيد - 2 

(UNEP/CBD/COP/5/13/Add.2)                      بوصفه الشكل الموصى به إلعداد التقارير الوطنية مستقبًال التي
  من اإلتفاقية ؛26تقدمها األطراف عمًال بالمادة 

 
حيث يدمج اآلراء التي أعربت         األمين التنفيذي مواصلة تطوير هذا الشكل ب            يطلب إلى  - 3 

عنها األطراف والمزيد من المسائل المنبثقة عن مقررات اإلجتماع الخامس ولجعل الشكل المنقح متاحًا                     
  ؛2000سبتمبر /لألطراف في موعد أقصاه أيلول

 
 أن التقارير الوطنية التي وضعت في هذا الشكل سوف تساعد األطراف على قياس                 يرى - 4

 وطني لإلتفاقية وإستعراض األولويات واإلجراءات الوطنية ؛حالة التنفيذ ال
 

 : األطراف تقديم تقريرها الوطني التالي يطلب إلى - 5
 

  ؛2001مايو / أيار15في موعد أقصاه  )أ(
 

 بلغة رسمية من لغات مؤتمر األطراف ؛ )ب( 
 

 في شكل نسخة مطبوعة وفي شكل إلكتروني ؛ )ج( 
 

جتماعات العادية التناوبية لمؤتمر األطراف وإدراجه في نقطة اإلتصال الوطنية وبعد ذلك للنظر فيه في اإل
 التابعة آللية تبادل المعلومات التابعة لها حيثما آان ذلك ممكنًا ؛

 
 األطراف بإعداد تقاريرها الوطنية من خالل عملية تشاورية تشرك أصحاب                       يوصي - 6 

 من المعلومات التي يتم الحصول عليها من خالل العمليات               الشأن المعنيين حسبما يتناسب أو باإلستفادة        
 التشاورية األخرى ؛

 
 األطراف إلى إعداد تقارير مواضيعية تفصيلية عن واحد أو أآثر من البنود                 يدعو آذلك  - 7 

لبحثها بحثًا متعمقًا في إجتماعاته العادية مسهمة بذلك بمساهمات وطنية في عمل مؤتمر األطراف وعمل                 
  الفرعية ؛أجهزته
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 األطراف إلى أن تقدم إلى األمين التنفيذي تقارير عن النظم                      يدعووبناء على ذلك ،          - 8 
 :اإليكولوجية الحراجية وعن األنواع الغريبة وتقاسم المنافع وذلك لبحثها في إجتماعه السادس 

 
بع لمذآرة األمين   طبقًا لألشكال الواردة ، آٍل على حدة في المرفقات الثاني والثالث والرا              )أ( 

 التنفيذي بشأن إعداد التقارير الوطنية ؛
 

ديسمبر / آانون األول30 و2000سبتمبر / أيلول30 و2001مايو / أيار15وذلك ، بحلول  )ب( 
  على الترتيب ؛2000

 
 بلغة رسمية من لغات مؤتمر األطراف ؛ )ج( 

 
 في صورة نسخة مطبوعة ونسخة إلكترونية ؛ )د( 

 
 : األمين التنفيذي أن  إلىيطلب - 9 

 
يعد تقارير على أساس المعلومات الواردة في التقارير الوطنية وذلك لكي يبحثها مؤتمر                  )أ( 

 األطراف في إجتماعاته وتوفيرها عن طريق آلية تبادل المعلومات ؛
 

يستبقي شكل التقارير الوطنية قيد اإلستعراض ، ويقدم مزيدًا من المشورة إلى مؤتمر                       )ب( 
 طراف بشأن تنقيحها ؛األ
 

 – 5يواصـل تطوير وتنفيـذ المقترحـات لتعديل إعداد التقارير الوطنية الواردة في الفرع              )ج( 
وذلك " دراسة الجدوى لبنية أساسية إلدارة تنسيق المعلومات لإلتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي" من 2

لبيولوجي األخرى ، وذلك بغرض تبسيط إجراءات إعداد         بالتعاون مع أمانات اإلتفاقيات المتعلقة بالتنوع ا       
التقارير والتقليل من عبء اإلبالغ من جانب األطراف ، وإعداد تقارير مرحلية عن التقدم المحرز تقدم                      

 إلى مؤتمر األطراف في إجتماعه السادس ؛
 

دة للبيئة التي     المنظمات ، مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتح               يدعو - 10 
تنفذ برامج إقليمية أو عالمية أن تقدم الدعم لألطراف في تخطيط التنوع البيولوجي بما في ذلك تطوير                           

 القدرات ، وأن تقدم إلى األمين التنفيذي معلومات عن األنشطة البرنامجية والدروس المستقاة ؛
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 عمليات اإلتفاقية -5/20
 

  ،إن مؤتمر األطراف 
 

 ر األطرافمؤتم -أوًال 
 

 : بالفقرة التالية 1 من نظامه الداخلي باإلستعاضة عن الفقرة 4 يعدل المادة يقرر أن - 1 
 

ويستعرض مؤتمر   . تعقد اإلجتماعات العادية لمؤتمر األطراف آل سنتين                      - 1"
 تواتر إجتماعاته العادية في ضوء التقدم المحرز في                من وقت آلخر   األطراف  

 ."تنفيذ اإلتفاقية 
 

 : أن يتضمن جدول أعماله المؤقت البنود الدائمة التالية يقرر - 2
 

 المسائل التنظيمية ؛ )أ(
 

 التقارير من الهيئات الفرعية واآللية المالية واألمين التنفيذي ؛ )ب(
 

 إستعراض تنفيذ برنامج العمل ؛ )ج(
 

  وقضايا ذات أولوية إلستعراضها وإصدار توجيهات بشأنها ؛ )د(
 

  أخرى ؛مسائل )ه(
 

المتوقعة ، واألنشطة المطلوبة لتحقيق تلك النتائج  أن تحدد مقرراته ، قدر اإلمكان ، يقرر - 3
  ، والجهات التي تكون المقررات وجداول العمل لإلجراءات والمتابعة موجهة إليها ؛النتائج

 
  السابقة دوريًا بغية تقييم حالة تنفيذها ؛مقرراته أن يستعرض يقرر - 4

 
 : نظامه الداخلي ، وذلك دل أن يّعيقرر - 5

 
 : بالجمل التالية 21 من المادة 1باإلستعاضة عن الجملتين األوليين في الفقرة  )أ( 

 
ُينتخب في بداية الدورة األولى لكل اجتماع عادي ، من بين ممثلي األطراف ، رئيس                      "

ة مكتب مؤتمر    ويعملون بصفتهم هيئ   . وعشرة نواب رئيس ، يقوم أحدهم بدور المقرر             
وتبدأ فترة والية الرئيس فورًا بينما تبدأ فترة والية نواب الرئيس عند إختتام                 . األطراف  

 و." االجتماع الذي انتخبوا فيه 
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 : بالجمل التالية 21 من المادة 2باإلستعاضة عن الجملتين األوليين في الفقرة  )ب( 
 

 بداية االجتماع العادي التالي       يبقى الرئيس في منصبه إلى أن ينتخب رئيس جديد في                "
ويعملون بصفتهم  . ويبقى نواب الرئيس في مناصبهم حتى إختتام االجتماع العادي التالي            

هيئة المكتب ألي إجتماع استثنائي يعقد أثناء واليتهم ويقومون بإرشاد األمانة فيما يتعلق                
 و." باإلعداد الجتماعات مؤتمر األطراف وسير تلك االجتماعات 

 
 ؛" رئيس جديد" بعبارة 25في المادة " رئيس لالجتماع"باإلستعاضة عن عبارة  )ج( 

 
 من هذا المقرر ، على          5 أن يستعرض فعالية التغييرات المشار إليها في الفقرة                  يقرر - 6 

 ضوء التجربة ، وذلك في إجتماعه السابع ؛
 

دارية والمالية بغية ضمان     األمور اإل  بشأن القرار   صنعأن ينقح إجراءاته في مجال       يقرر - 7
 :ما يلي 

 
 الشفافية ؛ )أ(

 
  والمشارآة ؛ )ب(

 
 النظر بصورة آاملة في مقرراته األخرى ؛ )ج(

 
 تحديد القضايا   بما في ذلك  التوجيه المتعلق باآللية المالية في مقرر وحيد ،          يدمج   أن   يقرر - 8

 : لقدرات وخاصة في البلدان النامية ، على نحوولبناء اتشعبة ذات األولوية التي ستوفر الدعم للمسائل الم
 

 يكون شفافًا ؛ )أ(
 

  ويتيح المشارآة ؛ )ب(
 

 يتيح النظر بصورة آاملة في مقرراته األخرى ؛ )ج(
 

وأن ، لدورة ألي من إجتماعاته     ما قبل ا   إلى األمين التنفيذي أن يحد من عدد وثائق          يطلب - 9
  ؛ًة وافيالصة منها خمن آًال صفحة إن أمكن ، وأن يّض15تتجاوز يبقيها قصيرة قدر اإلمكان ، بحيث ال 

 
 
 

 الخطة االستراتيجية لالتفاقية -ثانيًا 
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 إعداد وتطوير خطة استراتيجية لالتفاقية ، بهدف النظر في الخطة االستراتيجية                    يقرر - 10
 واعتمادها في اجتماعه السادس ؛

 
ى برامج العمل األطول أجًال لمؤتمر األطراف ،             أن تستند الخطة االستراتيجية إل        يقرر - 11

لهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ، وأن توفر الخطة اإلستراتيجية توجيهًا                       ل
  ؛هإستراتيجيًا وتشغيليًا لتنفيذ برامج العمل هذ

 
 ؛ 2010لى إ2002 من الفترة في البداية تغطي الخطة االستراتيجية يقرر أن - 12

 
مجموعة أهداف تشغيلية قررها مؤتمر            على    تحتوى الخطة االستراتيجية            يقرر أن   - 13 

أن تتعلق هذه األهداف       واألطراف ويرغب في تحقيقها في الفترة التي تغطيها الخطة االستراتيجية ،                        
 :بمجاالت العمل الرئيسية الثالثة التالية التشغيلية 

 
 البرامج المواضيعية ؛  )أ(

 
  ووالمسائل والمبادرات المتشعبة ؛ )ب(

 
 تنفيذ أحكام اإلتفاقية ؛ )ج(

 
 أن تعكس هذه األهداف مستويات التفصيل والتقدم المحرز في التطوير ، ومراحل                 يقرر - 14

 التنفيذ، وحالة المعارف والقدرات ، ودرجة التعاون بالنسبة لمجاالت العمل الرئيسية الثالثة ؛
 

قدر اإلمكان   الخطة اإلستراتيجية ، بالنسبة لكل هدف من هذه األهداف ،             تحدد،   أن   يقرر - 15
 : التالية الثوابت، 
 

 األنشطة المخطط لها ؛ )أ(
 

  المتوقعة ؛النواتج )ب(
 

  ؛والنواتجالتوقيت بالنسبة لكل نشاط من هذه األنشطة  )ج(
 

 ت ذات الصلة ؛الجهات الفاعلة التي تضطلع بهذه األنشطة والتعاون مع المنظما )د(
 

  و المتوقعة؛النواتجأو دعم األهداف واألنشطة ، أو لتوليد /المستخدمة لتحقيق وات اآللي )ه(
 

 المتطلبات من الموارد المالية والبشرية والقدرات األخرى ؛ )و(
 المذآورة أعاله،    للثوابت إلى األمين التنفيذي أن يضع خطة إستراتيجية ، وفقًا                    يطلب - 16
 :تضمن ن ذلك مناسبًا ، وأن يدخل في عملية تشارآية ا آمات الخيار حيثتشمل مجاال
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 أن يدمج فيها آراء األطراف وأعضاء مكتب مؤتمر األطراف ؛ )أ(

 
أن تنظر فيها الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومكتبها ،                      )ب(

  و؛فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بوالياتها ة لإلتفاقية التابعذات الصلة والهيئات الفرعية األخرى 
 

 ؛ من البلدان والمنظمات المهتمة األخرى أن تقدم مدخالت )ج(
 

لكي ينظر فيها ويعتمدها مؤتمر        خالل وقت يكون آافيًا        بغية إعداد مشروع آامل للخطة اإلستراتيجية            
 األطراف في إجتماعه السادس ؛

 
 الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةعمليات الهيئة  -ثالثًا 

 
 أن تعقد إجتماعات الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية آل يقرر - 17

 سنة ؛
 

 يمثل رئيس الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أو أي           يقرر أن  - 18
إلتفاقيات ل مكتبها يأذن له الرئيس بذلك ، الهيئة الفرعية في إجتماعات الهيئات العلمية                         عضو أخر في   

 والعمليات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ؛المؤسسات واألخرى 
 

 مكتب الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية على أن يعقد               يشجع - 19
 والعمليات األخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي        ؤسساتزية لإلتفاقيات والم  إجتماعات مع الهيئات الموا   

 ؛
 

 سيكون من المناسب بالنسبة للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية                   يسلم بأنه  - 20
 رات أو بدائل ؛اوالتكنولوجية ، في بعض الحاالت ، أن تتقدم بتوصيات تشمل خي

 
هيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية و التكنولوجية أن تنشئ              أنه يجوز لل    يقرر - 21

ار تيأفرقة خبراء تقنية مخصصة وأن تحدد لها إختصاصاتها وأن تلتمس طرقًا لكفالة الشفافية في إخ                             
من طريقة عمل الهيئة الفرعية       ) ج (12الخبراء وترشيد إجتماعاتها ، ويقرر إعمال ذلك بتعديل الفقرة               

 :بحيث يصبح نصها آما يلي )  ، المرفق األول4/16قرر الم(
 

تقرر الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ، في حدود موارد                      )ج"(
صاصاتها المحددة  تألفرقة الخبراء تلك وإخ   بالضبط  الميزانية المتاحة ، المدة المخصصة       

 "عند إنشائها بتوجيه من مؤتمر األطراف ؛
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 أنه يجوز للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ، في حدود               يؤآد - 22
موارد الميزانية المتاحة للمسائل المتصلة بواليتها ، التقدم بطلبات إلى األمين التنفيذي وإستخدام آلية غرفة 

 تحضير إلجتماعاتها ؛تبادل المعلومات ، والوسائل المناسبة األخرى ، للمساعدة في ال
 

 أن يجري في إجتماعه السادس تقييمًا للتوصيات المقدمة إليه من الهيئة الفرعية                       يقرر - 23
المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بغية تزويدها بالتوجيه بشأن الطرق الكفيلة بتحسين                              

 مدخالتها ؛
 

إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية           أنه ينبغي أن يراعي التوجيه المقدم              يقرر - 24
والتقنية والتكنولوجية الوارد في مقررات محددة إلجتماع مؤتمر األطراف ، الحاجة إلى برنامج عمل                        

مما يسمح بالمرونة في        القضايا ذات األولوية         تحديدللهيئة الفرعية يكون متماسكًا وواقعيًا ، ويشمل                
 ، إذا إقتضت    لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية   المعنية با  الفرعية   الهيئة  على أن تقوم   ويوافقالتوقيت،  

 ؛الضرورة، بتعديل توقيت نظرها في القضايا 
 

 بضرورة تحسين نوعية المشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية المقدمة إلى مؤتمر                يسلم - 25
 في ذلك التقييم المتعمق لحالة المعرفة في          األطراف واإلضطالع بعمليات تقييم علمي وتقني سليمة ، بما           

 القضايا ذات األهمية البالغة لتنفيذ اإلتفاقية ؛
 

 تحسين  مواصلة الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية           إلى يطلب - 26
ا المقدمة إلى    بغية تحسين نوعية مشورته     ها عملها العلمي والتقني والتكنولوجي           بالطريقة التي تجري       

 ؛مؤتمر األطراف 
 

أن يستفيد ، في عمله العلمي والتقني والتكنولوجي ، والسيما                 ينبغي للمؤتمر     أنه يقرر - 27
لهيئات األخرى ، ومن الخبرة التي       لأو  قائمة لإلتفاقية   التقييمات العلمية التي يجريها ، من برامج وأنشطة          

 تتيحها له األطراف ؛
 

(ي      ــم العلم     ــأن التقيي     ــالع اآلراء بش          ـاع استط     ـر إجتم     ـريـتق ب     ًاـط علم     ـيحي - 28
UNEP/CBD/COP/5/INF/1(  ويحيله إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ،

 ستخدامه حيث ترى ذلك مناسبًا في عملها ؛إللنظر فيه و
 

 :علمية والتقنية والتكنولوجية أن تقوم بما يلي  إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة اليطلب - 29
 

أو التقييمات العلمية    ب الكفيلة باإلضطالع     واألساليبمواصلة تطوير اإلجراءات     وتحديد   )أ(
ن ذلك الزمًا ، أو اإلستفادة من الموجود منها ، مراعية إعتبارات المشارآة                       ا آ ما، حيث االشتراك فيها    

 والفعالية والتكاليف ؛
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 بعدد محدود من مشاريع التقييم العلمي اإلرشادي ، تحضيرًا لإلجتماع                             ضطالعاال )ب(
السادس لمؤتمر األطراف ، وتوجيه الدعوة إلى التقييم األلفي للنظام اإليكولوجي ، بين جهات أخرى ،                         

ي ة الفرعية في هذا المجال ، وتيسير ودعم تنفيذ هذه المشاريع ، والقيام، ف                      هيئمع ال بشكل وثيق    للعمل  
 يم لها ؛يقإجراء تمرحلة مناسبة ، ب

 
مواصلة تطوير منهجياتها للتقييم العلمي ، وإسداء المشورة إلى األطراف بشأن تصميم                   )ج(

 وتنفيذ التقييم العلمي ؛
 

تحديد األولويات في التقييم واإلحتياجات من المعلومات ، في إطار برنامج عملها                                )د(
 وإستكمال ذلك بصورة منتظمة ؛

 
 وتقديم  ةالتنوع البيولوجي العالمي   تقرير توقعات     المتعلق ب   2/1إستعراض تنفيذ المقرر       )ه(

 تعزيز بالمشورة بشأن وسائل مشفوعًا، في إجتماعه السادس مؤتمر األطراف إلى نتائج ذلك اإلستعراض  
 أو أية تعديالت مستصوبة له ؛/تنفيذ المقرر و

 
دام قائمة الخبراء ، الواردة في المرفق األول                     بالمنهجية الموحدة الستخ        يحيط علماً   - 30 

 الصادرة عن الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ، ويحيلها إلى              5/14للتوصية  
 الهيئة الفرعية واألمين التنفيذي للنظر فيها واستخدامها ، حسب االقتضاء ، في عملها ؛

 
األخرى والهيئات ذات الصلة على النظر ، عند تسمية                    األطراف والحكومات       يشجع - 31 

 :خبرائها لإلدراج في القائمة ، فيما يلي 
 

 التوازن بين الجنسين ؛ )أ( 
 

 إشراك السكان األصليين وأعضاء المجتمعات المحلية ؛ )ب( 
 

طائفة من التخصصات والخبرات ذات الصلة ، ومنها في جملة أمور ، العلوم البيولوجية                )ج( 
 القانونية واالجتماعية واالقتصادية ، والمعارف التقليدية ؛و
 

 مسائل أخرى -رابعًا 
 

لتعزيز تطوير آلية غرفة تبادل المعلومات فيما يتعلق              الجهود القصوى     بذل   ت أن     يقرر - 32
بدورها في تيسير نقل التكنولوجيا والدراية الفنية عن طريق تبادل ونشر المعلومات ، وفي تعزيز بناء                         

  الوطني ، مع مراعاة اإلستعراض الذي يجرى لآللية ؛الصعيدلقدرات ، وخاصة على ا
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بأن األنشطة التي تجرى على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي ، بما في ذلك                          يسلم - 33
العمليات اإلقليمية الحالية الموضوعة ألغراض أخرى متعلقة بالتنوع البيولوجي ، لها دور هام تؤديه في                  

 األطراف بالمشارآة بفعالية في األنشطة             ويطالبداد اإلجتماعات لإلتفاقية وفي تعزيز تنفيذها ،                   إع
اإلقليمية ودون اإلقليمية المناسبة ، ويطلب إلى األمين التنفيذي ، رهنًا بتوفر التبرعات الالزمة ، أن يسهل 

قليمية ، وبصورة خاصة أقل البلدان       مشارآة البلدان النامية األطراف في هذه األنشطة دون اإلقليمية واإل            
 نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية ، واألطراف األخرى ذات اإلقتصادات التي تمر بمرحلة إنتقال ؛

 
 إلى األمين التنفيذي أن يواصل تعزيز اإلتصال مع األطراف من خالل نظام                            طلبي - 34

شطة فيما بين الدورات ، والوثائق الواردة ، وإختيار           األن: شعار الموضوع لإلتفاقية بما يتعلق بما يلي          إلا
 التي يشرع فيها األمين التنفيذي ، وأفرقة اإلتصال         النظيرستعراض  اإلالخبراء لألفرقة التقنية ، وعمليات      

وهيئات الخبراء األخرى ، وأن يتيح آل هذه المعلومات عن طريق آلية غرفة تبادل المعلومات بإستثناء                     
 ترض فيها خبير على اإلفراج عن معلومات تتعلق به أو بها ؛الحالة التي يع

 
 يحسن عمل اإلجراءات التشغيلية الحالية إلدارة اإلجتماعات بموجب اإلتفاقية،              يقرر أن  - 35

وباألخص السماح للوفود الصغيرة بأن تشارك بمزيد من الفعالية ، بما في ذلك ما يتعلق بجدولة بنود                              
 تغيرات في الجدول الزمني ؛جدول األعمال وإجراء إي 

 
حسب اإلقتضاء ، في جمع         ،   يستعمل التقارير الوطنية       أن    إلى األمين التنفيذي         يطلب - 36

 يعكس أن   ويقررالمعلومات المرآزة آجزء من العملية التحضيرية للقضايا المدرجة في برنامج العمل ،                 
حول  4/14عمل المتفق عليه في المقرر           هذا النهج في مقرراته بشأن التقارير الوطنية الناشئة عن ال                   

 ؛التقارير الوطنية التي تقدمها األطراف 
 

 التنفيذ -خامسًا 
 

  أنه من الضروري تعزيز إستعراض تنفيذ اإلتفاقية وتيسيره ؛يقرر - 37
 

 أن يعقد إجتماعًا مفتوح العضوية ما بين الدورات للمساعدة في التحضيرات                              يقرر - 38 
. ويعقد اإلجتماع لمدة ثالثة أيام ويعقد باإلقتران مع إجتماع قائم                 . ؤتمر األطراف    لإلجتماع السادس لم   

 :وينظر اإلجتماع ، بقدر اإلمكان ، في وضع مشاريع عناصر مقررات عن المواضيع التالية 
 

 إعداد الخطة اإلستراتيجية لإلتفاقية ؛ )أ( 
 

 التقارير الوطنية الثانية ؛ و )ب( 
 

نفيذ اإلتفاقية ، وبالتحديد تنفيذ اإلجراءات ذات األولوية في اإلستراتيجيات             وسائل لدعم ت   )ج( 
 وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ؛
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 أن يستعرض في إجتماعه السادس ، وفي ضوء هذه التجربة ، دور عمليات ما بين                 يقرر - 39 
 الدورات في تنفيذ اإلتفاقية ؛

 
ظائف العمليات شبه اإلقليمية واإلقليمية في اإلعداد لإلجتماعات                 زيادة تعزيز و      يقرر – 40 

 بموجب اإلتفاقية وفي تعزيز تنفيذ اإلتفاقية على الصعد اإلقليمية وشبه اإلقليمية والوطنية ؛
 

 إلى األمين التنفيذي أن يقدم ملخصًا عامًا لآلليات والعمليات الموجودة حاليًا                              يطلب - 41 
 األطراف إلى القيام على أساس تطوعي بإستعراض         ويدعوطري للصكوك البيئية ،     إلستعراض التنفيذ الق  

البرامج واإلحتياجات القطرية التي لها عالقة بتنفيذ اإلتفاقية ، وإلى إخطار األمين التنفيذي بناء على ذلك                   
 .إذا آان ذلك مالئمًا 
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 التعاون مع الهيئات األخرى -5/21
 

  ،إن مؤتمر األطراف 
 

  بأنشطة التعاون الجارية ؛يحيط علمًا - 1 
 

في مجال التقييم العلمي والتقني      بصفة خاصة    األمين التنفيذي إلى تعزيز التعاون و        يدعو - 2 
مع مراعاة أهمية تقييمات التنوع البيولوجي في تحديد القضايا الناشئة وإستعراض                  ،  للتنوع البيولوجي    

 ي إطار اإلتفاقية ؛برامج العمل وتأثير التدابير التي تتخذ ف
 

غير بشأن ت  األمين التنفيذي إلى تعزيز التعاون مع إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية                    يدعو - 3 
المسائل ذات الصلة مثل األراضي الجافة وشبه           في  المناخ ، بما في ذلك بروتوآول آيوتو التابع لها ،                  

 ، والتدابير الحافزة ؛الرطبة ، والتنوع البيولوجي الحراجي ، والشعاب المرجانية 
 

بين اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع    ) 2001-2000( خطة العمل المشترآة الثانية       يرحب ويؤيد  - 4 
 عليها    ويثني ،       )UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/12(البيولوجي وإتفاقية رامسار لألراضي الرطبة                 

التنوع البيولوجي واإلتفاقيات البيئية         بين اإلتفاقية المتعلقة ب         في المستقبل  بصفتها مثاًال مفيدًا للتعاون           
 األخرى ؛

 
 أن خطة العمل المشترآة الثانية بين اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وإتفاقية                يالحظ - 5 

مواضيع بعدة مواضيع من    رامسار لألراضي الرطبة تشتمل على طائفة من اإلجراءات التعاونية المتعلقة            
 المتشعبة لإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، وآذلك تقترح إجراءات لتنسيق النظم اإليكولوجية والقضايا

العمليات المؤسسية ، وتطلب إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واألمين                  
ال من تلك   لكل مج وضع برامج عمل    مواصلة  عتبار عند   اإلالتنفيذي وضع هذه التدابير بصورة تامة في          

 ؛المجاالت 
 

ها برنامج األمم المتحدة      ا بالدراسة التي أجر     يحيط علماً  ،    3/21 إلى المقرر      شيروإذ ي  - 6 
نواع البرية المهاجرة بشأن جوانب التكامل بين إتفاقية األنواع المهاجرة واإلتفاقية                 األإتفاقية حفظ    /للبيئة

  ؛)UNEP/CBD/COP/5/INF/28(المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
 

وبالتعاون مع أمانة اإلتفاقية         إلى األمين التنفيذي وضع الدراسة في اإلعتبار ،                يطلب - 7 
المتعلقة باألنواع المهاجرة وضع إقتراح حول آيفية إدماج األنواع المهاجرة في برنامج عمل اإلتفاقية                        

ع المهاجرة في تنفيذ اإلتفاقية         المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، والدور الذي يمكن أن تلعبه إتفاقية األنوا                      
المبادرة التصنيفية  والمتعلقة بالتنوع البيولوجي فيما يتعلق بعدة أمور من بينها نهج النظام اإليكولوجي ،                   

، واإلستخدام توعية وتثقيف الجمهور المناطق المحمية ، ووالمؤشرات ، والتقييمات والرصد ، والعالمية ، 
 ؛المستدام بما في ذلك السياحة 
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 أعاله إلستعراض    7مشار إليه في الفقرة       القتراح  اإل إلى األمين التنفيذي أن يقدم           يطلب - 8 
تقوم به الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل إنعقاد اإلجتماع السادس لمؤتمر          

 راف في إجتماعه السادس ؛  إلى الهيئة الفرعية أن تقدم المشورة إلى مؤتمر األطويطلباألطراف 
 

 التنوع البيولوجي بحوثلبرنامج الدولي لل بعام التنوع البيولوجي الدولي التابع  علمًايحيط - 9
 األطراف إلى إيجاد السبل       ويدعو إلى األمين التنفيذي       ويطلب ،    2002 إلى    2000المقرر أن يمتد من       

األمم  المبادرة المتوقع إتخاذها من جانب منظمة          والوسائل للتعاون مع هذه المبادرة ولضمان التكامل مع          
وأمانة اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ألجل زيادة المعارف العلمية            ،   المتحدة للتربية والعلم والثقافة    

 والوعي الجماهيري للدور الحرج الذي يلعبه التنوع البيولوجي في التنمية المستدامة ؛
 

فرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تحدد فرص            إلى الهيئة ال    يطلب - 10 
التعاون مع تقييم النظم اإليكولوجية في األلفية وفي المساهمة في سد إحتياجات التقييم لإلتفاقية ، وبصفة                     

  ؛5/20 من المقرر )ب (29 المشار إليها في الفقرة ةالتقييم العلمي الرائدمشروعات ن طريق ـخاصة ع
 

يتم تمثيلها في اللجنة        س التي أن يقبل دعوة تقييم النظم اإليكولوجية في األلفية                      يقرر - 11 
 لهذا الغرض رئيس الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واألمين ويعينالتنفيذية، 

العلمية والتقنية والتكنولوجية بالمعلومات  بموافاة الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة تعليماتهالتنفيذي ويصدر 
 الخاصة بالمستجدات وبالتقدم المحرز ؛

 
 بأهمية المحفل العالمي للتنوع البيولوجي آآلية لبناء التفاهم والقدرات لتنفيذ                          يعترف - 12 

 .دعم عملية المحفل العالمي للتنوع البيولوجي على  ويشجعاإلتفافية، 
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 2002 - 2001مل لفترة السنتين ميزانية برنامج الع -5/22
 

  ،إن مؤتمر األطراف 
 

 المقدمة من األمين التنفيذي           2002 – 2001في الميزانية المقترحة لفترة السنتين              وقد نظر   
UNEP/CBD/COP/5/18)و (Add.1 ، 

 
 العمل الجدير بالثناء الذي أنجزه األمين التنفيذي وموظفوه في تنفيذ برنامج العمل في                 وإذ يالحظ  

  ،2000 - 1999فترة السنتين 
 

 المساهمة السنوية في إيجار مباني األمانة ، إضافة إلى المساهمة السنوية                وإذ يالحظ مع التقدير     
 ، والتي إستخدمت في 2000 – 1996البالغة مليون دوالر أمريكي المقدمة من الحكومة المضيفة ، للفترة 

  ،2002 - 2001لة ذلك في فترة السنتين  على مواصويحثالتعويض عن النفقات المخطط لها 
 

 أن هنالك دعمًا واسع النطاق لتنفيذ برنامج عمل اإلتفاقية في أوساط الحكومات                 وإذ يالحظ آذلك   
والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص عن طريق توفير الخبراء والمعلومات                      

 والموارد البشرية والمالية ،
 

 ومبلغ  2001 دوالر أمريكي للسنة        8 594 000لى ميزانية برنامجية قدرها         ع يوافق - 1 
 . أدناه 1 ، لألغراض المدرجة في الجدول 2002 دوالر أمريكي للسنة 10 049 900

 
 الوارد في المرفق لهذا المقرر      2002 و 2001 الجدول اإلشاري للمساهمات لعامي      يعتمد - 2 

 ؛
 

 ويطلب أدناه 2موظفين لميزانية البرنامج الوارد في الجدول  على جدول التزويد بال    يوافق - 3 
 أن تمأل جميع الوظائف الشاغرة على جناح السرعة ؛

 
 دوالر من األرصدة أو المساهمات غير المصروفة         5 203 200 على سحب مبلغ     يوافق - 4 

  ؛2002 – 2001من الفترات المالية السابقة وذلك لتغطية جزء من ميزانية ") المبالغ المرحلة("
 

 لألمين التنفيذي بتحويل موارد فيما بين البرامج في إطار الحدود المتفق عليها في                    يأذن - 5 
 ، وتحديدًا القدرة على التحويل بين آل باب من أبواب اإلعتمادات الرئيسية المبينة 3/22 و4/17المقررين 

 ميزانية البرنامج، على أن يسري         في المائة من مجموع     15 إلى حد يصل في مجمله إلى           1في الجدول    
  في المائة من آل باب من أبواب اإلعتمادات هذه ؛25تقييد آخر يكون الحد األقصى له 

 أن عددًا من األطراف لم تسدد إشتراآاتها في الميزانية األساسية                            يالحظ مع القلق      -6 
عن السنوات  ) BYرمز إليها بـ      الصندوق اإلستئماني للحساب الخاص للميزانية اإلدارية العادية التي ي             (

 من القواعد المالية وتأخير      4 من آل سنة وفقًا للفقرة         يناير/ الثاني آانون 1السابقة ، المستحقة السداد في        
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سداد اإلشتراآات للميزانية األساسية من جانب األطراف أثناء آل سنة تقويمية من فترة سنتين مما ساهم                    
إلى فترة السنتين التالية ، وفي حالة عدم حدوث تحسن في تسديد                      في الترحيل الكبير من فترة سنتين             

 األمين التنفيذي إلى تقديم مقترحات لتشجيع األطراف على تسديد إشتراآاتها              يدعواألطراف إلشتراآاتها   
 آاملة وفي مواعيدها وذلك للنظر فيها وإستعراضها في اإلجتماع السابع لمؤتمر األطراف ؛

 
الصندوق (تي لم تسـدد بعـد إشتراآاتها في الميزانية األساسية                             األطراف ال       يحث - 7 

 إلى األمين   ويطلبأن تفعل ذلك دون إبطاء ،       )  للحساب الخاص للميزانية اإلدارية العادية      BYاإلستئماني  
الحساب (التنفيذي إصدار معلومات عن حالة إشتراآات األطراف في الصناديق اإلستئمانية لإلتفاقية                          

وصندوق خاص   (BZ)،   ، صندوق خاص للمساهمات الطوعية         (BY)انية اإلدارية العادية     الخاص للميز 
  وإستكمال هذه المعلومات دوريًا ؛)(BE)للمساهمات الطوعية اإلضافية 

 
 وما  2001 يناير/ الثاني آانون 1 ، فيما يتعلق باإلشتراآات المستحقة إعتبارًا من             يقرر - 8 

ي عليها متأخرات عامين أو أآثر في إشتراآاتها ، أن تحضر إجتماعات               بعده ، بأن يسمح ، لألطراف الت        
 هيئات اإلتفاقية بمندوبين آحد أقصى إلى أن تسدد متأخراتها ؛

 
 آانون 1 أنه ، فيما يتعلق باإلشتراآات المستحقة السداد إعتبارًا من                                يقرر آذلك    - 9 
بلدان نموًا أو الدول الجزرية الصغيرة النامية ،  وما بعده ، فإن اإلطراف ، خالف أقل ال2001 يناير/الثاني

التي عليها متأخرات في إشتراآاتها لعامين أو أآثر ، لن تتلقى التمويل من األمانة لحضور إجتماعات                           
 هيئات اإلتفاقية إلى أن تسدد متأخراتها ؛

 
تمدة ،    لألمين التنفيذي بالدخول في إلتزامات تصل إلى مستوى الميزانية المع                          يأذن - 10 

والسحب من الموارد النقدية المتاحة ، بما في ذلك األرصدة غير المصروفة واإلشتراآات من الفترات                        
 المالية السابقة واإليرادات المتنوعة ؛

 
 ، مشارآة أعضاء )BY( أن يمول ، بناء على الطلب ، من الميزانية األساسية         يقرر آذلك  - 11 

 واللجنة الحكومية   لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية   المعنية با ة   الفرعي الهيئةمكاتب مؤتمر األطراف و   
الدولية المعنية ببروتوآول قرطاجنة للسالمـة األحيائية في إجتماعات ما بين الدورات للمكاتب آل على                    

 حدة ؛
 

 بقرارات مكتب اإلجتماع الرابـع لمؤتمر األطـراف باإلذن لألمين التنفيذي                  يحيط علماً  - 12 
ستخدام الوفورات واألرصدة غير المصروفة من الفترات المالية السابقة واإليرادات المتنوعة بمبلغ                       بإ

 )BY( للحساب الخـاص للميزانية اإلدارية العادية         يـ اإلستئمان الصندوق دوالر أمريكي من      1 565 000
والدول الجزرية الصغيرة    لتمويل مشارآة البلدان النامية األطراف وعلى وجه التحديد أقل البلدان نموًا                   

 إلى األمين ويطلبالنامية واألطراف األخرى التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال ، في إجتماعات اإلتفاقية 
التنفيذي ، بالتشاور مع المكتب ، أن يرصد توافر المساهمات الطوعية في الصندوق اإلستئماني الخاص                   

  ؛ في حالة حدوث أي عجز)BZ(للمساهمات الطوعية 
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 ،    (BY)الحساب الخاص للميزانية اإلدارية العادية        (  تمديد الصناديق اإلستئمانية      يقرر - 13 
 لإلتفاقية )(BE)وصندوق خاص للمساهمات الطوعية اإلضافية  (BZ)صندوق خاص للمساهمات الطوعية 

  ؛2003 سمبردي/ األولآانون 31 وتنتهي في 2002 يناير/ الثانيآانون 1لفترة عامين ، إعتبارًا من 
 

( جميع األطـراف في اإلتفاقيـة أن تالحـظ أن اإلشتراآات فـي الميزانيـة األساسية                يدعو - 14 
BY(        من السنة التي تمت فيها ميزنة هذه اإلشتراآات وأن             يناير/ الثاني آانون 1 تصبح واجبة السداد في 

 المطلوبة لتمويل النفقات المعتمدة       األطراف ، القادرة على تسديد اإلشتراآات        ويحثتسددها في الحال ،      
 تشرين 1 ، أن تفعل ذلك ، في            4 أعاله ، والتي عوضت بالمبلغ المذآور في الفقرة               1في إطار الفقرة      

 ،  2002 للسنة التقويمية    2001 أآتوبر/ األول تشرين 1 وفي   2001 للسنة التقويمية    2000 أآتوبر/األول
 من السنة   أغسطس/آب 1بالغ إشتراآاتها في موعد أقصاه       أن تخطر األطراف بم    يطلبوفي هذا الصدد ،     

 السابقة للسنة التي تصبح فيها اإلشتراآات مستحقة ؛
 

 جميع األطراف والدول غير األطراف في اإلتفاقية إضافة إلى المنظمات الحكومية              يحث - 15 
تساهم في الصناديق   والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمصادر األخرى على أن             

  لإلتفاقية ؛) BZو BE  وBY(اإلستئمانية 
 

 بتقديرات التمويل للصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص للمساهمات الطوعية       يحيط علماً  - 16 
 التي حددها األمين التنفيذي والمدرجة في       2002 – 2001اإلضافية لدعم األنشطة المعتمدة لفترة السنتين       

  األطراف على أن تقدم مساهماتها لهذا الصندوق ؛يحثو أدناه ، 3الجدول 
 

 لتيسير    (BZ) بتقديرات التمويل للصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص                   يحيط علماً   - 17 
مشارآة البلدان النامية األطراف ، والسيما أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها،                      

 ، على النحو الذي 2002 – 2001 ، لفترة السنتين تصاداتها بمرحلة إنتقالتمر إقواألطراف األخرى التي 
 أدناه ، ويحث األطراف على أن تقدم مساهمات لهذا                      4حدده األمين التنفيذي والمدرج في الجدول               

 الصندوق ؛
 

 لألمين التنفيذي ، بالتشاور مع مكتب مؤتمر األطراف ، أن يعدل خدمة برنامج                         يأذن - 18 
 ا في ذلك تأجيل اإلجتماعات ، إذا لم تتوفر موارد آافية لألمانة في وقت مناسب ؛العمل بم

 
 – 2003 إلى األمين التنفيذي أن يعـد ويقـدم ميزانية لبرنامج العمل لفترة السنتين                 يطلب - 19 

الت  لإلجتماع السادس لمؤتمر األطراف وأن يقدم تقريرًا عن اإليرادات وأداء الميزانية وأي تعدي                 2004
  ؛2002 – 2001تجرى على ميزانية اإلتفاقية لفترة السنتين 

 
 إلى األمين التنفيذي ، سعيًا لتحسين آفاءة األمانة وإلجتذاب موظفين ذوي آفاءات                يوعز - 20 

 إستجابة  –عالية إلى األمانة ، أن يدخل في ترتيبات إدارية وتعاقدية مباشرة مع األطراف والمنظمات                         
 إذا ما إقتضت الضرورة ، من أجل فعالية القيام                   –ة وغيرها من الدعم لألمانة           لعروض موارد بشري    

بوظائف األمانة مع ضمان آفاءة إستخدام اإلختصاصات والموارد والخدمات المتاحة ومع مراعاة قوانين              
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شطة وينبغي إيالء إهتمام خاص إلمكانيات خلق أوجه تداعم مع برامج العمل أو األن             . ونظم األمم المتحدة    
 القائمة ذات الصلة التي يجري تنفيذها داخل إطار المنظمات الدولية األخرى ؛

 
 إلى رئيس مؤتمر األطراف التشاور مع األمين العام لألمم المتحدة بشأن تقييم                          يطلب - 21 

اف درجة وظيفة األمين التنفيذي لإلتفاقية وأن يقدم تقريرًا بذلك إلى مكتب اإلجتماع السادس لمؤتمر األطر
  .4/17 من الترتيبات اإلدارية الموافق عليها في المقرر 1، مع األخذ بعين اإلعتبار الفقرة 
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 1الجدول 
 

  للصندوق اإلستئماني لإلتفاقية2002-2001ميزانية السنتين 
 2002-2001المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
 

 المصروفات 2001 2002

 
 547ر6
 1 014ر1
 1 178ر2
 1 587ر5
 870ر9
 3 695ر4

 
 529ر7
 963ر9
 850ر7
 1 527ر7
 830ر6
 2 902ر7

 البرامج  –أوًال 
 اإلدارة التنفيذية والتنظيم 
 القضايا العلمية والتقنية والتكنولوجية  
 القضايا اإلجتماعية واإلقتصادية والقانونية  
 التنفيذ والخدمة الميدانية 
 السالمة األحيائية 
  الموارد وخدمات المؤتمراتإدارة 

 )أوًال(المجموع الفرعي   7 605ر3 8 893ر7
 1 156ر2
 10 049ر9

 988ر7
 8 594ر0

 %13تكاليف دعم البرنامج    -ثانيًا 
 )ثانيًا+ أوًال (مجموع الميزانية  

 )فائض(وفورات من سنوات سابقة   2 000ر0 3 203ر2
 )لذي تدفعه األطرافالمبلغ ا(صافي اإلجمالي   6 594ر0 6 846ر7

 
 2الجدول 

 
 *المتطلبات من الموظفين على مستوى األمانة بكاملها من الميزانية األساسية

 

 
 
 5- الممولة من إيرادات دعم الصناديق اإلستئمانية سوف يعاد تصنيفها إلى ف              4-وظيفة إدارة الصندوق وهي ف      *

  .2002-2001في الفترة 
 

2002 2001   
 
1 
3 
3 
11 
13 
2 

 
1 
3 
3 
11 
13 

2 

 الفئة الفنية
 2 –مد 
 1 –مد 
 5-ف
 4-ف
 3-ف
 2-ف

 -ألف 

  مجموع الفئة الفنية 33 33
23  -ء با مجموع فئة الخدمات العامة 23

  )باء+ ألف (مجموع  56 56
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 3الجدول 
 

  لإلسهامات الطوعيةاإلضافية)BE(الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص 
 2002-2001رة السنتين في دعم األنشطة المعتمدة لفت

 )بأالف الدوالرت األمريكية(
 

 أوًال الوصف 2001 2002
 
 
 100ر0
 
 
 300ر0
 30ر0
 210ر0
 
 100ر0
 100ر0
 30ر0
 
 100ر0
 
 140ر0
 
 100ر0
 0ر0
 
 
 100ر0
 110ر0
 120ر0
 
 
 7ر0
 7ر0
 
 
 15ر0
 15ر0
 
 
 

 
 
 0ر0
 
 
 200ر0
 30ر0
 210ر0
 
 100ر0
 100ر0
 30ر0
 
 100ر0
 
 140ر0
 
 100ر0
 230ر0
 
 
 100ر0
 110ر0
 127ر4
 
 
 7ر0
 7ر0
 
 
 15ر0
 15ر0
 
 
 

 الحلقات العملية/ اإلجتماعات 
 اإلدارة التنفيذية والتنظيم

 )4(اإلجتماعات اإلقليمية لمؤتمر األطراف السادس 
 

 تكنولوجيةالقضايا العلمية والتقنية وال
 )5(الحلقات العملية اإلقليمية 

 إجتماعات األفرقة اإلستشارية
 )6(إجتماعات أفرقة الخبراء التقنيين المخصصين

 التنفيذ والخدمة الميدانية
 حلقات عملية بشأن موارد التمويل اإلضافي

 حلقات عملية اقليمية بشأن آلية تبادل المعلومات
 ادل المعلوماتاللجنة اإلستشارية الخاصة بآلية تب

 السالمة األحيائية
 إجتماعات إقليمية بشأن بروتوآول السالمة األحيائية

 إجتماعات خبراء تقنيين بشأن اللجنة الحكومية الدولية لبروتوآول
 )4(   قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية 

 المسائل اإلجتماعية واإلقتصادية والقانونية
  والسياحةحلقة عملية بشأن االستخدام المستدام

 فريق خبراء معني بالحصول على المنافع وتقاسمها
 

 الموظفون
 )السويد/استراليا(مسؤول برنامج التصنيف 

 )الفاو(مسؤول برنامج التنوع البيولوجي الزراعي 
 )هولندا(موظف برامج أقدم 

 
 السفر

 سفر رئيس مؤتمر األطراف
 لتكنولوجيةسفر رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العملية والتقنية وا

 
 الخبراء اإلستشاريون

 مبادئ توجيهية لتقدير وتقييم النظم االيكولوجية
 آلية تبادل المعلومات

 
 
 

 -ألف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -باء 
 
 
 
 
 - جيم

 
 
 

 -دال 
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 0ر0
 0ر0
 100ر0
 50ر0
 0ر0
 50ر0
 
 100ر0

 
 33ر0
 150ر0
 100ر0
 100ر0
 100ر0
 50ر0
 
 100ر0

 عقود من الباطن
 قاعدة معلومات الموارد المالية والدراسات الموآلة

 إستعراض محايد لآللية المالية
 التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

 مبادرةالتصنيف العالمي
  تقييمات–لة الرائدة المرح

 آلية تبادل المعلومات
 

 )الزماالت(المنح الدراسية 

 -هاء 
 
 
 
 
 
 

 
 -واو 

  المجموع الفرعي أوًال 2 254ر4 1 884ر0
 ثانيًا %)13(تكاليف دعم البرنامج  293ر1 244ر9
  )ثانيًا+أوًال(ليف مجموع التكا 2 547ر5 2 128ر9

 
 4الجدول 

 
 لتسهيل اشتراك األطراف) BZ(الصندوق اإلستئماني الطوعي لخاص 

 *2002-2001في عملية االتفاقية لفترة السنتين 
 

 )بأالف الدوالرت األمريكية(
 

  الوصف 2001 2002
 أوًال االجتماعات  
  االجتماع السادس لمؤتمر األطراف 0ر0 761ر8
  جتماعات االقليمية لمؤتمر األطرافاال 0ر0 329ر4
  الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 483ر6 483ر6
  اجتماع ما بين الدورات المعني بعمليات االتفاقية 483ر6 483ر6
  اللجنة الحكومية الدولية لبروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية 483ر6 483ر6
  الفريق العامل المخصص المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع 0ر0 105ر8
  )ي (8الفريق العامل المعني بالمادة  0ر0 480ر7
  االجتماعات االقليمية لبروتوآول السالمة األحيائية 329ر4 0ر0
  المجموع الفرعي أوًال 1 780ر2 2 644ر9
 - ثانيًا )٪13(تكاليف دعم البرنامج  231ر4 343ر8
  )ثانيًا+ أوًال (مجموع التكاليف  2 011ر6 7 988ر7

 
 
 
 
 

                                                
صغيرة النامية ، واألطراف       البلدان النامية األطراف ، وبالذات أقل البلدان نموًا والبلدان الجزرية ال                       *

 .األخرى التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال 
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 مرفق
 

 جدول المساهمات في الصندوق اإلستئماني لالتفاقية المعتلقة بالتنوع
 2002-2001البيولوجي للفترة 

 
 جدول اإلشتراآات البلد العضو

في األمم المتحدة 
 )في المائة(2000

آحد اقصى % 25نسبة 
ات الحد األقصى إلشتراآ

0ر01أقل البلدان نموًا 
٪ 

 )في المائة(

 المساهمات في
1/1/2001 

بالدوالر  (
 )األمريكي

ج¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦دول
اإلش¦¦¦¦تراآات
ف¦¦¦¦¦¦ي األم¦¦¦¦¦¦م
الم¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦تحدة

2000 
 )في المائة(

آحد % 25نسبة 
أقصى الحد األقصى 

إلشتراآات أقل البلدان 
 ٪0ر01نموًا 

 )في المائة(

 المساهمات في
1/1/2002 

)بالدوالر األمريكي(

 المساهمات إجمالي
2001-2002 

)بالدوالر األمريكي(

Albania 0.003 0.00400 263 0.003 0.00400 274 537 
Algeria 0.086 0.11452 7,552 0.086 0.11452 7,841 15,393 
Angola 0.010 0.01332 878 0.010 0.01332 912 1,790 
Antigua and Barbuda 0.002 0.00266 176 0.002 0.00266 182 358 
Argentina 1.103 1.46883 96,855 1.103 1.46883 100,566 197,421 
Armenia 0.006 0.00799 527 0.006 0.00799 547 1,074 
Australia 1.483 1.97486 130,223 1.483 1.97486 135,213 265,435 
Austria 0.942 1.25443 82,717 0.942 1.25443 85,887 168,604 
Bahamas 0.015 0.01998 1,317 0.015 0.01998 1,368 2,685 
Bahrain 0.017 0.02264 1,493 0.017 0.02264 1,550 3,043 
Bangladesh 0.010 0.01332 878 0.010 0.01332 912 1,790 
Barbados 0.008 0.01065 702 0.008 0.01065 729 1,432 
Belarus 0.057 0.07591 5,005 0.057 0.07591 5,197 10,202 
Belgium 1.104 1.47016 96,942 1.104 1.47016 100,658 197,600 
Belize 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Benin 0.002 0.00266 176 0.002 0.00266 182 358 
Bhutan 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Bolivia 0.007 0.00932 615 0.007 0.00932 638 1,253 
Botswana 0.010 0.01332 878 0.010 0.01332 912 1,790 
Brazil 1.471 1.95888 129,169 1.471 1.95888 134,119 263,288 
Bulgaria 0.011 0.01465 966 0.011 0.01465 1,003 1,969 
Burkina Faso 0.002 0.00266 176 0.002 0.00266 182 358 
Burundi 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Cambodia 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Cameroon 0.013 0.01731 1,142 0.013 0.01731 1,185 2,327 
Canada 2.732 3.63812 239,897 2.732 3.63812 249,091 488,988 
Cape Verde 0.002 0.00266 176 0.002 0.00266 182 358 
Central African 
Republic 

0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 

Chad 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Chile 0.036 0.04794 3,161 0.036 0.04794 3,282 6,443 
China 0.995 1.32501 87,371 0.995 1.32501 90,719 178,091 
Colombia 0.109 0.14515 9,571 0.109 0.14515 9,938 19,509 
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2001-2002 

)بالدوالر األمريكي(

Comoros 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Congo 0.003 0.00400 263 0.003 0.00400 274 537 
Cook Islands 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Costa Rica 0.016 0.02131 1,405 0.016 0.02131 1,459 2,864 
Cote d'Ivoire 0.009 0.01199 790 0.009 0.01199 821 1,611 
Croatia 0.030 0.03995 2,634 0.030 0.03995 2,735 5,370 
Cuba 0.024 0.03196 2,107 0.024 0.03196 2,188 4,296 
Cyprus 0.034 0.04528 2,986 0.034 0.04528 3,100 6,086 
Czech Republic 0.107 0.14249 9,396 0.107 0.14249 9,756 19,151 
Democratic People's 
Republic of Korea 

0.015 0.01998 1,317 0.015 0.01998 1,368 2,685 

Democratic Republic 
of the Congo 

0.007 0.00932 615 0.007 0.00932 638 1,253 

Denmark 0.692 0.92151 60,765 0.692 0.92151 63,093 123,858 
Djibouti 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Dominica 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Dominican Republic 0.015 0.01998 1,317 0.015 0.01998 1,368 2,685 
Ecuador 0.020 0.02663 1,756 0.020 0.02663 1,824 3,580 
Egypt 0.065 0.08656 5,708 0.065 0.08656 5,926 11,634 
El Salvador 0.012 0.01598 1,054 0.012 0.01598 1,094 2,148 
Equatorial Guinea 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Eritrea 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Estonia 0.012 0.01598 1,054 0.012 0.01598 1,094 2,148 
Ethiopia 0.006 0.00799 527 0.006 0.00799 547 1,074 
European Community 2.500 2.50000 164,850 2.500 2.50000 171,168 336,018 
Fiji 0.004 0.00533 351 0.004 0.00533 365 716 
Finland 0.543 0.72310 47,681 0.543 0.72310 49,508 97,189 
France 6.545 8.71577 574,718 6.545 8.71577 596,742 1,171,460 
Gabon 0.015 0.01998 1,317 0.015 0.01998 1,368 2,685 
Gambia 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Georgia 0.007 0.00932 615 0.007 0.00932 638 1,253 
Germany 9.857 13.12625 865,545 9.857 13.12625 898,715 1,764,260 
Ghana 0.007 0.00932 615 0.007 0.00932 638 1,253 
Greece 0.351 0.46742 30,821 0.351 0.46742 32,003 62,824 
Grenada 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Guatemala 0.018 0.02397 1,581 0.018 0.02397 1,641 3,222 
Guinea 0.003 0.00400 263 0.003 0.00400 274 537 
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2001-2002 

)بالدوالر األمريكي(

Guinea-Bissau 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Guyana 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Haiti 0.002 0.00266 176 0.002 0.00266 182 358 
Honduras 0.003 0.00400 263 0.003 0.00400 274 537 
Hungary 0.120 0.15980 10,537 0.120 0.15980 10,941 21,478 
Iceland 0.032 0.04261 2,810 0.032 0.04261 2,918 5,728 
India 0.299 0.39817 26,255 0.299 0.39817 27,261 53,517 
Indonesia 0.188 0.25035 16,508 0.188 0.25035 17,141 33,649 
Iran (Islamic Republic 
of) 

0.161 0.21440 14,137 0.161 0.21440 14,679 28,817 

Ireland 0.224 0.29829 19,669 0.224 0.29829 20,423 40,093 
Israel 0.350 0.46608 30,734 0.350 0.46608 31,911 62,645 
Italy 5.437 7.24028 477,424 5.437 7.24028 495,720 973,144 
Jamaica 0.006 0.00799 527 0.006 0.00799 547 1,074 
Japan 20.573 25.00000 1,648,500 20.573 25.00000 1,711,675 3,360,175 
Jordan 0.006 0.00799 527 0.006 0.00799 547 1,074 
Kazakhstan 0.048 0.06392 4,215 0.048 0.06392 4,376 8,591 
Kenya 0.007 0.00932 615 0.007 0.00932 638 1,253 
Kiribati 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Kyrgyzstan 0.006 0.00799 527 0.006 0.00799 547 1,074 
Lao People's 
Democratic Republic 

0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 

Latvia 0.017 0.02264 1,493 0.017 0.02264 1,550 3,043 
Lebanon 0.016 0.02131 1,405 0.016 0.02131 1,459 2,864 
Lesotho 0.002 0.00266 176 0.002 0.00266 182 358 
Liechtenstein 0.006 0.00799 527 0.006 0.00799 547 1,074 
Lithuania 0.015 0.01998 1,317 0.015 0.01998 1,368 2,685 
Luxembourg 0.068 0.09055 5,971 0.068 0.09055 6,200 12,171 
Madagascar 0.003 0.00400 263 0.003 0.00400 274 537 
Malawi 0.002 0.00266 176 0.002 0.00266 182 358 
Malaysia 0.183 0.24370 16,069 0.183 0.24370 16,685 32,754 
Maldives 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Mali 0.002 0.00266 176 0.002 0.00266 182 358 
Marshall Islands 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Mauritania 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Mauritius 0.009 0.01199 790 0.009 0.01199 821 1,611 
Mexico 0.995 1.32501 87,371 0.995 1.32501 90,719 178,091 
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2001-2002 
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Micronesia (Federated 
States of ) 

0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 

Monaco 0.004 0.00533 351 0.004 0.00533 365 716 
Mongolia 0.002 0.00266 176 0.002 0.00266 182 358 
Morocco 0.041 0.05460 3,600 0.041 0.05460 3,738 7,338 
Mozambique 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Myanmar 0.008 0.01065 702 0.008 0.01065 729 1,432 
Namibia 0.007 0.00932 615 0.007 0.00932 638 1,253 
Nauru 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Nepal 0.004 0.00533 351 0.004 0.00533 365 716 
Netherlands 1.632 2.17328 143,306 1.632 2.17328 148,798 292,104 
New Zealand 0.221 0.29430 19,406 0.221 0.29430 20,150 39,556 
Nicaragua 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Niue 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Niger 0.002 0.00266 176 0.002 0.00266 182 358 
Nigeria 0.032 0.04261 2,810 0.032 0.04261 2,918 5,728 
Norway 0.610 0.81232 53,564 0.610 0.81232 55,617 109,181 
Oman 0.051 0.06792 4,478 0.051 0.06792 4,650 9,128 
Pakistan 0.059 0.07857 5,181 0.059 0.07857 5,379 10,560 
Palau 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Panama 0.013 0.01731 1,142 0.013 0.01731 1,185 2,327 
Papua New Guinea 0.007 0.00932 615 0.007 0.00932 638 1,253 
Paraguay 0.014 0.01864 1,229 0.014 0.01864 1,276 2,506 
Peru 0.099 0.13184 8,693 0.099 0.13184 9,026 17,720 
Philippines 0.081 0.10787 7,113 0.081 0.10787 7,385 14,498 
Poland 0.196 0.26101 17,211 0.196 0.26101 17,870 35,081 
Portugal 0.431 0.57395 37,846 0.431 0.57395 39,297 77,143 
Qatar 0.033 0.04395 2,898 0.033 0.04395 3,009 5,907 
Republic of Korea 1.006 1.33966 88,337 1.006 1.33966 91,722 180,059 
Republic of Moldova 0.010 0.01332 878 0.010 0.01332 912 1,790 
Romania 0.056 0.07457 4,917 0.056 0.07457 5,106 10,023 
Russian Federation 1.077 1.43421 94,572 1.077 1.43421 98,196 192,767 
Rwanda 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Saint Kitts and Nevis 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Saint Lucia 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Saint Vincent and the 
Grenadines 

0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
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Samoa 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
San Marino 0.002 0.00266 176 0.002 0.00266 182 358 
Sao Tome and Principe 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Senegal 0.006 0.00799 527 0.006 0.00799 547 1,074 
Seychelles 0.002 0.00266 176 0.002 0.00266 182 358 
Sierra Leone 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Singapore 0.179 0.23837 15,718 0.179 0.23837 16,320 32,038 
Slovakia 0.035 0.04661 3,073 0.035 0.04661 3,191 6,264 
Slovenia 0.061 0.08123 5,356 0.061 0.08123 5,562 10,918 
Solomon Islands 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
South Africa 0.366 0.48739 32,139 0.366 0.48739 33,370 65,509 
Spain 2.591 3.45035 227,516 2.591 3.45035 236,235 463,751 
Sri Lanka 0.012 0.01598 1,054 0.012 0.01598 1,094 2,148 
Sudan 0.007 0.00932 615 0.007 0.00932 638 1,253 
Suriname 0.004 0.00533 351 0.004 0.00533 365 716 
Swaziland 0.002 0.00266 176 0.002 0.00266 182 358 
Sweden 1.079 1.43687 94,747 1.079 1.43687 98,378 193,125 
Switzerland  1.215 1.61798 106,689 1.215 1.61798 110,778 217,467 
Syrian Arab Republic 0.064 0.08523 5,620 0.064 0.08523 5,835 11,455 
Tajikistan 0.004 0.00533 351 0.004 0.00533 365 716 
The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia 

0.004 0.00533 351 0.004 0.00533 365 716 

Togo 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Tonga 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Trinidad and Tobago 0.016 0.02131 1,405 0.016 0.02131 1,459 2,864 
Tunisia 0.028 0.03729 2,459 0.028 0.03729 2,553 5,012 
Turkey 0.440 0.58593 38,636 0.440 0.58593 40,117 78,754 
Turkmenistan 0.006 0.00799 527 0.006 0.00799 547 1,074 
Uganda 0.004 0.00533 351 0.004 0.00533 365 716 
Ukraine 0.190 0.25302 16,684 0.190 0.25302 17,323 34,007 
United Arab Emirates 0.178 0.23704 15,630 0.178 0.23704 16,229 31,859 
United Kingdom of 
Great Britain and 
Northern Ireland 

5.090 6.77819 446,954 5.090 6.77819 464,082 911,036 

United Republic of 
Tanzania 

0.003 0.00400 263 0.003 0.00400 274 537 

Uruguay 0.048 0.06392 4,215 0.048 0.06392 4,376 8,591 
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Uzbekistan 0.025 0.03329 2,195 0.025 0.03329 2,279 4,475 
Vanuatu 0.001 0.00133 88 0.001 0.00133 91 179 
Venezuela 0.160 0.21307 14,050 0.160 0.21307 14,588 28,638 
Viet Nam 0.007 0.00932 615 0.007 0.00932 638 1,253 
Yemen 0.010 0.01332 878 0.010 0.01332 912 1,790 
Zambia 0.002 0.00266 176 0.002 0.00266 182 358 
Zimbabwe 0.009 0.01199 790 0.009 0.01199 821 1,611 
        
TOTAL 77.516 100.000 6,594,000 77.516 100.000 6,846,700 13,440,700
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النظر فـي الخيارات لحفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي في النظم               -5/23
اإليكولوجية لألراضي الجافة وأراضي البحر المتوسط واألراضي القاحلة 

 وشبه القاحلة واألراضي العشبية والسافانا
 

  ،إن مؤتمر األطراف 
 

الجافة والمتوسطية    برنامج عمل للتنوع البيولوجي للنظم األيكولوجية لألراضي                 يضع - 1
األراضي الجافة  " والسافانا ، والذي قد يعرف أيضًا ببرنامج عمل بشأن               والعشبيةوالقاحلة وشبه القاحلة     

خذًا بعين اإلعتبار الروابط الوثيقة بين الفقر وبين فقدان التنوع البيولوجي في هذه                              آ" وشبه الرطبة  
 المناطق؛

 
 مقرر ؛اللهذا  األول مرفقبرنامج العمل الوارد في ال يؤيد - 2

 
والمجموعات الرئيسية وغيرها   ،  األطراف والبلدان والمنظمات الدولية واإلقليمية        يحث   - 3

، وعلى تقديم الدعم العلمي والتقني والمالي ألنشطته على المستويين                 على تنفيذه      المختصةمن الهيئات    
خل المناطق اإلقليمية ودون اإلقليمية التي         الوطني واإلقليمي ، وعلى رعاية التعاون فيما بين البلدان دا               

 ؛تتتشارك في مناطق أحيائية متماثلة 
 

 القائمة اإلرشادية لمستويات التنفيذ والتنسيق لمختلف األنشطة المقترحة في المرفق              يؤيد - 4 
  أدناه والموضحة في المرفق الثالث ؛7 و6 و5الثاني ، والعملية الوارد بيانها في الفقرات 

 
لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تستعرض          المعنية با  من الهيئة الفرعية        يطلب - 5 

وتقيم بشكل دوري الوضع القائم واإلتجاهات في التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة على                      
مل وصقله ، تحديد األولويات ، لبرنامج الع أنشطة برنامج العمل ، وتقدم التوصيات لمزيد من نواتجأساس 

  أدناه ؛8وذلك إستنادًا إلى اإلستعراض الذي يجريه األمين التنفيذي والمشار إليه في الفقرة 
 

 إلى األمين التنفيذي أن يستعرض برنامج العمل هذا وأن يحدد النواتج المتوقعة ،                   يطلب - 6 
األنشطة ، والجداول الزمنية    والمزيد من األنشطة لتحقيق هذه النواتج ، والجهات التي ينبغي أن تنفذ هذه                 

للعمل والمتابعة ، واضعًا في اإلعتبار اإلقتراحات المقدمة من فريق الخبراء التقني ، وأن يعرض هذه آلها 
وينبغي .  للنظر فيها في إجتماع الحق        لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية   المعنية با  الفرعية   الهيئةعلى  

األمين التنفيذي إلتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر والهيئات المختصة أن ينفذ هذا في تعاون وثيق مع    
 .األخرى وذلك من أجل توفير التوافق النشاطي وتجنب اإلزدواجية 

 
 أن ُتنِشْئ فريق     لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية    المعنية با  الفرعية   الهيئة إلى   يطلب - 7 

 :لية خبراء تقني مخصص يؤدي المهام التا
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توحيد وتقييم المعلومات عن حالة التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة                    )أ( 
وإتجاهاته ، وعن إحتمال إنشاء شبكة دولية للمناطق الجافة وشبه الرطبة ذات األهمية الخاصة بالنسبة                        

ولوجي ، وعن الفوائد      للتنوع البيولوجي ، وعن المؤشرات ، وعن العمليات التي تؤثر في التنوع البي                       
 اإلقتصادية لفقدانه ، بما في       –العالمية التي تستخلص من التنوع البيولوجي ، وعن التأثيرات اإلجتماعية             

 ذلك العالقة المتشابكة بين التنوع البيولوجي والفقر ؛
 

 تقييم التقدم المحرز واآلثار الناجمة عن التدابير المحددة التي إتخذت لحفظ التنوع                              )ب( 
 البيولوجي وإستخدامه إستخدامًا مستدامًا ، من أجل إدارة الموارد ودعم سبل العيش المستدامة ؛

 
تقييم األولويات الدولية الموضوعة على المستويين اإلقليمي والعالمي ، والتقدم بمقترحات  )ج( 

تقوم بتنفيذها والجداول   من أجل النواتج المتوقعة ، والمزيد من األنشطة والجهات الفاعلة الممكنة التي قد                 
 .الزمنية للعمل 

 
ن ـ األمين التنفيذي أن يتعاون مع أمانة إتفاقية مكافحة التصحر ، بما في ذلك ع               إلى يطلب - 8

مستعينًا بالعناصر الواردة في مذآرة األمين التنفيذي بشـأن التنسيـق ،  ع برنامج عمل مشتركـق وضـطري
( البيولوجـي واالتفاقيـة المعنيـة بمكافحة التصحر                                              بين االتفاقيـة المتعلقـة بالتنـوع                      

UNEP/COP/CBD/5/INF/1 (  ،                   وآذلك مع الهيئات األخرى ذات الصلة ، في تنفيذ برنامج العمل وفي
، ويطلب آذلك إلى األمين التنفيذي أن يلتمس الحصول على مساهمات من البلدان القيام بمزيد من تطويره 

 ؛هيئات األخرى ذات الصلة باألراضي شبه الرطبة وأن يتعاون معها ذات األراضي شبه الرطبة وال
 

 قائمة بالخبراء في مجال التنوع البيولوجي لألراضي أن يضع األمين التنفيذي إلى  يطلب - 9 
وينبغي أن يتم اإلضطالع بهذا في تعاون وثيق مع األمين التنفيذي إلتفاقية األمم                   . الجافة وشبه الرطبة     

افحة التصحر والهيئات األخرى ذات الصلة من أجل توفير التوافق النشاطي وتجنب                                  المتحدة لمك   
 ؛اإلزدواجية 

 
 األمين التنفيذي إتاحة المعلومات ذات الصلة عن التنوع البيولوجي لألراضي              إلى يطلب - 10 

ة وشبه  وضع قاعدة بيانات بشأن األراضي الجاف      الجافة وشبه الرطبة عن طريق وسائل مختلفة من بينها             
 في آلية غرفة تبادل المعلومات ؛ الرطبة

 
 وآاالت التمويل الثنائية والدولية إلى تقديم الدعم لتنفيذ أنشطة برنامج العمل الخاص يدعو - 11 

بالتنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة ، وبخاصة بالنسبة لبناء القدرات لدى البلدان النامية                 
 قتصاداتها بمرحلة انتقال ؛والبلدان التي تمر ا

 
 
 
 

  األولمرفقال
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 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

 )6(.وشبه الرطبة 
 
 :ما يلي يراعى في وضع وتنفيذ العمل ينبغي أن  - 2
 

وتعزيز اإلستجابات  الجارية  إلدارة  اواألنشطة وممارسات   الحالية  اإلستفادة من المعارف     )أ(
المتضافرة لسد الفجوات في المعرفة ، مع مساندة أفضل ممارسات اإلدارة من خالل شراآات بين البلدان                  

 والمؤسسات ؛
 

لصلة في إطار إتفاقية التنوع      مع برامج العمل الموضوعية األخرى ذات ا       اإلتساقتحقيق   )ب(
 ؛تشعبة البيولوجي ، وآذلك العمل المتعلق بالمسائل الم

 
ة ، وال ـتعزيز التداعم والتنسيق وتفادي اإلزدواجية غير الالزمة بين اإلتفاقيات ذات الصل )ج(

ات وبرامج  مكافحة التصحر وبرامج المنظمات الدولية المختلفة ، مع إحترام الصالحي            األمم ل سيما إتفاقية   
  ؛إدارتهاالعمل القائمة لكل منظمة والسلطة الحكومية الدولية لكل من مجالس 

 
تعزيز المشارآة الفعلية من جانب أصحاب المصلحة ، بما في ذلك تحديد األولويات في                   )د(

 رصد وتقييم البحوث ؛في التخطيط وفي البحوث و
 

 بطريقة مرنة على أساس      المحددةنشطة  اإلستجابة لألولويات الوطنية من خالل تنفيذ األ         )ه(
 الطلب ؛

 
مساندة وضع إستراتيجيات وبرامج وطنية وتعزيز تكامل الشواغل في مجال التنوع                         )و(

 من اإلتفاقية 6البيولوجي في الخطط والبرامج والسياسات القطاعية والشاملة لعدة قطاعات ، تطبيقًا للمادة     
ألنشطة ذات   با وتفادي اإلزدواجية عند اإلضطالع           اإلتساقتحقيق   سعيًا ل  المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،         

 .، والسيما إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر  الصلة بإتفاقيات أخرى
 
ينبغي أن يستهدف وضع وتنفيذ برنامج العمل تطبيق نهج النظم اإليكولوجية الذي إعتمدته                                - 3
ف يعتمد تنفيذ برنامج العمل أيضًا على المعرفة واإلبتكارات             وسو. لتنوع البيولوجي    لمتعلقة با تفاقية ا اإل

 .من اإلتفاقية ) ي (8والممارسات لدى المجتمعات األصلية والمحلية بما يتمشى والمادة 
 برنامج العمل -ثانيًا 

                                                
 .ال ينطبق برنامج العمل هذا على المناطق القطبية ومناطق التندرا  )6(
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 حتياجاتلإلالمستهدفة إستجابة   اإلجراءات  "و  " اتالتقييم": هما  ينقسم برنامج العمل إلى جزأين        - 4
وسوف تساعد المعرفة المكتسبة من خالل          . بحيث يتم تنفيذ هذين الجزأين بطريقة متوازية              " محددةال

 من األنشطة تغذية مرتدة لعملية المستخلصة الدروس تقدمالتقييم على توجيه ما يلزم من إستجابات ، بينما         
 .التقييم

 
 التقييمات :الجزء ألف 

 
 الهدف التشغيلي

 
لومات بشأن وضع التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة ، وما يقع            تجميع وتحليل المع   - 5

، من  في المعرفة  من ضغوط ، ونشر هذه المعارف وأفضل الممارسات الموجودة ، وسد الفجوات                   اعليه
 .مالئمة أجل تحديد األنشطة ال

 
 األساس المنطقي

 
إلى أن تكون من الناحية الطبيعية نظمًا          تميل النظم اإليكولوجية لألراضي الجافة وشبه الرطبة             - 6

ولذا فإن تقييم الوضع القائم واإلتجاهات في التنوع البيولوجي لألراضي الجافة                  . آبير  إلى حد    دينامية  
لتنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه لويحتاج األمر إلى تفهم أفضل . وشبه الرطبة يعد تحديًا آبيرًا   

ويشمل هذا أيضًا مزايا       .  ، وتغيره        فقدهاإلجتماعية اإلقتصادية ، وعواقب           وقيمته وديناميتهالرطبة   
غير أن هذا   .  تطويع في المدى القصير مقارنة بالتخطيط اإلداري طويل األجل         القابلة لل ممارسات اإلدارة   

 لألراضي   شرطًا الزمًا للتدابير المستهدفة للحفظ واإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي              يعتبرينبغي أال    
والواقع أن الدروس المستفادة من الممارسات ، بما في ذلك ممارسات المجتمعات                . الجافة وشبه الرطبة     
 وبما أن القيود على الماء هي خاصية تحدد األراضي الجافة .هم في قاعدة المعرفة ااألصلية والمحلية ، تس

ساس إدارتها الناجحة وهذا يتطلب إيجاد توازن       وشبه الرطبة فإن اإلستراتيجيات الفعالة إلدارة المياه هي أ        
مالئم بين اإلحتياجات الفورية للبشر ومواشيهم ومحاصيلهم من المياه وآميات المياه المطلوبة للحفاظ على 

 .التنوع البيولوجي وسالمة النظم اإليكولوجية 
 

 األنشطة
 

 وشبه الرطبة ، بما في ذلك النباتات         تقييم وضع وإتجاهات التنوع البيولوجي لألراضي الجافة       :  1النشاط  
 .األصلية وفعالية تدابير الحفظ 

 
بالنسبة إلى   داخل األراضي الجافة وشبه الرطبة ذات القيمة الخاصة            محددةالمجاالت ال عيين  ت : 2النشاط  

 المنخفضة ، الرطبة  أو الواقعة تحت تهديد خاص ، مثل األنواع المتوطنة واألراضي            /لتنوع البيولوجي و  ا
 .المعايير الواردة في المرفق األول لإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيب اإلهتمامضمن أمور أخرى ، مع 
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 وفقدانمواصلة وضع المؤشرات الخاصة بالتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة                : 3النشاط  
م وضع وإتجاهات هذا التنوع           في تقيي    لمختلف أنواع النظم اإليكولوجية ، إلستخدامها            ذلك التنوع ،        

 .البيولوجي 
 

 واإلجتماعية التي تؤثر على التنوع      والطبيعيةاإلستفادة من المعرفة عن العمليات اإليكولوجية        : 4النشاط  
مثل الرعي ،     (وعملهاالبيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة ، وال سيما هيكل النظم اإليكولوجية                      

 ) .ل الزراعي أو اإلهماليالسياحة ، والتحوو،  رائقالحوالفيضانات ، والجفاف ، و
 

المشتقة من التنوع     ، بما في ذلك حفظ التربة والمياه ،                   تحديد المزايا المحلية والعالمية           : 5النشاط   
، واإلضطالع   لفقدانهاالبيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة ، وتقييم األثر اإلجتماعي اإلقتصادي                   

المزايا المستخلصة ‘ 1‘ المتبادلة بين التنوع البيولوجي والفقر ، بما في ذلك ، تحليل             بدراسات عن العالقة  
تأثير حفظ التنوع البيولوجي على أفقر          ‘ 2‘من التنوع البيولوجي من أجل التخفيف من حدة الفقر ، و                   

 .الفئات
 

ت والممارسات لدى    تحديد ونشر أفضل ممارسات اإلدارة ، بما في ذلك المعرفة واإلبتكارا                 : 6النشاط  
، بما يتماشى مع برنامج العمل بموجب المجتمعات األصلية والمحلية التي يمكن تطبيقها على نطاق واسع         

 .واألحكام ذات الصلة ) ي (8اإلتفاقية بشأن المادة 
 

 الطرق والوسائل
 
 :األنشطة في الجزء ألف عن طريق ما يلي يضطلع بمن المقرر أن  - 7
 

، بما في ذلك مصادر اإلتفاقيات الدولية          ةـمات من مختلف المصادر القائم     تجميع المعلو  )أ(
وسوف تعتمد هذه العملية على العمل الجاري لهذه         . ، والبرامج األخرى      والنظم العالمية للرصد  األخرى  

ل تباد، والمزيد من إستخدام آلية غرفة           ات العمل ـالبرامج القائمة ، مع أنشطة حافزة إضافية ، مثل حلق             
 بموجب اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، وشراآات بين المنظمات ، بما فيها حسب                              المعلومات

، ة بالتنوع البيولوجي وإتفاقية مكافحة التصحر       ـة المتعلق ـة بين أمانتي اإلتفاقي    ـاإلقتضاء األنشطة المشترآ  
عناصر الممكنـة لبرنامـج عمـل مشترك      باإلستعانة بالعناصـر الـواردة في مذآـرة األمين التنفيذي حول ال          

 ، في )UNEP/CBD/COP/5/INF/15(بين األمانتين عـن التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة 
 تحديد األولويات لهذه األنشطة ؛

 
البحث المستهدف ، بما في ذلك البرامج القائمة لدى مراآز البحث واألنظمة البحثية                            )ب(

وغيرها من البرامج الدولية أو اإلقليمية ذات الصلة ، مع تمويل إضافي لألعمال ذات                     الوطنية والدولية    
األولوية الالزمة للتغلب على الحواجز التي تعترض الحفظ واإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي                               

 لألراضي الجافة وشبه الرطبة ؛
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ات اإلدارة ، تقوم     بشأن ممارس متعددة التخصصات وشاملة للتخصصات       دراسات حالة     )ج(
، ومؤسسات البحث     المجتمع المدني     بها أساسًا المؤسسات الوطنية واإلقليمية، بما في ذلك منظمات                      

بمساندة من المنظمات الدولية للحفز على إعداد الدراسات وتعبئة الموارد ونشر النتائج وتسهيل التغذية                      
 مقدمي دراسات الحاالت ومقرري           المرتدة واإلستفادة من الدروس المكتسبة بوضعها تحت تصرف                  

وقد يحتاج األمر إلى مزيد من الموارد لتعزيز تلك الدراسات ولتحليل النتائج وتوفير ما يلزم                  .  السياسات
 من بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية ؛

 
 .نشر المعلومات وبناء القدرات التي تتطلبها أنشطة التقييم  )د(

 
  المحددةحتياجاتلإلتهدفة إستجابة التدابير المس :الجزء باء 

 
 الهدف التشغيلي

 
تعزيز حفظ التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة ، واإلستخدام المستدام لمكوناته                         - 8

 التنوع البيولوجي فقدان للمزايا الناتجة عن إستخدام موارده الجينية ، ومكافحة المنصفواإلقتسام العادل و
 . وشبه الرطبة وعواقبه اإلجتماعية اإلقتصادية في األراضي الجافة

 
 األساس المنطقي

 
سوف يعتمد النشاط الالزم لتعزيز الحفظ واإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي لألراضي الجافة               - 9

ولذا فإن  . وشبه الرطبة على حالة موارد األراضي الجافة وشبه الرطبة وطبيعة التهديدات الواقعة عليها                 
والحفظ الوضع الطبيعي   ائفة من الخيارات يلزم النظر فيها تتراوح بين اإلستخدام المستدام داخل               هناك ط 
 .الوضع الطبيعي خارج 

 
األراضي الجافة وشبه الرطبة على مستوى مستجمعات المياه ، أو               من موارد    يجب إدارة آثير      - 10

أو مشترك بين الجماعات وليس على على مستويات مكانية أعلى ، مما يقتضي إدارة على مستوى جماعي 
مثل الزراعيين  (وآثيرًا ما يصبح األمر أآثر تعقيدًا بدخول عدة جماعات من المنتفعين                 . مستوى فردي    

. أنواع الحيوانات ومستخدمي التنوع البيولوجي        بعض  العادات المهاجرة ل   و) والرعاة وصائدي األسماك   
 .ي أو تعزيزها على المستوى المطلوب ولحسم النزاعات ويلزم إنشاء مؤسسات إلدارة التنوع البيولوج

 
قد يتطلب اإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة وضع بدائل                       - 11

لكسب العيش وإيجاد أسواق أو غير ذلك من الحوافز للتمكين من اإلستخدام المسؤول وتعزيز هذا                                   
 .اإلستخدام 

 
 األنشطة

 
تعزيز تدابير محددة للحفظ واإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه                      : 7النشاط   

  :من بينهاالرطبة من خالل تدابير 
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إستخدام وإنشاء مناطق محمية إضافية وإتخاذ مزيد من التدابير المحددة لحفظ التنوع                        )أ(
ز التدابير الموضوعة للمناطق المحمية          الرطبة ، بما في ذلك تعزي             وشبهالبيولوجي لألراضي الجافة       

القائمة؛ وإستثمارات في تطوير وتعزيز آسب العيش المستدام ، بما في ذلك بدائل آسب العيش وتدابير                       
 الحفظ ؛

 
، ألراضي الجافة وشبه الرطبة      المتدهور في ا   التنوع البيولوجي     إستعادةإعادة تأهيل أو      )ب(

 ؛عنه مثل حفظ التربة والمياه مع المزايا المرتبطة بذلك والناشئة 
 

 إدارة األنواع الغريبة الغازية ؛ )ج(
 

 األراضي الجافة وشبه الرطبة ؛في نتاج اإلاإلدارة المستدامة لنظم  )د(
 

 اإلدارة المالئمة واإلستخدام المستدام لموارد المياه ؛ )ه( 
 

وآذلك ع الطبيعي     وضداخل ال  التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة              حفظ    )و( 
، حسب مقتضى الضرورة وذلك آعنصر مكمل لألخير ، مع إيالء اإلعتبار الواجب للفهم األفضل    ه  خارج

 ؛وضع الطبيعي عند وضع إستراتيجيات فعالة للحفظ البيولوجي في اللقابلية المناخ للتغير 
 

، وآذلك تطوير     التقييم اإلقتصادي للتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة                     )ز( 
وإستخدام أدوات إقتصادية وتعزيز إستخدام تكنولوجيات جديدة تزيد من إنتاجية النظم اإليكولوجية                              

 لألراضي الجافة وشبه الرطبة ؛
 

األحيائية للنبات والحيوان عن طريق اإلدارة           لكتلة   أو الجمع بين ا      المستدام   اإلستخدام    )ح(
لة في أعداد السكان في األراضي الجافة وشبه الرطبة ، والدعم من              التكييفية ، مع مراعاة التقلبات المحتم      

جانب األطراف للسياسات والتشريعات الوطنية وممارسات إستخدام األراضي ، التي تنهض بالحفظ                         
 الفعلي للتنوع البيولوجي وإستخدامه المستدام ؛

 
 تنظيم وتطوير التدريب والتثقيف والتوعية الجماهيرية ؛ )ط( 

 
سير وتحسين توافر المعلومات بشأن اإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي لألراضي                 يت )ي(

 الجافة وشبه الرطبة وإمكانية الحصول عليها وتبادلها ؛
 

وضع وتعزيز برامج للبحث والتطوير مع الترآيز على جملة أمور من بينها بناء القدرات  )ك(
 دام للتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة؛لحفظ الفعال واإلستخدام المستمن أجل االمحلية 

 
التعاون مع إتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة ، وإتفاقية حفظ األنواع المهاجرة فيما                )ل(

اإلدارة المتكاملة للمستجمعات الشاملة للنظم اإليكولوجية لألراضي الرطبة            يتعلق بجملة أمور من بينها         
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 لألنواع المهاجرة عبر        ممراتإنشاء   من األراضي الجافة وشبه الرطبة، و            بإعتبارها أجزاء أساسية        
نواع األاألراضي الجافة وشبه الرطبة أثناء الفترات الموسمية ، وآذلك مع إتفاقية اإلتجار الدولي ب                                

المعرضة لإلنقراض فيما يتعلق باألنواع النادرة والمعرضة لإلنقراض في األراضي الجافة وشبه الرطبة              
 ؛
 

التعاون مع جميع اإلتفاقيات ذات الصلة وال سيما مع إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة                               )م(
التصحر فيما يتعلق بجملة أمور من بينها اإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه                        

وآذلك التهديدات نهج النظم اإليكولوجية ، وتقييم وضع وإتجاهات هذا التنوع البيولوجي تطبيق الرطبة ، و
 .الواقعة عليه 

 
تعزيز اإلدارة المسؤولة للموارد على المستويات المناسبة ، مع تطبيق نهج النظم اإليكولوجية               : 8النشاط  

 : ما يلي أمور أخرىمن خالل سياسة بيئية تمكينية تشمل ضمن 
 

ب إستخدام الموارد   تعزيز الهياآل المؤسسية المحلية المناسبة إلدارة الموارد ودعم أسالي            )أ(
أو /لدى المجتمعات األصلية والمحلية التي تجعل الحفظ واإلستخدام المستدام ممكنًا في األجل الطويل ، و                 
 الجمع بين المؤسسات واألساليب الحالية المناسبة والنهج اإلبتكارية التي تمكن من التداعم فيما بينها ؛

 
، مع مراعاة الحاجة إلى     حسبما يتناسب   مالئم  تحقيق المرآزية اإلدارة إلى أدنى مستوى         )ب(

اإلدارة المشترآة للموارد ومع إيالء اإلعتبار الواجب لجملة أمور من بينها إشراك المجتمعات األصلية                     
 والمحلية في التخطيط ومشاريع اإلدارة ؛

 
 إنشاء أو تعزيز مؤسسات مالئمة لملكية األراضي وتسوية المنازعات ؛ )ج(

 
مثل تسهيل مرور (تعاون الثنائي ودون اإلقليمي لمعالجة المسائل العابرة للحدود تشجيع ال )د(

، حسب اإلقتضاء ووفقًا للتشريعات الوطنية واإلتفاقيات               ) القطعان إلى المراعي الممتدة عبر الحدود           
 ؛الوطنية

 
م السياسات والصكوك القطاعية لتعزيز الحفظ واإلستخدام المستدا            بين    تحقيق اإلتساق   )ه(

للتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة ، بما في ذلك اإلستفادة ، ضمن جملة أمور ، من برنامج                   
إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر على المستوى القطري، وآذلك          ُأطر   بموجبالعمل الوطني الحالي    

 .ائمة وذات الصلة اإلستفادة ، حسب اإلقتضاء ، من الخطط والسياسات القطاعية األخرى الق
 

 :تقديم الدعم ألساليب آسب العيش من خالل وسائل من بينها  : 9النشاط 
تنويع مصادر الدخل لخفض الضغوط السلبية على التنوع البيولوجي لألراضي الجافة                    )أ(

 وشبه الرطبة ؛
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شي في  وآذلك تربية الموا  بما في ذلك الحياة البرية ،         تعزيز عمليات الحصاد المستدامة       )ب(
 ؛، بما في ذلك مزارع تربية حيوانات الصيد المزارع 

 
إستكشاف إستخدامات مبتكرة قابلة لإلستدامة للتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه                  )ج(

 توليد الدخل المحلي وتعزيز تطبيق تلك اإلستخدامات على مدى أوسع ؛من أجل الرطبة 
 

ألراضي في اإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ن ام المستقاةتطوير األسواق للمنتجات  )د(
  والجافة وشبه الرطبة ، مع إضافة قيمة إلى المنتجات المحصودة ؛

 
 للمزايا الناتجة عن اإلنتفاع بالموارد       والمنصفتعزيز اإلقتسام العادل    إنشاء آليات وُأطر     )ه( 

 .يائي الجينية لألراضي الجافة وشبه الرطبة بما في ذلك التنقيب األح
 

 الطرق والوسائل
 

 :أنشطة الجزء باء من خالل ما يلي اإلضطالع بتم يسوف 
 

بناء القدرات خصوصًا على المستويين الوطني والمحلي ، وآذلك إستثمارات في تنمية                   )أ(
وتعزيز وسائل العيش المستدامة ، بما في ذلك وسائل العيش البديلة وتدابير الحفظ ، من خالل عمليات                          

بدءًا من القاع ، مع تمويل من المصادر الثنائية ومتعددة األطراف ، ومساندة تحفيزية من جانب                   مشارآة  
 المنظمات الدولية ؛

 
إنشاء شبكة دولية من مواقع البيان العملي لتسهيل إقتسام المعلومات والخبرات عند تنفيذ                 )ب(

دام في سياق األراضي الجافة وشبه       برنامج العمل وآذلك إليضاح وتعزيز إدماج الحفظ واإلستخدام المست         
 الرطبة ؛

 
دراسات حالة عن اإلدارة الناجحة لألراضي الجافة وشبه الرطبة يمكن توزيعها من                          )ج(

 ضمن جملة أمور ؛غرفة تبادل المعلومات خالل آلية 
 

بما في ذلك أمور من ضمنها إعداد الوثائق         المعلومات   وتشاطرتحسين التشاور والتنسيق    )د(
داخل البلدان فيما بين نقاط اإلتصال المعنية                 ارف وإبتكارات المجتمعات األصلية والمحلية              عن مع  

والمؤسسات الرائدة ذات الصلة بتنفيذ إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ، واإلتفاقية المتعلقة بالتنوع                  
 ذلك أمانات اإلتفاقيات       البيولوجي واإلتفاقيات والبرامج العالمية األخرى ذات الصلة ، على أن تيسر                      

المختلفة والمنظمات الدولية األخرى ؛

تعزيز التفاعل بين برامج العمل التابعة لإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وإتفاقية األمم      )ه(
ات وخطط العمل اإلقليمية التابعة لإلتفاقية        ـالشبكجملة أمور منها     المتحدة لمكافحة التصحر ، من خالل          

، مع اإلستعانة بالعناصر الـواردة في مذآـرة األمين التنفيذي حـول العناصـر الممكنة لبرنامج                     ة  األخير
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(عمل مشترك بين األمانتين عـن التنـوع البيولوجي لألراضي الجافـة وشبه الرطبة                                                                
UNEP/CBD/COP/5/INF/15 (في تحديد األولويات لهذا التفاعل ؛ و 

 
ب المصلحة ذوي الصلة على آافة المستويات ، بما في             إنشاء شراآات بين جميع أصحا     )و(

 .ذلك المنظمات والبرامج الدولية وآذلك الشرآاء والعلماء ومستخدمي األراضي الوطنيين والمحليين
 

 إطار إعداد التقارير :ثالثًا 
 

 من  من المقترح أن يطلب إلى األطراف والهيئات األخرى أن تعد تقارير عن تنفيذ برنامج العمل                - 12
 :خالل عدة وسائل من بينها 

 
أجزاء مناسبة من التقارير الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، والمعدة لمؤتمر                                 )أ(

 أو/ من اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ؛ و26األطراف بموجب المادة 

 اإلتفاقيات ذات تقارير مقدمة في سياق إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وغيرها من)ب(
 .  وتفادي اإلزدواجية وزيادة الشفافيةاإلتساقالصلة ، مع إيالء اإلعتبار الواجب لجملة أمور منها تعزيز 

 
لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية هذه          المعنية با   الهيئة الفرعية        من المقرر أن تستعرض       - 13

وبعد . ذلك الوقت لويات والتنقيح لبرنامج العمل في       تحديد األو تقدم توصية بشأن المزيد من       وأن  التقارير  
 .وفق ما يقرره إجتماع األطراف ذلك يتم إستعراض تنفيذ البرنامج 
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 المرفق الثاني
 

 قائمة اشارية لمستويات تنفيذ برنامج العمل بشأن األراضي الجافة وشبه الرطبة
 

 النشاط مستوى التنفيذ مستوى التنسيق
 1 وطني إقليم إيكولوجي
 2 وطني إقليم إيكولوجي

 3 إقليم إيكولوجي 
 4 إقليم إيكولوجي 
 5 وطني، وإقليم إيكولوجي ودولي 
 6 إقليم إيكولوجي 
  أ7 وطني وإقليم إيكولوجي 
 ب7 وطني 

 ج7 وطني وإقليم إيكولوجي 
 د7 وطني إقليم إيكولوجي

 ه 7 وطني وإقليم إيكولوجي 
 و7 وطني ودولي 

 ز7 وطني لوجيإقليم إيكو
 ح7 وطني إقليم إيكولوجي
 ط7 وطني إقليم إيكولوجي

 ي7 إقليم إيكولوجي دولي 
 ك7 وطني وإقليم إيكولوجي  
 ل7 دولي 
 م7 دولي 

  أ8 وطني إقليم إيكولوجي
 ب8 وطني إقليم إيكولوجي

 ج8 إقليم إيكولوجي 
 د8 وطني وإقليم إيكولوجي 

 ه8 وطني إقليم إيكولوجي
 أ9 وطني يم إيكولوجيإقل

 ب9 وطني إقليم إيكولوجي
 ج9 وطني إقليم إيكولوجي
 د9 وطني إقليم إيكولوجي

 ه9 وطني ودولي 
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 المرفق الثالث
 

 5/23 من المقرر 7 و6 و5إيضاح للعملية الموجزة في الفقرات 
 

 التنفيذ الوطني  التنفيذ اإلقليمي األيكولوجي  التنفيذ الدولي
 
 
 
 

 التنسيق اإلقليمي اإليكولوجي  ر إلى األمانةتقري
 
 
 
 

 المعنية  الفرعيةالهيئةإستعراض من جانب 
 بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 
 
 
 

 تقييم دولي من فريق الخبراء
 
 
 
 

 تنقيح من األمين التنفيذي
 
 
 
 

 النظر من ِقبل الهيئة الفرعية ومؤتمر األطراف
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 خدام المستدام بإعتباره قضية متشعبةاإلست -5/24 
 

  ،إن مؤتمر األطراف
 

 بأن حفظ التنوع البيولوجي هو خدمة عالمية لإلنسانية ، وأن العالقات واألنماط                      إْذ يسلم أيضاً    
 اإلقتصادية الحالية لم توله اإلهتمام واإلعتراف الكافي ،

 
مستدام ضروري لبقاء األنواع على قيد         بأن حفظ التنوع البيولوجي وإستخدامه ال         وإْذ يسلم أيضاً    

الحياة ويعودان بالفائدة أيضًا على اإلنسانية ، وال سيما أولئك الناس الذين يعتمدون في معيشتهم على                             
 الموارد األحيائية ،

 
 بأهمية القيام ، قدر المستطاع وحسب اإلقتضاء ، بإدماج حفظ التنوع البيولوجي                   وإْذ يسلم آذلك    

دام في الخطط والبرامج والسياسات القطاعية والشاملة للقطاعات ، ويسلم بأهمية التصدي واستخدامه المست
 6لهذه القضية في اإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، وفقًا ألحكام المادتين 

  من اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،10و
 

 ت مؤتمر األطراف ونهج النظام اإليكولوجي ، مقرراوإْذ يضع في اإلعتبار 
 

  التداؤب بين حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ،وإْذ يالحظ 
 

نموًا من   المناطق     في أعلى مستوياته في أقلّ          آثيرًا ما يوجد     أن التنوع البيولوجي         وإْذ يالحظ   
 الناحية اإلقتصادية ،

 
 ضارة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام                بما للحرب والفقر من آثار          موإْذ يسلّ   

وخاصة في المناطق الغنية باألنواع المستوطنة ، وبالحاجة إلى تعبئة الموارد المالية والتقنية إلصالح                        
  المتضررة ، اإليكولوجيةوإستعادة المناطق البيولوجية

 
وتدابير الحفز  ) 5/7المقرر  (ات   أهمية اإلرتباطات مع برامج العمل الخاصة بالمؤشر        وإْذ يالحظ  

، و أن المؤشرات وتدابير الحفز المالئمة عناصر أساسية في إستحداث ُنُهج فعالة                             ) 5/15المقرر   (
 لإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ،

 
 المشارآة في مبادرات إستدامة اإلستخدام     المنظمات    إلى األمين التنفيذي أن يدعو       يطلب - 1 

خرى ذات الصلة إلى جمع وتصنيف ونشر دراسات الحالة عن أفضل الممارسات                                والمنظمات األ  
والدروس المستفادة من استخدام التنوع البيولوجي ضمن المجاالت المواضيعية لإلتفاقية وذلك عن طريق              
آلية تبادل المعلومات والوسائل األخرى ، مع اإلستفادة من خبرات األطراف والحكومات والمنظمات ذات         

 ة والقطاع الخاص والمجتمعات األصلية والمحلية ؛الصل
 

 لألمين التنفيذي العملية الجاري استخدامها لوضع نهج النظام اإليكولوجي ويطلب              آييّز - 2 
 المنظمات ذات الصلة تكييف تلك العملية للعمل من أجل اإلستخدام المستدام وبدءهما فورًا ؛مع  يهإل
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 المنظمات ذات الصلة وباإلستعانة بتقييم معن يقوم ، بالتعاون  إلى األمين التنفيذي أيطلب - 3 
 أعاله ، بجمع المبادئ      2الفقرة   أعاله ، والعملية المشار إليها في          1دراسات الحالة المشار إليه في الفقرة         

، التوجيه الخاص بقطاعات وبيئات أحيائية       والعملية والمبادئ التوجيهية التشغيلية والصكوك ذات الصلة          
ألمر الذي من شأنه أن يساعد األطراف والحكومات على تطوير الوسائل لتحقيق اإلستخدام المستدام                         ا

للتنوع البيولوجي داخل إطار نهج النظام اإليكولوجي ، وتقديم تقرير مرحلي إلى الهيئة الفرعية المعنية                     
 مؤتمر األطراف ؛بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية للنظر فيه قبل اإلجتماع السادس ل

 
 األطراف والحكومات إلى تحديد المؤشرات وتدابير الحفز للقطاعات ذات الصلة                  يدعو - 4

 بحفظ التنوع البيولوجي وإستخدامه المستدام ؛
 

 األطراف والحكومات والمنظمات إلى اإلضطالع باإلجراءات المناسبة لمساعدة                يدعو - 5
والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال لزيادة قدرتها على          األطراف األخرى وبخاصة البلدان النامية       

تنفيذ ممارسات وبرامج وسياسات اإلستخدام المستدام على المستويات اإلقليمية والقطرية والمحلية                             
 :ويمكن لإلجراءات المناسبة أن تشتمل على . خصوصًا للسعي إلزالة الفقر 

 
 حلقات العمل ؛ )أ(

 
 ة إلى األطراف لتحديد القطاعات التي تحتاج إلى إتخاذ تدابير ذات أولوية؛تقديم المساعد )ب(

 
 تقديم المساعدة إلى األطراف لوضع خطط العمل المناسبة ؛ )ج(

 
  المعلومات ونقل التكنولوجيا المناسبة بشروط متفق عليها تبادليًا ؛نشر )د(

 
اف آليات إلشراك القطاع      األطراف والحكومات والمنظمات على تطوير أو إستكش         يحث - 6

 المتعلقة باإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ،            اتالخاص والمجتمعات األصلية والمحلية في المبادر         
 وآليات لكفالة إستفادة المجتمعات األصلية والمحلية من هذا اإلستخدام المستدام ؛

 
 إضافة قيمة للتنوع           بأن اإلستخدام المستدام يمكن أن يكون أداة فعالة في                           يعترف - 7 

 يمكن أن تنتفع من خالل إستدامة إستخدام التنوع              األطراف إلى تحديد مناطق للحفظ        يدعووالبيولوجي،  
 .رسال هذه المعلومات إلى األمين التنفيذي إو ، البيولوجي
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 التنوع البيولوجي والسياحة -5/25
 

  ،إن مؤتمر األطراف 
 

احة بالنسبة للتنمية اإلجتماعية واإلقتصادية على الصعد المحلية              باألهمية المتزايدة للسي     مإْذ يسلّ  
 والوطنية واإلقليمية ،

 
  بأن السياحة المستدامة تعتمد على شمول المجتمع ومشارآته ، أيضًاموإْذ يسّل 

 
  بوجوب إستفادة المجتمعات من السياحة المستدامة ،م آذلكوإذ يسّل 

 
باطًا وثيقًا بحفظ بيئة سليمة ، وهذه بدورها عنصر أساسي لتنمية  بأن السياحة مرتبطة إرتموإذ يسّل 

 السياحة وتساعد على إذآاء الوعي العام إزاء بعض قضايا التنوع البيولوجي ،
 

المقرر،  ا تقييم أوجه االرتباط بين التنوع البيولوجي والسياحة الوارد في المرفق لهذ              يقر -1
 :والذي يتضمن 

 
استخدامه عالقتها المتبادلة مع حفظ التنوع البيولوجي و             وة للسياحة     األهمية اإلقتصادي   )أ(

 ؛ مستدامال
 

اآلثار االقتصادية واالجتماعية    ها  اآلثار المحتملة للسياحة على التنوع البيولوجي بما في             )ب(
 .والبيئية 

 
طار  الدعوة للمشارآة في برنامج العمل الدولي بشأن تنمية السياحة المستدامة في إ                 يقبل - 2

عملية اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي ، وبوجه خاص ، بغية المساهمة في                  
مبادئ توجيهية دولية لألنشطة المتصلة بتطوير السياحة المستدامة في نظم إيكولوجية وموائل برية              وضع  

وجي والمناطق المحمية بما في ذلك النظم       وبحرية وساحلية حساسة ذات أهمية آبيرة بالنسبة للتنوع البيول         
اإليكولوجية لضفاف األنهار والنظم األيكولوجية الجبلية الهشة مع مراعاة الحاجة إلى أن تنطبق هذه                           

مع مراعاة المبادئ   و،  المبادئ التوجيهية على األنشطة داخل المناطق المحمية وخارجها على حد سواء                 
مين التنفيذي أن يعد اقتراحًا للمساهمة في المبادئ التوجيهية ، آعقد حلقة التوجيهية القائمة ، ويطلب إلى األ

 عمل دولية مثًال ؛
 

 أن يحيل التقييم ألوجه اإلرتباط بين السياحة والتنوع البيولوجي إلى اللجنة المعنية                 يقرر - 3
ن التقييم في برنامج      بالتنمية المستدامة مع توصية موجهة إلى اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة لتضمي                   

 ؛العمل الدولي بشأن تنمية السياحة المستدامة 
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على و األطراف والحكومات وصناعة السياحة والمنظمات الدولية ذات الصلة ،               يوصي - 4
وجه الخصوص ، منظمة السياحة العالمية ، بأن تعتبر هذا التقييم أساسا لسياساتها وبرامجها وأنشطتها في 

 : على إيالء االهتمام الخاص إلى ويشجعهاتدامة مجال السياحة المس
 

 أي السياحة التي تعتمد على وجود وصيانة التنوع             –ة اإليكولوجية    الدور الفريد للسياح    )أ(
 واضحة لتطوير قطاعات السياحة اإليكولوجية         إستراتيجيات والحاجة إلى وضع       –البيولوجي والموائل    

 الدخل للمجتمعات األصلية         لدر فرصًا جيدة  والفعالة وتوفر      المستدامة التي تتيح المشارآة الكاملة                
 .والمجتمعات المحلية 

 
 وخطط استراتيجيات   بوضع ،   المحتملين أصحاب المصالح المعنيين  ضرورة قيام جميع      )ب(

 االقتصادية   اإلهتمامات بين      الدقيقالرامي إلى تحقيق التوازن             استنادا إلى نهج النظام اإليكولوجي           
لمنافعه  والبيئية ، وتعظيم الفرص لحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي واإلقتسام العادل واالجتماعية

والتقليل إلى الحد األدنى من          من اإلتفاقية     ) ي (8وفقًا ألحكام المادة        واإلعتراف بالمعارف التقليدية        
 ؛ التنوع البيولوجي التي يتعرض لهاالمخاطر 

 
 واستخدام مؤشرات     وضعم في األجل الطويل بما في ذلك               الحاجة إلى الرصد والتقيي       )ج(

 والخطط المعنية باألنشطة       اإلستراتيجيات ومن ثم تحسين     السياحة على التنوع البيولوجي            أثارلقياس   
 ؛السياحية 

 
 الوظائف واقتسام المنافع الناشئة        توفيرتزويد االقتصادات المحلية بمنافع ملموسة مثل             )د(

 وبهذا الصدد يمكن للمشاريع والمؤسسات        .ام للتنوع البيولوجي ألغراض السياحة        عن االستخدام المستد   
 ؛دور رئيسي أداء الصغيرة ومتوسطة الحجم 

 
 آلية أساسية لحفظ وإستدامة إستخدام            باعتبارهاالحاجة إلى تطوير السياحة المستدامة             )ه(

 السائحين والعاملين في المشاريع        مع تشجيع ،   المعنية جميع األطراف      وتحقيق آمال التنوع البيولوجي    
  المحليين على التصرفات الدالة على تقدير المسؤولية ؛والمؤسسات السياحية والسكان

 
وتوعية وموظفيها   المعلومات وتثقيف وتدريب الشرآات السياحية           وتبادل الوعي    إذآاء )و(

درات على المستوى المحلي لتعزيز      السائحين بقضايا التنوع البيولوجي وتعزيز القدرات التقنية وبناء الق            
 ؛هدف إحترام وحفظ التنوع البيولوجي وإستدامة استخدامه 

 
حقيقة إن المساهمة في إستدامة إستخدام التنوع البيولوجي عن طريق السياحة ، تستلزم                   )ز(

أصحاب المصالح   تطبيق مجموعة مرنة من الوسائل مثل التخطيط المتكامل ، وعمليات الحوار بين                           
بما في ذلك الشعوب األصلية ، والتقسيم إلى مناطق في مجال استخدام األراضي وتقييم ين المتعددعنيين الم

 ، وبرامج التعرف على أداء            والمعاييراألثر البيئي ، بما في ذلك تقييم األثر البيئي اإلستراتيجي ،                           
 الممارسات السليمة ،     الصناعات، وهيئات إجازة معترف بها ووضع العالمات اإليكولوجية ، ومدونات              
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  القصوى ونظم اإلدارة البيئية ومراجعة الحسابات ، والصكوك االقتصادية والمؤشرات وتعيين الحدود                  
 .لقدرة المناطق الطبيعية على اإلعاشة 

 
أهمية اإلشراك ، والحاجة إلى مشارآة المجتمعات األصلية والمحلية وإحتكاآها بقطاعات  )ح(

 ؛ة للسياحة وآذلك رصدها وتقييمها بما في ذلك التأثيرات الثقافية والروحية أخرى في التطوير واإلدار
 

أهمية فهم قيم ومعارف استخدام التنوع البيولوجي لدى المجتمعات األصلية والمحلية                       )ط(
 . ، والفرص المتاحة أمامها لتحقيق السياحة المستدامة ودعم السياحة المحلية تهومعرف

 
لفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بشأن السياحة              عمل الهيئة ا     يؤيد - 5

آمثال لالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وذلك بتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات عن                       
 على اإلستمرار في      ذات الصلة  األطراف والحكومات والمنظمات        ويشجعطريق آلية تبادل المعلومات        

 . حالة في هذا الشأن إلى األمين التنفيذي تقديم دراسات
 

 إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن توافي اللجنة              يطلب - 6
بغية بإستنتاجاتها ، وذلك     عن طريق األمين التنفيذي      و، في دورتها العاشرة ،        المعنية بالتنمية المستدامة     

العمل الدولي بشأن تنمية السياحة المستدامة في إطار عملية اللجنة المعنية                       اإلسهام في برنامج         زيادة
 وعلى وجه التحديد في إستعراض تنفيذه الذي سيتم في            بالتنمية المستدامة ، فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي       

  ؛2002عام 
 

 األطراف والحكومات وصناعة السياحة والمنظمات ذات الصلة على اإلضطالع              يشجع - 7
دعم الترتيبات الخاصة بالسنة الدولية للسياحة البيئية والسنة             ت  التي بأنشطة ، منها بناء القدرات المحلية        

 :الدولية للجبال ، وآذلك النشاطات المتعلقة بالمبادرة الخاصة بالشعاب المرجانية وبصفة خاصة 
 

 ، في زام بالعمل مع أصحاب المصلحة واإللتباإلشتراك صناعة السياحة على العمل يحث )أ( 
  المبادئ والمبادئ التوجيهية الخاصة بتنمية السياحة المستدامة ؛حدود

 
 األطراف والحكومات على إستكمال الجهود الطوعية بوضع سياسات تمكينية                      يشجع )ب( 

 .وُأطر قانونية من أجل التنفيذ الفعال للسياحة المستدامة 
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 مرفق
 

 ة والتنوع البيولوجيتقييم الروابط المتداخلة بين السياح
 

 دور السياحة في اإلستخدام المستدام للموارد البيولوجية  - أوًال
 
هو أحد األهداف الثالثة لإلتفاقية المتعلقة            اإلستعمال المستدام لمكونات التنوع البيولوجي             إن    - 1

التنوع البيولوجي  مكونات  " اإلستعمال المستدام "وألغراض اإلتفاقية ، تعني عبارة        . جي  وبالتنوع البيول 
بطريقة وعلى وتيرة ال تؤديان إلى تناقص التنوع البيولوجي على المدى الطويل ، مما يبقي على قدرة هذا 

ويتمشى تعريف   ) . 2المادة   " (التنوع على الوفاء بإحتياجات وتطلعات األجيال الحاضرة والمستقبلة                 
 ،  21ا جاء في مبادئ ريو وجدول أعمال القرن الـ          اإلستعمال المستدام هذا مع مفهوم التنمية المستدامة آم       

حيث جاء فيهما أن التنمية المستدامة ، تفي بإحتياجات وتطلعات األجيال الحاضرة دون اإلضرار بمقدرة                  
وال يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون اإلستعمال المستدام للموارد                  . الوفاء بحاجات األجيال القادمة         

 من اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع          10ويرتكز مفهوم اإلستعمال المستدام إلى المادة               . البيولوجية العالمية     
 الخاصة بالتدابير العامة         6والمادة   البيولوجي بشأن اإلستعمال المستدام لمكونات التنوع البيولوجي                    

 .لإلستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 
 
 والعمل الجاري   21يتوافق مع جدول أعمال القرن       يتم تطوير وإدارة السياحة المستدامة بأسلوب         - 2

والسياحة المستدامة ، بوضعها     . بهذا الشأن على النحو الذي تروج له اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة                   
هذا، تتضمن جوانب آتلك المتعلقة باإلستخدام المستدام للموارد ، بما فيها الموارد البيولوجية، وتقلل إلى                    

والثقافية واإلجتماعية فيما تعمل على تعظيم            ) البيئية( التأثيرات البيئية واإليكولوجية          الحد األدنى من    
وبالنسبة لألنماط المستدامة لإلستهالك واإلنتاج في قطاع السياحة ، من الجوهري تقوية تطوير                  . المنافع

دام الصكوك   السياسات الوطنية وتعزيز القدرات في مجاالت التخطيط المادي وتقييم اآلثار وإستخ                             
وينبغي إيالء إهتمام خاص لمسألة . اإلقتصادية والتنظيمية وآذلك في مجاالت اإلعالم والتثقيف والتسويق 

تدهور التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية الهشة مثال الشعاب المرجانية والجبال والمناطق الساحلية                  
آخذًا في النمو ، يعتمد على وجود         جديدًا  سياحيًا  وتعتبر السياحة اإليكولوجية قطاعًا      . واألراضي الرطبة   

ومع أنها قد تستدعي قدرًا من إنشاء البنى األساسية وبناء المرافق               . وصيانة التنوع البيولوجي والموائل      
يقل عما تتطلبه السياحة التقليدية ، فإن التخطيط واإلدارة السليمين مهمان بالنسبة للتنمية المستدامة للسياحة 

وع األخطار على التنوع البيولوجي ، الذي تعتمد عليه بشكل                  ـوللحيلولة دون وق    ) البيئية(لوجية   اإليكو
 . أساسي

 
 األهمية اإلقتصادية للسياحة -ألف 

 
ن السياحة هي من أسرع الصناعات العالمية نموًا آما أنها المصدر الرئيسي لما تكسبه آثير من                  إ - 3

 في   %9وقد نمت إيرادات السياحة الدولية بمعدل سنوي يبلغ                  . ية   البلدان النامية من العمالت األجنب         
 ، وقد    1997 مليار دوالر في       443 وبلغت    1997 إلى    1988المتوسط خالل فترة السنوات العشر من          



 UNEP/CBD/COP/5/23 
 Page 216 
 
 

 
…/ 

 )7(سنويًا من المتوسط في المدة نفسها         % 5زادت مرات وصول السائحين على النطاق العالمي بمقدار              
من مجموع الصادرات العالمية % 8لعالمية بلغت إيرادات السياحة ما يزيد قليًال عن وفقًا لمنظمة السياحة ا

ومفردات آشف  . 1997من مجموع الصادرات العالمية من الخدمات في % 35من السلع ، وما يكاد يبلغ 
البلدان ة لتلك الخدمات ، بينما وحيدحسابات السفر تبين أن البلدان المصنعة في مجموعها هي المستوردة ال    

وقد إتسع بإستمرار فائض هذه الفئة األخيرة من البلدان فإرتفع من           . النامية في مجموعها قد تزايد فائضها       
 ، مما عوض أآثر من ثلثي العجز في            1996 مليار دوالر في      65ر9 إلى   1980 مليار دوالر في      4ر6

ع المناطق النامية خالل العقد       وإرتفع الفائض السفري بإستمرار في جمي         . 1996حساباتها الجارية عام     
، 1995 مليار دوالر في 3ر5وسجلت اإلقتصاديات التي تمر بمرحلة إنتقالية عجزًا قدره . الزمني األخير 

  .1996 مليار دوالر في 1ر5إنقلب إلى فائض يبلغ 
 
 آما أن )8( في المائة من الناتج اإلجمالي العالمي1ر5من وجهة نظر اإلنتاج تسهم السياحة بحوالي  - 4

 مليون فرد   11ر3السياحة هي مصدر رئيسي للعمالة حيث أن قطاع اإليواء الفندقي وحده يستخدم حوالي               
باإلضافة إلى ذلك فإن السياحة القائمة على أساس البيئة الطبيعية هي قطاع حيوي و )9(على النطاق العالمي

اوزت السياحة فعًال عائد المحاصيل            وفي عدد من البلدان النامية تج               )10(ومتنام في صناعة السياحة       
الزراعية المدرة للمال ، أو عائد اإلستخراج المعدني ، وأصبحت بذلك المصدر الرئيسي إليراداتها                               

  .)11(الوطنية
 

 السياحة والبيئة -اء ب
 
ن الَوْقع العالمي للسياحة على األصعدة اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية هو وقع هائل وشديد                      إ - 5
وحيث أن نسبة مئوية عالية من السياحة تنطوي على زيارات للمواقع المتميزة من الناحيتين                           . تعقيدال

الطبيعية والثقافية ، مما يولد مبالغ إيرادية آبيرة ، فمن الواضح أنه توجد فرص آبيرة لإلستثمار في                              
بغي أن تبذل جهود للتقليل ما      وفي الوقت نفسه ، ين    . الحفاظ على الموارد البيولوجية وإستخدامها المستدام        

 .أمكن من اآلثار المناوئة لصناعة السياحة على التنوع البيولوجي 
 
تدل المالحظة التاريخية على أن التنظيم الذاتي لصناعة السياحة من أجل اإلستخدام المستدام                           - 6

ر يفأوًال هناك آث  . لعوامل  ومرد ذلك إلى عدد من ا     . للموارد البيولوجية لم يكن ناجحًا إال في أحوال نادرة           
من المشغلين الفرديين قد يؤدي وجودهم إلى النظر إلى الظروف المحلية البيئية آنوع من الموارد ذات                        

ولن يكون من مصلحة أي مشغل فردي أن يقوم بإستثمار أآثر من منافسيه في الحفاظ                 . الملكية المشترآة   
وعلى النحو نفسه ، من المرجح أن يقوم المشغلون بـ             . حي  على المقاييس البيئية العامة في المنتجع السيا        

                                                
  . 1997Tourism Highlightsمنظمة السياحة العالمية  )7( 

احة والتنمية اإلقتصادية ، لجنة التنمية  السي: تقرير األمين العام عن السياحة والتنمية المستدامة ، ضميمة           )8(
 ) نسخة معجلة غير مراجعة (1999يناير /المستدامة ، الدورة السابعة، آانون الثاني

 .شرحه  )9(
ورقة مقدمة إلى ندوة السياحة         " (شراآة طبيعية     :السياحة والتنوع البيولوجي       : " جيفري ماآنيلي      )10(

  1997أبريل /ن نيسا17والتنوع البيولوجي ، يوترخت، 
السياحة والتنمية اإلقتصادية ، لجنة التنمية       : تقرير األمين العام عن السياحة والتنمية المستدامة ضميمة             )11(

 ) .نسخة معجلة غير مراجعة (1999يناير /المستدامة ، اإلجتماع السابع، األمم المتحدة ، آانون الثاني
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اري إلى أجزاء من المجال         ـة والمج  ـآثارهم البيئية المناوئة ، مثل النفايات والمياه المستهلك              " تصدير"
السياحة "ويبلغ ذلك شكله األقصى في ما يسمى بـ                     . المحيط الذي ال يحتمل أن يزوره السائحون                   

السائحون أن يبقوا طوال مدة مكوثهم في بيئة محافظ عليها إصطناعيًا ، معزولة حيث يستطيع " المنحصرة
 .عن األنحاء المحيطة بها 

 
وفي المقام الثاني تعمل السياحة الدولية في سوق يتزايد طابعه العالمي ، ولكل من المستثمرين                        - 7

أن السعي إلى مجاالت وخبرات       والواقع  . والسائحين فيه خيار متزايد من الوجهات التي يتجهون إليها                
وباإلضافة إلى ذلك فإن آثيرًا      . جديدة ومبتكرة هو من المحرآات الرئيسية التي تدفع دورة حياة السياحة               

وعندما تبدأ  . من صناعة السياحة تتحكم فيه مصالح مالية موجودة خارج الجهات التي يقصد إليها السياح                
ن ، يرجح أن يقوم المشغلون باإلنتقال إلى مواقع بديلة بدًال من              الظروف البيئية في التدهور في موقع معي       
 .إستثمار أموالهم في تحسين تلك الظروف 

 
ولذا . وأخيرًا فإن سوق السياحة العالمي يتميز بتنافس شرس ويعمل آثيرًا منه بهوامش ربح قليل                - 8

إضافية مرتبطة بتحسين الظروف    فإن المشغلين آثيرًا ما يحجمون إلى أبعد حد عن إمتصاص أية تكاليف              
البيئية وبدًال من ذلك سيجدون في آثير من األحوال مصلحة إقتصادية في نقل مجال عملهم إلى موقع آخر         

 .بدًال من مواجهة تلك التكاليف 
 

 اآلثار المحتملة للسياحة على حفظ التنوع البيولوجي وإستدامة إستخدام مكوناته    -جيم 
 
آلثار السلبية المحتملة ، ونظرًا ألن السياحة تولد نسبة آبيرة من الدخل وأن نسبة         على الرغم من ا    - 9

مئوية متزايدة من السياحة ترتكز على الظروف الطبيعية ، فإن السياحة تمثل إمكانية هامة لجني مكاسب                   
م جيم المكاسب   ويعالج القس . فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي واإلستخدام المستدام لمكونات ذلك التنوع           

ومن ضمن المكاسب الملموسة توجد اإليرادات المباشرة            . المحتملة للسياحة ، ملموسة وغير ملموسة            
ويمكن أن تستعمل    . الناشئة عن الرسوم والضرائب والمدفوعات الطوعية إلستخدام الموارد البيولوجية              

ية اإلقتصادية ، بما في ذلك آثار               هذه اإليرادات لحفظ المجاالت الطبيعية وإلسهام السياحة في التنم                   
 .اإلرتباط بقطاعات أخرى وبإنشاء فرص عمل 

 
ن الوسيلة األآثر مباشرة لإلستغالل السياحي في إ - خلق اإليرادات للحفاظ على المناطق الطبيعية      - 10

. لغرض سبيل اإلستخدام المستدام للموارد البيولوجية تكون بتخصيص نسبة ما من إيرادات السياحة لهذا ا            
ويمكن أن يتم ذلك إما بفرض ضريبة بيئية عامة على السائحين أو على أنشطة سياحية خاصة أو بفرض                    

ويمكن بعد ذلك إستعمال هذه اإليرادات للحفاظ على تلك                 . رسوم على التوصل إلى موارد بيولوجية             
طنية وعلى المناطق   واإلجراء األخير يعني في المعتاد فرض رسوم دخول على المحميات الو              . الموارد  

المحمية األخرى ، ولكن يشمل ذلك أيضًا رسومًا على األنشطة مثل صيد األسماك والصيد البري                                    
والغوص، ويمكن للمدفوعات الطوعية من الزوار أن تسهم في حفظ وإدارة األماآن التي يرتادونها ، وقد                  

 .ية تتضمن الهبات ، ورسوم العضوية ، والرعاية ، والتجارة ومهام عمل
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هناك عدة قطاعات سياحية مرموقة وآخذة طبعًا في التوسع وقطاعات من السياحة المتخصصة،                  - 11
وهناك إهتمام متزايد في البرامج السياحية التي تشرك          . يمكن للمشارآين فيها أن يقبلوا دفع هذه الرسوم            

 قطاع فريد في األنشطة          وأآبر. السائحين في مراقبة ورصد التنوع البيولوجي لدعم برامج الحفظ                       
المتخصصة هو على األرجح في الوقت الحالي قطاع مراقبو الطيور غير أنه ليس من الواضح ما إذا آان          
مراقبي الطيور بوصفهم مجموعة هم أآثر قبوًال لدفع تلك الرسوم بالقياس إلى السائحين غير                                             

 يمثل قطاع الغطس بأجهزة اإلستنشاق       وفي السياحة البحرية المرآزة على الحياة البرية ،        .  المتخصصين
والقطاع المتخصص الذي يبدو أن قبول الدفع فيه هو أشد القبول هو قطاع الصيد      .  هامًا   ًا متخصص قطاعًا

وينبغي آذلك   . الرياضي الذي يمكن أن تفرض فيه رسوم ترخيص عالية جدًا في بعض الظروف                                
مالها آتدابير لتنظيم مقدار التوصل إلى المواقع          اإلعتراف بأن هذه الرسوم والضرائب يمكن آذلك إستع           

يضاف إلى ذلك أن إحتمال إستمرار تلك الرسوم في توفير إيراد              . المعنية والموارد البيولوجية المنشودة      
بيد أن أحد الجوانب     . مستمر يمثل حافزًا مباشرًا للحفاظ على األنظمة اإليكولوجية واألحيائية الموجودة               

 للسياحة المتخصصة ، قد يتمثل في تدني مستوى إشراك المجتمع المحلي حيث يعمل قلة                 السلبية المحتملة 
 .متخصصين وآمديرين للمحميات مرشدين من الناس المحليين نسبيًا ، آ

 
ول أو ال     ـوم دخ  ـون رس  ـواء أآان السائحون يدفع      ـ س  – إسهام السياحة في التنمية اإلقتصادية          - 12

نفاق السائحين يولد إيرادًا صافيًا     إو. صاديًا آبيرًا على المجاالت التي يزورونها       يدفعون ، فإن لهم وقعًا إقت     
 :للمجتمعات التي تستقبلهم مثًال 

 
 تؤدي السياحة أيضًا إلى إنعاش اإلستثمار في          - تمويل تطوير البني األساسية والخدمات      )أ(

لمطارات وأنظمة مجاري ومرافق        البنيات األساسية مثل تشييد المباني والطرق والسكك الحديدية وا                    
معالجة المياه وغير ذلك من المرافق المتصلة بالسياحة ويمكن إستخدام البنى األساسية القائمة أيضًا                              
بطريقة مفيدة للمجتمعات المحلية حيث يقوم السائحون بإستخدام المرافق بطريقة معينة فيما يستخدمها                        

مثال ، أن تحقق مدرسة إيرادات ومكاسب إذا ما إستخدمت           فعلى سبيل ال  . المجتمع المحلي بطريقة أخرى     
ويمكن أن تؤدي زيادة أنشطة السياحة إلى تزويد المجتمعات . ساحاتها آمخيمات أو آمقر لعقد المؤتمرات 

 المحلية بخدمات نقل أفضل وأرخص ؛
 

  فرص عمل متنوعة   ق تولد السياحة فرص عمالة في قطاعها وتخل       - توفير فرص العمالة   )ب(
فالناس المعنيون باألنشطة السياحية قد يصبحون أآثر وعيًا بالقيمة التي ينطوي                   . مستمدة من السياحة      

 عليها حفظ مناطقهم الطبيعية ؛
 

إن زيادة تدفق اإليراد في منطقة  - توفير األموال لتطوير أو صيانة الممارسات المستدامة )ج(
في إستخدام األراضي وذلك مثًال بالسماح للمزارعين أن        ما قد يسمح آذلك بتنمية ممارسات أآثر إستدامة          

يستخدموا دورات زراعية أفضل ومقادير معينة من األسمدة بدًال من اإلعتماد على قطع النبات وإحراقه                    
 إلعادة خصوبة األرض بفترات من التشريق أي ترك األرض بال زراعة ؛
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 للحصول على إيرادات من التنوع                توفير طرق بديلة وتكميلية للمجتمعات المحلية                )د(
 وقد توفر السياحة بذلك بديًال إقتصاديًا صالحًا لإلنتاج غير المستدام أو لممارسات الحصاد أو               - البيولوجي

ألنشطة أخرى ضارة بالبيئة وعلى األخص في المناطق الهامشية والطرفية ، مساهمة بذلك في القضاء                      
 على الفقر ؛

 
ؤدي األنشطة الزراعية صغيرة الحجم والتي ال        ـد ت ـض المناطق ، ق    في بع  - توليد الدخل  )ه(

تتطلب إال مدخالت قليلة وتؤدي إلى بيئة جذابة وإلى الحفاظ على مستويات عالية من التنوع البيولوجي،                    
المستمدة ) آالمواد التذآارية واألشياء الغريبة والمنتجات الفنية       (وبيع المواد   . إلى فرص جذب السائحين      

فالسائحون  . مستدامًا ، قد توفر آذلك فرصًا طيبة لخلق اإليراد وللعمالة              ًاموارد طبيعية تحصد حصد   من  
الذين خاضوا تجربة العيش في بلد معروف بالنظافة وبالقيم الداعية إلى الحفاظ على البيئة واإلخضرار ،                   

 .قد يشجعون على إختيار منتجات من ذلك البلد 
 
تدامة إجراء تحسينات إيجابية على حفظ التنوع البيولوجي وخاصة حين                    ويمكن للسياحة المس     - 13

فإذا تلقت هذه المجتمعات المحلية       . تشترك المجتمعات المحلية مباشرة في العمل مع الشرآات السياحية              
عائدات بشكل مباشر من مشروع سياحي ، فستقوم بدورها بتعزيز تقديرها للموارد المحيطة بها ، ويلي                     

 .حماية وحفظ تلك الموارد بإعتبارها موردًا للدخل ة زيادذلك 
 
 قد تكون السياحة فرصة تثقيفية رئيسية تزيد المعرفة باألنظمة                          - تثقيف وتوعية الجمهور      - 14

اإليكولوجية الطبيعية وتزيد من معارف المجتمعات المحلية ضمن طائفة واسعة من الناس وبوجه خاص                 
السياحيين المتدربين بشكل متخصص في      لمرشدين  حالت السياحية وا  عن طريق القائمين على تنظيم الر       

ففي بعض أنحاء العالم أصبح         . مجال حفظ التنوع البيولوجي ، وآذلك المجتمعات األصلية والمحلية                   
السكان المحليون أشد إدراآًا للطابع الفريد لمواردهم البيولوجية المحلية ، مثل وجود أنواع متوطنة ، وذلك 

وفود السائحين ، آما أن السائحين األآثر وعيًا هم أآثر إستعدادًا للدفع مقابل بلوغ المواقع                            من خالل     
 للحفاظ على الفنون والحرف التقليدية وتوفر فرصًا للتعرف              ًاوقد توفر السياحة أيضًا حوافز      . الطبيعية  

قاء أو إعادة إنعاش    يضاف إلى ذلك أن السياحة قد تشجع في بعض الظروف على إب            . على ثقافات مختلفة    
الممارسات التقليدية المالئمة لإلستعمال المستدام للموارد البيولوجية ، التي قد تكون معرضة بغير ذلك                      

 .للضياع 
 

   اآلثار المحتملة للسياحة على التنوع البيولوجي-ثانيًا 
 
وعها ، من المهم أن       عند النظر في دور السياحة في اإلستخدام المستدام للموارد البيولوجية وتن                 - 15

ن هذه اآلثار تنقسم بصفة عامة إلى آثار بيئية          إتؤخذ تمامًا في الحسبان اآلثار المناوئة المحتملة للسياحة ،           
 إقتصادية ، والفئة األخيرة هي عادة اآلثار التي تفرض على المجتمعات المحلية                              -وآثار إجتماعية     

هذه اآلثار على الموارد البيولوجية قد يكون تقديرها          وعلى الرغم من أن      . ومجتمعات السكان األصليين     
ن إالكمي وتحليلها بصفة منتظمة أمرًا أقل سهولة فإنها قد تكون على األقل على نفس القدر من األهمية ،                      

والقسم ألف يعالج اآلثار المناوئة        . لم تكن تزيد أهمية ، بالقياس إلى اآلثار البيئية على المدى الطويل                       
 . اإلقتصادية المحتملة -لى البيئة ، بينما يعالج القسم باء اآلثار اإلجتماعية المحتملة ع
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 اآلثار البيئية   -ألف 
 
 اإلستخدام المباشر للموارد الطبيعية ، متجددة وغير متجددة ، في                  - إستخدام األرض والموارد    - 16

ومثل هذا اإلستخدام قد يكون     . ين  توفير مرافق السياحة هو من أهم اآلثار المباشرة للسياحة في مجال مع             
إستخدام األرض لإليواء وتوفير البنيات        ‘ 1‘: وأهم تلك اآلثار هي        . لمرة واحدة أو قد يكون ترداديًا            

ويؤدي التنافس الشديد في      .  إستخدام مواد البناء     ‘2‘األساسية األخرى ، بما في ذلك شبكات الطرق ؛                 
ألخرى إلى رفع األسعار ، مما يزيد من الضغوط على                       إستخدام األرض بين السياحة والقطاعات ا            

وآثيرًا ما تكون المواقع المفضلة لما فيها       . وإختيار الموقع هو أيضًا عامل هام       . األراضي الزراعية مثًال    
من عوامل الجذب المتمثلة في المناظر الطبيعية، مثل الشواطئ الرملية والبحيرات وشواطئ األنهر وقمم                

ا ، آثيرًا ما تكون مناطق إنتقالية ، تتميز في المعتاد بوجود أنظمة إيكولوجية ثرية                               ـالجبال وسفوحه  
رار ـباألنواع المختلفة ونتيجة لتشييد المباني في هذه المناطق آثيرًا ما يحدث تدمير لتلك المناطق أو إض                    

تدام يحدثان آذلك     وإزالة الغابات وإستعمال األرض إستعماًال مكثفًا أو على نحو غير مس                    )12(جسيم بها 
وبسبب اإلفتقار إلى مواقع أآثر مالءمة لتشييد المباني وغيرها من                 . تآآًال وضياعًا للتنوع البيولوجي        

وتشييد . البنيات األساسية ، آثيرًا ما يتم صرف المياه من المناطق الساحلية الرطبة وملؤها بالتراب                            
سياحية القائمة على المياه يمكن أيضًا أن تؤثر          أحواض المراآب الصغيرة في بعض المواقع واألنشطة ال         

وباإلضافة إلى ذلك فإن مواد البناء آثيرًا       . في األنظمة اإليكولوجية ، بل وفي الجرف المرجاينة الساحلية           
واإلفراط في إستخدام الرمال الناعمة       . ما تستخرج بطريقة ال يمكن إستدامتها من األنظمة اإليكولوجية               

 وباإلضافة إلى   )13(ألحجار الجيرية الجرفية واألخشاب يمكن أن يؤدي إلى تآآل خطير          على السواحل ، وا   
ذلك فإن إيجاد الظروف الطيبة للسائحين قد يستتبع في أحوال آثيرة أشكاًال مختلفة من التالعب البيئي قد                     

 .تؤدي إلى عواقب وخيمة على الموارد البيولوجية تتجاوز حدود التغير المقبول 
 
 يمكن للوطء باألقدام وقيادة السيارات خارج الطرق المعدة لها أن يؤديا إلى                 - ثار على النبات  اآل - 17

والقيادة خارج  . آثار مباشرة على التكون النباتي من حيث األنواع المختلفة في الطبقة السطحية لألرض                  
. يمة منخفضة مثل الصحارى الطرق المعبدة لها آثيرًا ما تحدث في نظم إيكولوجية ينظر إليها بأنها ذات ق

وقيام هواة . والصحارى هي نظم إيكولوجية هشة يمكن تدميرها بشدة بمرور سيارة مرة واحدة فقط عليها 
جمع النبات بطريقة غير عابئة بقطع النبات وإقتالعها وقطف الزهور أحيانًا قد يؤدي ذلك إلى فقدان بعض 

 في الطرق الرائجة وبأعداد آبيرة وما يصاحبها من               ومرور المرآبات السياحية ، خصوصاً       . األنواع  
وإضافة إلى ذلك   . تلوث من السيارات له أيضًا آثار سلبية على النبات ، تؤدي إلى فقدان الغطاء النباتي                      

فإن إشعال النيران للتدفئة وغيرها قد يسبب حرائق في الغابات إذا ما حدث بغير عناية آما أن إختيار                              
 )14(. قد يؤثر أيضًا في األنماط الزراعية وفي تنوع األنواع مواقع لتشييد مرافق

 
أن السياحة المعتمدة على الحياة البرية وعلى مكونات              ) Wildlife (- اآلثار على الحياة البرية      - 18

وتختلف جسامة هذه اآلثار ولم . طبيعية أخرى قد يكون لها عدد من اآلثار المباشرة على الموارد الطبيعية 

                                                
 حول السواحل البحرية العالمية واإلستراتيجيات لحل تلك                    النزاعات: التنوع البيولوجي والسياحة          )12(

  .1997النزاعات الوآالة اإلتحادية األلمانية للبيئة والحفظ ، طبعة 
 .شرحه  )13( 

 .شرحه  )14(
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األضرار ‘ 1‘: واآلثار الفعلية أو المحتملة تشمل ما يلي            . ييمها آميًا إال نادرًا في أحوال معينة            يجر تق 
ن البشر  ـزيادة خطر إنتشار عوامل األمراض م      ‘ 2‘الناشئة عن األنشطة السياحية والمعدات السياحية ؛          

إحداث ‘ 4‘خال أنواع أجنبية ؛       زيادة خطر إد   ‘ 3‘والحيوانات األليفة المرافقة لهم إلى األنواع البرية ؛             
إضطراب في األنواع البرية ؛ ، مما يؤدي إلى تغير ضار في المسلك المعتاد ومن المحتمل أن يؤثر في                        

إستهالك السياح غير المستدام    ‘ 6‘ الحياة البرية ؛      آوتغيرات في م  ‘ 5‘نسبة النفوق وفي نجاح التناسل ؛         
 .للحياة البرية 

 
شرة للسياحة المتخصصة على الحياة البرية تضاؤل األعداد المحلية لبعض                      ومن اآلثار المبا     - 19

أما الغواصون غير المدربين والقائمون بتشغيل الرحالت               . األنواع من جراء الصيد وإطالق النار                
أن . السياحية فيمكن أن يسببوا أضرارًا آبيرة للشعب المرجاينة وذلك من جراء الوطء وإرساء السفن                        

وباإلضافة إلى ذلك ، فإن        . وسائل النقل السياحية قد تزيد من مخاطر إدخال أنواع غريبة                   السائحين و 
طريقة التواجد البشري وشدة هذا التواجد قد تؤديان إلى إضطراب في مسلك الحيوانات ، ومن أسباب ذلك      

ئرات بصفة خاصة الضوضاء الناشئة عن أجهزة المذياع ومحرآات المراآب ومحرآات السيارات والطا             
. وحتى بدون هذه الضوضاء فأن بعض الطيور المائية قد تنزعج بوجود القوارب ومراآب التجديف                       . 

وأنشطة التشييد المتعلقة بالسياحة يمكن أن تؤدي إلى تغيير جسيم في موائل الحياة البرية وفي األنظمة                         
ي أعداد األنواع البرية المحلية      يضاف إلى ذلك أن إستهالك السياح للحياة البرية قد يؤثر ف             . اإليكولوجية  

أما صناعة    . اوفي مصائد األسماك المحلية وآذلك في المقادير التي يتاح للسكان المحليين إستهالآه                       
األدوات التذآارية التي تعتمد على إستخدام األنواع البرية ، وخصوصًا على األنواع المعرضة للخطر ،                   

 .ؤثر تأثيرًا خطيرًا في أعداد تلك الكائنات مثل المرجان وأصداف السالحف ، فيمكن أن ت
 

 إن السياحة قد رآزت طوال سنوات عديدة على المناطق الجبلية،                 - اآلثار على البيئات الجبلية      - 20
 واإلنزالق  راتالتي توفر فرصًا للتجوال وللمالحة باألطراف في الماء األبيض وصيد األسماك بالصنا                  

والضغوط . ة ، ال سيما اإلنزالق على الثلج وما إلى ذلك من أنشطة                   بالمظالت وأعمال الرياضة الشتوي    
التآآل : الناشئة عن هذه األنشطة على الموارد البيولوجية وتنوعها هي ضغوط هائلة وتشمل ما يلي                            

والتلوث من جراء بناء مسالك للتجول ، وبناء الجسور في الجبال العالية ، وتشييد معسكرات ، وشاليهات                   
ن إعالن  إ.  في الوعي وفي النشر عن اآلثار السلبية للسياحة على الجبال                ًالقد آان هناك تزايد     . وفنادق  

 ، عن اإلتحاد الدولي للرابطات األلبية         1982آثمندو عن األنشطة الجبلية قد صدر منذ وقت بعيد ، في                 
بلية الشديدة التأثر ،    ، في سبيل معالجة هذه الضغوط على األنظمة اإليكولوجية الج          )نسبة إلى جبال األلب   (

توآولها و ، وبر   1991واإلتفاقية المعنية بحماية جبال األلب ، الموقعة في             . وللمناداة بممارسات أفضل     
ن السياحة تعتبر الصكوك القانونية الدولية األولى التي تتصدى للمخاطر المحتملة المتصلة بالسياحة                   أبش

الحفظ في أنابورنا تشير أيضًا إلى صعوبة التحكم في              ودراسة الحالة الخاصة بمشروع منطقة         . الجبلية
 .األنشطة السياحية المتزايدة في األنظمة اإليكولوجية الجبلية الهشة 

 
 قد يكون لألنشطة السياحية آثار رئيسية على البيئة البحرية          - اآلثار على البيئة البحرية والساحلية     - 21

ومرد هذه اآلثار في معظم األحيان إلى        . نوع تلك الموارد    والساحلية ، وعلى ما تأويه من موارد وعلى ت          
أو إلى نقص الثقافة    /تخطيط غير مضبوط وإلى السلوك غير المسؤول من السواح والشرآات السياحية و              

ولكن قد ترتكز أحيانًا القرارات     . والوعي بتلك اآلثار في المنتجعات السياحية على المناطق الساحلية مثًال           
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ة السياحة على ما يمكن جنيه من منفعة إقتصادية فقط ، على الرغم مما هو معروف من                          الخاصة بتنمي 
وآثيرًا ما يؤثر   . إحتمال األضرار بالبيئة ، آما هو الحال في منتجهات واقعة على األجراف المرجانية                    

يد أن هذه    ب. التآآل الساحلي في عدد آبير من البنيات األساسية الساحلية التي أقيمت ألغراض سياحية                      
مما يؤدي إلى تآآل       ( الرمال     آثبانالتي آثيرًا ما غيرت في نمط إعادة تغذية                    البنيات األساسية هي    

مما يؤدي مثًال إلى هتك التكوينات              (ئوتغير التيارات المحلية ببناء هياآل شبيهة بالموان              ) السواحل
 اختيار مواقع تفريغ       ء جراء سو    وأدى إلى تدهور األجسام المائية وإختناقها من             ) المرجانية السطحية  

ووجد أحيانًا أن الشحن البحري      . المجاري ، وعدم معالجة المياه التي يجري تصريفها في أحوال آثيرة                
لألغراض السياحية يسبب في المياه المفتوحة تلوثًا بسبب التفريغ المقصود في تلك المياه وإلى نقل أنواع                   

 .غازية غريبة إلى بيئات جديدة 
 

د يكون فعًال منذ اآلن قضية خطيرة ، إال أن          ـوارد الساحلية ق  ـوعلى حين أن وقع السياحة على الم       - 22
األنظمة اإليكولوجية ألشجار المنغروف ، في  الحال هوتدهور تلك الموارد قد يسبب إفقارًا في تنوعها آما 

يد على المجموعات المحلية    وقد يكون لذلك وقع إيكولوجي وإقتصادي شد       . المتاخمة للمنتجعات السياحية    
 .وترحيلها من أماآنها 

 
 أن الماء العذب بصفة عامة يواجه طلبًا متزايدًا من الزراعة                          - اآلثار على الموارد المائية        - 23

وفي بعض المواقع ، آما في آثير من الدول            . والصناعة واألغراض المنزلية في آثير من أنحاء العالم            
 عن المطالب اإلضافية الناشئة عن السياحة ، التي هي             )15( نشأت مشكلة حادة    النامية الجزرية الصغيرة ،    

 من جراء األنشطة السياحية       الجوفيةويمكن أن يسبب إستخراج المياه         . من الصناعات النهمة إلى الماء         
 من  أما بالنسبة لنوعية المياه فإن بعض األنشطة أشد أضراراً           . جفافًا يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي         

فمثًال إستعمال المراآب ذات المحرآات قد يؤدي إلى تآآل الشواطئ والبالجات الساحلية ، وإلى                . غيرها  
 )16(نشر األعشاب المائية الضارة ، وإلى تلويث آيميائي وإلى إضطراب وعكارة في المياه السطحية                           

  يؤدي إلى إختناق األجسام المائيةوتصريف النفايات السائلة غير المعالجة في األنهار والبحار المجاورة قد
وقد يؤدي أيضًا إلى إدخال مقادير آبيرة من العناصر المعدية داخل الجسم المائي ، تجعله خطر للسباحة            . 
ويمكن لألنظمة اإليكولوجية الغنية بالمواد الغذائية ، مثل أشجار المنغروف ، أن تقوم بوظيفة الصد                          . 

 )17(.ذلك إلى حد ما والتصفية لتلك اآلثار الضارة ، و
 

 إن التخلص من النفايات الناشئة عن الصناعة السياحية قد يسبب مشكالت بيئية                  - إدارة النفايات  - 24
مجاري ومياه مستهلكة ؛ ونفايات آيميائية ، ومواد سامة : ويمكن تقسيم النفايات بصفة عامة إلى . رئيسية 

 أشير إلى أثر التصريف المباشر لمياه المجاري غير              وقد سبق أن   ) . قمامة(وملوثات ؛ ونفايات جامدة       
 .المعالجة ، التي تؤدي إلى خنق األجسام المائية ، واإلفتقار إلى األوآسجين الالزم وإزدهار الطحالب 

 
                                                

 .E/CN(تقرير األمين العام ، بشأن التنمية المستدامة للسياحة في الدول النامية الجزرية الصغيرة                            )15(
17/1996/20/Add.3 ( 1996، المقدم إلى لجنة التنمية المستدامة ، في دورتها الرابعة ، المعقودة في.  

 )16( .Tourism, ecotourism, and protected areas, Hector Ceballos- Lascurain, IUCN. 
1996.  

ها ، الوآالة    النزاعات في السواحل البحرية العالمية وإستراتيجيات لحال            : التنوع البيولوجي والسياحة        )17(
 .1997اإلتحادية األلمانية للطبيعة والحفظ ، طبعة 
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 إن السفر إلى ومن المقاصد السياحية الدولية له آثار بيئية آبيرة من خالل                     - األثر البيئي للسفر    - 25
وهناك نسبة آبيرة من السفر السياحي الدولي تجرى بطريق          . غازات اإلحتباس الحراري    التلويث وإنتاج   

والمعتقد أن هذا السفر هو األشد وقعًا على البيئة على أساس آل مسافر وآل آيلو متر من السفر ،                     . الجو  
بيولوجية على الرغم من أن األثر الحقيقي يصعب تقييمه بدقة ، وآذلك تقييم اآلثار على الموارد ال                                   

 .وتنوعها
 

  اإلقتصادية والثقافية للسياحة–اآلثار اإلجتماعية     -باء 
 

 إن تزايد األنشطة السياحية قد يؤدي        - تدفق الناس إلى الداخل وما يتصل به من تدهور إجتماعي            - 26
ود إلى تدفق أشخاص إلى الداخل يبحثون عن فرص إستخدام أو فرص أعمال ، لكنهم قد ال يستطيعون وج    

 )18(وقد يسبب ذلك تدهورًا إجتماعيًا ، مثل الدعارة المحلية والمخدرات وغير ذلك               . العمالة المالئمة لهم     
ن الطبيعة غير المستقرة للسياحة الدولية تؤدي إلى أن تصبح المجتمعات التي تعتمد              إك ف لوباإلضافة إلى ذ  

دة التأثر بالتغييرات في تدفق السائحين           إعتمادًا آبيرًا على السياحة من حيث مواردها اإلقتصادية شدي                
 .الوافدين ، وقد يواجهون ضياعًا مفاجئًا إليرادهم وعملهم في أوقات الكساد 

 
 عندما تحدث تنمية سياحية ، فإن المكاسب اإلقتصادية توزع في           - اآلثار على المجتمعات المحلية    - 27

هناك دالئل توحي بأن المستفيدين هم في          . ية  المعتاد توزيعًا غير متكافئ بين أعضاء المجتمعات المحل           
المعتاد أعداد صغيرة وأن أآبر المستفيدين هم الذين آانت لهم ميزة إقتصادية منذ البداية خصوصًا مالك                    

يمكن للسياحة المتخصصة أيضًا أن تشرك شريحة صغيرة         .  اإلستثمار المطلوب    على القادريناألراضي  
أما . بما تزيل إتصال المجموعة الكبرى من المجتمع ذات الموارد المعنية            نسبيًا من المجتمع المحلي ، ور     

فلذا . في حالة اإلستثمار األجنبي المباشر ، فأن آثيرًا من المكاسب يمكن تحويله إلى البلد األجنبي األصلي 
ى الفقر   فأن السياحة قد تؤدي فعًال إلى تفاقم اإلختالل في التوازن داخل المجتمعات ، وتؤدي بذلك إل                              

وباإلضافة إلى ذلك قد تزيد السياحة من الطلب المحلي على السلع والخدمات ، بما في ذلك                                . النسبي
وتلك . األغذية ، مما يؤدي إلى إرتفاع األسعار وإلى إحتمال تناقص المقدار المتاح منها للسكان المحليين                  

ور مع الشعوب والمجتمعات المشارآة      اإلتجاهات غالبًا ما تكون سائدة عندما يكون هناك نقص في التشا              
 .في السياحة 

 
 
 

ومن األمثلة األآثر مباشرة على ما قد ينشأ من تضارب مباشر بين السياحة وإحتياجات وتطلعات              - 28
السكان المحليين ، حالة السكان المحليين اللذين ينبذون من مناطق معينة تحول لألغراض السياحية ، أو                     

ن أآثر ما يحدث ذلك في مجاالت محمية إ. شديد من حقهم في دخول تلك المناطق الذين يصابون بإنتقاص 
وإقصاء تنشأ للحفظ على الحياة البرية بيد أنه في معظم الحاالت آان إعالن تلك المناطق آمناطق محمية                    
.  التنمية    السكان المحليين عنها ، سابقًا لتنمية السياحة في تلك المجاالت ، بدًال من أن يكون نتيجة لتلك                        

ومن ناحية أخرى ،آما في حالة جزر الملديف ، يمكن تفادي التنازع المباشر بعزل صناعة السياحة عن                     

                                                
لمزيد من البيانات أنظر اإلضافة إلى تقرير األمين العام عن السياحة والتنمية المستدامة ، بعنوان                                   )18( 

  .1999ة في عام ، المقدمة إلى لجنة التنمية المستدامة ، في دورتها السابعة ، المعقود" السياحة والتنمية اإلجتماعية"
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وآان تلك ممكنًا في جزر الملديف ألنها تتضمن عددًا آبيرًا من الجزر غير                     . جمهرة السكان المحليين      
 )19(.اآلهلة، يمكن تحويلها إلى منتجعات سياحية 

 
فقد تؤدي األنشطة     . سياحة آثار شديدة التعقيد على القيم الثقافية                لل  - القيم الثقافية  ى   عل اآلثار - 29

السياحية إلى نزاعات بين األجيال من خالل تغير تطلعات األعضاء الشباب في المجتمعات ، الذين قد                          
ك فقد تؤثر    باإلضافة إلى ذل   .  صالت أوثق بمسلك السائحين ويكونون أشد تأثرًا بهذا المسلك                ميكون له 

ويمكن . العالقات بين الجنسين عن طريق ، على سبيل المثال ، توفير فرص عمل مختلفة للرجال والنساء 
وقد ينجم عن ذلك تآآل        . ن  وأن تتأثر الممارسات التقليدية واألحداث التقليدية آذلك بما يفضله السائح                 

إضافة إلى ذلك فإن تنمية       . الحياة التقليدية    الممارسات التقليدية ، بما فيها التآآل الثقافي وتزعزع نظم                 
السياحة قد تؤدي إلى فقدان المجتمعات األصلية والمحلية فرصة للحصول على أراضيهم ومواردهم                           
وآذلك مواقعهم المقدسة ، التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من المحافظة على نظم المعارف التقليدية وأنماط                          

 . التقليدية الحياة
 

                                                
آاليدس سوقار ، ليجيانورونها ، أنطونيو        دراسة حاالت في السياحة والبيئة في غوا ، بالهند والملديف                 )19( 

  .1998شوهان، سماد سعيد ، بمعهد التنمية اإلقتصادية بالبنك الدولي ، .س. مسكرنهس ، أ 
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 ل على الموارد الجينيةالحصو -5/26
 

 ترتيبات الحصول على الموارد وتقاسم منافعها -ألف 
 

  ،إن مؤتمر األطراف
 

 الوطنيةت  سلطاأو أآثر من ال     وسلطة    وطنية إتصال     جهة إلى األطراف تسمية         يطلب - 1 
أو  االمختصة ، حسبما هو مناسب ، لتكون مسؤولة عن ترتيبات الوصول إلى هذه الموارد وتقاسم منافعه                 

 لكي تقدم المعلومات حول هذه الترتيبات في إطار واليتها ؛
 

 إلى األطراف أن تخطر األمين التنفيذي بأسماء وعناوين جهات اإلتصال                                  يطلب - 2 
 والسلطات المختصة ؛

 
 وآذلك للتدابير    ة األطراف على أن تكفل إلستراتيجيات التنوع البيولوجي القطري              يحث - 3 

 وتدابير السياسات العامة المتعلقة بالحصول على هذه الموارد وعلى تقاسم منافعها أن         التشريعية واإلدارية 
 تسهم في تحقيق هدفي الصيانة واإلستخدام المستدام ؛

 
 تعزز األطراف عمليات بناء الثقة والشفافية بغية تيسير تبادل الموارد                    بأهمية أن   يسلم - 4 

 :من اإلتفاقية  15 الجينية وخصوصًا فيما يتعلق بتنفيذ المادة
 

 من  19 و 16 و 15 االطراف على إيالء إهتمام خاص إللتزاماتها بموجب المواد                يحث )أ(
  ؛الغرضهذا لويطلب إليها أن تبلغ مؤتمر األطراف بأية تدابير تتخذها ، اإلتفاقية 

 
لى  أن التدابير التشريعية واإلدارية تدابير السياسات العامة الخاصة بالحصول ع                يالحظ )ب(

اج إلى مزيد من المرونة ، وفي الوقت ذاته يقر بضرورة التنظيم الكافي لكيفية               تالموارد وتقاسم المنافع تح   
 الحصول على الموارد الجينية من أجل تعزيز أهداف اإلتفاقية ؛

 
 لها  يةقل البلدان المت   ويحثة لها ،      يقلمتو الجينية أن جميع البلدان موردة للموارد           يالحظ )ج( 
 ، وتتفق وأهداف     الوطنيةخاذ تدابير تشريعية وإدارية وتدابير للسياسة العامة تتالءم مع ظروفها                على إت 

لجهود المبذولة من البلدان الموردة لكي تضمن أن يكون الحصول على مواردها        ل التي هي داعمة  اإلتفاقية  
وممارسات من جانب   الجينية ألغراض علمية وتجارية وغيرها ، وما يرتبط بها من معارف وإبتكارات                 

 لها صلة بصون التنوع       سكان المجتمعات األصلية والمجتمعات المحلية التي تجسد أساليب حياة تقليدية               
ما لم  من اإلتفاقية ،     19 ، و  16 ، و  15، حسب اإلقتضاء ، تخضع للمواد        البيولوجي وإستخدامه المستدام    

 البلد المورد خالف ذلك ؛ذلك يحدد 
 

سبقة عن علم ،     مذه القضية ، مع إعتبار هام لتعدد إعتبارات الموافقة ال              بتشعب ه   ذ يقر إ )د( 
  التعاون إليجاد حلول عملية وعادلة لهذه المشكلة ؛إلى زيادة األطراف يدعو
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 أن تعزيز نظام شامل قانوني وإداري ربما ييسر الوصول إلى الموارد الجينية                       يالحظ - 5
 ها من الجانبين تتوافق مع أهداف اإلتفاقية ؛وإستخدامها ويسهم في وضع شروط متفق علي

 
 التشريعات الشاملة واإلستراتيجيات القطرية الالزمة للحصول على         غياب أنه في    يالحظ - 6

هذه الموارد ولتقاسم المزايا ، فإن التدابير الطوعية ، بما فيها المبادئ التوجيهية ربما تساعد في آفالة                            
 ًا لهذه الغاية فأنه يدعو األطراف إلى النظر في تعزيز إستخدامها؛تحقيق أهداف اإلتفاقية ، وتحقيق

 
 الخاصة بالحصول على هذه        الوطنية فيما يتعلق بوضع التشريعات          المهم أن من      يشدد - 7

الموارد ، أن تضع األطراف في إعتبارها وأن تسمح بوضع نظام متعدد األطراف لتيسير الوصول وتقاسم 
  ؛ التي يجري تنقيحها حاليًا الخاصة بالموارد الجينية النباتيةةلدولية امبادرالمنافع في سياق ال

 
 لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة الجينية بتقرير رئيس اللجنة المعنية بالموارد  علمًايحيط - 8 

ة على إنجاز عملها في       لجن ال ويحث،   (UNEP/CBD/COP/5/INF/12)األمم المتحدة لألغذية والزراعة       
في تنفيذ اإلتفاقية المتعلقة      ؤدي دورًا حاسماً  ت انهأ على   ا ينظر إليه  ةالدوليمبادرة  إن ال . وقت ممكن   أقرب  

 مؤتمر األطراف استعداده للنظر في مقرر صادر عن مؤتمر منظمة األمم                    ويؤآد. بالتنوع البيولوجي    
 بكل  ًا قوي رتباطًاإ ويكون مرتبطًا     ملزمًا قانوناً  ًا صك ة الدولي مبادرةصبح ال تالمتحدة لألغذية والزراعة بأن      

 األطراف إلى   ويدعومن منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة واإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،                
  المحفلين ؛آالتنسيق مواقفها من 

 
 التفاهم المشترك بين فريق الخبراء المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع             يالحظ - 9

 إلى  156تعلق بالموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بين الطرفين والواردة في الفقرات                فيما ي 
  ؛)UNEP/CBD/COP/5/8( من تقريره 165

 
الموارد وتقاسم المنافع إلى اإلجتماع من على  دعوة فريق الخبراء المعني بالحصول يقرر - 10 

وسوف يبذل الفريق مزيدًا من النشاط حول قضايا             . جديد في إطار والية محددة وجدول أعمال محدد               
 :األول وخصوصًا إجتماعه معلقة ابتداًء من 

 
 وتقاسم   الجينيةتقييم خبرات المنتفعين والموردين فيما يتعلق بالحصول على الموارد                      )أ(

 رات التكميلية ؛بالمنافع ودراسة الخ
 

 وتقاسم  الجينيةل على الموارد    تحديد نهج إلشراك أصحاب المصالح في عمليات الحصو         )ب(
 المنافع ؛

 
وسوف تتضمن خبرات إضافية ، ويقدم فريق الخبراء تقريره إلى الفريق العامل المخصص مفتوح                               

  أدناه ؛11العضوية المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع المشار إليه في الفقرة 
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لف من ممثلين ، بمن فيهم خبراء  إنشاء فريق عامل مخصص مفتوح العضوية ، مؤ     يقرر - 11
إستشاريون ، تسميهم الحكومات ومنظمات التكامل اإلقتصادي اإلقليمية ، وتكون واليته وضع مبادئ                        
توجيهية ونهج أخرى لتقدم إلى مؤتمر األطراف ومساعدة األطراف وأصحاب المصلحة في معالجة                           

شروط : وتقاسم الفوائد وهي ، في جملة أمور        العناصر التالية ذات الصلة بالحصول على الموارد الجينية         
، وأدوار ومسؤوليات ومشارآة أصحاب     عليها بصورة متبادلة    الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق       

صون واإلستخدام المستدام في الوضع الطبيعي وخارج              الالمصالح ، والجوانب ذات الصلة المتعلقة ب             
نقل التكنولوجيا والمشارآة في      من خالل    ع ، وعلى سبيل المثال         الوضع الطبيعي ، وآليات تقاسم المناف        

البحث والتطوير ، والوسائل التي تكفل إحترام وصون والحفاظ على المعارف واإلبتكارات والممارسات                
 بصون التنوعالخاصة بالمجتمعات األصلية والمجتمعات المحلية والتي تجسد أساليب حياة تقليدية لها صلة 

إستخدامه المستدامين ، على أن توضع في اإلعتبار ، في جملة أمور، أعمال المنظمة العالمية      البيولوجي و 
 .للملكية الفكرية بشأن قضايا حقوق الملكية الفكرية 

 
 :ويجب أن تكون العناصر المذآورة أعاله ، بصفة خاصة ، بمثابة مدخالت لدى وضع وصياغة  

 
بير السياسة العامة بشأن الحصول على الموارد الجينية       التشريعات والتدابير اإلدارية وتدا    )أ(

 وتقاسم المنافع ؛ و
 

العقود والتدابير األخرى بموجب أحكام متفق عليها تبادليًا للحصول على الموارد الجينية               )ب(
 .وتقاسم المنافع 

 
ى ، سوف   إن نتائج مداوالت الفريق العامل ، ومن بينها مشاريع المبادئ التوجيهية والنهج األخر              

 .تعرض على مؤتمر األطراف في إجتماعه السادس للنظر فيها 
 

 تقارير فريق الخبراء المعني بالحصول على          في أعماله   سوف يأخذ الفريق العامل في إعتباره       و
 .الموارد الجينية وعلى تقاسم المنافع وغيره من المعلومات ذات الصلة 

 
لمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات غير            سيفتح الفريق العامل الباب للمشارآة أمام ا                 و

 .الحكومية والمؤسسات الصناعية والعلمية واألآاديمية وآذلك المنظمات الحكومية الدولية 
 

) ي( 8سوف يقيم الفريق العامل إتصاالت ويتبادل المعلومات مع الفريق العامل المعني بالمادة                و
 ؛تنوع البيولوجي  بالالمتعلقة في اإلتفاقية ذات الصلةواألحكام 

 
وعمًال على بناء القدرات في مجال الحصول على الموارد وتقاسم المنافع سوف ينظر الفريق                        

) ب(و )أ (14 بناء القدرات ويشمل ذلك اإلحتياجات المحددة في الفقرة           قضاياالعامل مفتوح العضوية في     
 ؛أدناه ) د(و) ج(و
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 في القوة التفاوضية بالنسبة          الالزموازن   تحقيق الت  ل هام ب أن المعلومات جان       يالحظ - 12
ألصحاب المصالح فيما يتعلق بترتيبات الحصول على الموارد وتقاسم المنافع وأن هناك إحتياجًا معينًا من    

 : هذه الناحية لمزيد من المعلومات فيما يتعلق بما يلي 
 

 مؤسسات المنتفعين ؛ )أ(
 

 سوق الموارد الجينية ؛ )ب(
 

  النقدية ؛المنافع غير )ج(
 

 اآلليات الجديدة والناشئة لتبادل المنافع ؛ )د(
 

 التدابير الحافزة ؛ )ه(
 

 توضيح التعاريف ؛ )و(
 

  والنظم الفريدة في نوعها ؛ )ز(
 

  ؛"الوسطاء" )ح(
 

 أعاله 12 إلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع المعلومات المشار إليها في الفقرة                   يطلب - 13
 إلى األطراف والمنظمات أن     ويطلبالل آلية تبادل المعلومات واللقاءات ذات الصلة ،          وأن ينشرها من خ   

 تقدم مثل هذه المعلومات لمساعدة األمين التنفيذي ؛
 

 أن المزيد من تطوير القدرات فيما يتعلق بكافة جوانب ترتيبات الحصول على                      يالحظ - 14 
مصالح ، بما فيهم الحكومات المحلية والمؤسسات        الموارد وتقاسم المنافع أمر ضروري لجميع أصحاب ال        

  :، وأن االحتياجات الرئيسية لبناء القدرات تشملاألآاديمية والمجتمعات األصلية والمجتمعات المحلية 
 

 تقييم وحصر الموارد البيولوجية وآذلك إدارة المعلومات ؛ )أ(
 

 التعاقد مع المهارات في مجال التفاوض ؛ )ب(
 

  الصياغة القانونية لوضع تدابير الوصول إلى الموارد وتقاسم المنافع ؛مهارات في )ج(
 

  ؛الجينيةوسائل حماية المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد  )د(
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وارد وتقاسم المنافع لم يستطع أن        ـ أن فريق الخبراء المعني بالوصول إلى الم           إذ يالحظ  - 15 
وارد ـة في تنفيذ ترتيبات الحصول على الم           ـلكية الفكري يتوصل إلى أية إستنتاجات عن دور حقوق الم             

(ن الدراسة          ـدًا م    ـب مزي    ـددة تتطل    ـق وضع قائمة بقضايا مح                  يم المنافع ، وأن الفر                  ـوتقاس
UNEP/CBD/COP/5/8  138 إلى 127، الفقرات من: ( 

 
ه  األمين التنفيذي بمعلومات عن هذ         موافاة األطراف والمنظمات ذات الصلة إلى            يدعو )أ(

  ؛2000ديسمبر / آانون األول31القضايا في موعد أقصاه 
 

 إلى األمين التنفيذي ، بناًء على هذه التقارير وغيرها من المواد ذات الصلة ، أن                      يطلب )ب(
العضوية،   مفتوح صيقدم إلى اإلجتماع الثاني لفريق الخبراء ، أو اإلجتماع األول للفريق العامل المخص               

  ؛على وجه التحديدا تقريرًا عن هذه القضاي
 

 ويطلب الصادرة عن إجتماع ما بين الدورات بشأن عمليات اإلتفاقية ،             3 بالتوصية   يذآر )ج( 
 إلى األمين التنفيذي أن يعد تقريره بالتشاور مع جهات من بينها أمانة المنظمة العالمية للملكية الفكرية ؛

 
ظمة العالمية للملكية الفكرية ، إلى تحليل        المنظمات الدولية ذات الصلة ، ومنها المن        يدعو )د( 

 وتقاسم المنافع ، بما في        الجينيةالحصول على الموارد     ب من حيث إتصالها   قضايا حقوق الملكية الفكرية       
 ، عند التقدم بطلبات للحصول على حقوق        ًا ، إذا آان معروف    الجينية الموارد   منشأذلك تقديم معلومات عن     
 براءات االختراع ؛الملكية الفكرية بما فيها 

 
 إلى المنظمات الدولية ذات الصلة ومنها على سبيل المثال المنظمة العالمية للملكية              يطلب )ه( 

 الجديدة أن تراعي في أعمالها الخاصة بقضايا حقوق              يةالفكرية واإلتحاد الدولي لحماية األصناف النبات        
 حقوق الملكية    أثر بالتنوع البيولوجي ، ومنها          ةالمتعلقالملكية الفكرية األحكام ذات الصلة في اإلتفاقية              

الفكرية على صون التنوع البيولوجي واإلستخدام المستدام له ، وبالذات قيمة المعارف واإلبتكارات                             
والممارسات الخاصة بالمجتمعات األصلية والمجتمعات المحلية التي تجسد أساليب حياة تقليدية لها صلة                 

 ستخدام المستدام له ؛بصون التنوع البيولوجي واإل
 

 الناتج عن      التداؤبي إلى األمين التنفيذي إستكشاف خبرات وإمكانات التفاعل                      يطلب )و(
  .الجينيةالتعاون في البحوث والتطوير المشترك ونقل التكنولوجيا في أعقاب الحصول على الموارد 

 
 
 
 
 
 
 



 UNEP/CBD/COP/5/23 
 Page 230 
 
 

 
…/ 

في اإلتفاق المعني     العالقة بين حقوق الملكية الفكرية واألحكام ذات الصلة                     -باء 
 المتعلقةواإلتفاقية   التي لها عالقة بالتجارة            بجوانب حقوق الملكية الفكرية            

 بالتنوع البيولوجي
 

  ،إن مؤتمر األطراف
 

 الصادرة عن إجتماع ما بين الدورات بشأن عمليات اإلتفاقية ،                          3 بالتوصية       علماً  يحيطإذ    
كام ذات الصلة في اإلتفاق المعني بجوانب حقوق               بخصوص العالقة بين حقوق الملكية الفكرية واألح            
 الملكية الفكرية التي لها عالقة بالتجارة وبين اإلتفاقية ،

 
 أهمية النظم الفريدة في نوعها وغيرها من النظم لحماية المعارف التقليدية                   يؤآد مجدداً  - 1

 هذه النظم لتنفيذ أحكام اإلتفاقية،       إستخدام الناشئ عن للمجتمعات األصلية والمحلية والتقاسم العادل للمنافع        
  لها ؛ذات الصلةواألحكام ) ي (8 في اإلعتبار األعمال الجارية فيما يتعلق بالمادة يوضععلى أن 

 
حكام اإلتفاقية ذات الصلة ، وإلى مراعاة أن          أ منظمة التجارة العالمية إلى اإلقرار ب        يدعو - 2 

الفكرية التي لها عالقة بالتجارة واإلتفاقية المتعلقة بالتنوع            أحكام اإلتفاق المعني بجوانب حقوق الملكية           
  ؛الترابط وإلى العمل على مزيد من اإلستكشاف فيما يتعلق بهذا مترابطةالبيولوجي 

 
 هذا المقرر إلى أمانتي منظمة التجارة العالمية                  يحيل إلى األمين التنفيذي أن             يطلب - 3 

مزيد من  ب االضطالع لكي تستخدمه هيئاتهما المختصة وللعمل على           والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ،      
  ؛مع هاتين المنظمتينالتعاون والتشاور 

 
مراقب في   ال مرآز طلبه إلى األمين التنفيذي لإلتفاقية بأن يطلب الحصول على                     يجدد - 4 

ه أن يقدم تقريرًا إلى      جوانب حقوق الملكية الفكرية التي لها عالقة بالتجارة ، ويطلب إلي             المعني ب مجلس  ال
 .مؤتمر األطراف عن جهوده في هذا الشأن 

 
مجموعات خارج الوضع الطبيعي التي تم الحصول عليها قبل بدء       -جيم 

 نفاذ االتفاقية وال تتناولها لجنة الموارد الجينية لألغذية والزراعة
 

  ،إن مؤتمر األطراف 
 

جموعات خارج الوضع الطبيعي التي تم         مواصلة عملية جمع المعلومات بشأن الم        يقرر - 1 
الحصول عليها قبل بدء نفاذ االتفاقية وال تتناولها لجنة الموارد الجينية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة                    

  ؛4/8األمم المتحدة لألغذية والزراعة التي بدأت بموجب المقرر 
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فرة من النوع الوارد بيانه في        إلى األمين التنفيذي أن يقوم بجمع المعلومات المتوا           يطلب - 2 
المرفقات لهذا المقرر حسبما هو مناسب ، من األطراف والحكومات والمنظمات المختصة والمحافل وذلك 

 عن طريق اإلستبيانات ؛
 

 المنظمات والمحافل ذات الصلة التي سبق أن اشترآت في النظر في هذه المسائل                   يدعو - 3 
 ين التنفيذي ؛إلى تقديم هذه المعلومات إلى األم

 
 األطراف والحكومات والمنظمات األخرى إلى إتاحة بناء القدرات ونقل وتطوير                 يدعو - 4 

 التكنولوجيا من أجل الحفاظ على المجموعات خارج الوضع الطبيعي وإستغاللها ؛
 

 إلى األمين التنفيذي أن ُيعد تقريرًا إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس عن                  يطلب - 5 
 .يذ هذا المقرر تنف
 

 المرفق األول
 

 عناصر لوضع إستبيان بشأن المجموعات خارج الوضع الطبيعي
 

 :إن أي إستبيان لطلب المعلومات ذات الصلة قد يشتمل على العناصر التالية 
 
عدد وأنواع وحالة المجموعات ذات الصلة بما في ذلك وضعها القانوني والصالت المؤسسية                        - 1

 الخاصة بها ؛
 
العدد التقريبي للمجموعات التي يتم الحصول عليها قبل بدء نفاذ اتفاقية التنوع البيولوجي أو التي                  - 2

 ؛)  وغيرها1000> ؛ 100> ؛ 100<(ال تتمشى معها 
 
بلد المنشأ ؛ إسم المودع ، تاريخ اإليداع : ما إذا آان من المرجح أن تكون المعلومات التالية متاحة  - 3

 ؛) آلها متاحة ؛ بعضها متاح ؛ ليس منها ما هو متاح(تي تمت إتاحة المادة بمقتضاها ؛ شروط الحصول ال
 
أي سياسات ذات صلة بشأن المجموعات التي ال تتناولها لجنة منظمة األمم المتحدة لألغذية                             - 4

لتي تتناول والزراعة المعنية بالموارد الجينية لألغذية والزراعة ، حيثما آان مناسبًا ، وبصفة خاصة تلك ا
الحصول على المجموعات ذات الصلة ، بما في ذلك المسائل المتصلة بإعادة المعلومات إلى منشئها                             

 األصلي وإعادة الصور المستنسخة من مجموعات البالزما الجرثومية إلى منشئها األصلي ؛
 
 جرثومية ؛المعلومات المتعلقة بعدد الطلبات على المعلومات وتبادل مجموعات البالزما ال - 5
 
تفاصيل المنافع التي تعود من تقاسم مجموعات البالزما الجرثومية والمعلومات عن تكاليف                           - 6

 الحفاظ على تلك المجموعات ؛
 
 .أي معلومات أخرى ذات صلة  - 7

 المرفق الثاني
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 إستبيان عن المجموعات خارج الوضع الطبيعي

 
 الهدف

 
لمتعلقة بالتنوع البيولوجي حسب المجموعات الموجودة خارج              تقديم المعلومات لبحث تنفيذ االتفاقية ا           

 الوضع الطبيعي
 
 معلومات عن المجموعات - 1
 

  عدد المجموعات التي تم الحصول عليها
  قبل اتفاقية التنوع البيولوجي بعد اتفاقية التنوع البيولوجي
  عام خاص عام خاص

 الموارد الجينية النباتية    
 :ورية بنوك الجينات البذ

 :المجموعات الحقلية 
 :وغيرها) مثل الحدائق النباتية والمشجرات(
غيرها مثل الحامض النووي ، وحبوب                (

اللقاح الموجودة في الخزن المبرد ومزارع          
 )األنسجة والمعشبات

 الموارد الجينية الحيوانية    
مجموعات حيوانات آاملة مثل حدائق                    

 )الحيوان، ومجموعات التربية النادرة                   
 :وغيرها

مثل الحامض النووي ، السائل المنوي ،              (
 )البويضات في الخزن المبرد

 الموارد الجينية الميكروبية    
 وغيرها: مجموعات استزراع 

 
 
 
 
 
 
 
  معلومات عن مجموعات التنوع البيولوجي فيما قبل اإلتفاقية - 2
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لموارد الجينية الحيوانية والموارد الجينية        ينبغي التفريق في المعلومات بين الموارد الجينية النباتية وا              (
 .)الميكروبية 

 
بالنسبة لعدم 

وجود أي 
 مجموعات

بالنسبة لعدد 
قليل من 
 المجموعات

بالنسبة 
لبعض 
 المجموعات

بالنسبة لمعظم 
 المجموعات

بالنسبة 
لجميع 
 المجموعات

هل هناك معلومات 
 :متوافرة عن 

 بلد المشأ     
 إسم المودع     
 تاريخ اإليداع     
 المستعمل     

 البلد/المؤسسة
 
 القيود على الحصول على الموارد واستخدامها/شروط - 3
 
ينبغي التفريق في المعلومات بين الموارد الجينية النباتية والموارد الجينية الحيوانية والموارد الجينية                       (

 .)الميكروبية 
 

 الواردة في القانون الوطني أو تلك التي             بما في ذلك   (القيود الرئيسية    / وصف الشروط  )أ( 
بشأن الحصول على وإستعمال الموارد الجينية       ) تضعها المجموعات أنفسها وتلك التي يضعها المودعون        

التي تحدد آٍل على حدة ، حسبما هو مناسب ، لمواد التنوع البيولوجي فيما قبل إتفاقية التنوع البيولوجي                       
 .ولوجي وفيما بعد إتفاقية التنوع البي

 
المتعلقة بتطبيق أحكام اتفاقية التنوع          ) القانونية أو العملية     (ما هي القيود إن وجدت              )ب( 

 البيولوجي على إمداد مواد التنوع البيولوجي فيما قبل االتفاقية للمجموعات داخل بلدك؟
 
 استخدام المجموعات - 4
 
ة ، والموارد الجينية الحيوانية ، والموارد الجينية        ينبغي التفريق في المعلومات بين الموارد الجينية النباتي       (

 .)الميكروبية 
 

معلومات عن عدد الطلبات للحصول على الموارد الجينية أو للتفريق في المعلومات حسب نوع المجموعة 
 ) .خاص/أجنبي ؛ عام/وطني(وحسب مصدر الطلب ) خاصة/عامة(
 
 
 
 
 المعلومات اإلضافية - 5
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لمعلومات بين الموارد الجينية النباتية ، والموارد الجينية الحيوانية والموارد الجينية               ينبغي التفريق في ا    (

 .)الميكروبية 
 

 :أي معلومات إضافية ذات صلة عن المميزات الرئيسية األخرى للمجموعات ، مثل 
 
ة الترآيز على النباتات الطبية ، عائالت معينة أو أنواع أو أجناس مع الترآيز على األهمي                                  ●

 ؛) مثل األراضي الجافة(االقتصادية ، والنظم االيكولوجية المعينة 
 
ألغراض الحفظ (ما إذا آانت المجموعات التي تم الحصول عليها يتم إستنساخها في أماآن أخرى   ●

 ) .ولتحديد التنوع الجيني للمجموعات على مستوى العالم
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ي إستعراض العشر سنوات مساهمة اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ف 5/27
 للتقدم المحرز منذ مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية

 
  ،إن مؤتمر األطراف

 
 بأهمية إستعراض العشر سنوات المرتقب للتقدم المحرز في تنفيذ نتائج مؤتمر األمم                          إذ يسلم   

  ،2002المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ، المقرر إجراؤه في عام 
 

 الذي دعت الجمعية العامة فيه ، في جملة أمور،             54/218 بقرار الجمعية العامة      يرحب - 1 
 والبرنامج  21أمانة اإلتفاقية إلى تقديم تقارير عن آيفية مساهمة أنشطتها في تنفيذ جدول أعمال القرن                        

 مسة والخمسين ؛ ، لكي تنظر الجمعية العامة فيها خالل دورتها الخا21لمواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 
 

 بالدعوة التي وجهتها اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة إلى أمانات اإلتفاقيات            يرحب آذلك  - 2 
المتصلة بمؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية لدعم األنشطة التحضيرية إلستعراض السنوات العشر ،                        

 لمتحدة المعني باليئية والتنمية؛وإلستعراض وتقييم برامج عمل آل منها منذ عقد مؤتمر األمم ا
 

 إلى األمين التنفيذي أن يدعم هذه األنشطة التحضيرية ، وبصورة خاصة ، أن يقدم                يطلب - 3 
 تقريرًا للجنة المعنية بالتنمية المستدامة عن التقدم المحرز في تنفيذ اإلتفاقية ؛

 
نوع البيولوجي والتشديد     األطراف والحكومات والبلدان على إبراز إعتبارات الت             يشجع - 4 

 .عليها في مساهماتها في إستعراض السنوات العشر 
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 تقدير وعرفان للحكومة الكينية والشعب الكيني -5/28
 

 إن مؤتمر األطراف 
 

 ، بدعوة آريمة من الحكومة       2000مايو  / أيار 26 إلى   15 في نيروبي ، في الفترة من          وقد إنعقد  
 الكينية ،

 
 للحفاوة وآرم الضيافة اللذين أسبغتهما آينيا حكومة وشعبًا على الوزراء              يقوإذ يشعر بتقدير عم     

 وأعضاء الوفود والمراقبين وموظفي األمانة الذين حضروا اإلجتماع ،
 

 لكينيا حكومة وشعبًا للترحيب الحار الذي لقيه اإلجتماع والذين لهم صلة يعرب عن خالص إمتنانه 
 .بأعماله وعلى مساهمتها في نجاحه 
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 موعد ومكان إنعقاد اإلحتماع السادس لمؤتمر األطراف -5/29
 

  ،إن مؤتمر األطراف 
 

 بالعرض السخي المقدم من الحكومة الهولندية إلستضافة اإلجتماع السادس                           يرحب - 1 
 لمؤتمر األطراف ؛

 
ده  أن يعقد اإلجتماع السادس لمؤتمر األطراف في الهاي ، هولندا ، في موعد يحد                  يقرر - 2  

 . ، ويبلغ جميع األطراف بذلك 2002المكتب في الربع الثاني من عام 
 

- - - - - 
 


