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 مقدمة

يولوجي  مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البالجتماعاتالنظام الداخلي قواعد  من 4 و3 للقاعدة  وفقا -1
 للتجارة عن اجتماعه السادس، عقد االجتماع السابع لمؤتمر األطراف في مرآز بوترا الصادر 6/31والمقرر 
 .فبرایر/ شباط27 في االنعقادفبرایر ثم عاد إلى / شباط20 إلى 9كوااللمبور خالل الفترة من بالعالمية، 

د -2 دول  وق ع ال ت جمي ى  دعي اع،  إل ي االجتم ارآة ف رتالمش اع   األطوحض ة االجتم راف التالي

 جزر آوك  ألبانيا
 آوستاریكا الجزائر
 آوت دایفوار أنغوال

 آرواتيا انتيغوا وبربودا
 آوبا األرجنتين
 الجمهوریة التشيكية أستراليا
 جمهوریة آوریا الشعبية الدیمقراطية النمسا
 الدانمارك الباهاما

 جيبوتي بنغالدیش
 دومنيكا بربادوس

 أآوادور يكابلج
 مصر بليز
 السلفادور بنن

 أستونيا بوتان
 أثيوبيا بوليفيا

 الجماعة األوروبية بوتسوانا
 فيجي البرازیل
 فنلندا بلغاریا

 فرنسا بورآينا فاصو
 غامبيا بوروندي
 ألمانيا آمبودیا

 غانا  الكاميرون
 اليونان آندا

 غرینادا جمهوریة أفریقيا الوسطى
 غينيا تشاد
 ساوغينيا ب شيلي
 غيانا الصين
 هایتي آولومبيا

 هنغاریا جزر القمر
 ایسلندا الكونغو

 نيجيریا  الهند 
 النرویج أندونيسيا

 عمان  ) اإلسالمية–جمهوریة (إیران 
 باآستان إیرلندا
 باالو إیطاليا
 بنما جامایكا
 بابوا غينيا الجدیدة اليابان
 بيرو األردن
 الفليبين آينيا

  بولندا آریباتي
 البرتغال الكویت 

 قطر قيرغستان
 جمهوریة آوریا  جمهوریة الو الدیمقراطية الشعبية

 االتحاد الروسي  التفيا
 رواندا ليسوتو
 سانت آيتس ونيفيس ليبریا

 سانت لوتشيا الجمهوریة العربية الليبية 
 ساموا ليتوانيا 
 ساو تومي وبرنسيبي لكسمبرج
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 العربية السعودیة  مدغشقر
 السنغال مالوي
 صربيا والجبل األسود ماليزیا
 سيشيل  مالدیف
 سنغافورة  مالي

 سلوفاآيا جزر مارشال
 سلوفينيا موریتانيا

 جزر سليمان موریشيوس
 جنوب أفریقيا  المكسيك

 أسبانيا مكرونيسيا
 سري النكا موناآو
 السودان  منغوليا
 سورینام  المغرب
 سوازیلند قموزمبي
 السوید  ميانمار
 سویسرا ناميبيا
 الجمهوریة العربية السوریة نيبال
 طاجكستان هولندا

 تایالند نيوزیلندا
 جمهوریة مقدونيا اليوغسالفية السابقة نيكارغوا

 توغو  النيجر 
 المملكة المتحدة لبریطانيا العظمي وإیرلندا الشمالية تونغا

 جمهوریة تنزانيا  وترینيداد وتوباغ
 أوراغواي تونس
 فنواتو ترآيا
 فنزویال توفالو
 فيتنام أوغندا
 اليمن أوآرنيا

 زامبيا األمارات العربية المتحدة
 زمبابوي 
 :بمراقبينممثلة  الدول التالية آانتو -3

 تيمورلست بروناي دار السالم
 الوالیات المتحدة األمریكية  الكرسي الرسولي

  العراق
 

م المتحدة،         حضر مراقبون م   آما -4 ات األم االت المتخصصة           ووحدات ن هيئ ات، والوآ ات االتفاقي ة، وأمان  األمان

  التاليةوالمنظمات ذات الصلة 

African-Eurasian Migratory 
Waterbird Agreement Secretariat 
(AEWA) 

Convention on Migratory Species 
(CMS) 

Convention on the Conservation of 
Migratory Species of Wild 
Animals (CMS) 

Convention on Wetlands (Ramsar) 
Food and Agriculture Organization 

of the United Nations (FAO) 
Global Environment Facility 

(GEF) 

Mediterranean Action Plan of the 
United Nations Environment 
Programme (UNEP/MAP) 

Permanent Forum on Indigenous 
Issues 

United Nations Office of Legal 
Affairs 

United Nations Convention to 
Combat Desertification 
(UNCCD) 

United Nations Development 
Programme (UNDP) 
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United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) 

United Nations Environment 
Programme (UNEP) 

UNEP Division of Global 
Environment Facility 
Coordination (UNEP/GEF) 

UNEP World Conservation 
Monitoring Centre (UNEP-
WCMC) 

United Nations Forum on Forests 
(UNFF) 

United Nations Framework 
Convention on Climate Change 
(UNFCCC) 

United Nations Office in Nairobi 
(UNON) 

United Nations University 
(UNU)World Bank 
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  المنظمات األخرى التالية في االجتماع ومثلت -5

A. P. B. Ass for the Promotion of 
BATWA 

Aboriginal and Torres Strait 
Islander Services 

Academy of Sciences 
Acción Ecológica 
Action d'appui pour la protection 

des droit de minorities en 
Afrique centrale 

Action Group on Erosion, Tech 
and Concentration 

Africa 2000+ Network 
Africa Resources Trust 
African Centre for Biosafety 
African Indigenous Women 

Organization 
Agence Intergouvernementale de 

la Francophonie 
ALMACIGA 
Altermed Corporation 
An Guang University 
Apu Agbibilin Community Inc. 
Arab Center for the Studies of 

Arid Zones and Drylands 
(ACSAD) 

Association of South-East Asian 
Nations (ASEAN) 

Asia Indigenous Peoples Pact 
Asian Development Bank 
Asian Indigenous Peoples Pact 
Asociación ANAI 
Asociacion Aradikes 
Asociacion Autonoma San Rafael 
Asociación Ixacavaa De 

Desarrollo e Información 
Indígena 

Asociacion Napguana 
AS-PTA Brasil 
Association Burundaise pour la 

Protection des Oiseaux 
Association des peuples Pygimees 

du Kivu 
Association for Science and Maths 

Education Penang 
Association of aborigenous people 

of the Altai 
Association of Indigenous Peoples 

of Buryatia 
ATSIC 
Bangladesh Adivasi Forum 
BAR Council 
BELOVO S.A 

BIOFORUM 
Biolatina 
BIOM 
BioNET-INTERNATIONAL 
Biotani Pan Indonesia 
BirdLife International 
BirdLife International / Royal 

Society for the Protection of 
Birds 

Bologna University 
Born Free Foundation 
Bornean Biodiversity and 

Ecosystems Conservation 
Programme 

Borneo Biodiversity & 
Ecosystems Conservation in 
Sabah 

Borneo Resources Institute 
Malaysia (BRIMAS) 

Botanic Gardens Conservation 
International (BGCI) 

Bougainville Adult Education 
Resources Development Agency 

Brazilian Indigenous Institute for 
Intellectual Property 

Buko Agrar Koordination 
CAB International 
Camera de Deputati 
CAMPAGAO Farmers' Production 

and Research Association 
Canadian Indigenous Biodiversity 

Network 
Canadian Indigenous Forum on 

Biodiversity 
Cantho University 
Capitania de Alto y Bajo Isoso 
CBDC Network 
Center for Conservation and Insect 

Studies 
Center for Environment, 

Technology and Development 
Center for Environmental Law & 

Community Rights Inc. 
Center For International 

Environmental Law 
Center for International Forestry 

Research (CIFOR) 
Center for International 

Sustainable Development Law 
Center for Study and Agriculture 

Development 
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Central and East European 
Working Group for the 
Enhancement of Biodiversity 

Centre for Economic and Social 
Aspects of Genomics 

Centre for Environment, 
Technology & Development 
Malaysia (CETDEM) 

Centre for Environmental 
Technologies 

Centre for Genetic Resources 
Centre for International Forestry 

Research 
Centre for Orang Asli Concerns 

(COAC) 
Centre for Sustainable 

Development in Mountainous 
Areas 

Centre for the WTO Studies 
Centro de Estudios Aymara 
Centro de Estudios e 

Investigaciones Costero 
Chibememe Easth Healing 

Association 
China-Hongkong Ecology 

Consultants 
Chotanagpur Adivasi Seva Samiti 
Church Development Service 

(Evangelischer 
Entwicklungsdienst) 

CIED 
Climate Community and 

Biodiversity Alliance 
Coecoceiba- FoE Costa Rica 
Comite de Emergencia Garipana 

de Honduras 
Commonwealth Secretariat 
Community Biodiversity Action 

Network 
Community Biodiversity 

Development and Conservation 
Programme 

Community Kampung 
Community Technology 

Development Trust (CTDT) 
Comunidad Indigena de Nuevo 

Parangaricutiro 
Concern Women Action for Peace 

Sudan 
Consejo de Todas Las Tierras 
Conservation and Community 

Investment Forum 
Conservation International 

Consultative Group on 
International Agricultural 
Research (CGIAR) 

Consumers Association of Penang 
(CAP) 

Consumers International 
Coord. Mapuche de Neuquen 
Council of Europe 
CPR 
CropLife International 
David Suzuki Foundation 
Defenders of Wildlife 
Department of Chemistry 
Dewan Pengelolran Tamir 

Nisional Buniken 
DNAPRO 
Ecoagriculture Partners 
ECOFARE 
Ecole Instrument de Paix 
Ecological Tourism in Europe 

(ETE) 
Economic Planning Unit 
Ecotone 
Ecumenical Coalition on Third 

World Tourism 
Ekuri Initiative 
Environment Action Committee 

Sabah 
Environment Liaison Centre 

International (ELCI) 
Environment Management & 

Research Association of 
Malaysia 

Environmental / Ecological Core 
Funding Group 

Environmental Investigation 
Agency 

Environmental Management and 
Research Association of 
Malaysia 

Environmental Protection Society 
Malaysia 

Ethnic Minority and Indigenous 
Rights Organization of Africa 

European Centre for Nature 
Conservation 

European Seed Association 
Experts Associates of Malaysia 
Fauna & Flora International 
Federation of German Scientists 
Federation of Malaysian 

Consumers Association 
(FOMCA) 

Forest Peoples Programme 
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Forest Research Institute of 
Malaysia 

Forest Restoration Research Unit 
Forest Trends 
Forest Watch Indonesia 
Forte Solutions 
Foundation for International 

Environmental Law and 
Development (FIELD) 

Freie University 
Friends of the Earth International 
Fundación de Médicos 

Tradicionales Zio-ai 
Fundacion Espave 
Fundación Natura - Asaraty 
Fundacion Pro-reserva Forestal 

Monte Alto 
Fundacion Sociedades 

Sustentables 
Ganfuna Comite de Emergencia de 

Honduras 
German NGO Forum Environment 

Development 
Global Biodiversity Information 

Facility (GBIF) 
Global Environment Centre 
Global Forest Coalition/E. Labore 
Global Industry Coalition 
Global Invasive Species 

Programme (GISP) 
Global Tiger Forum 
Great Ape World Heritage Species 

Project 
Greenfields Consulting 
Greenpeace International 
Guassa-Menz Natural Resource 

Management Initiative 
Hadzabe Survival Council 
Hamelin Sustenabilidade 

Agricultura Timor Leste 
Hanna Instruments 
HATI 
HATOF Foundation 
Herbalwise 
HSBC 
Human Resource Development 

Centre 
Human Rights & Democracy 

Movement - Tonga 
IBRS 
IKPM-JPM 
IMCG 
Indian Institute of Forest 

Management 

Indigenous Cultural Foundation 
Taipei 

Indigenous Information Network 
Indigenous Network on 

Economies and Trade 
Indigenous People Alliance of 

Indonesia 
Indigenous Peoples Biodiversity 

Information Network (IBIN) 
Indigenous Peoples Council on 

Biocolonialism 
Indigenous Peoples Development 

Centre 
Indigenous Peoples' Secretariat on 

the CBD (Canada) 
Indonesian Biodiversity 

Foundation 
Institut du Développement 

Durable et des Relations 
Internationales 

Institute for Applied Ecology 
Institute for Biodiversity 
Institute for Development of 

Alternative Living 
Institute for European Policy 
Instituto de Derecho y Economia 

Ambiental 
Instituto Mayor Campesino 
Instituto para Desarrollo Integral 

de Kuna Yala 
Instituto SocioAmbiental 
Instituto Turismo Responsible 
Intermediate Technology 

Development Group (ITDG) 
International Agricultural Centre 
International Alliance & 

International Indigenous Forum 
On Biodiversity 

International Alliance of 
Indigenous and Tribal Peoples of 
the Tropical Forests 

International Centre for 
International Intergrated 
Mountain Development 

International Centre for Trade and 
Sustainable Development 
(ICTSD) 

International Centre of Insect 
Physiology and Ecology 

International Chamber of 
Commerce 

International Collective in Support 
of Fish Workers 

International Coral Reef Action 
Network 
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International Council for Game 
and Wildlife Conservation (CIC) 

International Crane Foundation 
International Development 

Research Centre (IDRC) 
International Environmental 

Resources 
International Forestry Students 

Association 
International Indian Treaty 

Council 
International Indigenous Forum on 

Biodiversity 
International Institute for 

Environment & Development 
(IIED) 

International Institute for 
Sustainable Development 

International Islamic University 
Malaysia 

International Organization for 
Biological Control 

International Petroleum Industry 
Environmental Conservation 
Association 

International Plant Genetic 
Resources Institute (IPGRI) 

International Ranger Federation 
International Rubber Research 

Development Board 
International Scientific Council for 

Islands Development 
International Seed Trade 

Federation/International 
Association of Plant Breeders 

International Service for the 
Acquisition of Agri-biotech 
Applications 

International Support Centre for 
Sustainable Tourism 

International Tropical Fruits 
Network 

International Tropical Timber 
Organization (ITTO) 

International Union for the 
Protection of New Varieties of 
Plants 

International Work Group for 
Indigenous Affairs 

IUCN Environmental Law Centre 
IUCN  The World Conservation 

Union 
IUCN Commission on 

Environmental, Economic and 
Social Policy 

Japan Bioindustry Association 
Japan Broadcasting Corporation 
Japan External Trade Organization 
Japan International Cooperation 

Agency 
Jharkhandis Organisation for 

Human Rights 
Jumonji University Tokyo 
Junta de Manejo Participativo 

Pesquero 
Justice and Peace Trust - Social 

Action Centre 
Kadoorie Farm and Botanic 

Garden 
KAFRED Community 
Kalinga Mission for Indigenous 

Children and Youth 
Development 

Kalpavriksh 
Kenya Wildlife Service 
KERUAN Association 
Kibale Association for Rural and 

Environmental Development 
Kinabatangan Orang Utan 

Conservation Project 
Kolej Universiti Sains Dan 

Teknologi Malaysia 
Kowalisyon ng Katutubong 

Samahan ng Pilipinas 
Lia Via Capesina 
Ligue Nationale des Associations 

Autochtones Pygmes Du Congo 
(LINAPYCO) 

Limkokwins Institute of Creative 
Technology University 

Local Earth Observation 
Lumber Recalamation / Recycling 
Magsasaka at Siyentipiko Para Sa 

Pag-Unlad ng Agrikultura 
Malaysian Agricultural Research 

and Development Institute 
Malaysian Biotechnology 

Information Centre 
Malaysian Business Magazine 
Malaysian Environmental NGOs 

(MENGO) 
Malaysian Nature Society (MNS) 
Malaysian Palm Oil Association 
Malaysian Timber Council 
Malitbog Sustainable Farmers' 

Association 
Man & Nature 
Mandailing All Clans Assembly 
Maritime Institute of Malaysia 
MESCOT-KOPEL 
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Millennium Ecosystem 
Assessment 

Ministerial Conference on Forest 
Protection in Europe 

Mitsubishi Research Institute 
Monash University 
Moscow State University 
Movement for the Survival of the 

Ogoni People 
Na Koa Ikaika o Ka Lahui Hawai'i 
Naga Peoples' Movement for 

Human Rights 
Nanyang Siang Pau 
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  التنظيميةالمسائل - أوال

  االجتمــاعافتتاح   :1 البند

  من معالي داتو سيري لو هينغ دنغ،ترحيب خطاب 1-1
  العلوم والتكنولوجيا والبيئة في ماليزیاوزیر

اح         سيري لو هينغ دنغ، وزیر العلوم و       داتو معالي   رحب -6 د افتت التكنولوجيا والبيئة في ماليزیا، عن
اع ي االجتم باط9 ف ر / ش كره   2004فبرای ن ش رب ع ور، وأع ي آوااللمب ارآين ف ع المش ين، بجمي  لألم

ان واالالتنفيذي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ولجميع األطراف للثقة          دت    طمئن ذین أب ول     ه الل ي قب ما ف
ه آما أعرب عن      .  لمؤتمر األطراف  السابعستضافة االجتماع   الدعوة التي وجهتها ماليزیا ال     ع   امتنان  لجمي

اع   ساعدتالجهات المانحة والراعية التي      ات االجتم ي ترتيب ام        .  ف ق ع د أطل ده ق ى أن بل د أن أشار إل وبع
ته 1998 ة سياس ة   الوطني دأ التنمي الده بمب زام ب د الت ل، أآ ارة األصناف والموائ ن خس د م  الخاصة بالح
ولى  بالسالمةوتقوم ماليزیا اآلن بوضع الصيغة النهائية للتشریع الوطني المتعلق    . امةالمستد  األحيائية وتت

ة وتقاسم              وارد الجيني ى الم ا صياغة تشریع بشأن الحصول عل ى المعرض     . منافعه ام إل واسترعى االهتم
وجي، الخاص بأنشطة وبرامج بالده في حقل التنوع         اء        البيول ام أثن الي     وهو المعرض المق اع الح .  االجتم

 . في االجتماع وتمنى لهم جميعا إقامة طيبة ال تنسى في آوااللمبورالمشارآينوأعرب عن تقدیره لجهود 

 ين االجتماع وبيان السيد هانز هوغيفافتتاح 1-2
  االجتماع السادس لمؤتمر األطرافرئيس

يس         بعد ذلك السيد هانز هوغيفين، مدیر مكتب وزیر ا         االجتماع وافتتح -7 دا، ورئ لزراعة في هولن
 . السادس لمؤتمر األطرافاالجتماع

رب -8 يد أع ا   الس ة ماليزی غ، ولحكوم غ دن و هين يري ل و س الي دات ه لمع ن امتنان وغيفين ع  ه
ذه      البيولوجيوبعد أن أشار إلى أن قضية التنوع        . لترحيها به  االجتماع الحار    الستضافتها ل ه  لم تحظ بمث

دول األ ي ج ل ف ن قب ة م ي، المكان ال السياس ال إنعم ح،  ق ن أنج وجي م التنوع البيول ة ب ة المتعلق  االتفاقي
ن      االجتماعفخالل  . االتفاقيات التي عقدت في إطار منظومة األمم المتحدة         السادس لمؤتمر األطراف، أعل

وع   يانة التن أن ص الة واضحة ب وزراء رس وجيال ر البيول ثالن حج تدام یم تخدامه المس ار واس ن أحج   م
اس ف  تدامة   األس ة المس ق التنمي الي تحقي رواستئص دول      .  الفق اء ال ا رؤس الة أیض ذه الرس د ه د أآ وق

تدامة وآان االجتماع السادس والقمة العالمية للتنمية       .  للتنمية المستدامة  العالميةوالحكومات في القمة      المس
م                   علىعالمة بارزة    ذها، ومن المه ى تنفي ة  االنتقال من وضع الخطط الطموحة إل ذ  لمرحل ذه     التنفي أن  ه

نوات     دد الس ل المتع امج العم الي برن اع الح د االجتم ىیعتم ام حت وفير  . 2010 ع ا ت ك أیض ب ذل ویتطل
 . في ميزانية االتفاقيةالضروریة الزیادةالتمویل الالزم، وحث المشارآين على تأیيد 

ى   الحاجةيولوجي، أآد    أشار إلى المهام قيد البحث المتعلقة بكيفية تقييم حالة التنوع الب           أن وبعد -9  إل
ين وضع           . االستفادة من قوة الدفع السياسي التي تحققت        ك، یتع ى ذل كاً    أشمل و   نهج وعالوة عل  أشد تماس

ى وینبغي لهذا النهج أن ویعتمد      . على المستوى الدولي   ات األخرى            عل ي العملي ي تحققت ف .  النجاحات الت
دوائر         والقطاع ا  المصلحة،وأن یستند إلى دعم ومشارآة أصحاب        ة وال ر الحكومي لخاص، والمنظمات غي

ة ي . العلمي ام،وف دح  الخت ذي اضطلع امت ل ال ه العم ارات  ب ادة ومه ة، وخاصة روح القي و األمان  موظف
ين  ا األم ى به ي یتحل ذياإلدارة الت دانالتنفي د اهللا زی يد حم ة سوف  .  الس ي أن األمان ه ف وأعرب عن ثقت

 .المنتظرة في التحدیات المبادرةتواصل أخذ زمام 
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  لمعالي داتو سيري لوهينغ دنغ،االفتتاحي البيان 1-3
  في اجتماعه السابعاألطراف مؤتمر رئيس

ه               معالي أعرب -10 نح ل ذي م ا، عن شكره للشرف ال ه رئيس .  داتو سيري لو هينغ دنغ، عقب انتخاب
ارآين                 أنوبعد   ع المش وجي، حث جمي التنوع البيول ة ب ة المتعلق ة االتفاقي ى     أآد أهمي راتهم  استخدام  عل  خب

اء            ي ستجرى أثن داوالت الت اع والمشارآة بنشاط وبطریقة بناءة في الم اذ     االجتم ى یتسنى ضمان اتخ  حت
ا ذات             ذ برامجه ى تنفي وجي    الصلة قرارات تساعد جميع األطراف عل التنوع البيول ام    .  ب واسترعى االهتم

راآات     ى ش ة إل ى الحاج ة إل ورة خاص دةبص ة ا جدی ق التنمي ة    لتحقي تویات المحلي ى المس تدامة عل لمس
ل                    والحاجةوالوطنية واإلقليمية،    ى إطار لنق ة، والحاجة إل دان النامي دة وإضافية للبل  إلى موارد مالية جدی

ال                . التكنولوجيا ى أعم اع إل ك     ملموسة وأعرب عن األمل في أن تؤدي المناقشات في هذا االجتم الج تل  تع
ى مع         . القضایا رز الحاجة إل د أن أب ي        وبع دء ف اء الجة الفجوات، والب وع     بن درات الخاصة بصون التن  الق

ة            إلىالبيولوجي واستخدامه المستدام، أشار إلى الحاجة        ة للتنمي ة العالمي  متابعة االلتزام الذي اتخذ في القم
ة                 الحاجةآما شدد على    . المستدامة ة بصورة عادل وارد الجيني افع الم  إلى االتفاق على إطار عام لتقاسم من

 . الرئيسية بنجاحالتحدیات معالجة لكفالةوفي الختام، حّث المشارآين على أن ال یألوا جهدا . نصفةمو
  االفتتاحي للسيد آالوس تيبفر،البيان 1-4

  لبرنامج األمم المتحدة للبيئةالتنفيذي المدیر
ذي             تحدث آما -11 دیر التنفي ر، الم امج   أمام الجلسة االفتتاحية لالجتماع السيد آالوس تيبف م  لبرن  األم

رم الضيافة والعمل                       ا لك ة وشعب ماليزی ذل     الشاق المتحدة للبيئة، حيث أعرب عن شكره لحكوم ذي ب  ال
الي اع الح و . الستضافة االجتم داتو سيري ل ه ل ا أعرب عن تهاني هآم ابع، النتخاب اع الس ا لالجتم  رئيس

لقد .  جداً  الذي یكتسي أهمية آبيرة     لالجتماع التحضيروللسيد زیدان وموظفيه لإلنجازات التي حققوها في        
ق            المستدامةبدأت القمة العالمية للتنمية       تغييرا في النظرة، وتوفر خطة التنفيذ التي أصدرتها خریطة طری

 الالزمة  المعایيرفلم تتوقف خسارة التنوع البيولوجي، ومن المأمول االتفاق على          .  االتفاقية أهدافلتحقيق  
 .2010لتحقيق هدف عام 

ي -12 مان ویقتض وع  ض درات وإدارة التن اء الق ة بن ات االتفاقي ي عملي دان ف ع البل مام جمي  انض
وجي ةالبيول دان النامي ي البل روة،   .  ف را ث راء فق د الفق بة ألش ل، بالنس ة تمث تخدامهافالطبيع تدام واس  المس
تفادة آذلك فإن السياحة المسؤولة والمستدامة ضروریة لضمان        .  حيویة ضرورة ين من    السكان ال   اس محلي

دیهم ي ل وجي الت وع البيول ة . أصول التن رتبط أهمي وعوت وارد التن ى الم وجي بقضية الحصول عل  البيول
ه وأعرب عن     . الجينية وتقاسم منافعها   ه                 امتنان ي المشروع المشترك بين ه ف ة لتعاون ة العالمي  لمرفق البيئ
م   امج األم ين برن دةوب ن ا  المتح ة، وم المة األحيائي أن الس ة بش ة    للبيئ ذه العملي ين ه ع ب لضروري الجم

 . من الفقر في البلدان الناميةالحدواستراتيجيات 
 لرصد المساهمة البارزة التي قدمها لعمل برنامج األمم المتحدة للبيئة المرآز العالمي             إلى وأشار -13

ى           الحفظ  ة، وإل وجي لأللفي يم النظام اإلیكول ي تقي ه ف ق بتعاون ا یتعل دمتها  الت اتالمساهم  وخاصة فيم ي ق
رة،           رود الكبي ادرة الق د المبادرة الدولية للشعب المرجانية ومب ة      وبع دة للبيئ م المتح امج األم د أن برن  أن أآ

ا   ي حققته ازات الت ه باإلنج ةحظي بشرف ربط كره  االتفاقي وجي، أعرب عن ش التنوع البيول ة ب  المتعلق
 .ا نجاحهفيلجميع المشارآين الذین أسهموا 
 ي للسيد حمد اهللا زیدان، االفتتاحالبيان 1-5

  البيولوجيلتنوع لالتفاقية المتعلقة باالتنفيذي األمن
ي                   السيد رحب -14 وجي، ف التنوع البيول ة ب ة المتعلق ذي لالتفاقي ين التنفي دان، األم  الجلسة  حمد اهللا زی

ا              ة ماليزی دیره لحكوم ا االفتتاحية لالجتماع، بالمشارآين، وأآد من جدید تق ا خالل    وحسن ضيافته    لكرمه
الي  اع الح ا لالجتم دیره  . استضافتها وتنظيمه ن تق ا أعرب ع دانآم ي  للبل ا ف ا وعيني اهمت مالي ي س  الت

ي             التمكيناألنشطة التي نفّذت في إطار االتفاقية، وفي         دان الت ة والبل دان النامي  من مشارآة ممثلين من البل
ذه   .  انتقال في االجتماع الحالي    بمرحلةتمر اقتصادیاتها    ا،     وتشمل ه ا، وبلجيك تراليا، والنمس  األطراف اس

دا، ان، وآن ا، والياب دا، وإیطالي ا، وأیرلن ا، وألماني دا، وفرنس دانمارك، وفنلن دا، وال دا، وهولن  ونيوزیلن
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دة    ة المتح را، والمملك وید، وسویس بانيا، والس رویج، وأس الوالن مالية،  بریطاني دا الش ى وآیرلن  العظم
ة  دة األمریكي ات المتح ن  وأ. والوالی رب ع دیرهع راف،   تق ؤتمر األط رئيس المنصرف لم  الشخصي لل

اء   يس وأعض رین ورئ ب اآلخ بوأعضاء المكت ة    مكت ة والتقني ورة العلمي ة بالمش ة المعني ة الفرعي  الهيئ
ة،            والتكنولوجية، ول قرطاجن ة ببروتوآ ة المعني ي       ومختلف  واللجنة الحكومية الدولي ات األخرى الت  الهيئ

 .وجيه خالل فترة ما بين الدوراتآانت مصدرا للدعم والت
ق بصيانة                  إن وقال -15 ا یتعل ر والتصور فيم ي التفكي را ف را مثي ابقة شهدت تغي  السنوات العشر الس

وع                   التنوع ى وضع قضایا التن د السعي إل يما تزای تدام، وال س تخدامه المس وجي  البيولوجي واس ي  البيول  ف
ة من مجموعة       طورت  ت وقد. مة واستئصال الفقر  صدارة الجهود التي تبذل لتحقيق التنمية المستدا        االتفاقي

وم            .  التنفيذ مرحلةمن المبادئ إلى برنامج عمل شامل ینتقل حاليا إلى           ى الي ق حت ذي تحق دم ال وقد أدى التق
ي ینبغي   .  على فعاليتهادالئلوإلى توفير أساس متين لالتفاقية       غير أنه مازال هناك الكثير من األعمال الت

 . یحدد االجتماع الحالي الشكل الذي ستتخذه هذه األعمالوفوستنفيذها، 
 السنوات االجتماع العامل بين الدورات مفتوح العضویة المعني ببرنامج العمل المتعدد          أرسل لقد -16

ام           ى ع وجي حت ة          2010لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيول أن ثم الة واضحة ب ز معزز       حاجة  رس ى ترآي  إل
ذ           على تنفيذ البرامج ا    ات تنفي ة آلي ة واستعراض فعالي يم لقائم ام       وتقي ق هدف ع دم صوب تحقي  2010 التق

ى المستوى السياسي،          التحولویعني هذا   . واألهداف اإلنمائية لأللفية   زام عل دعم وااللت ادة ال نهج زی  في ال
، فضال عن   وتعزیز تدابير التنفيذ الجاریة التي تستكمل بنهج جدیدة ومبتكرة        إضافية،وتوفير موارد مالية    

 . التعاون والشراآات االستراتيجيةزیادة
ي   -17 دعو ف راف م ؤتمر األط الي وم اع الح ى االجتم داف   إل د األه ار لتحدی ع إط ي وض ر ف النظ

وینبغي النظر إلى اإلطار باعتباره إطارا      .  برامج العمل الموضوعة   علىوالمقاصد والمؤشرات وتطبيقها    
ق                 المقاصد والمؤشرات    وضعمرنا یمكن من     ى تحقي ي سياق السعي إل الوطنية التي ستكون ضروریة ف

 .2010هدف 
ة  -18 ألة وثم ال نشأت عن طلب مس ي جدول األعم تدامة صریح ف ة المس ة للتنمي ة العالمي  من القم

ادل و          تتعلق ة التقاسم الع افع  المنصف  بالتفاوض بشأن التوصل إلى نظام دولي لتعزیز وحمای ئة  للمن  الناش
وارد     ة  عن استخدام الم ي             .  الجيني ق ف ى تواف اوض       اآلراءوسوف یكون التوصل إل  بشأن صالحيات التف
 .اختبارا حاسما لالتفاقية

ا  األآثر توجها نحو العمل في عملية االتفاقية إضافة أهمية إلى آليات التنفيذ،              النهج ویعني -19 ي   بم  ف
ة           ة ذلك برنامج العمل بشأن االتصال والتثقيف والتوعي داد ا الجماهيری اریر   وإع ة لتق ة  الوطني ادل   وآلي تب

ات ةالمعلوم ة المالي مل ذات  . ، واآللي ألة األش ق بالمس ا یتعل لةوفيم ذ  الص ة لتنفي ة الالزم الموارد المالي  ب
ة،  ى االتفاقي دعوون إل ارآون م ي فالمش ارآين النظر ف ن المش ام االنعكاساتم ة لهدف ع ، 2010 المالي

ة    البلدانجات  والبت في أفضل الطرق الالزمة لمعالجة احتيا        النامية والبلدان التي تمر اقتصادیاتها بمرحل
 .انتقال في هذا المجال

ي آل من    ریئة ذلك، یتعين إقامة شراآات جدیدة ج      على وعالوة -20  وشاملة لتحقيق الفعالية المثلى ف
ي       .  والموارد السياسات وح العضویة المعن دورات ومفت ين ال امج وقد اقترح االجتماع العامل ب العمل   ببرن

ة  2010 حتى عام    لمؤتمر األطراف متعدد السنوات    وجي تشمل             إقام التنوع البيول ة ب ة معني  شراآة عالمي
ة     بالتنوعالمنظمات الرئيسية ذات الصلة      ك            .  البيولوجي بجانب األمان ي ذل ى النظر ف ا المشارآين إل ودع

 . اختصاصات هذه الشراآة وهيكلها المؤسسيوتحدیداالقتراح، 
را، -21 ن وأخي ى   أعل ة إل ول قرطاجن ي بروتوآ راف ف دد األط ن وصول ع ذي ع ين التنفي  82 األم

ا، وأن  اتطرف ویر     عملي ول لتط دة البروتوآ ن فائ يال ع وفر دل ا ی ریعة، مم ى س ري بخط دیق تج  التص
ا تقبل         التكنولوجي بة للمس مة بالنس ة حاس ى أهمي وي عل اط ینط و نش ان، وه ة بأم ا .  الحيوی عودع  جمي

 األمانة الكامل لضمان      دعمتفاع إلى مستوى التحدیات التي تواجه االتفاقية، وأآد لهم          المشارآين إلى االر  
 .نجاحها
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  دیفيد سوزوآيمؤسسة الرئيسية للسيد دیفيد سوزوآي رئيس الكلمة 1-6
اع      خالل الجلسة العامة األولي      األطراف، مؤتمر   استمع -22 ي   من االجتم ر   / شباط  9ف ، 2004فبرای

ية للس      د يد  إلى آلمة رئيس د سوزوآي         دیفي يس مؤسسة دیفي ان     .  سوزوآي رئ ا قصيرا للبي وشهد أوال فيلم
ة البيئ  ال السيد سوزوآي، سيفيم، نيابة عن       إبنةالذي ألقته    ام          لألة  ي منظم ة األرض ع ام قم ال أم ، 1992طف

ؤتمر            یمكن المغاال  ذلك قال السيد سوزوآي أنه ال        وبعد ذه م ذي ینف ار  وأش  األطراف، ة في أهمية العمل ال
م     . عليهمعتمد  یأطفال المشارآين وأحفادهم فضال عن األنواع األخرى        مستقبل  إلى أن    وأآد أن إدراك حج

ا آان             ة والتصدي له ة العالمي ة اإلیكولوجي ة  ين بطيئ  اوشدة األزم اء       . سطحيين  و للغای ى أن العلم وأشار إل
ا  وأنقد ظلوا لعقود آثيرة یطالبون باتخاذ إجراءات  البارزین   الم     ء  بعض العلم ي الع ًا ف د  األشد احترام  ق

وأعرب  .  األخطار التي تواجه البيئة اآلنلتجنب تحذیرا بأنه لم یبق سوى عقود قليلة 1992أصدروا عام  
 . من جانب الصحافة العالميةًا ذلك الوقت لتجاهل تامفي لقيتعن األسف ألن هذه الشواغل قد 

ا      دفين  ة أنها جزء     سوزوآي إن البشریة آانت تفهم عاد      السيد وقال -23 د عليه ة وتعتم د  . من الطبيع لق
وا ،  النسيجي الطقوس لهذا التوحدة الناس في مختلف أنحاء العالم بالقصص واألغاني وأقام  احتفل  واعترف

رة    وأعرب عن القلق ألن البشریة قد تناست . بالمسؤولية عن استدامة البيئة  ة األخي ي اآلون ذه  ف ائق ه  الحق
د أصبح                 القدیمة والمكتسبة بصع   وق جدی وع متف ى ن ة إل دیيات     یشكل وبة، وتحولت بسرعة رهيب ر الث  أآث

 اآتسبت البشریة القوة العلمية لقد. عددا على سطح األرض ویسعى إلى الحصول على الموارد من آل فج  
ر األرض  ن تغيي ا م ي تمكنه ة الت تخالصوالتكنولوجي ا وتلویواالس م تكتسب ث منه ا ل ا، إال أنه عوره  الش

ؤو ذه لية بالمس د أن تصاحب ه ي الب وة الت دةالق ة فصل   .  الجدی ي عصر العولم م ف د ت ه ق ى أن ار إل وأش
ة              استخالصها،المنتجات عن مكان     ة العالق  وأن نظرة العالم قد تجزأت بشكل لم یعد من الممكن معها رؤی

ين  ةب ولالعل ه   .  والمعل ق ألن ن القل رب ع دوأع ا  ال ماعن عور ب د ش اً ، ال لترابطیوج د أیض عور  یوج ش
 .بالمسؤولية

وائح   إلى وأشار -24 ه أعرب عن     .  أن االستجابة للمشاآل البيئية آانت تتم عموما بوساطة الل ر أن غي
ع               القلق ات  عواقب  ألن من المستحيل وجود لوائح فعالة حيث ال تتوافر معارف آافية تتيح توق  التكنولوجي

دة ـ . الجدی ات ال ثال بإدخال آيماوی أن ضرب م ك ب ون .د.دوأوضح ذل ورو آرب ورو فل ات الكل ت ومرآب
ات المحورة    المحتملةللعواقب  حتى اآلن   وأعرب عن القلق لعدم توافر معارف آافية         ًا   إلدخال الكائن جيني

ة،  ي البيئ ون ف ى یك ال آمنحت ذا اإلدخ اًاه ال.  تمام ب حصرا وق ان تفصيلي إن إدارة أي شيء تتطل  وبي
ي حين أن             عالتنووفي حالة   . للتفاعل بين عناصر الحصر    واع، ف ي لألن دد الفعل وجي، ال یعرف الع  البيول

واع  من الحاالت ال تتعدى معرفة     المائة في   1.5في أقل من     ي . التفاعل مجرد معرفة أسماء األن ام  وف  الخت
ا البشریة          ين . قال إن هناك حاجة إلى تحول جذري في الطریقة التي تحيا به درك    ویتع ى البشریة أن ت  عل

تعادة   .  من جهل  تعانيه الطبيعة، وأن تتواضع في مواجهة ما        اعتماد البشر على   ویتعين حمایة الطبيعة واس
 . النشاط البشريفيحالتها وإدماج الجوانب اإلیكولوجية 

  للسيد إیميل فریزون،الرئيسية الكلمة 1-7
 النباتيةلجينية  الدولي للموارد اللمعهد العام المدیر

ي الجلس       استمع -25 ة   مؤتمر األطراف، ف ة ة العام اع في   الثاني ر  / شباط 9 لالجتم ى  2004فبرای  ، إل
ية     ل      من آلمة رئيس يد إیمي زون،  الس وارد            فری دولي للم د ال ام للمعه دیر الع ة  الم ة  الجيني يد    .  النباتي ال الس ق

ذا یحجب                          إنهفریزون   إن ه ر، ف ي الحد من الفق دة ف  الجوع  على الرغم من أن العالم قد قطع أشواطا بعي
د أن      الهامةعن نقص المغذیات الدقيقة والفيتامينات وغير ذلك من العناصر          الخفي الناشئ     في الغذاء، وأآ

ده       السعراتتوفير   ي وح ة ال یكف وجي     .  الحراری وع البيول أثيرات نقص            دوروللتن ي التخفيف من ت ام ف  ه
ال   الناس في البلدان النامية، والسيما المنالمغذیات الدقيقة التي توهن صحة مئات المالیين         . نساء واألطف

ين                       ترتبطآما ذآر أن األمراض التي       ة وخاصة ب دان النامي ي البل د ف الوفرة تتزای ان ب ر من األحي ي آثي  ف
كان  دنس ماه   . الم ذي س ذائي ال ام الغ ي النظ التحول ف ر ب د آبي ى ح ذا إل ة ه وء التغذی رتبط س الوی  االنتق
ة الجودة    تتصل بالنشویات      في أوساط الحضر    ویعتبر ذلك ظاهرة    . التغذوي ي حين     . رفيع وفر وف ذه   ت  ه

ة                  ا مجردة من العناصر الغذائي ة، فإنه وأصبحت  .  األخرى  الضروریة األغذیة شدیدة النقاء الطاقة الكافي
ا النظم الغذائية أیضا تتكون من أغذیة أآثر بساطة وأشد             ا            . قلي ا تشكل مفتاح ر تنوع ة األآث النظم الغذائي ف

 .نحو مكافحة هذا االتجاه
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ي         مختلفقدمها  تقياس المساهمات الدقيقة التي      یعتبر -26  عناصر النظام الغذائي من أصعب المهام ف
ة للنظام        ذائي الترویج للمنافع التغذوی وع  الغ ات            .  المتن ة في استخالص المعلوم ات العلمي د تفشل البيان وق

ة عن  ةالهام ةاألغذی نظم الغذائي ي.  من ال درآون ف ات ی رهم من الفئ زارعين وغي ر أن الم ن غي ر م  آثي
ا                          األحيان ذاء بأنه ة من الغ ا معين ا یصفون أنواع را م روق، وآثي واع من الف ذه األن ة     تنطوي  ه ى قيم  عل

ة   ة معين ة أو عالجي امجين شارك     . تغذوی ى برن ك الضوء عل د ذل ا وسلط بع وارد  فيهم دولي للم د ال  المعه
ا في تاميل نادو في جنوب الهند، ورآز         موقد نفذ أحده  . المحلية النباتية لزیادة تنویع النظم الغذائية       الجينية

دة لمرضى     الصغيرةعلى الذرة الرفيعة     ا مفي ة ولكنه  التي آانت صلبة بصورة خاصة في الظروف الحدی
 فيوآان المشروع اآلخر یتعلق بالخضر خضراء األوراق  .  النخفاض محتواها من السكر    نتيجةالسكري  

زارعين وسكان        افع استخدامها      أفریقيا، وبذلت الجهود لتوعية الم دن بمن ال إن    .  الم ذین وق  المشروعين   ه
د     وجي أن یفي ى وجود    .  والصيانة الصحة مجرد مثالين على الطرق التي یمكن بها للتنوع البيول وأشار إل

وجي تنطوي         للربطقرائن آافية تشير إلى أن أي استراتيجية مدروسة           بين التغذیة والصحة والتنوع البيول
 . إلى التوصية بهاتدعوالتي على الكثير من الفوائد 
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  أعضاء المكتبانتخاب  2 البند
  الرئيسانتخاب

داخلي، انتخب          21ة  قاعد لل وفقا -27 ؤتمر  من النظام ال وم              م اع ی ة لالجتم ي الجلسة االفتتاحي  9 األطراف، ف
الي  بالتصفيق    2004فبرایر  /شباط ا ف                    مع ة والتكنولوجي وم والبيئ ر العل غ، وزی غ دن و هين و سيري ل ا،    دات ي ماليزی
 . الجتماعه السابعرئيسا

ا -28 نفس الووفق رة  عاق ل رئيس العش واب ال ل ن ذیندة، ظ ؤتمر   ال ادس لم اع الس الل االجتم ابهم خ م انتخ  ت
لوفينيا،              . االجتماعاألطراف في مناصبهم لفترة      رئيس من س وقد اتفق على أن تعمل السيدة غوردانا بلترام، نائبة ال

 :مكتب مؤتمر األطراف لالجتماع یتألف منوعلى ذلك فقد أصبح . مقررة

 )ماليزیا( سيري لو هينغ دنغداتو  :الرئيس 

 )بورآينا فاصو(انس بومایال س السيد : الرئيسنواب

 )مصر( شریف بهاء الدین السيد   

 )الهند (فيرما  دیش دیباكالسيد   

 )بنغالدیش (الحق محفوظ السيد   

 )أنتيغوا وباربودا (آش جون السيد   

 )آولومبيا (آازاس آاستانييدا فرناندو السيد   

 )االتحاد الروسي( ألكسندر شيستاآوف السيد   

 )استراليا( ماآس آيتشيل السيد   

 )بلجيكا( إینيس فيرليي السيدة   

 )سلوفينيا( بلترام غوردانا السيدة  المقرر 

  عشرة نواب للرئيسانتخاب

رر     ( من النظام الداخلي     21 دةقاعلل وفقا -29 ه بمقتضى المق ؤتمر  انتخب ، )5/20على النحو الذي تم تعدیل  م
ة أسماؤهم      2004فبرایر  /شباط 13األطراف خالل جلسته العامة السادسة من االجتماع یوم الجمعة            الممثلين التالي

دأ   رة تب ؤتمر األطراف لفت رئيس م ا ل ننواب امن ل م اع الث ام االجتم ي باختت الي وتنته اع الح اء االجتم ؤتمر  انته م
 .األطراف

 )آندا( براون آارین السيدة   

 )أیرلندا( بكلي فيليب السيد   

 )مصر( فودة مصطفى السيد   

 )ناميبيا( تاوآوندیو شيكونغو سيم السيد   

 )االتحاد الروسي( شيستاآوف الكسندر السيد   

 )ألبانيا( دیدج زامير السيد   

 )آوبا( ساالباریا فيرناندیز داليا السيدة   

 )أآوادور(السيد انطونيو ماتا مورس    

 )آيریباتي( أبيت ریما تيري  السيدة   

 )منغوليا( نافام یوندین أویونداري السيدة   

  لمؤتمر األطرافالداخلي من النظام 21دة قاع فعالية الاستعراض

ي          الرئيس، استذآر -30 اع ف ر   / شباط  9 خالل الجلسة األولى من االجتم د    2004فبرای ه عن ؤتمر ما عدل     أن  م
راف ال نص    21دة قاعاألط امس لل ه الخ الل اجتماع ه خ داخلي الجتماعات ام ال ن النظ ى م ة  عل رة والی دأ فت  أن تب

و ذي ینتخب اع ال ة االجتم ي نهای رر نأعضاء المكتب ف ه، ق ي ضوء أیضا في رات ف ك التغيي ة تل تعراض فعالي  اس
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بة   ذا    . الخبرات المكتس د مناقشة ه ة الترتيب         خلص المكتب  الموضوع، وبع يم فعالي ه تقي ى أن من السابق ألوان  إل
ادة            نظرأنه  بيد  . الجدید ى الم ية وتيسير            21 في احتمال إدخال تعدیل آخر عل ذاآرة المؤسس ادة ال ام  لضمان زی  مه

د        المنصرف إدخال تعدیل جدید إلتاحة الفرصة للرئيس        قد یلزم ولهذه الغایة،   . الرئيس الجدید  ي المكتب بع  للعمل ف
د    ات أن یتم تناول التوصيعلىوقد اقترح ووافق مؤتمر األطراف      .  الرئيس الجدید  انتخاب ي إطار البن  خالل  26 ف

 . مناقشة عمليات االتفاقية

اب ر  انتخ ادي عش اعين الح يس االجتم اني رئ ة     والث ة والتقني ورة العلمي ة بالمش ة المعني ة الفرعي ر للهيئ  عش
 والتكنولوجية

باط 9 یوم االجتماعل جلسته األولى من  مؤتمر األطراف، خال   انتخب -31 ر  / ش تيان   2004فبرای يد آریس  الس
ة      الفرعيةرئيسا للهيئة   ) الدانمرك(بریب   ة والتقني ة  المعنية بالمشورة العلمي ا الحادي    والتكنولوجي  خالل اجتماعيه

 .عشر والثاني عشر

  جدول األعمالإقرار  -3 البند
ر -32 ة االأق راف، خالل الجلس ؤتمر األط ة  م اعفتتاحي ي لالجتم باط9 ف ر / ش ال 2004فبرای دول األعم  ج

  (UNEP/CBD/COP/7/1 and Corr.1)التالي على أساس جدول األعمال المؤقت 

  تنظيمية شؤون -أوال
  .االجتماع افتتاح -1

 .  المكتبأعضاء انتخاب -2

 .  األعمال جدول إقرار -3

  . العمل تنظيم -4

 .مثلين إلى االجتماع السابع لمؤتمر األطراف  تفویض الموثائق عن تقریر -5

  . المتعلقة القضایا -6

 . االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف والتحضيرات له وزمان مكان -7

 التقاریر -ثانيا
 .  اإلقليمية االجتماعات تقاریر -8

 . الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة تقاریر -9

 . عن نتيجة القمة العالمية للتنمية المستدامة يسالرئ تقریر -10

 العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطـــراف حتى ببرنامج االجتماع المعقود بين الدورات المعني تقریر -11
2010. 

 . العامل المفتوح العضویة المعني بالتوصل وتقاسم المنافع الفریق تقریر -12

وما یتصل ) ي(8 العضویة المعني بتنفيذ المادة المفتوحات المخصص  الفریق العامل بين الدورتقریر -13
 .بها من أحكام 

 . بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية حالة عن تقریر -14

 . البيئة العالمية مرفق تقریر -15

 .ية  التنفيذي عن إدارة شؤون االتفاقية وميزانية الصنادیق االستئمانية لالتفاقاألمين تقریر -16

  برنامج العملتنفيذ استعراض -ثالثا
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  العمـلتنظيم   -4 البند
ي          مؤتمر وافق -33 اع ف ة لالجتم باط 9 األطراف خالل الجلسة االفتتاحي ر  / ش ى  2004فبرای  االقتراحات  عل

ي المرفق                    واردة ف ى أساس االقتراحات ال اع عل اني الخاصة بتنظيم عمل االجتم   الشروح المنقحة لجدول      من    الث
 .(UNEP/CBD/COP/7/1/Add.1/Rev.1)األعمال المؤقت 

انز        :  أنشأ مؤتمر األطراف فریقين عاملين     ذلك على   وبناء -34  هوغيفين الفریق العامل األول برئاسة السيد ه
ال            ود جدول األعم ي بن ى  1-19 و18 و17من هولندا للنظر ف ك العناصر من    24و 23 و12-19 و7-19 إل ، وتل

د  ة اال 26البن ال ذات الصلة بالخط دول العم ي ج تراتيجية  ف ة،س ق  لالتفاقي و تحقي ة نح داف الموجه اج األه  وإدم
د للنظر                والفریق. النتائج في برامج عمل االتفاقية     ا، من الهن ي  العامل الثاني برئاسة السيد دیش دیباك فيرم ود   ف  بن

د       25 و 21 و 20 و 11-19 إلى   8-19جدول األعمال    ا      جدول  من    26، وتلك العناصر من البن ة بم ال المتعلق   األعم
ام            برنامج) 2(متابعة القمة العالمية للتنمية المستدامة؛      ) 1: (یلي ى ع ؤتمر األطراف حت  العمل المتعدد السنوات لم

 . بصورة مباشرة في الجلسة العامةود تناول بقية البنویتم. عمليات االتفاقية) 3( و2010

وم             مؤتمر وافق   آما -35 ة آل ی ي نهای ة قصيرة ف د جلسات عام  إلتاحة الفرصة لرئيسي     األطراف على عق
 . تقاریر شفهية مؤقتة عن عمل آل فریقیم العاملين لتقدالفریقين

ي            بدء ضوء   وفي -36 ة ف ول  11 نفاذ بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائي بتمبر   / أیل ، ونظرا   2003س
ي      إلى   السلطة النهائية فيما یتعلق بتقدیم التوجيهات        ألن ا اآللية المالية والبت ف ة      تترتيب ة المتعلق اليف  ب الميزاني التك

ة      تمييزهاالخاصة بخدمات األمانة التي ال یمكن        ا  عن تكاليف االتفاقي رح      یملكه ة، اقت ي االتفاقي ؤتمر األطراف ف  م
قأن  ة      یواف وم الجمع ابع ی ه الس ف اجتماع ى أن یوق راف عل ؤتمر األط باط20 م ر / ش ود 2004فبرای ى ویع  إل

ة     المتعلقة للنظر في التوصيات     2004فبرایر  / شباط 27االجتماع بعد ظهر یوم الجمعة        بالمسائل الخاصة بالميزاني
 . لألطراف في البروتوآولالعامل آاجتماع مؤتمر األطراف أقرها اآللية المالية التي إلىوإصدار التوجيهات 

ي           ه أن المكسيك ممثل   وذآر-37 اعين  بالنظر إلى أنه سيكون لبالده مندوبان مختلفان ف ه تفضل     ف . االجتم إن حكومت
ل            بمسائلالنظر في المقررات ذات الصلة المتعلقة        ا قب ة وإقراره ة المالي ة واآللي باط  20 الميزاني ر   / ش  2004فبرای

ى  بالبروتوآول مسائل الميزانية ذات الصلة أن تناقش فقط في بروتوآول قرطاجنة    لألطرافوإتاحة الفرصة     ، عل
ه اجتماعه               األطراف   مرمؤتأن یكون من المفهوم أن أي مقرر یتخذه          ابع ال ینبغي أن یعدل ادي الس في اجتماعه الع

 .بروتوآول قرطاجنةفي ألطراف األول المنعقد بصفته اجتماع ل

 وفي أعقاب التقاریر 2004فبرایر/  شباط19في الجلسة العامة العاشرة لالجتماع، الذي انعقد في  -38
ورئيس الفریق الثاني أنشأ مؤتمر األطراف فریقًا غير رسمي المرحلية المؤقتة التي قدمها رئيس الفریق األول 

نيابة عن (وإیرلندا ) نيابة عن المجموعة اإلفریقية(من أصدقاء الرئيس ویشمل، آأعضاء رئيسيين، آندا وغانا 
وسي ، والنرویج واالتحاد الر)وبلغاریا ورومانيا آبلدین مرشحين∗االتحاد األوروبي والبلدان اآلخذة في االنضمام 

، للنظر في المسائل التي نشأت في أفرقة العمل ذات الصلة بشأن عدد ) والصين77نيابة عن مجموعة الـ (وقطر 
وتكليفات والفترات الزمنية بين اجتماعات آل فریق في فترة ما بين الدورات حتى االجتماع الثامن لمؤتمر 

 .األطراف

 

 والصين، 77تكلم ممثل قطر، بالنيابة عن مجموعة الـ وأیضًا في الدورة العامة العاشرة لالجتماع،  -39
 20وطلب أن یبذل مؤتمر األطراف جهده العتماد مقرراته في نهایة أعمال األسبوع الحالي، أي یوم الجمعة في 

، بإعتبار أن عددًا من الوفود المعنيين مباشرة سوف لن یكونوا حاضرین في نهایة األسبوع 2004فبرایر / شباط
 . 2004فبرایر /  شباط27 عندما سينعقد مؤتمر األطراف ثانية یوم التالي ،

 

 واعتمد تقریره 2004 فبرایر 20 إلى 10 اجتماعـــــــــًا من 20عقد الفریق العامل األول  -40
)UNEP/CBD/COP/7/L.4/Add.2 ( 20/2/2004في اجتماعه العشرین یوم.  

 واعتمد تقریــره 2004 فبرایـــــر 20 إلى 10 اجتماعًا من 19عقد الفریق العامل الثاني  41
)UNEP/CBD/COP/7/L.4/Add.3 ( 19/2/2004 یوم 17في اجتماعه الـ. 

استمع مؤتمر األطراف ، في جلساته العامة من الثالثة إلى العاشرة ، إلى تقاریر مرحلية مؤقتة من  -42
 .رئيسي الفریقين 

                                                 
∗  . ، هنغاریا ، التفيا ، ليتوانيا ، مالطة ، بولندا ، سلوفاآيا ، سلوفينيا هذه البلدان هي قبرص ، الجمهوریة التشيكية ، أستونيا  
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یقين العاملين إلى مؤتمر األطراف في الجلسة العامة الحادیة قدمت التقاریر النهائية الصادرة من الفر -43
 . فبرایر 20عشرة لالجتماع یوم 

 

    تقریر عن وثائق تفویض الممثلين إلى االجتماع السابع لمؤتمر األطراف- 5البند 
 نائبة  ، قالت السيدة أنيث زایلي فارلي ،2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة الـ  -44

 من قواعد إجراءات اجتماعات مؤتمر األطراف ، قام المكتب بالنظر في 19الرئيس من بلجيكا ، أنه طبقًا للقاعدة 
 مندوبًا ممتثلة تمامًا ألحكام 120وأخذت وثائق تفویض .  طرفًا یحضرون االجتماع 128وثائق تفویض ممثلي 

مانية مندوبين فكانت تمتثل امتثاًال جزئيًا فقط لتلك األحكام أما وثائق تفویض ث.  من قواعد اإلجراءات 18القاعدة 
وجميع األطراف .  طرف أخر حاضرون االجتماع لم یقدم بعد وثائق تفویضهم 40وهناك . ، ولذا ليست سليمة 

  طرف ، قد وافقت على أن توقع على إقرارًا یلتزم بإمداد األمين التنفيذي بوثائق تفویضها سليمة48المعنية أي 
ووافق للعرف المعمول به فيم مضى أوصى المكتب بأن تتم .  یومًا من تاریخ اختتام االجتماع 30في حدود 

 .موافقة مؤقتة على مشارآة تلك الوفود على أساس هذا المفهوم 

في االجتماع  وافق مؤتمر األطراف على التقریر وعلى توصية المكتب بشأن وثائق تفویض الممثلين -45
 .مر األطراف الثامن لمؤت
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  المعلقة المسائل   - 6 البند
د    وقد. 2004فبرایر  / شباط 9 لالجتماع في    العامة من جدول األعمال في الجلسة       6 البند تناول   تم -46  قدم البن

م یمكن    ع األطراف، ل د مشاورات م ه بع ر أن ذي ذآ وغيفين، ال يد ه أن التوصلالس ي اآلراء بش ق ف ى أي تواف  إل
ة       والقواعدت الصلة بالنظام الداخلي     المسائل المعلقة ذا    المالية الخاصة بإدارة الصندوق االستئماني لإلتفاقية المتعلق

 .البيولوجيبالتنوع 

ألة                       مؤتمر ووافق -47 ذه المس اع لتسویة ه مية خالل االجتم ر الرس ى مواصلة المشاورات غي  األطراف عل
ين                 وعلى ا تب اع إذا م ة االجتم ي نهای رة أخرى ف ي اآلراء          النظر فيها م وافر توافق ف يح  ت ؤتمر األطراف أن      یت  لم

 .یعتمد القواعد المعلقة

 أعلن الرئيس أنه على أثر مشاورات مع 2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة الـ  -48
راءات األطراف لم یتم التوصل إلى وافق في اآلراء بشأن حل القضایا التي ظلت معلقة ، المتصلة بقواعد اإلج

وفي ضوء عدم إحراز تقدم في القضایا المعلقة . والقواعد المالية إلدارة الصندوق االستئماني ) الالئحة الداخلية(
اقترح الرئيس القيام بمزید من المشاورات مع األطراف فيما بين دورات االنعقاد ، بقصد حل القضایا قبل 

 .االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف 

ألطراف مواصلة المفاوضات غير الرسمية وأن یستأنف النظر في هذه القضية في قرر مؤتمر ا -49
 .االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف 

 من القواعد المالية لالتفاقية ، التي ظلت بدون 4أعرب ممثل األرجنتين عن قلق حكومته بشأن الفقرة  -50
 والصين قد قدمت اقتراحًا غير أنه لم یتم 77وآانت مجموعة الـ . حل منذ االجتماع األول لمؤتمر األطراف 

فأعرب عن أمله في أن یستطيع الرئيس ، في فترة ما بين الدورات ، أن یقوم بمشاورات إلیجاد حل . تناوله 
 .لمشكلة سلم االشتراآات المقررة على األطراف 

ن القواعد المالية لالتفاقية  م4 والصين ، أن الفقرة 77قال ممثل قطر ، متكلم بالنيابة عن مجموعة الـ  -51
بيد أن الجملة الواردة . تقول أن مؤتمر األطراف یحدد سلم االشتراآات على أساس سلم اشتراآات األمم المتحدة 

. بين أقواس تقول أن السلم ینبغي أن یصحح بحيث ال یكون أي بلد نام ملزمًا بأن یدفع أآثر من بلد متقدم النمو 
البلدان النامية قد دفعت نسبة مئویة أعلى فعًال إلى االتفاقية ، مما دفعته إلى األمم المتحدة والواقع أن األطراف من 

لتعویض غياب بلد متقدم النمو رئيسي من عضویة االتفاقية ، ومن جراء الحد األقصى المفروض على إسهامات 
 ، ویضاد مبدأ المسؤولية المشترآة وهذه الحالة تضع عبء غير مبرر على البلدان النامية. بلد أخر متقدم النمو 

وبعد ) . "غير أنها مسؤولية متباینة (بشأن الموارد غير الخشبية للغابات في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي 
 والصين أن یستعاض عن 77مشاورات جرت في فریق االتصال المعني بالميزانية ، اقترحت مجموعة الـ 

 من القواعد المالية بالعبارة اآلتية لن یكون على أي طرف من البلدان 4ة العبارة الواردة بين قوسين في الفقر
وطلب إجراء " . النامية نصيب مفروض عليه وتجاوز النصيب الذي یحدده سلم اشتراآات األمم المتحدة 

  .مشاورات في الفترة  التي ستنقضي حتى االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف الستكشاف إمكانية حل هذه القضية
رّد على ذلك أید الرئيس أنه سيبذل قصاره ، غير أن نتيجة القضية أمر مرتهنًا بالنوایا الطيبة التي  -52

 . سوف تبدیها األطراف األخرى المعنية باألمر 

  لهوالتحضيرات وزمان االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف مكان    -7 البند
 عرض 2004فبرایر / شباط17لثامنة من االجتماع في  خالل الجلسة العامة االبرازیل ممثل أعلن -53

 واالجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل آاجتماع  استضافة االجتماع الثامن لمؤتمر األطرافحكومته
 .لألطراف في بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية 

اف بإمتنان عرض حكومة  قبلت األطر2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة الـ  -54
البرازیل بإستضافة االجتماع الثامن العادي لمؤتمر األطراف واالجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامـل 

 ، في 2006آاجتماع لألطراف في بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية ، في النصف األول من عام 
 على أساس مشروع 7/35وأقر مؤتمر األطراف المقرر . تاریخ سوف یحدده المكتب ویبلغ إلى جميع األطراف 

ونص المقرر وارد في المرفق األول بالتقریر  . UNEP/CBD/COP/7/L.35المقرر الوارد في الوثيقة 
 .الحالي 

في الجلسة نفسها ، أعلن ممثل غواتيماال أن حكومته تعرض استضافة اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة  -55
 .  والتكنولوجية خالل فترة ما بين الدورات العلمية والتقنية
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 التقاریر اعتماد - ثانيا
  االجتماعات اإلقليميةتقاریر      - 8 البند

ر  / شباط 9 من جدول األعمال خالل الجلسة العامة الثانية من االجتماع في     8 البند تناول   تم -56 . 2004فبرای
د،     ي    وآان أمام مؤتمر األطراف لدى النظر في هذا البن تنتاجات الت اریر االس ا  توصل تق رئيس   إليه يد خوان   ال الس

اع دیل االمو، األمين العام لوزارة البيئة في اسبانيا بشأن     ابع     لكل   االقليمي  االجتم اع الس ا للتحضير لالجتم أوروب
ة    ي اتفاقي راف ف ؤتمر األط ملم وجي   األم التنوع البيول ة ب دة المتعلق   (UNEP/CBD/COP/7/INF/35) المتح

ي    لمؤتمر أمریكا الالتينية ومنطقة البحر الكاریبي لالجتماع السابع         إلقليم التحضيري االجتماع   یروتقر  األطراف ف
 .(UNEP/CBD/COP/7/INF/37)االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

ا                        أثيوبيا، ممثل   وقال -57 رغم من أن أفریقي ى ال ه عل ة، أن ة عن المجموعة األفریقي  ىتحظ  وهو یتحدث نياب
دوبين           تمكنها لإلمكانيات المالية التي     افتقرتبموارد طبيعية وافرة، فإنها      ل وصول المن  من عقد اجتماع إقليمي قبي

وجزة                      منولذا فقد تمكنت    . إلى آواال لمبور   ابق حيث استعرضت بصورة م وم الس ي الي اع واحد فقط ف  عقد اجتم
ا توا   .  في جدول األعمال   الواردةمختلف القضایا    ا               ونتيجة لم وارد، وضعت أفریقي ي الم ه من نقص ف  الشراآة جه

وجي والواقع أن مشاآل التنوع     ). نيباد(الجدیدة من أجل التنمية في أفریقيا        دیدة          البيول ة وش ا هائل ي تواجه أفریقي  الت
ة التعقيد نتيجة لتفاعل األحوال       ع    البيولوجي ة واالقتصادیة    الظروف  م ين إ    .  االجتماعي ذا یتع الء ول ام خاص     ی  اهتم

ونظرا . 2010 أهداف القدرات والتمویل اإلضافي من مرفق البيئة العالمية وخاصة فيما یتعلق بتحقيق             بناءقضایا  ل
التنوع  ة ب ات المتعلق ارف والتكنولوجي دم المع ا آانت تق وجيألن أفریقي افع البيول رى أي من ل ودون أن ت ال مقاب  ب

اك  ون هن دل أن یك ن الع إن م ا، ف ئة عنه ول اآلنناش م  بروتوآ ة وتقاس وارد الجيني ى الم أن الحصول عل زم بش مل
اً   الضروري أن تنفذ األمور في عالم اليوم         منواآلن أصبح   . منافعها يس  المتجه نحو إنجاز األعمال تنفيذًا تجاری  ول

واال،        ف أم ا یكل ل التكنولوجي ا أن نق تدام، فكم ر المس راء غي رم الفق اس آ ى أس يعل وع  ینبغ ل التن ف نق  أن یكل
 . أمواال أیضاالبيولوجي

ذلت محاوالت                 الهند، ممثل   وذآر -58 د ب ه ق ادي، أن يا والمحيط اله ة عن مجموعة آس  الذي آان یتحدث نياب
ة    النجاح اجتماع تحضيري في جمهوریة إیران اإلسالمية، إال أنه لم یكتب لهذه المحاوالت              لعقد .  نظرا للقيود المالي

ى  السابق   وعلى ذلك، فإن بلدان اإلقليم اجتمعت في اليوم        ؤتمر األطراف        عل اع م اح اجتم  المناقشات   تستمر و.  افتت
 . اإلقليم من مختلف القضایا ومشاریع المقرراتموقف تحدید سيجرىغير الرسمية، حيث 

اریبي، أن                  األرجنتين، ممثل   وذآر -59 ة والبحر الك ا الالتيني ا  وهو یتحدث نيابة عن مجموعة أمریك  إجتماع
وینس آ ي ب د ف د عق دا  تحضيریا ق ة في را ومؤسس ة سویس ن حكوم الي م دعم م رس ب تری اسيلفس اقشو.  أرجنتين  ن

ي                 ستعرض االجتماع اإلقليمي مشاریع المقررات التي       ات ف ة معلوم ر آوثيق وافر التقری ؤتمر األطراف یت ى م  عل
ى     تصميمهاوفي حين أعربت بلدان اإلقليم عن       . (UNEP/CBD/COP/7/INF/37)اإلعالميةالوثيقة   د عل  األآي

وع            أآدتتماد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالمناطق المحمية، فإنها         اع د التن دل فق  أیضا أن تحقيق هدف خفض مع
دعامتين            جهودا سوف یتطلب    2010البيولوجي بحلول عام     ذ ال ات لتنفي خریين  األ مالية إضافية من جانب الحكوم

ى             اإلقليم أن األهداف المقترحة في الوثائ      بلدانوتعتقد  . لالتفاقية ي حاجة إل اع ف ون   أنق المعروضة أمام االجتم  تك
ة            وارد المالي وفير الم ا بت ق     . أآثر ترآيزا وأآثر واقعية وربطه ا یتعل م        بالحصول وفيم ة وتقاس وارد الجيني ى الم  عل

ى وضع صك   ة إل ى الحاج دان عل ددت البل ا، ش يمنافعه ع القرصنة  دول ة ویمن واد الجيني ل الم ة نق د قانوني  یعتم
وردین، ویضمن               النظامویتعين على   . البيولوجية أ والم  الذي سيجري التفاوض بشأنه أن یراعي حقوق بلدان المنش
رام أ احت دان المنش ى بل افع إل ال للمن ل الفع ل النق ة ویكف وانين الوطني ددت .  الق دانوش ة بل ى أهمي يم أیضا عل  اإلقل

ع           البلدان المان  جانب مرفق البيئة العالمية من      فيالمساهمات المستدامة    ام متساوي لجمي حة، ودعت إلى إسناد اهتم
تدام                   الواردةاألهداف الثالثة    ى االستخدام المس وارد إل د من الم ه المزی ى توجي ا .  في االتفاقية، وحثت عل  أآدت   آم

 البعض ومع برنامج العمل     بعضهاأهمية الترآيز على تنفيذ المقررات وضمان أن تتسق برامج العمل المختلفة مع             
يح             الالتينيةوأخيرا أثارت بلدان أمریكا     . اتالمتعدد السنو  ي تت دفوعات الت  ومنطقة البحر الكاریبي مسألة خطط الم

 . المالية لالتفاقية وأعربت عن معارضتها ألي زیادة في مبلغ الميزانيةبالتزاماتهالألطراف الوفاء 

ي وأوروب                أسبانيا، ممثل   وذآر -60 اد األوروب دان االتح ة عن بل ا الوسطى والشرقية، عن        وهو یتحدث نياب
ي إطار       المؤتمربشأن التنوع البيولوجي في أوروبا، وهو       لكل أوروبا    الحكومي الدولي الثالث     المؤتمر  الذي عقد ف

تراتيجية االا ة س وجي   لجامع وع البيول أن التن ة بش اظراألوروبي ةوالمن ة   .  الطبيعي ى خمس ؤتمر عل ز الم د رآ وق
ال          تدامة،        .  األطراف  ؤتمرم مواضيع رئيسية وردت في جدول أعم ة المس ة للتنمي ة العالمي ة القم ي مجال متابع فف

ة    باالقتراحرحب المؤتمر    ة والتقني ة  المقدم من الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمي اء   والتكنولوجي  الخاص بإنش
ام           ق هدف ع ام ا  2010آلية لرصد التقدم صوب تحقي دان  وقي ذ عملي  بلبل ا ح   اتتنفي ة لم يم طوعي دم    تقي ه من تق . ققت

وارد                مؤتمروأوصى بأن یؤید     ى الم ال الخاص بالتوصل إل ام الشفاف والفع  األطراف المفاوضات الخاصة بالنظ
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ة، وفيما یتعلق بالمناطق المحمية والشبكات      . ةمنصف وتقاسم منافعها بصورة     الجينية د       اإلیكولوجي أن یعتم  أوصى ب
أن المن   وعي بش وح ون ل طم امج عم راف برن ؤتمر األط ةاطق م زام  المحمي ة وضمان الت بكات اإلیكولوجي  والش

دولي      التنوعوفي مجال   . األطراف بتنفيذها على الفور    ؤتمر الحكومي ال  البيولوجي البحري والساحلي، أوصى الم
يا  ي، تمش عاألوروب ة     م ة والتقني ورة العلمي ة بالمش ة المعني ة الفرعي ن الهيئ ة م يات المقدم ة التوص  والتكنولوجي

ي             للمناطقحيح التمثيل المحدود    بضرورة تص  بكات ف ة نظام للش ك من خالل إقام احلية وذل  المحمية البحریة والس
دولي     2012 في   المناطقهذه   انون ال ال، أوصى             .  وفقا للق وجي للجب وع البيول ؤتمر، وفي مجال التن د     الم أن یعتم  ب

ذي اقترح الخاصمؤتمر األطراف برنامج العمل     ة بالمشورة       بالتنوع البيولوجي للجبال ال ة المعني ة الفرعي ه الهيئ ت
ة ي توصيتها العلمي ة ف ة والتكنولوجي ا . 9/12 والتقني ل التكنولوجي ق بنق ا یتعل اونوفيم وجي، رحب والتع  التكنول

د            أشار عن الهيئة الفرعية إال أنه       ة الصادر 9/5المؤتمر بالتوصية    ى المزی  إلى أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إل
 .من الدراسة

ة  (هذا البند، إلى بيانات من ممثل آیرلندا         في عدد من الجلسات العامة تحت         األطراف مؤتمر واستمع -61 نياب
دین مرشحين    ورومانيا بصفتهما    وبلغاریاآلخذة في االنضمام    والبلدان ا االتحاد األوروبي   عن   االو    ) بل ا، وب وفرنس

ل     والمحفل الدولي للسكان   ، والصين 77 الـوقطر نيابة عن مجموعة      وجي، والمحف التنوع البيول  األصليين المعني ب
المي ة  الع كو، ومنظم ائي، واليونس دة اإلنم م المتح امج األم ة ، وبرن ة األراضي الرطب وجي، واتفاقي وع البيول  للتن
اد             لصيانة المتحدة لألغذیة والزراعة، واالتحاد العالمي       األمم ة، واالتح ة الفكری ة للملكي ة العالمي ة، والمنظم  الطبيع

ة  النباتية الجدیدة، ومعهد الدراسات المتقدمة التابع لجامعة األمم المتحدة،           األصنافلدولي لحمایة   ا ة   والمنظم  الدولي
ات،            ي بالغاب دة المعن ال لألخشاب االستوائية، ومحفل األمم المتح ات           وأطف اریع الشباب للغاب  السالم األخضر لمش

ة ة الكومنولث ومحفل النمور العالمي و      وأمان النباتية،ة  جينيوالمعهد الدولي للموارد ال    ة       لجن ة لألغذی وارد الجيني  الم
ة م والزراع ة األم ة اتفاقي ة وأمان ة والزراع دة لألغذی م المتح ة األم ة لمنظم دة التابع اخ المتح ر المن ة لتغي  اإلطاری

عن أمور   – وفي تلك البيانات  – وقد أعرب المشارآون     . ولجنة السكان األصليين ومواطني جزر مضيق توریس      
 .منها تقدیرهم للجودة العالمية للوثائق التي أعدتها األمانة لذلك االجتماع 

د                 ینطوي أیرلندا إلى أن االجتماع الحالي       ممثل وأشار -62 اع یعق ه أول اجتم ة خاصة من حيث أن  على أهمي
ي الحد بصورة آبي         المستدامةمنذ القمة العالمية للتنمية      ل ف ا یتمث دفا طموح الي     التي وضعت ه دل الح رة من المع

وجي داخل حدوده    التنوع ضياعوقد التزم االتحاد األوروبي بوقف . 2010 التنوع البيولوجي بحلول  ضياعل  البيول
ام  ول ع ي  . 2010بحل اد األوروب د االتح ين أآ ي ح ة  ضرورةوف داف اإلنمائي ق األه ي تحقي ة ف اهمة االتفاقي  مس

وجي          إلى ضما  الحاجةلأللفية، فإنه شدد أیضا على       التنوع البيول . ن أن ال یؤدي تحقيق هذه األهداف إلى اإلضرار ب
ع المستویات  على حاجة إلى تحدید وإظهار العالقة بين التنوع البيولوجي وأهداف التنمية البشریة             وثمة ي  .  جمي وف

دورة                 ي ال رة االشتراك ف ة الكبي ة هذا الصدد سيكون من األهمي ة ال       الجاری ة بالتنمي ة المعني ي اللجن ي    ف تدامة الت مس
ـ        شهرین ستبدأ اجتماعها خالل     اع ال ع االجتم ة    12 م ة أداة           .  للجن بكات اإلیكولوجي ة والش اطق المحمي ر المن وتعتب

دونها ن ب ن یمك ى األرجح ضروریة ل ق عل وجيتحقي وع البيول أن التن ا بش د به ات المتعه ى .  االلتزام ين عل ویتع
ة         برنامج عمل طموح وهادف      یعتمدمؤتمر األطراف أن     ى القم ا . ینفذ على الفور مع احترام نهج من القاعدة إل  آم

وع     المناطقأن هناك حاجة أخرى إلى متابعة الوسائل الكفيلة بعالج التنوع البيولوجي خارج               المحمية، وإدماج التن
ات األ  اإلنمائيالبيولوجي في بعض السياسات مثل التجارة أو التعاون         ع االتفاق خرى   مما یتطلب تحسين التعاون م

د . ذات الصلة ا یعتق ادآم تراتيجي ومتسق االتح ل اس امج عم د برن ؤتمر األطراف أن یعتم ى م ي أن عل  األوروب
دد   نواتمتع ي آذارالس دورات ف ين ال اع العامل ب ذي اقترحه االجتم ى النحو ال ارس / عل ذي 2003م  یتضمن وال

 قدم االتحاد األوروبي    االستراتيجية،الخطة  وفيما یتعلق ب  . 2010استعراض ما تحقق من تقدم في تنفيذ أهداف عام          
ي            المؤشراتاقتراحات لوضع إطار ومجموعة أساسية من        رات ف يم التغي  الواضحة والقابلة للتنفيذ وإلقامة آلية لتقي

وع   وجيالتن دان،   البيول ة لمساعدة البل ة  االستعراضات  خالل من وآلي ود  الوطني د القي ي تحدی ألداء، ف ة ل الطوعي
ة  المنعقد بين الدورات     االجتماعالفرص ودعم اقتراح    والمعوقات و  وجي    شراآة  بإقام وع البيول ة بشأن التن .  عالمي

م    ة وتقاس وارد الجيني ى الم ال الحصول عل ي مج افع،وف ون    المن وط ب ق خط وة تطبي ي بق اد األوروب د االتح  یؤی
ع  و.  بالتوصل إلى نظام دولي شفاف وشامل الخاصةاإلرشادیة، فضال عن المفاوضات      في مجال التعاون الدولي م

دان  ةالبل اد  النامي زم االتح ا، یلت ال ودعمه ة انتق ر اقتصادیاتها بمرحل ي تم دان الت ي والبل ا واضحا األوروب  التزام
اء األمور            .  لتنفيذ االتفاقية  الكافيةبالمساعدة في توفير الموارد المالية والبشریة والفنية         رى أن إبق ه ی ر أن ى "غي  عل

ا هي  هم ن" علي ق هدف ل وع . 2010 یحق دعم التن ام ل رأي الع ة ال ى تعبئ ة ملحة إل ة حاج وجيوثم ل البيول  وعم
 . تكتسي أهمية خاصةالجماهيریة والتوعيةوعلى ذلك، فإن المبادرة العالمية بشأن االتصال والتثقيف . االتفاقية

ن -63 ل وأعل اني  ممث انون الث ي آ اریس ف ي ب ؤتمر ف د م ن عق ا ع ایر / فرنس ع  بال2005ین ق م اون الوثي تع
ية                         اليونسكو ه العناصر الرئيس ذي تضطلع ب ى العمل ال ي تسليط الضوء عل ي  بهدف عام یتمثل ف  مجال بحوث   ف

 .العلميينالتنوع البيولوجي وإثراء الحوار فيما بين صانعي القرارات والخبراء 
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ة ال       القدرة االستردادی  باالو إلى أن     ممثل وأشار -64 دول النامي ة لل ى          ة التقليدی ددت حت د تم ة الصغيرة ق جزری
اروصلت ة االنكس ى نقط اع   .  إل ن اجتم ؤخرا ع ذي صدر م ان ال ب بالبي رى الترحي ين ج ي ح دولوف ة ال  النامي

ام                    ى نظ ذي أعرب عن الحاجة إل ا ال ي الجزریة الصغيرة في جزر البهام ة      تمثيل ة البحری اطق المحمي المي للمن  ع
ة ل  ، دعت باالو والدو   2012والساحلية بحلول عام     ق مخصص               النامي اء فری ى إنش ة الصغيرة األخرى إل  الجزری

ة          البيولوجيمن الخبراء الفنيين معني بالتنوع       ة المعني ة الفرعي اع العاشر للهيئ  للجزر لتقدیم التوصيات إلى االجتم
 . العلمية والتقنية والتكنولوجيةبالمشورة

ـ               قطر، ممثل   وقال -65 ة عن مجموعة ال ان یتحدث نياب ة           77 الذي آ ال لالتفاقي ذ الفع ن  والصين، إن التنفي  ل
ع  .  المتقدمة والنامية  البلدانیتحقق إال عن طریق الجهود المتسقة ألصحاب المصلحة على جميع المستویات في              وم

دان              ة لمعظم البل ة والمالي درات التقني ة ذلك، فإن الق دعم من                   النامي وفير ال إن من المستحسن ت م ف  محدودة، ومن ث
 أجل ویتعين على مؤتمر األطراف أن یرآز على األهداف الثالثة لالتفاقية من .  القدرةهذهعية لزیادة   البلدان الصنا 

دم  العالمالتخفيف من وطأة الفقر في العالم النامي وتغيير أنماط االستهالك واالنتاج في              د الصلة      .  المتق وینبغي تأآي
في برنامج العمل الخاص بالمناطق المحمية فضال عن       الفقر   وطأةالقویة بين سبل العيش المستدامة والتخفيف من        

رامج   ع الب يعيةجمي ة   المواض رى لالتفاقي ترآة األخ وط     – والمش روع الخط رار مش روري إق ن الض ا أن م  آم
ادیة امج   اإلرش ي برن ا ف وجي، وإدماجه وع البيول تدام للتن تخدام المس ة باالس ل المعني ي العم يعي وف  المواض

وجي     االستراتيجيات وخطط العمل   ادة              إن.  الوطنية المعنية بالتنوع البيول ي إطار الم ذ ف ذي نف من  ) ي (8 العمل ال
ذا ال           علىاالتفاقية یعد عنصرا حاسما في المحافظة         المعارف التقليدیة للمجتمعات األصلية والمحلية وصيانتها، ول

 فإن من  السبب،ولهذا .  ذات الصلة المجتمعات ومشارآتها في اتخاذ القرار بشأن العمليات البيئية     هذهبد من إدارج    
وفي حين تدرك   .  موافقة مسبقة منها   دونالضروري عدم استخدام المعارف التقليدیة للمجتمعات األصلية والمحلية         

ـ  ة ال ون 77مجموع رار خطوط ب ة إق ادیة، والصين أهمي ي اإلرش ام دول أن وضع نظ ا ب ادا قوی د اعتق ا تعتق  فإنه
ة       الجينيةللحصول على الموارد     تدامة وتقاسم منافعها من النمط الذي صادقت عليه القمة العالمية للتنمي  سوف  المس

افع بين استخدام الموارد الجينية     نصف  یضمن التوازن العادل والم    ة نحو         والمن ا ویشكل خطوة عملي تمدة منه  المس
دوبين  ومن الضروري أن یعد االجتماع اختصاصات ه. الناميةتحقيق التنمية المستدامة للبلدان   ذا النظام وعلى المن

 . التفاوض فورا بشأن هذا النظامیبدأواأن 

اع               محفل ممثلة   وقدمت -66 را عن االجتم وجي تقری دي  السكان األصليين الدولي المعني بالتنوع البيول  التمهي
باط  8 إلى 6 ماليزیا، من  ،"صباح"الذي عقده المحفل في      ر /ش ذ م     .فبرای زم السكان األصليون بتنفي د الت ررات  وق ق

 مثل النظام    الحقوق التي تحترم حقوقهم، إال أنهم یعارضون المبادرات التي ال تحترم تلك             ة السابق األطرافمؤتمر  
نظم الدولي المقترح للحصول على الموارد الجينية وتقاسم منافعها          وجي           وال وع البيول ة الخاصة بتسجيل التن  الدولي

ام                   تتخذ أیة  أنومعارف السكان األصليين إذ یتعين       ا ألحك ذا المجال بواسطة السكان األصليين وفق ي ه  قرارات ف
اطق                .  الحالية والناشئة  الدوليالقانون   رح الخاص بالمن امج العمل المقت رر وبرن ة إن مشروع المق دعوان  المحمي  ی

وق السكان األصليين          خيبة أمل شدیدة   إلى   دیلهما لضمان حق ين تع ي ، ویتع بقة    ف ة المس نحهم الموافق   المشارآة وم
تنيرة رة والمس ه . الح ل عن قلق ا أعرب المحف وذج إزاءآم م النم ي دع ة ف ة العالمي ق البيئ تمرار سياسات مرف  اس

ع              توفشل للمناطق المحمية    )exclusionary(االستبعادي   ا یتعارض م ارف السكان األصليين بم رام مع ي احت  ف
 . من االتفاقية )ج (10و) ي (8المادتين 

ؤتمر األطراف مباشرة                      العا المحفل ممثل   وذآر -67 ل م د جلسة قبي د عق ل ق وجي أن المحف لمي للتنوع البيول
ا  القضایا الثالث المتعلقة بسبل العيش والفقر والتنوع البيولوجي، ونقل         لمعالجة درات بصورة    التكنولوجي اء الق  وبن

ي ضمان               وجي ف وع البيول ة التن تقبل تتسم بالعدل وقيم ل، خالل المناق        . المس د الحظ المحف ات      وق اد مئ شات، اعتم
ورة    كان بص ن الس ين م يةالمالی ان     أساس اد آ ك االعتم ة، إال أن ذل وارد البيولوجي وجي والم وع البيول ى التن  عل

ة والصيانة              فيیتعرض   ر والتنمي رامج استئصال الفق ي ب ال ف  التجاري  الخاص وللقطاع  .  آثير من األحيان لإلغف
وع البي    ى التن رة عل ر مباش رة أو غي أثيرات مباش وجيت د استكشف  . ول لوق ن   المحف ه م ة بتمكين ائل الكفيل  الوس

ة   ق أهداف االتفاقي ي تحقي رح  . المساهمة ف اهيمواقت م    مف ى نحو یتس ؤتمر األطراف عل ا م ة لكي ینظر فيه  مختلف
ى                    إن: باألولویة، بما في ذلك    ز فقط عل دال من الترآي ة ب ة الكامل اطق  إدارة المناظر الطبيعية والمناظر البحری  المن

اك                    ا ة، وأن هن نظم اإلیكولوجي نهج ال ذ األفضل ل ى التنفي ؤدي إل وق         حاجة لمحمية سوف ی انوني لحق ى ضمان ق  إل
ي  إعادةومسؤوليات المجتمعات األصلية والمحلية، بما في ذلك    حقوق األراضي والموارد التي آانت قد انتزعت ف

ق     .  من هذه المجتمعات   علمالسابق دون موافقة مسبقة عن       ة والتشارآية          ویمكن تحقي ا الفعال ل التكنولوجي ة نق عملي
احيتين             بصورة ة من الن ة  أفضل إذا ما أصبحت موجهة نحو تلبية الطلب وآانت مالئم ة اإلیكولوجي ة  .  والثقافي وثم

دعم حاجة إلى تعزیز األسواق في النظم اإلیكولوجية التي          ة،       ت ات األصلية والمحلي  سبل العيش الخاصة بالمجتمع
 . الحفازةوالتدابيرت التسویق بما في ذلك أدوا
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تكمال قصيرا عن         )رامسار ( بریدجوتر، األمين العام التفاقية األراضي الرطبة        بيتر السيد   قدم -68 ا مس ، بيان
ة        .  وصلتها باالجتماع الحالي   رامسارالتقدم في عمل اتفاقية      ة الدائم ر للجن اع األخي ى أن االجتم  لرامسار وأشار إل

ع         أآد الحاجة إلى رؤیة تنف     ي جمي اقيتين ف ين االتف ذ خطة العمل المشترآة ب د دع  .  ذات الصلة المجاالت ي ى  اوق  إل
دة            اتفاقيةإقامة إدارة عالمية أآثر تنسيقا للمياه وتبدو         ذه المسؤولية الجدی  رامسار أنسب االتفاقات الدولية لمعالجة ه

يا        وفي. والمتزایدة ل مازالت عنصرا رئيس ا      حين أن صيانة األنواع والموائ ة رامسار، فإنه ي اتفاقي  اآلن انتقلت ف
ا               اه باعتباره وفير المي ل ت ية مث ة الرئيس يلة إلى معالجة القضایا البيئي د        وس د من فق ر والح أة الفق  للتخفيف من وط

وتعتبر الصالت  .  والترویج للوسائل المتكاملة إلدارة النظم البيئية والمائيالتنوع البيولوجي وتعزیز األمن الغذائي      
ة رامسار صلة                     معمل  والتكا ام، عنصرا ضروریا، وال یوجد التفاقي أي  االتفاقات األخرى، في هذه المه ة   ب  اتفاقي

 مجاال لتحقيق مزیدا من التطور، وأعرب       هناكومع ذلك فإن    . أآبر مما لها مع االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي       
وفير     ان ت ي أن تواصل االتفاقيت ه ف ن أمل دعمع اذ      للصالت والتال انتين التخ ين األم يق ب الل التنس ن خ ل م كام

 . الوطنيالمستوىإجراءات منسقة على 

ا                  برنامج ممثل   وقال -69 ق بكل م وجي یتعل ه   هو  األمم المتحدة اإلنمائي، أن البرنامج یرى أن التنوع البيول  ل
ؤدي فخسارة التنوع البيولوجي . صلة بتحسين عيش الفقراء ودعم التنمية المستدامة     ى  ت ر     إل ر، إال أن الفق اقم الفق تف

وجي  وع البيول را للتن دا آبي ر تهدی ذلك یعتب ل. آ وع   ویتمث ة التن أن حمای د اإلدراك ب ي تزای ورات ف م التط د أه  أح
ة               بصورةالبيولوجي وإدارته    ة لأللفي ق األهداف اإلنمائي ي تحقي دم   .  مستدامة تعتبر العنصر الرئيسي ف امج ویق  برن

ى  140 األآثر من األمم المتحدة اإلنمائي الدعم   وع  بلدا في عملها للمحافظة عل تخدامه بصورة    التن وجي واس  البيول
ب       ر للمكات تبيان األخي ر االس د أظه تدامة وق ةمس وع      القطری ائي أن التن دة اإلنم م المتح امج األم ة ببرن  الخاص

ى   ن أعل ان م وجي آ اتالبيول ن  . األولوی ر م ى اآلن أآث امج حت ه البرن د وج ن2وق ون دوالر م نح  بلي الل الم  خ
وجي                  التمویلوأشكال   التنوع البيول اریع ذات الصلة ب ل المش ة لتموی دان النامي ى البل د .  األخرى إل م من خالل      وق  ت

ر من     ومرفقبرنامج المنح الصغيرة المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي           ل أآث ة تموی  3000 البيئة العالمي
ي      المحلية المنظمات المجتمعية والمنظمات     تنفذهامشروع من مشاریع التنوع البيولوجي التي        ة ف  73غير الحكومي

ى بلدا بتكاليف یصل مجموعها    ر من   إل ون دوالر 58 أآث ائي        .  ملي م المتحدة اإلنم امج األم امج آخر لبرن ة برن وثم
تواء     یتمثل ادرة                  .  في مبادرة خط االس ي مب ة عن الشرآاء ف امج یسعده نياب ن أن البرن ل    االستواء أن   خط وأعل  یقب

الي    خالل  2004دعوة أمانة االتفاقية الستضافة جائزة خط االستواء لعام          اع الح م        .  االجتم امج األم ا یشعر برن آم
ة إلشراك السكان              األمانةالمتحدة اإلنمائي بالسعادة لقبول دعوة        للمساعدة في جهود االتفاقية القائمة منذ فترة طویل

دة وأعرب نيابة عن مدیر برنامج األمم       .  والمجتمعات المحلية بصورة آاملة    األصليين ارك      المتح يد م ائي الس  اإلنم
 .مالوش براون، عن تمنيات لالجتماع بمداوالت مثمرة

ل    وقال -70 دآتور                      اليونسكو،  ممث ة ال وم الطبيعي ام لليونسكو لشؤون العل دیر الع اعد الم ة عن مس ر  نياب  والت
ة ب        ات احتياایرلدن، أن شبكة اليونسكو العالمية المعني ي الوقت          طي فير تضم ف ي      440 الحاضر  البيوس ا ف  97 موقع

ل               ى األق دة عل ة واح ة محمي ة والمختلطة      وتضم . بلدا وأن آل منها یتألف من منطق المي الطبيعي راث الع ع الت  مواق
ددها  الغ ع كو 172الب ة لليونس ر التابع ن أآث ن  500 م ر م ة وتغطي أآث ة محمي احة 12 منطق ن مس ة م ي المائ  ف

وع              . العالمحمية في   المناطق الم  ة والتن اطق الطبيعي وجي وأدى تطبيق اتفاقية التراث العالمي على حمایة المن  البيول
ة               اظر األرضية والبحری ى مستوى المن ادرات عل وم  . إلى زیادة تعزیز المب امج ویق وي    برن  اإلنسان والمجال الحي

ي عشر             جدید لت  مطبوعالتابع لليونسكو في الوقت الحاضر بجمع أمثلة إلعداد          ادئ اإلثن ي للمب ق العمل ه التطبي وجي
 المبادرةویضطلع اليونسكو بدور رئيسي في      .  في احتياطيات البيوسفير وحولها    اإلیكولوجيةالواردة في نهج النظم     

ة ال  ف والتوعي أن االتصال والتثقي ة بش ةالعالمي ة  جماهيری ذه المنظم د استضافت ه ي وق رین األولف وبر / تش أآت
اع الر2003 راء  االجتم ق الخب ع لفری لاب التثقيف العام ي ب اري المعن ور االستش ة الجمه وع وتوعي ال التن في مج

ذي   وجي ال منالبيول ة   یتض ي الوثيق وارد ف ره ال تراتيجية (UNEP/CBD/COP/7/INF/10) تقری ل اس  لتفعي
ة    تعاونها الكامل لجميع األطراف وألم     اليونسكووقد قدمت   .  الصادر عن مؤتمر األطراف    6/19المقرر   انة االتفاقي

امج   ذ برن ل تنفي ن أج اطقم ةالمن رامج   .  المحمي ذ الب ن تنفي رار، فضال ع الي لإلق اع الح ام االجتم روض أم المع
 . ذات الصلة األخرى باالتفاقيةوالمبادرة

ه      منظمة ممثل   وأآد -71 وم علي ذي یق  األمم المتحدة لألغذیة والزراعة أن التنوع البيولوجي یشكل األساس ال
ى         1 تحقيق الهدف رقم     إنوعلى ذلك ف  . غذیةاألإنتاج   د عل وع   اإلدارة من األهداف اإلنمائية لأللفية یعتم ة للتن  الفعال

ه من           . البيولوجي الزراعي  ا، بتوجي ات وقد سارت المنظمة، في عمله يما من خالل         الحكوم ا، والس  األعضاء فيه
الموارد   ة ب ة المعني ة الدولي ة الحكومي ةالهيئ ة والالجيني ع العناصر الخاصة    لألغذی ع جمي ل م ي تتعام ة الت زراع

ة أطرا          و.  األهمية لألغذیة والزراعة   ذاتبالتنوع البيولوجي    ة، وضعت المنظم ة بدعم االتفاقي ق     دولي ية تتعل  رئيس
ة      و والزراعة،ة النباتية لألغذیة    لجينيبالنواحي الفنية والسياسات للموارد ا     في مجال مصاید األسماك، أعدت منظم

ة        المسؤول    الصيد الزراعة مدونة السلوك بشأن       األغذیة و  ة الشراآة التعاوني ات، رأست المنظم وفي قطاع الغاب
ة بالحاجة    .  تعتبر أمانة االتفاقية عضوا فعاال فيها التيالمعنية بالغابات    ة مقتنع ى آما أن هذه المنظم ق نهج   إل  تطبي
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ى            دخول منذ   النظم اإلیكولوجية، وفد عملت المنظمة بصورة وثيقة مع األمانة         النظر إل ك ب اذ وذل ز النف  االتفاقية حي
ين عدد من           ة، ویب ائق اختصاصاتهما التكاملي ذا              الوث ة له ة والمالي ة الفني الي األهمي اع الح ى االجتم  المعروضة عل

ة عن                  وبالنسبة. التعاون ة، أعربت المنظم ات الزراعي وجي والبيئ وع البيول ا  لإلدارة الفعالة للتن ز     رغبته ي تعزی  ف
وخالل السنة الحالية، سوف  .  تحقيق ذلكبهادة تعميق التعاون، وسوف تستكشف مع األمانة السبل التي یمكن         وزیا

ي         العالمي،یكون الموضوع الرئيسي ليوم األغذیة       ه ف ل ب وبر   / تشرین األول   16 الذي یحتف وع "أآت وجي   التن  البيول
اه أولئك    ویمثل ذلك موضوعا رئيسيا تلتقي فيه مسؤوليات      ". الغذائيواألمن   ة تج ذین  المنظم دام    ال انون من انع  یع

 .  واستخدامه المستدامالبيولوجيأمن غذائهم مع االهتمامات المشترآة لصيانة التنوع 

ة      فقط   الدولي إن هناك اعترافا متزایدا بأن هناك عددا قليال           البنك ممثل   وقال -72 ة من األهداف اإلنمائي  لأللفي
ًا   مية في البلدان الغنية والفقيرة      ال یمكن تحقيقه ما لم تصبح التن       ر   مع تدامة أآث ة      اس ة البيئي وفي حين أن     .  من الناحي

ة   اإلیكولوجيةمن الممكن من الناحية العلمية إدارة النظم          بطریقة مستدامة، فإن ما یفتقد هو اإلرادة السياسية الالزم
ين       وحث األمانات واألطراف في االتفاقيات على إدراك انعكاسات       . ذلكلتحقيق   ترآة ب ة   قضایا  الصالت المش  البيئ

ر       1.3 أآثر من    2002و 1992وقد وظف البنك الدولي فيما بين       . وعالقتها بالتنمية المستدامة   ي أآث  بليون دوالر ف
وجي       90من   ال     واستخدامه  مشروعا تدعم صيانة التنوع البيول ة للجب نظم اإلیكولوجي ي ال تدام ف د  .  المس وأدرك البن

 بالشكل  مجاالت المشاریع المنعزلة إلى الشبكات مع ممرات مترابطة ومناطق عازلة تدار             من الحاجة إلى االنتقال  
ة                   ل والعوامل االجتماعي ة فحسب، ب ارات البيولوجي اج ال االعتب وق الذي یضمن إدم ات     وحق  واحتياجات المجتمع

ة ة    . المحلي ة العالمي ق البيئ الل مرف ن خ ك، م ل البن ا،ویعم ون النم أساس ندوق الكرب رویج   وص ى الت وذجي، عل
وي و            المتجددة للتكنولوجيات التي تحقق آفاءة الطاقة       ون الحي ذلك، من خالل صندوق الكرب رویج آ اليب  أل والت س

ي    والحراجةاستخدام األراضي،    ي الغال      تنحي  الت ون ف وي األرضي و     ف الكرب ق    الحي وع     تحق ى التن المحافظة عل
وجي زهالبيول ر الص  .  وتعزی ر األخي رز التقری د أب ي المخصص   وق راء الفن ق الخب ن فری يادر ع التنوع المعن  ب

اخ مفيدة لكل من تغير     الالبيولوجي وتغير المناخ هذه التدخالت       ا          المن ت، آم ي نفس الوق وجي ف وع البيول ين   والتن ب
ون       ؤثر  أن   التدخالت التي یمكن فيها لتنحية الكرب وجي      ت وع البيول ي التن ى          .  ف تقبل ینطوي عل ة تحد آخر للمس وثم

ليمة                       . المالية تحقيق االستدامة    عملية ر الس ات غي اء اإلعان ك إلغ ي ذل ا ف ة من الصكوك یم وقد شجع البنك مجموع
دفوعات   للصيانة،  للزراعة، ورسوم االستخدام المالئمة في المناطق المحمية، والصنادیق االستئمانية           المقدمة  والم

 .مقابل الخدمات اإلیكولوجية، وتمویل الكربون وغير ذلك

ل    قالو -73 اد  ممث تدامة بالهدف             االتح ة المس ة للتنمي ة العالمي راف القم ة إن اعت المي لصون الطبيع ذي  الع  ال
ام  ول ع وجي بحل وع البيول د التن دل فق ي مع ر ف ة بإحداث خفض آبي ه االتفاقي دور 2010حددت ا بال  یشكل اعتراف

ة      ي التنمي وجي ف تدامة الرئيسي الذي یقوم به التنوع البيول ؤتمر األطراف اآلن تحدي االضطالع     ویواجه  . المس م
 بالتوصيات الصادرة عن    المذآوروفي هذا السياق رحب االتحاد العالمي . الهدفبخطة عمل طموحة لتحقيق هذا   

ة  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بوضع إطار یوجه عملية وضع األهداف             الفرعيةالهيئة   ة   الوطني  واإلقليمي
ا  .  الوطنية المعنية بالتنوع البيولوجيفي سياق االستراتيجيات   اج آم اریر       یحت داد التق ى وضع نظم إلع ؤتمر إل  الم

الي       .  وبناء القدرات  الضروریةوالرصد ولضمان توفير الموارد المالية       اع الح وقد الحظ االتحاد العالمي أن االجتم
ه منا         األولهو االجتماع    اطق     خالل السنوات العشر من عمل االتفاقية الذي تتم في ألة المن ة قشة مس ة  المحمي  بطریق

ؤتمر          2003سبتمبر  /ففي أیلول . متكاملة المي الم اد الع المي ، نظم االتح ع  الخامس للم   الع ذي       رات ؤتمر ال ، وهو الم
ي شدد على الدور الحاسم للمناطق المحمية        ام     ف داف ع ق أه د       . 2010 تحقي ة ق اطق المحمي دد المن د الحظ أن ع وق

الي سطح         11.5وات العشرین الماضية، حيث أصبحت تغطي        السن خاللتضاعف ثالث مرات      في المائة من إجم
ة           فياألرض   ا       .  العالم مع حدوث هذه الزیادة بالدرجة األولى في البلدان النامي ه م ر أن رة       زالت غي اك فجوة آبي  هن

اطق   ن المن ر م ت إدارة الكثي ة، وظل واع الهام ة األن ي تغطي ةف ةالمحمي اءة نتيج دم الكف ن ع اني م ة  تع دم آفای  لع
 .الموارد ونقص قدرات اإلدارة

ر -74 ل وذآ ة ممث ال  المنظم دول األعم ي ج واردة ف ود ال ن البن د م ة أن العدی ة الفكری ة للملكي رتبط العالمي  ی
ذه وقد تطورت  . بدرجة آبيرة بنظم الملكية الفكریة وبوضع سياسات الملكية الفكریة        ا    ه  االرتباطات المشترآة مم

دروس         آان یبدو مسألة تضا    واعي والم رام رب إلى التنسيق ال ين واختصاصاتهما         واالحت ات المحفل ادل لوالی  المتب
ين       .  ناحية، وسياسة الملكية الفكریة من ناحية أخرى        منفي وضع سياسات التنوع البيولوجي       إن التنسيق المثمر ب

ل  ةعم وجي  المنظم التنوع البيول ة ب ة المتعلق ة واالتفاقي ة الفكری ة للملكي ر  العالمي كیظه ذآرة لبش ي م  مؤسسي ف
ي                 األآثرواألمر  . التفاهم المبرمة بين المنظمة العالمية واألمانة      د ظهرت ف ة للتنسيق ق ائج العملي  أهمية هو أن النت

طة  ات واألنش ةالمنتج الي الملموس اع الح ى االجتم ة  .  المعروضة عل ة المعني ة الدولي ة الحكومي دت اللجن د عق وق
ة واردبالملكي ة والم ة   الفكری عبية التابع ون الش ة والفن ارف التقليدی ة والمع ة الجيني ة خمس دورات للمنظم  العالمي

ار" ن  إط لية م ا األص ى 2001 والیته ي . 2003 إل ولوف بتمبر /أیل د و2003س ة الم ة عموميت الجمعي ة للمنظم
ى وجه الخصوص،           منها اللجنة، وطلبت     عمل ةمدالعالمية من    ز، عل ا وأن ترآ وتيرة عمله د    اإلسراع ب ى البع  عل

ذا المجال        الملكيةالدولي لقضایا    ي ه د .   الفكریة الناشئة ف ؤتمر               وق ى م ة إل ة الفكری ة للملكي ة العالمي  أحالت المنظم
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ة   ة الفني راف الدراس ياألط ارف       الت ة والمع الموارد الجيني ق ب ا یتعل راءات فيم ف الب ات آش ن متطلب دتها ع  أع
 .6/24طراف خالل اجتماعه السادس في مقرره  وهي الدراسة التي طلبها مؤتمر األالتقليدیة،

ل    وقال -75 اد  ممث ة                      االتح ة المتعلق ى االتفاقي ين عل ه یتع دة إن ة الجدی ة األصناف النباتي دولي لحمای التنوع  ال  ب
ال   .  مع بعضها اآلخر  تتكاتفالبيولوجي وغيرها من الصكوك الدولية التي تتناول حقوق الملكية الفكریة أن            ا ق آم

ع           إن دوائر ال   ى جمي ى الوصول إل ات               أشكال مربين یحتاجون إل ة النبات ي مجال تربي دم ف دعيم التق ة لت واد التربي  م
وارد  تخدام الم يم اس ةلتعظ عالجيني ة المجتم ة .  لخدم ة الدولي ي االتفاقي ربين ف اء الم وم إعف ي مفه ك ف ر ذل د ظه وق

ة دةلحمای ة الجدی ر جا.  األصناف النباتي ات تعتب ة النبات ر أن تربي ي وذآ يا ف ا أساس تخدامنب وارد االس تدام للم  المس
دم           یمثلة وتنميتها وأن الحصول على الموارد الجينية        الجيني ق التق  بالنسبة لهذه االتفاقية الدولية شرطا رئيسيا لتحقي

نطوي   تالجدیدةوذآر أیضا أن االتفاقية الدولية لحمایة األصناف النباتية  .  مجال تربية النباتات   فيالمستدام والكبير   
افع      م المن ادئ تقاس القلق أیضا إزاء     . على مب ة تشعر ب دابير وأن االتفاقي ر       ت ي أدخلت حواجز غي افع الت م المن  تقاس

ة   واستخدامضروریة أمام التقدم في تربية النباتات        ى            .  الموارد الجيني ؤتمر األطراف عل ة م ة الدولي ت االتفاقي وحّث
م  الجينيةنظام دولي جدید معني بالحصول على الموارد       العناصر لدى التفاوض بشأن وضع       بتلكاالعتراف    وتقاس
 .منافعها

لط -76 يد وس ـ.  أالس ابع لج    . ه ة الت ات المتقدم د الدراس دیر معه ري، م ةزاآ دة  امع م المتح رئيس األم  وال
 المعني  تقدیمه البرنامج الرئيسي   ولدى. المشارك لتقييم النظام اإلیكولوجي لأللفية األضواء على أنشطة هذا المعهد         

د                  القدراتبمبادرة الدبلوماسية البيولوجية وجهود بناء       اون المعه د تع ة، أآ دان النامي ي عدد من البل  المنبثقة عنها ف
ي المسائل       . األخرىمع المنظمات   د ف ا المعه ي یضطلع به  الصلة  ذاتوتناول أیضا المجاالت البحثية األخرى الت

ة          اطق المحمي ك المن ادة        بهذا االجتماع، بما في ذل ا، والم ل التكنولوجي وجي الزراعي،     )ي (8، ونق وع البيول ، والتن
ا   م منافعه ة وتقاس وارد الجيني ى الم دد. والحصول عل درات    وش ة الق رات لتنمي وارد والخب ة الم ة تعبئ ى أهمي  عل

ف  اء مختل ة لبن ارفالمالئم دعيمها المع دولي بت ع ال زام المجتم اوض، والت ارات التف أن أ.  ومه ه ب تم بيان د واخت آ
ي                    لمؤتمر م المتحدة ف ية لألم ا مؤسسة رئيس يم     مجال  األطراف أن جامعة األمم المتحدة، باعتباره  البحوث والتعل

ة   .  بالسياسات والتدریبالمتعلقةسوف تضطلع بدورها في توفير التحليل المحاید والنزیه للقضایا      ق بحال وفيما یتعل
ائ    قدمتقييم النظام اإلیكولوجي لأللفية،      وجزا لنت ة                م ة الفرعي ؤتمر األطراف وتوصية الهيئ اع السادس لم ج االجتم

ة  ورةالمعني ام  بالمش يم النظ تعراض تقي ة اس أن عملي ة بش ة والتكنولوجي ة والتقني وجي العلمي ةاإلیكول د .  لأللفي وأآ
ة             وازن السياسي         لضمان أهمية االستعراض وحث الحكومات على المشارآة بصورة آامل ة والت ة العلمي  الموثوقي

 .لمستوى الالزم من الملكيةوا

ال -77 ل وق ة ممث ات   المنظم تدام للغاب تخدام المس د أن االس ه تعتق ة إن منظمت اب المداری ة لألخش د الدولي  یع
يانة  روریا للص را ض أن اإلدارة    . عنص ات بش ة سياس ة الدولي عت المنظم د وض تدامةوق ة  المس ات المداری  للغاب

يان   ادیة لص وط إرش ك خط ي ذل ا ف ة، بم وع الطبيعي وجية التن اطق   البيول ي المن ة ف ات المنتج ي الغاب ي ف  الحرج
ذه السياسات          ببرنامجوقد ساندت العمل    . ةالمداری ة   .  آاسح للمشاریع یهدف إلى التشجيع على تطبيق ه د القيم وتزی

ون دوالر  250 لبرنامج المشاریع عن     اإلجمالية درا      .  ملي أن ق ة ب ة الدولي را واعترفت المنظم دا من الغاب   آبي ات  ج
ق المداریة قد تعرض للتدهور من خالل قطع األشجار والزراعة           د أصدرت             والحرائ ل، وق ك من العوام ر ذل  وغي

ا         للمساعدةمؤخرا خطوطا إرشادیة على مستوى السياسات        ات وإدارته ذه الغاب تعادة ه ة      .  في اس د قامت المنظم وق
ع  اون م ي تع ة، ف ادالدولي اون ال االتح ة والتع المي لصون الطبيع ل   الع ات العم ن حلق لة م دولي، باستضافة سلس

وم   .  السياساتلصانعي والوطنية في مختلف أنحاء المناطق المداریة لتقدیم هذه الخطوط اإلرشادیة        اإلقليمية ا تق آم
ذي سوف یصدر           المداری في الغابات    الحرجيةهذه المنظمة حاليا بإعداد تقریر عن حالة اإلدارة          ر ال ة، وهو التقری

ات              المنظمةوأقامت  . مفي نهایة العا   ة ومنظم ر الحكومي ة غي ات الدولي ع عدد من المنظم ة م ة شراآات قوی  الدولي
ة آما أن هناك الكثير من السبل العملية التي یمكن من خاللها تدعيم             .  األصليين السكان ة       العالق ة المتعلق ع االتفاقي  م

 .بالتنوع البيولوجي بدرجة آبيرة

غ -78 يد وأبل اري،الس ا بتروس ة     بيك أن أمان ات، ب ي بالغاب دة المعن م المتح ل األم ة محف يس أمان ق ورئ  منس
ين              المعنيةاالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي عضو في الشراآة التعاونية          دا ب ا فری ل تعاون ي تمث ات الت  14 بالغاب

ات     اتفاقياتمنظمة دولية رئيسية وصكوك وأمانات       ة     .  ذات صلة بالغاب ة االتفاقي ذه     وتضطلع أمان ي ه ام ف دور ه ب
راآة  االش يتين  باعتباره ة للقض ة المحوری ات    :  الوآال لة بالغاب ة ذات الص ارف التقليدی وعالمع وجي والتن  البيول
ات ي      . للغاب دة المعن م المتح ل األم ين محف اون ب د أن التع ات،وأآ وجي    بالغاب التنوع البيول ة ب ة المتعلق  واالتفاقي

رة،   ة آبي ا یكتسي أهمي ن وأنوأمانتيهم ر    م ة الستئصال الفق ائل الالزم اد الوس ا إلیج الن مع الضروري أن یعم
 . األنمائية لأللفية وبناء القدرات لتحقيق اإلدارة المستدامة للغاباتاألهدافوتحقيق 

ات      ممثلو وتحدث -79 دموا معلوم  مباشرة  أطفال السالم األخضر لمشاریع الشباب الخاصة بالغابات، حيث ق
ة واال   ائج البيئي ن النت وا      ع تدامة، وحث ر مس ورة غي جار بص ع األش ة لقط ؤتمرجتماعي اذ   م ى اتخ راف عل  األط
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ات    ما تبقى من ا      حمایةاإلجراءات لحمایة الغابات والمحيطات واالضطالع بواجبه في         اطق      لغاب ي المن رة ف المطي
 .المداریة

ة  ة النبجيني إیميل فریزون المدیر العام للمعهد الدولي للموارد ال        السيد وتحدث -80 ز حصاد   عن اتية نياب  مراآ
ين   ة، فب ة الدولي اریة للبحوث الزراعي ة االستش ة للجماع تقبل التابع اك أنالمس ز حصاد 15 هن ن مراآ زا م  مرآ

ى تحسين             ذائي          الزراعة المستقبل في مختلف أنحاء العالم تعمل عل ات ومصاید األسماك لتحقيق األمن الغ  والغاب
ة واستئصال الفقر وحمایة     ز . البيئ دمت                وتلت وجي وق التنوع البيول ة ب ة المتعلق ذه المراآز بأهداف االتفاقي دعم م ه  ال

د من          وأعرب. لوضع برامج العمل واألنشطة األخرى الخاصة باالتفاقية منذ بدایتها األولى          ي أن یؤآ  عن رغبته ف
ك الخاصة  ل، وخاصة تل رامج العم ا بب د التزامه التنوعجدی وب ات والتن وجي الزراعي والغاب وجي  البيول ع البيول

م             . والداخليةللجبال والمياه البحریة     افع آما تستمر هذه المراآز في تقدیم المدخالت للعمل بشأن التوصل وتقاس  المن
ة، وقد استطاع المعهد الدولي للموارد الوراثية       . ونهج النظام اإلیكولوجي   ة           النباتي وارد الجيني امج الم ي إطار برن  ف

ات      الدوليةاعية  للجماعة االستشاریة للبحوث الزر    احثين من المنظم ا الب  الذي یشمل المنظومة بأآملها أن یجمع مع
ة ومع        الحكوميةغير   ة الوطني تقبل             ا وشبكات البحوث الزراعي ة ومراآز حصاد المس د البحوث المتقدم  األخرى ه

ارس   /آذاروفي أعقاب االجتماع الناجح الذي عقد في نيروبي في          . لتقاسم الخبرات  ز حصاد    ، وقفت مرا   2003م آ
وث   اریة للبح ة االستش ة للجماع تقبل التابع ةالمس ة    الزراعي ى أهب رآاء، عل ن الش ر م ع الكثي اون م ة بالتع  الدولي

دیم  تعداد لتق داالس وجي الزراعيالمزی التنوع البيول ة ب اهمات لخطة العمل المعني ن المس ة .  م اعدةوبغي ي المس  ف
م أفضل الممارس  ز تقاس طة وتعزی ة األنش ب ازدواجي دات، سوف یستكشف تجن ة المعه وارد الوراثي دولي للم  ال

ة        الجماعةالنباتية، نيابة عن برنامج الموارد الجينية في          االستشاریة للبحوث الزراعية الدولية الذي یشمل المنظوم
وجي الزراعي               إنشاءبأآملها إمكانية    وع البيول ة لبحوث التن   عن  وأعرب .  آلية تيسير تتسم بالكفاءة والنزعة العملي

ز          ى أفضل وجه     حصاد أمله في الحصول على توجيهات بشأن الكيفية التي یمكن بها أن تساعد مراآ تقبل عل  المس
 .المهام الهامة المنتظرة في المستقبل

ى أن       ممثل وأشار -81 النظر إل ة ب رة لالتفاقي وارد  صيانة  أمانة الكومنولث إلى أن منظمته تسند أهمية آبي  الم
ة   ةنصفوملمستدام وتقاسم منافعها بصورة عادلة   البيولوجية واستخدامها ا   ق التنمي  ینطوي على آمال آبيرة في تحقي

ر         أة الفق ي المستدامة والتخفيف من وط ة   ف دان النامي درات        .  البل اء الق ة الكومنولث تضطلع بأنشطة لبن وآانت أمان
دة، وال       الحصول ترآز على    نظم الفری ة وال ة والمعارف التقليدی وارد الجيني ى الم ات   عل ة توقع  والتسویق  البيولوجي

ي قطاع               ى مستوى القاعدة ف ة          الزراعة وتقاسم منافعها واالبتكارات عل ة والتصنيف، وآلي ة التقليدی ادل   واألدوی تب
ام                وسوف .  والسالمة األحيائية  المعلومات يما أهداف ع ة والس ال االتفاقي ة    2010 یتطلب جدول أعم وارد مالي ، م

 توجهت  حينتمر األطراف على النظر بعين االعتبار إلى زیادة الميزانية، في     الكومنولث مؤ  أمانةضخمة، وحثت   
 .الماليةإلى البلدان والمنظمات المانحة بالنداء لتوفير المزید من الموارد 

ي         الجلسة، نفس   وفي -82 ور ف ي دعم صيانة النم ه ف  المدى  تناول ممثل محفل النمور العالمي أنشطة منظمت
داء ه بالن ل، وتوج ة، الطوی وارده الهزیل ز م ة لتعزی اعدات مالي ى مس ا للحصول عل دیها ودع ي ل دول الت ع ال  جمي

ى             بصيانةمتنزهات للنمور وتلك التي ليس لدیها، وإن آانت مهتمة           ل أو االنضمام إل رامج المحف  النمور إلى دعم ب
ين         . عضویتها ى أن من ب واع وأشار إل واع          األن ة أن اك ثالث ور، هن ة للنم ة الثماني ا أن     الفرعي ل، آم  انقرضت بالفع

ذه   العالموقال إن من المحزن ومن الظلم أیضا أن یحرم .  الصين قد تكون على وشك االنقراض   جنوبنمور    من ه
 .الحيوانات الرائعة

يد وشرح -83 ين الس ازار، أم كناز ألك ة لجن خوسى ایس ة التابع ة والزراع ة لألغذی وارد الجيني ةة الم  لمنظم
ة  والزراعةهدة الدولية بشأن الموارد الجينية النباتية لألغذیة       األغذیة والزراعة المعا    التي وافق عليها مؤتمر منظم

 والتي تعتبر اتفاقا فریدا یربط التنوع البيولوجي باألمن الغذائي          2001نوفمبر  /األغذیة والزراعة في تشرین الثاني    
ع           . المستدامةوالزراعة   ق االتساق م التنوع       وتتمثل أهداف المعاهدة في تحقي ة ب ة المتعلق وجي، االتفاقي ان   البيول  وآ

ق بصورة خاصة    :  المبتكرةالعناصروتضم المعاهدة عددا من . هناك تعاون جيد للغایة مع أمانة االتفاقية  فهى تتعل
م               وضعتباألغذیة والزراعة والموارد الجينية، وقد       ة وتقاس وارد الجيني ى الم  نظاما متعدد األطراف للحصول عل

ا، وت  ة  منافعه ددغطي قائم ى    بع د عل دان تعتم ذائي، وألن البل ن الغ ا لألم النظر ألهميته ارة ب  من المحاصيل المخت
واد                 بعضها ى الم ة عل ام، ویشمل     الخاصة  البعض في استخدامها، وألنه ال یمكن فرض حقوق الملكية الفكری  بالنظ

ة    دفوعات إلزامي ام م ار النظ ي إط افع ف م المن رف . تقاس ادةوتعت وق   ، ألول 9 الم ي، بحق اق دول ي أي اتف رة ف م
ة والزراعة              خطة تنفيذ   14وتتوخى المادة   . المزارعين ة لألغذی ة النباتي وارد الجيني .  عمل ليبزیج العالمية بشأن الم

ة           إطارهاویغطي   التنوع  القانوني المجموعات التي تم الحصول عليها قبل دخول االتفاقية المتعلق ز   ب وجي حي  البيول
ة      التابعةتلك التي تحتفظ بها المراآز الدولية       النفاذ، بما في ذلك      ة الدولي د  .  للجماعة االستشاریة للبحوث الزراعي وق
 من  یوما   90وسوف تدخل حيز النفاذ بعد      .  بلدا 34 والجماعة األوروبية، وصدق عليها      بلدا 77وقع على المعاهدة    

ي منتصف  ى األرجح ف ات التحضير2004التصدیق، عل تجري عملي ك س د ذل د أول ، وبع اع لعق ا اجتم  لجهازه
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ي الوقت  . الریاسي  دان التصدیق ف ع البل م لجمي إن من المه ذا ف رارات المناسب ول اذ الق ة اتخ ي عملي ارآة ف  للمش
ى الل   . األول وزاري، خ زء ال ث الج د ح اعوق التنوع    االجتم ة ب ة المتعلق ي االتفاقي راف ف ؤتمر األط امس لم  الخ

ي                  على التصدی   األطرافالبيولوجي البلدان    دة الت دعم المعاه ازة ل دة، وآانت االستجابة ممت ى المعاه  تكتسي ق عل
 .أهمية حاسمة لدور التنوع البيولوجي الزراعي في مكافحة الجوع في العالم

ائج         ممثلة وقدمت -84 را عن نت دورات  أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير المناخ تقری رة  ال  األخي
ة  دتها االتفاقي ي عق زة الت عة عشرة لألجه دورة التاس ة، وهي ال ا الفرعي ؤتمر األطراف، وهم عة لم دورة التاس  وال

انون األول         فيالدورتان اللتان عقدتا بصورة مشترآة       ي آ ا ف و، إیطالي ي حين أن      . 2003دیسمبر   / ميالن معظم  وف
ي نوقشت  تالقضایا الت التن آان ة ب الي المتعلق اع الح ال االجتم دول أعم ود ج ر  ذات صلة ببن وجي وتغي وع البيول

ام    رغبتها والتعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية األخرى، فإن الممثلة أعربت عن         المناخ ي استرعاء االهتم  ف
اخ          المخصص إلى قضية واحدة تتعلق بتقریر فریق الخبراء الفني          ر المن وجي وتغي التنوع البيول ي ب وطلبت  .  المعن

التنوع       ال بالمشورةالهيئة الفرعية المعنية     ة ب وجي علمية والتقنية والتكنولوجية التابعة لالتفاقية المتعلق  بعرض  البيول
وجي   التنوع البيول ي ب ين المخصص المعن راء التقني ق الخب ر فری رتقری ة وتغي ة المعني ة الفرعي ى الهيئ اخ عل  المن

الغ       .  دورتها التاسعة عشرة    خالل التابعة لالتفاقية اإلطاریة  بالمشورة العلمية والتقنية و    عادتها لإلب وأعربت عن س
ة  ه الهيئ د نظرت ر ق أن التقری ةب تخدامه بوصفه مصدرا  الفرعي ى اس ت األطراف عل التقریر، وحث ت ب ي رحب  الت

ي          .  لألغراض الوطنية  المفيدةللمعلومات   ة معلومات أخرى ف دیم أی ریقين وأعربت عن سعادتها في تق املين  الف  الع
 . ذلكفي االجتماع الحالي إذا اقتضى األمر

ال -85 ل وق ة ممث ارف  لجن ى أن مع ير إل و یش وریس وه يق ت زر مض واطني ج ليين وم كان األص  الس
 لوقف  األطراف األصليين قد ظلت تمثل عنصرا أساسيا في الجهود الحالية والمقبلة التي تبذلها    السكانوممارسات  

يئا  م تفعل ش ي أن األطراف ل ن ف وجي، إن التحدي یكم وع البيول دان التن وفق راف بالسكان األصليينىس .  االعت
 على قدم المساواة في التعامل مع التنوع البيولوجي         وشراآتهموعلى هذه األطراف أن تدعم بصورة حقيقية بقاءهم         

ع  لحة الجمي كان . لمص ترالياإن س وع         اس اش التن ادة إنع ات إلع ف الحكوم ع مختل ل م دون العم ليين یری  األص
ل هي       إلى أن جتماع الل ا السبب، دعا الممث   ولهذا. البيولوجي ى األق ائل عل ة مس ي ثالث ة ف  أوال: ینظر بصورة جدی

ين                  ذه، ویب ا ینبغي تنفي مية للسكان       مستوى أنه یتعين إشراك السكان األصليين في صنع القرار عم  المشارآة الرس
ة           جهوداألصليين في االجتماع الحالي إنه ما زال یتعين بذل           ق آلي ى تطبي ا األطراف إل ة      آبيرة، ودع  مشارآة قوی

ا  كان األصليين ودعمه المواردللس ي أراضي  ب ة ف اطق محمي ي أعلنت عن من ات الت ا إن الحكوم ة، وثاني  الالزم
ارآتهم، وتضر بأهداف             األصليينالسكان   ل من مش اء هؤالء السكان وتقل دد بق وافقتهم ته ة  دون م وحث  . االتفاقي

ي لسكان األصليين   على أن تحترم المقررات التي سيتخذها االجتماع حقوق ا   انيتهم وسبل عيشهم     ف افتهم وروح  ثق
ات    ارآة المجتمع رام مش ة، واحت اطق المحمي ي المن ليةف ة   األص اطق المحمي راف بالمن ة، واالعت ة والفعال  الكامل

دولي     .  جزءا شرعيا من نظم المناطق المحميةبوصفهاالخاصة بالمجتمعات األصلية   م یتضمن النظام ال وثالثا ما ل
اههم             ح المقترح واردهم قوق السكان األصليين في السيطرة على تقاليدهم ومعارفهم وأراضيهم ومي إن   وم ة ف  الجيني

تغاللهم             ادة اس ي زی ة التسبب ف ارف           األطراف وحث   . ذلك ینطوي على إمكاني ة المع د لحمای ى وضع نهج فری  عل
انون        اته    العرفي التقليدیة استنادا إلى االعتراف بالق ذي یحمي     . م للسكان األصليين وممارس ول ال ر البروتوآ ویعتب

ى  وقدم.  لتوفير التزامات ملزمة قانونا على الدول األطرافاألآيدة أحد السبل   التقليدیةالمعارف    قائمة بتوصيات إل
 .األمانة على أمل أن یجدها مؤتمر األطراف مفيدة

 نولوجية الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكتقریر    :9 البند
ت -86 ة تناول ي     الجلس دة ف اع المنعق ن االجتم ة م ة الثاني باط9 العام ر / ش د 2004فبرای ن 9 البن دول م  ج

ة                   . األعمال ة الفرعي اریر الهيئ د، تق ذا البن ي ه ة وآان أمام مؤتمر األطراف، لدى النظر ف ة     المعني  بالمشورة العلمي
 .(UNEP/CBD/COP/7/3 and 4). تاسعوالوالتقنية والتكنولوجية بشأن عمل اجتماعيها الثامن 

دم -87 يد وق نيك  الس ان بليس يكية ( ج ة التش اع    )الجمهوری ر االجتم امن تقری اع الث يس االجتم ، رئ
(UNEP/CBD/COP/7/3)،       ال  وهو االجتماع الذي عقد في رة من        مونتری ى    10 خالل الفت ارس  / آذار 14 إل م

ي  . 2003 وع الرئيس ال إن الموض اعوق ان  لالجتم امن آ د     الث ة ق ة الفرعي ال، وإن الهيئ وجي للجب وع البيول التن
آما ذآر أن . للجبال رئيسية قدمها السيد آریستيان آومر رئيس التقييم العالمي للتنوع البيولوجي      آلمةاستمعت إلى   

امن سبع توصيات       ا الث د اعتمدت خالل اجتماعه ة ق ة الفرعي د . الهيئ ة نظر  8/3 و8/2 بينت التوصيتان  وق  وجه
ة ا ل الخاصة  الهيئ رامج العم ة إزاء ب التنوعلفرعي ة   ب ة والبحری اه الداخلي ة للمي نظم اإلیكولوجي ي ال وجي ف  البيول

ي   احلية، ف ينوالس ية  ح ت التوص دو      8/4 دع يم ال ة للتقي ة المقترح راف العملي ؤتمر األط ر م أن یق ة ر ب ي لحال
ات ة واتجاه ة والرطب ي األراضي الجاف وجي ف وع البيول روع 8/5 وتتضمن التوصية.  التن ادیة خطوط مش  إرش

ة  الخطة    8/6وتعالج التوصية    . طوعية بشأن التنوع البيولوجي والسياحة     يم توصياتها       ة للهيئ  التنفيذی ة وتقي  الفرعي
 .2010 على أهمية الخطة االستراتيجية، وهدف عام 8/7 التوصيةالمرفوعة إلى مؤتمر األطراف وتشدد 
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د أ       الجلسة،  نفس    وفي -88 يد ألفری دم الس وه      ق غ یيب ا (وتين ك           ) غان ر ذل اع التاسع تقری يس االجتم اع رئ  االجتم
(UNEP/CBD/COP/7/4) وفمبر   / تشرین الثاني  14 إلى   10 من عقد في مونتریال خالل الفترة       الذي . 2003ن

يين        . توصية 15وقال إن الهيئة الفرعية قد اعتمدت        وآانت المناطق المحمية ونقل التكنولوجيا الموضوعين الرئيس
م                  وقد وافقت الهيئة الفرعية على    . التاسعتماع  لالج ر أن الوقت ل ة غي اطق المحمي  عناصر برنامج عمل بشأن المن

ال            ووضعت الهيئة الفرعية أیضاً   . یكن آافيًا للموافقة على النص ّآله        وجي للجب وع البيول رح للتن  برنامج عمل مقت
أن     عناصر لبرنامج العمل الخاص بنقل التكنولوجيا والتعا   ومشروع ذلك ب د ون، وأوصت آ ؤتمر األطراف   یعتم  م

وجي   المستدام أدیس أبابا والخطوط اإلرشادیة المتعلقة باالستخدام        ادئمشروع مب  ة      .  للتنوع البيول ا نظرت الهيئ آم
ة، والصالت                أوالفرعية في المقترحات المقدمة إلزالة       نظم اإلیكولوجي ليمة ونهج ال ر الس  التخفيف من الحوافز غي

ذ               .  وتغير المناخ  البيولوجيبين التنوع    رویج لتنفي تراتيجية وأخيرا أشار إلى أنه قد تم مناقشة سبل الت ة   االس  العالمي
 .لصيانة النباتات

 . التقریرین، أدلى ممثل المكسيك بياناتقدیم وبعد -89

ة بالمشورة         مؤتمر وأحاط -90 ة المعني ة الفرعي ة  ةالعلمي  األطراف علما بالتقریرین المقدمين من الهيئ  والتقني
ي             واردة ف ة ال أن العناصر الفني م ب ر والتكنولوجية على أساس الفه ود       ینالتقری ي إطار البن ا ف  سوف یجري تناوله

 .المقابلة من جدول األعمال

  المستدامةللتنمية الرئيس عن نتيجة القمة العالمية تقریر   -10 البند
ي         السادس لمؤتمر األطراف، خالل الجلسة     االجتماع رئيس   قدم دة ف باط  9 العامة الثانية المنعق ر  / ش فبرای

بيرج   2004 ي جوهانس دت ف ي عق تدامة الت ة المس ة للتنمي ة العالمي ة القم ن نتيج ره ع الل، تقری ن خ رة م  26 الفت
 .2002سبتمبر /  أیلول4أغسطس إلى /آب

ال -91 يد وق ة الس وغيفين ، إن القم انز ه ة ه ة المالعالمي رة لالتفاقي ة آبي ت ذات أهمي التنوع  آان ة ب تعلق
ى مستوى سياسي                  أنهاالبيولوجي بالنظر إلى     ى أعل ا عل وجي وشكلت اعتراف وع البيول  ساعدت في رفع مكانة التن

المة ات        بس ق االلتزام ذل لتحقي ي تب ود الت ة للجه ا أداة مرآزی ة باعتباره ل االتفاقي ي    بالعم ا ف ن عنه ي أعل  الت
ق       خطةتضمنت  وقد  . جوهانسبيرج وفي المنتدیات الدولية السابقة     ية تتعل ة عناصر رئيس دتها القم  التنفيذ التي اعتم

ي اتخذت خالل  القرارات الت اعب وجيسادس الاالجتم التنوع البيول ق ب ا یتعل ؤتمر األطراف فيم د عالجت .  لم وق
ة  دداالخط دین   ع دمت عنصرین جدی ة وق ة االتفاقي ل عملي ترآة داخ ایا المواضيعية والمش ن القض م م ا ل  یتوخهم
م            االجتما افع ع السادس للمؤتمر وهما المفاوضات بشأن نظام دولي لتعزیز تقاس وارد         المن تخدام الم ئة عن اس  الناش

ة وم  ة بصورة عادل فالجيني دعم نص ل ل ادراتة والعم بكات   المب ة ش رویج إلقام اخنة والت اطق الس  الخاصة بالمن
ى  ة عل رات إیكولوجي تویينومم يالمس وطني واإلقليم اع .  ال دم االجتم د ق وح  وق دورات المفت ين ال ا ب ل فيم العام

ة     بالمشورة بشأن برنامج عمل مؤتمر األطراف المتعدد السنوات، والهيئة الفرعية المعنية            العضویة ة والتقني  العلمي
ا         بشأن والتكنولوجية، والفریق العامل مفتوح العضویة المخصص         م منافعه ة وتقاس وارد الجيني ى الم  الحصول عل

 . ذات الصلة بعملهما في أعقاب القمةوالقضایاابعة، توصيات بشأن أعمال المت

 األطراف بالتقریر على أساس الفهم بأن مناقشات أخرى سوف تجري بشأنه في الفریق        مؤتمر أحاط   وقد -92
 .  من جدول األعمال26 الثاني في إطار البند العامل

 
  المعقود بين الدورات االجتماع تقریر - 11 البند

 2010 حتىعمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف  ببرنامج الالمعني
م -93 اول ت د تن ي  11 البن اع ف ن االجتم ة م ة الثاني ة العام ال خالل الجلس دول األعم ن ج باط 9 م ر /ش فبرای

ر    . 2004 راف تقری ؤتمر األط ام م ان أم د، آ ذا البن ي ه ر ف دى النظ اعول ي  االجتم دورات المعن ين ال ود ب  المعق
 17، وهو االجتماع الذي عقد في مونتریال من         2010 حتى عام    األطرافالسنوات لمؤتمر   ببرنامج العمل المتعدد    

 (UNEP/CBD/COP/7/5) 2003مارس / آذار20إلى 

ان یتحدث بصفته           ) هولندا( هوغيفين   هانز السيد   قدم -94 ذي آ ؤتمر األطراف ال رئيس االجتماع السادس لم
ذلك رئيسا   ا         ل ال إن االجتم ر، وق اع، التقری وع               االجتم ة بشأن التن ة شراآة عالمي وجي ع أوصى بإقام  تشمل   البيول

 الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية      منآما طلب االجتماع    . المنظمات الرئيسية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي     
 عن صلة      والممرات اإلیكولوجية وإعداد تقریر    الشبكاتووالتقنية والتكنولوجية النظر في مسألة المناطق الساخنة        

ا أصدر توصية بشأن الخطة          .  لأللفية ببرنامج العمل في إطار االتفاقية      اإلنمائيةاألهداف   تراتيجية آم  ووافق  االس
آما اقترح عددا من العناصر  .  األطرافمؤتمرعلى مشروع برنامج العمل المتعدد السنوات المعروض اآلن على       
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اون      برن فياالقتصادیة والقانونية التي یتعين إدراجها       ا والتع ا امج العمل المعني بنقل التكنولوجي را طلب   .  فيه وأخي
ي   العاملاالجتماع من الفریق     اجتماعه  المخصص المعني بالحصول على الموارد الجينية وتقاسم منافعها النظر ف

ة ي إطار االتفاقي دولي ف ام ال ة بالنظ ألة المتعلق ي المس اني ف د . الث رئيسوأآ ن تحقال ذ ل ة التنفي اح  أن مرحل ق النج
 . الالزمة لهاالميزانيةالمطلوب ما لم یتم تحدید األولویات وتوفير 

اط -95 ؤتمر وأح ي  م وح العضویة والمعن دورات المفت ين ال ود ب اع المعق ر االجتم امج األطراف بتقری  ببرن
ام   ى ع راف حت ؤتمر األط نوات لم دد الس ل المتع أن  2010العم م ب اس الفه ى أس واردةالعناصر عل ة ال ي  الفني  ف

د   ار البن ي إط ا ف تم تناوله ر سوف ی دول 11-19التقری ن ج ال م وارد الجين (األعم ى الم ةالحصول عل م ي  وتقاس
د  ) التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى  (21، والبند  )15المادة  ) (منافعها ل   (25والبن نق

ا وجي التكنولوجي اون التكنول ان ) ( والتع د  ] )18 و16المادت ة   (26والبن ة القم ةمتابع تدامة  العالمي ة المس  للتنمي
ي       2010وبرنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى         ا ف ة، بم ات االتفاقي تراتيجية وعملي  والخطة االس

 ). النتائج في برامج عمل االتفاقيةنحوذلك إدماج األهداف الموجهة 
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 ح العضویة المعني الفریق العامل المفتوتقریر   -12 البند
  على الموراد الجينية وتقاسم منافعهابالحصول

م -96 اول ت د تن ي 12 البن دة ف اع المنعق ن االجتم ة م ة الثاني ة العام الل الجلس ال خ دول األعم ن ج  9 م
ر              2004فبرایر  /شباط اع ، ولدى النظر في هذا البند، آان أمام مؤتمر األطراف تقری ق العامل       االجتم اني للفری  الث
وارد           مفت ى الم ة وح العضویة المخصص بشأن الحصول عل ي               الجيني د ف ذي عق اع ال ا، وهو االجتم  وتقاسم منافعه

 .(UNEP/CBD/COP/7/6)دیسمبر /  آانون األول5 إلى 1مونتریال خالل الفترة من 

ا               )هولندا ( هوغيفين السيد وقال -97 ، رئيس االجتماع السادس لمؤتمر األطراف، وهو یتحدث بوصفه رئيس
م                     لفریقل ة وتقاس وارد الجيني ى الم ي بالحصول عل وح العضویة المخصص المعن ا،  العامل المفت  إن جدول  منافعه

وقد دعي  .  الصلة بخطوط بون اإلرشادیةوذاتأعمال الفریق العامل قد تضمن عددا من القضایا المعقدة والصعبة         
ة والنطاق      من تنفيذ الخطوط االمكتسبةالفریق العامل إلى النظر في الخبرات    ة والطبيع إلرشادیة فضال عن العملي

د تضمن    . منافعها ذات الصلة بالنظام الدولي المعني بالحصول على الموارد الجينية وتقاسم            والطرقوالعناصر   وق
اوض بشأن          . المرفق بالتقریر ست توصيات    واس      النظام وتضمن مشروع اختصاصات التف ددا من األق دولي ع  ال

ذه القضية   إلىثية مما یعكس انعدام التوصل  المزدوجة، بل وحتى الثال     توافق في اآلراء فيما بين األطراف بشأن ه
ق               األطرافولذا فإنه یدعو    . الهامة ي یضمن التحقي ام دول دم بشأن وضع نظ ق تق ا وتحقي  إلى إزاحة خالفاتها جانب
افع                    الكامل ة وتقاسم المن وارد الجيني ى الم ق بالحصول عل ا یتعل ة فيم ئة   لهدف االتفاقي ك       الناش  عن استخدامها وذل

 . العالمفيلمصلحة جميع الدول وقبل آل شيء مصلحة أشد السكان فقرا 

ؤتمر  أحاط -98 أن                        م م ب ى أساس الفه اني للفریق العامل عل اع الث ر االجتم ا بتقری  التوصيات  األطراف علم
 .جدول األعمال من 11-19والمشورة الفنية المقدمة من الفریق سوف یتم تناولها في إطار البند 
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  الفریق العامل بين الدورات المخصص المفتوح تقریر   - 13 البند
 وما یتصل بها من أحكام) ي (8 المعني بتنفيذ المادة العضویة

م -99 اول ت د تن ي 13 البن دة ف اع المنعق ن االجتم ة م ة الثاني ة العام الل الجلس ال خ دول األعم ن ج  9 م
ر          ولدى النظر في    . 2004فبرایر  /شباط اع هذا البند، آان أمام مؤتمر األطراف تقری ق العامل       االجتم  الثالث للفری

ى    8 االجتماع الذي عقد في مونتریال من         وهووما یتصل بها من أحكام،      ) ي (8المعني بتنفيذ المادة     انون  12 إل  آ
 .UNEP/CBD/COP/7/7) (2003دیسمبر /األول

اع     ) هولندا( هوغيفين السيد وقال -100 يس االجتم ؤتمر األطراف ،        رئ ا        السادس لم وهو یتحدث بصفته رئيس
انون األول           قدللفریق العامل، إن الفریق     ثالث  لالجتماع ال  ي آ ال ف . 2003دیسمبر   / عقد اجتماعه الثالث في مونتری
ازات ویتمثل أحد  رار خطوط       اإلنج ي إق ا ف ي حققه ية الت ادیة   Agwe Kon  آون أجوي  الرئيس ى   اإلرش بة إل  نس

ي      آل "ویعنيدمته جماعة موهاوك في مونتریال،      المصطلح الذي ق   ان الهدف من الخطوط        ". الوجود  شيء ف وآ
وفر اإلرشادیة هو أن     يم الشواغل             : ت ي تقي ة بالكامل ف ات األصلية والمحلي ارا لضمان إشراك المجتمع ة إط  الثقافي

ة  ورات المقترح ي التط ات ف ذه المجتمع ة له ة واالجتماعي م صياغة . والبيئي د ت لةوق ن التوصيات بغرض  سلس م
د من   آما. ضمان مشارآة المجتمعات األصلية والمحلية في عمل االتفاقية         أوصى الفریق العامل باالضطالع بمزی

ن   ى م ة األول تكمال المرحل ل الس رالعم ارف  التقری ق بالمع ا یتعل ات فيم ة واالتجاه ي بالحال ب المعن  المرآ
ر المحلية وأن یبدأ العمل في المرحلة الثانية من  لدى المجتمعات األصلية و   والممارساتوالمستحدثات   ام  . التقری وق

ة               اظ الفریق العامل بصياغة بعض العناصر الخاصة بخطة العمل المعني ة وا     باالحتف ارف التقليدی ارات  بالمع  البتك
ة والممارسات الخاصة بالمجتمعات األصلية      ارف وا         والمحلي ذه المع ة ه دة لحمای نظم الفری ي ال ارا  ونظر ف  تالبتك

ات ا . والممارس دمآم دى صياغة   ق ة ل ات األصلية والمحلي ات المجتمع اة احتياج ة لضمان مراع  توصيات نوعي
ه          برنامج ذي قدم اع  العمل الخاص بنقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي والعلمي ال ة    االجتم ة الفرعي  التاسع للهيئ

ة،        دائم               واستجاب المتعلقة بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجي ل ال ة للمحف دورة الثاني ا ال ي وجهته للتوصيات الت
وجي األصليينبشأن قضية السكان     ر      .  إلى االتفاقية المعنية بالتنوع البيول ابي غي د الجو اإلیج د مه ادي وق ذي  الع  ال

م والمجتمعساد االجتماع الطریق أمام التوصل إلى تعاون مبتكر ومثالي بين الحكومات         المدني في اجتماعات األم
ي           الذيالمتحدة، وبّين بوضوح استحسان توسيع نطاق الدور          تضطلع به المجتمعات المحلية والسكان األصليون ف

 . سيمكن حينئذ فقط تحقيق التنمية المستدامة الموجهة نحو المجتمعاتأنهمنظومة األمم المتحدة، حيث 

ة  على أساس الفهم بأن التوصيات        األطراف بتقریر االجتماع الثالث للفریق العامل      مؤتمر أحاط   وقد -101  الفني
ا یتصل   ) ي (8المادة  (األعمال من جدول 8-19والمشورة المقدمة من الفریق سوف یتم تناولها في إطار البند          وم

 ).بها من أحكام

 األحيائية عن حالة بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة تقریر   -14 البند
م -102 اول ت د تن ال 14 البن دول األعم ن ج ي     م دت ف ي عق اع الت ن االجتم ة م ة الثاني ة العام الل الجلس  9 خ
ة       االجتماعولدى النظر في هذا البند، آان أمام مؤتمر األطراف تقریر           . 2004فبرایر  /شباط ة الحكومي  الثالث للجن

المة    أن الس ة بش ول قرطاجن ة ببروتوآ ة المعني ةالدولي  ،(UNEP/CBD/COP/MOP/1/3/Add.3) األحيائي
ذي فضال عن تقر ين التنفي ر األم نی اذ  ع دء نف تعدادا لب ذها اس م تنفي ي ت طة الت ة واألنش ول قرطاجن ة بروتوآ  حال
ول  دالبروتوآ ول       وعق ي البروتوآ راف ف ا لألط فته اجتماع ل بص راف العام ؤتمر األط اع األول لم  االجتم

(UNEP/CBD/COP/7/8). 

ال -103 يد ق ون الس ة الم  فيلم ة الدولي ة الحكومي يس للجن انغ، رئ ول  ی ة ببروتوآ ةعني المة قرطاجن أن الس  بش
اء             ة بإنش ية المتعلق ة بشأن          وعمل األحيائية، بعد أن عرض المعلومات األساس ول قرطاجن ة، إن بروتوآ ذه اللجن  ه

ي     اذ ف ة النف ة دخل مرحل ول11السالمة األحيائي بتمبر  / أیل ين   2003س داع صكوك التصدیق الخمس م إی د أن ت  بع
ي البروتوآول            . 2003و  یوني /حزیران 13الالزمة في    ام ذات الصلة ف ع األحك يا م ذلك وتمش ررات ونتيجة ل  ومق

 األول لمؤتمر األطراف العامل   اإلجتماعمؤتمر األطراف وبعد العرض الكریم الذي قدمته حكومة ماليزیا، سيعقد           
اع          بشأنبصفته اجتماعا لألطراف في بروتوآول قرطاجنة        ع االجتم التوالي م ة ب الي من      السالمة األحيائي  23 الح

دم             82وحتى اآلن قام    . 2004فبرایر  / شباط 27إلى   ه وق ه  طرفا بالتصدیق على البروتوآول أو االنضمام إلي  تهاني
 . إن لم تكن قد فعلت ذلك بعدممكنلتلك البلدان، وحث البلدان األخرى على االنضمام للبروتوآول في أسرع وقت 

اط -104 ؤتمر وأح ر االج م ا بتقری راف علم ة     األط ة المعني ة الدولي ة الحكومي ث للجن اع الثال ولتم  ببروتوآ
ذي              ين التنفي ر األم ة وتقری ى  (UNEP/CBD/COP/7/8)قرطاجنة بشأن السالمة األحيائي ه       عل م بأن  أساس الفه

 . الفنية خالل االجتماع األول العامل بصفته اجتماعا لألطراف في البروتوآولالتوصياتسيجري تناول 
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  مرفق البيئة العالميةتقریر   - 15 البند
م -105 اول ت د تن ي  15 البن اع ف ن االجتم ة م ة الثاني ة العام ال خالل الجلس دول األعم ن ج باط 9 م ر /ش فبرای

ر مرفق               . 2004 ة ولدى النظر في هذا البند، آان أمام مؤتمر األطراف تقری اع         البيئ ى االجتم وع إل ة المرف  العالمي
 .(UNEP/CBD/COP/7/9)السابع لمؤتمر األطراف 

ال -106 ل وق ق ممث راف    مرف ؤتمر األط ابع لم اع الس ى االجتم وع إل ق المرف ر المرف ة إن تقری ة العالمي  البيئ
(UNEP/CBD/COP/7/9) وز  1 الفترة من    یغطي و   / تم ى  2001یولي ران  30 إل و   / حزی يح     2003یوني د أت ، وق

ين  اهم ب ذآرة التف اال لم ؤتمر األطراف إعم سلم ة وممجل ة العالمي ق البيئ ر . ؤتمر األطراف مرف اول التقری ویتن
ة                  خاللأنشطة المرفق الرئيسية     ات نوعي وفر معلوم ة وی ا االتفاقي ي تغطيه  عن  الفترة قيد التقریر في المجاالت الت

ر                ة وغي ك الطریقة التي طبق بها المرفق توجيهات مؤتمر األطراف في أنشطته التنفيذی ه ذات الصلة        ذل  من أعمال
ين المق    . باالتفاقية ؤتمر األطراف     ومن ب ي اتخذها م رران ذوي      خالل ررات الت اك مق ان هن ادس، آ  اجتماعه الس

ارة  المرفق ووردت اإلش رة ب اصلة مباش رإليهم ي التقری ات  .  ف ى مختلف المطبوع ترعى نظر األطراف إل واس
ن   ادرة ع ائق الص قوالوث ى و    المرف ق وإل ر المرف تكمل تقری ي تس الي والت اع الح ا لالجتم م إتاحته ي ت ة  والت رق

 مؤتمر األطراف    اجتماع عن أنشطة السالمة األحيائية باعتبارها مدخال إلى المداوالت التي ستجري في             معلومات
 .العامل بصفته اجتماعا لألطراف في بروتوآول قرطاجنة

 . تقدیم تقریر مرفق البيئة العالمية، ألقى ممثل آولومبيا بياناتم أن وبعد -107

ات             األطراف ب  مؤتمر وأحاط -108 واردة تقریر مرفق البيئة العالمية على أساس الفهم أنه سينظر في المعلوم  ال
ي               ة ف د  إطار فيه لدى البت في مدى الحاجة إلى مزید من التوجيهات بشأن اآللية المالي ة    (1-20 البن وارد واآللي الم

 .الصلةوالبنود األخرى ذات )] 21 و20المادتان ) (المالية

 التنفيذي عن إدارة شؤون االتفاقية األمين تقریر  -16 البند
  لالتفاقية  االستئمانيالصندوق وميزانية

م -109 اول ت د تن ي  16 البن اع ف ن االجتم ة م ة الثاني ة العام ال خالل الجلس دول األعم ن ج باط 9 م ر /ش فبرای
ين             . 2004 ر األم ؤتمر األطراف تقری ام م ان أم د، آ ذا البن ي ه ذي ولدى النظر ف ة   عن إدارة شؤون  التنفي  االتفاقي

 .(UNEP/CBD/COP/7/10) االستئماني لالتفاقية دوقوميزانية الصن

ين  استرعى  -110 ه           األم ره وعرض بإیجاز محتویات ى تقری د، إل ذا البن ه ه دى تقدیم ذي األنظار، ل د.  التنفي  وق
ي الصندوق        تئماني استرعى األنظار إلى حقيقة أنه في حين أن نسبة المساهمات المتحصلة ف ام االس د  (BY)  الع  ق

دال   المائة في   98زادت إلى ما یقرب من        من المبالغ المستحقة، استمرت البلدان في تسدید مدفوعاتها خالل العام، ب
وائض     المتأخرةوقد تعين تغطية هذه المدفوعات      . ینایر الذي تكون فيه مستحقة    / آانون الثاني  1 من  بالسحب من الف

اآن أخرى       اهمة  وأعرب عن شكره    . أو الوفورات في أم ي  للمس نویا من       الت ون دوالر س غ ملي ة بمبل دمت لألمان  ق
 . طویل األجل في هذا المجالدعمحكومة آندا، وتطلع إلى الحصول على 

نویا لعمل                آندا، ممثل   وأآد -111 ون دوالر س غ ملي دمت مساهمة خاصة بمبل د ق ه ق ى أن حكومت  وهو یشير إل
ة   خالل تواصل تقدیم هذه المساهمة الخاصة       منذ إنشائها في مونتریال، أن آندا سوف         األمانة نتين القادم رة الس .  فت

دیم      .  األمانة بذلك  وأبلغت دوالر   800 000وقد استمرت المساهمة االتحادیة البالغة       د بتق ومن المتوقع وصول تأآي
درها   اهمة ق ن دوالر 200 000مس ادم     م بوع الق الل األس ك خ ة آيبي ة مقاطع االعتزاز   .  حكوم دا ب عر آن وتش

 . وتتطلع إلى العمل معها في المستقبل في مدینة مونتریالاألمانةتضافة الس

ي       اليابان ممثل   وقال -112 ا ف ي ماليزی دتا ف  2000 إن حلقتي العمل الخاصتين بمبادرة التصنيف العالمية قد عق
ة            2003وفي اليابان في     ي  باستخدام الصندوق العالمي لبحوث البيئة من وزارة البيئ ان  ف ى      وین.  الياب بغي النظر إل

 .اليابانحلقتي العمل هاتين على أنهما مساهمات عينية من 

اول                   مؤتمر أحاط   وقد -113 ه سوف یتن م أن ى أساس الفه ات  األطراف علما بتقریر األمين التنفيذي عل  المعلوم
 ).2006-2005 العامين لفترةميزانية برنامج العمل ( من جدول األعمال 22الواردة فيه لدى دراسته للبند 

  تنفيذ برنامج العملاستعراض   - ثالثا
تقاریر مرحلية عن التنفيذ والنظر في مقترحات للعمل :  المواضيعيةالعمل برامج -17 البند

 البيولوجي للغابات، التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه التنوع: المستقبلي
  الزراعيالبيولوجيالرطبة، التنوع 
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، وآان أمامه عند 2004 فبرایر 12یوم .  السادسهـاجتماع في 17د ـ األول البنلـ الفریق العامتناول -114
 ،UNEP/CBD/COP/7/3 annex 1) عن عمل اجتماعها الثامن الفرعيةة ـنظره هذا البند تقریر الهيئ

 الفرعية عن عمل اجتماعها التاسع الهيئةوتقریر  8/4و دال - ألف8/3 اتوالتوصي
(UNEP/CBD/COP/7/4.annex 1)،  ومذآرات من األمين التنفيذي عن برامج  9/2 و 9/1والتوصيان

 التنوع البيولوجي للغابات، :خطوات المستقبليةبال عن تنفيذ ونظر مقترحات مرحليةالعمل المواضيعية، تقاریر 
 ،(UNEP/CBD/COP/7/11) لألراضي الجافة وشبه الرطبة، التنوع البيولوجي الزراعي، البيولوجيالتنوع 
 الستعراض تنفيذ واقتراحات (UNEP/CBD/COP/7/17/Add.2)وط ارشادیة للتقریر الوطني الثالث وخط

 .(UNEP/CBD/COP/7/17/Add.7) للغابات البيولوجيبرانامج العمل الموسع بشأن التنوع 

ان -115 ا آ ل أیض ق العام ام الفری ائق أم ةالوث ة اآلتي ن :  االعالمي ذي ع ين التنفي ن األم ذآرات م م
(UNEP/CBD/COP/7/INF/7)،    ي وجي الزراع وع البيول ى التن ارة عل ر التج ع تحری دابير - وق اندة ت  المس

ى     ووقع (UNEP/CBD/COP/7/INF/7)الداخلية وآثارها على التنوع البيولوجي الزراعي         تحریر التجارة عل
ي    وجي الزراع وع البيول ع –التن يم  تجمي ر التقي امج الع،(UNEP/CBD/COP/7/INF/15) ألط ل   برن م

ة   وجي لألراضي الجاف وع البيول أن التن ترك بش بهالمش م  وش ة األم وجي واتفاقي وع البيول ة التن ين اتفاقي ة ب  الرطب
دها   –،(UNEP/CBD/COP/7/INF/28)المتحدة لمكافحة التصحر   عن   (UNEP-WCMC) مقترحات أع

وج   األراضيتقييم مناطق داخل   وع البيول د خاص    /ي و الجافة وشبه الرطبة ذات قيمة خاصة للتن أو خاضعة لتهدی
(UNEP/CBD/COP/7/INF/30)،   مقترحاتتقاریر مرحلية عن التنفيذ والنظر في      :  وبرامج عمل مواضيعية 

 .(UNEP/CBD/COP/7/INF/31)التنوع البيولوجي الزراعي : لخطوات المستقبل

  للغاباتالبيولوجي التنوع
 قد أعدت استجابة لطلب صدر عن االجتماع  الوثائق ان األمانة تقدیم هذا البند فقالت تولت -116

وطني  بسلسلة من الخطوات االستهاللية لتعزیز تنفيذ برنامج العمل على الصعيد       بالقيام لألمين التنفيذي    السادس . ال
ة       ع للهيئ اع التاس ى االجتم ك ال ن ذل را ع دم تقری د ق ذي ق ين التنفي ان األم ةوآ ر  الفرعي ي التقری رت ف ي نظ  الت

قد یرغب مؤتمر األطراف أیضا     .  المرفق األول    (UNEP/CBD/COP/7/4) 9/2 و 9/1ين  وأصدرت التوصيت 
داد استعراض        فریقفي النظر في التوصيتين الصادرتين عن        ؤتمر الع  الخبراء التقنيين المخصص الذي أنشأه الم

 . المتعلق بالتنوع البيولوجي للغاباتالعملتنفيذ برنامج 

دا               آل ببيانات    مناقشة هذا البند أدلى    خالل -117 يا، أیرلن ایتي، أندونيس ا، ه دا، فرنس اميرون، آن  من ممثلي الك
ة متكلمة أیضا    ( ي   عن   بالنياب اد األوروب دان  االتح ه    والبل دان المرشح  اآلخذة باالنضمام الي ه  ان والبل   لالنضمام الي

ا    ) آسيا والهادئ  مجموعة عن   متكلمة (الهند )بلغاریا ورومانيا  ة بالنياب   (، ليبيری ة ة عن المجموعة      متكلم ، )االفریقي
 .نيوزیلندا، النرویج، العربية السعودیة، سویسرا

ؤتمر            ممثلي آذلك ببيانات آل من      وأدلى -118 وجي والم التنوع البيول  لمحفل الدولي للسكان األصليين المعني ب
  بحمایة الغابات في أوروبا،المعنيالوزاري 

رار       الفریق وافق اثر القاء هذه البيانات   على -119 نقح لمشروع الق داد نص م العامل على أن یقوم الرئيس باع
 . المقترحة من القاعة، آي ینظر فيه الفریق العامل في جلسة الحقةالتعدیالتیضم 

وي            2004 فبرایر   17 اجتماعه الثاني عشر یوم    في  -120 ة من القاعة تحت ة مقدم ي ورق  نظر الفریق العامل ف
 . للغاباتلوجيالبيوعلى مشروع مقرر بشأن التنوع 

دا        -121 دا ایرلن ي     (أدلى ببيانات عن التنوع البيولوجي للغابات ممثلو استراليا، آن اد األوروب ة عن االتح بالنياب
 والبلدان األخذة في االنضمام والبلدین المرشحين بلغاریا ورومانيا ، ماليزیا، نيوزیلندا، النرویج

 . ببيان غرفة التجارة الدوليةأیضا أدلت   -122

وم                 -123 ي اجتماعه الثالث عشر ی ق العامل ف ر    18واصل الفری ة من           2004 فبرای ة المقدم ي الورق  نظره ف
 القاعة

 أدلى ببيان ممثل البرازیل، -124

تمن الموافقة على مشروع المقرر بعد تعدیله شفویًا إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر  -125
 .UNEP/CBD/COP/7/L.13ألف في الوثيقة 

 أقر مؤتمر األطراف مشروع المقرر 2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11وفي الجلسة العامة الـ  -126
 .الوارد نصه في المرفق بالتقریر الحالي  . 7/1ألف الوارد في الوثيقة المذآور بعد تعدیله شفویًا بوصفه المقرر 
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تشعر بقلق بشأن التهدیدات الواقعة على الغابات في وفي الجلسة نفسها أعلن ممثل ألمانيا أن حكومته  -127
العالم آله ، وستقوم بتمویل اجتماع ثان لفریق الخبراء التقنيين المخصص المعني باستعراض تنفيذ برامج العمل 

 .بشأن التنوع البيولوجي للغابات ، قبل االجتماع السابع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
 . وسوف یعقد ذلك االجتماع في ألمانيا 

 

  لألراضي الرطبة وشبه الجافةالبيولوجي التنوع
ت -128 دیمها   قال رض تق ي مع ة ف ذا األمان تجابة     له دت اس د أع وع ق ذا الموض ة به ائق الخاص د أن الوث  البن

ـع وقد نظر  .  عن المؤتمر الخامس لألطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي     الصادرین 5/4 و 5/23للمقررین    االجتم
ذآوران             رران الم ا المق ي یغطيه ي الموضوعات الت ة ف ة الفرعي ـ  وأصدرت الثامن للهيئ ي   8/4 توصيته واردة ف  ال

ة  ا. (UNP/CBD/COP/7/3)الوثيق ا  ودع ة عالمي دهور األراضي الجاف يم ت ة تقي ذآور أیضا هيئ اع الم  االجتم
(LADA) ة ة االی  التابع ة لألنظم يم األلفي او وتقي ف       للف ي تكلي درجا ف ي أن ی ر ف ى النظ ة ال لكولوجي ا آ  منهم

وع      وجي االحتياجات الى المعلومات بشأن الوضع القائم واالتجاهات في التن ة     البيول به الرطب ة وش  لألراضي الجاف
ام     ة للقي ود الوطني ز الجه ق تعزی اتوطرائ ؤتمر األطراف     بتقييم ابع لم اع الس ى االجتم ا ال غ عنه د . والتبلي د ق  أع

UNEP-WCMCة اذ خطوات عاجل يم یجري، بقصد اتخ ةلألراضي - مقترحات لتقي ة ذات الجاف به الرطب  وش
وجي و    وع البيول ة للتن ة الخاص اص  /القيم د خ عة لتهدی د. أو الخاض ي    وق ر ف راف أن ینظ ؤتمر األط ب م   یرغ

اریر     ى تق ق عل ي التعلي ة وف ة الفرعي يات الهيئ يم (LADA)توص ة وتقي ة االیكولوجي ة لألنظم  و  األلفي
UNEP-WCMC 

ى خالل -129 د أدل ذا البن ة ه ات مناقش ة  ببيان ة العربي ان، الجمهوری د، الياب ایتي، الهن دا، ه ن آن ل م و آ  ممثل
 ،)متكلمة بالنيابة عن المجموعة العربية(السوریة 

  االمریكيةالمتحدةعن الوالیات المراقب  آذلك ببيان وأدلى -130

  المتحدة لمكافحة التصحر،مماأل آذلك ببيان ممثل اتفاقية أدلى -131

ق        ا على -132 ات واف ذه البيان ق ثر ه رر،           الفری نقح لمشروع المق داد نص م رئيس باع وم ال ى أن یق  العامل عل
 . من القاعة، آي ینظر فيه الفریق العامل في جلسة الحقةالمقترحةیضم التعدیالت 

ة من القاعة تتضمن       نظر الفریق الع2004 فبرایر 17في اجتماعه الثاني عشر یوم      -133 ة مقدم امل في ورق
 . مشروع مقرر بشأن التنوع البيولوجي للغابات، والتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة

ي   (وأدلى ببيانات ممثلو استراليا، البرازیل، آندا، ایرلندا   -134 ذة ف بالنيابة عن االتحاد األوروبي والبلدان األخ
 .ن بلغاریا ورومانيا، ماليزیا، نيوزیلندااالنضمام والبلدین المرشحي

تمت الموافقة على مشروع مقرر بعد تعدیله شفویًا إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر  -135
 .UNEP/CBD/COP/7/L.13باء في الوثيقة 

رر باء في  أقر مؤتمر األطراف مشروع المق2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة  -136
 الوارد نصه في المرفق بالتقریر 7/2 بعد تعدیله شفویًا بوصفه المقرر UNEP/CBD/COP/7/L.13الوثيقة 
 .الحالي 

  الزراعيالبيولوجي التنوع
 انتباه مؤتمر األطراف الى االقتراح المقدم من األمين التنفيذي في           فاسترعت األمانة تقدیم هذا البند      تولت -137

رة  ن ا66الفق ة  م ي UNEP/CBD/COP/7/11لوثيق ریكة   الت ات الش يات المنظم بان توص ي الحس ذ ف  تأخ
ام               وتوصيات ى ع دد السنوات حت رح المتع ى أن         2010 برنامج العمل المقت ذي یرمي ال  االستعراض   یجري ، وال

ي           اع المتعمق في برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي ف ؤتمر األطراف، أي أن   االجتم أ   التاسع لم  یرج
ون   .  العالمي عن التنوع البيولوجي الزراعي وللمراحل المتصلة بهللتقييملمدة عامين اعداد التقریر النهائي    د تك وق

ة           حاجةثمت   زم من خطوات بشأن توصية الهيئ ا یل اذ م النظر واتخ ة  الى أن یقوم مؤتمر األطراف ب  9/2 الفرعي
ية  ي با  3/3والتوص ل المعن ق العام ن الفری ادرة ع ادة  الص ا )ي(8لم يتين، وآلت ل  التوص ع المحتم ان الوق  تعالج

ق              . GURTsللـ رر المتعل ي مشروع المق التنوع وقد أشير الى تلك التوصيات ف ة       ب ي الوثيق وجي الزراعي ف  البيول
(UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2) .            وقد یكون أیضا من المرغوب أن یحيط مؤتمر األطراف علما بما أحرز

اد حول                   تقدم بشأن تنفيذ طل    من د من االرش ارة، واصدار مزی ذا به وثيقة عن وقع تحریر التج  الموضوع حسب     ه
 .مقتضى األمر
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 األطراف سيكون أمامه، آي ینظر فيها تحت         مؤتمر األمانة، في موضوع متصل بهذا األمر أن         الحظت -138
غ  من جدول األعمال بشأن       4-20البند   ام ال          التبلي تمارات لألقس وطني، أشكاال أو اس امج العمل         ال ذ برن ة بتنفي متعلق

رة   وضعت  البيولوجي الزراعي في التقاریر الوطنية الثالثة، وهي أشكال أو استمارات  بالتنوعالخاص   ا للفق  4 وفق
شكل  الو  التنفيذي عن الخطوط االرشادیة    األمينومشروع االستمارة أو الشكل قد تضمنته مذآرة        . 6/5من المقرر   

 .(UNEP/CBD/COP/7/17/Add.2)لثالثة المقترحة للتقاریر الوطنية ا

ى          خالل -139 د أدل ذا البن ات  مناقشة ه ارات                ببيان ين، االم ا، الفلب د، ماليزی دا، الهن تراليا، آن ي اس  آل من ممثل
 ).متكلمة بالنيابة عن المجموعة العربية (المتحدةالعربية 

 . آذلك ببيان ممثل الفاووأدلى -140

ى -141 و  وأدل ات ممثل ذلك ببيان ةم آ دولي    ،Etc جموع ل ال يطة والمحف ة الوس ة التكنولوجي ة تنمي  ومجموع
 . المعني بالتنوع البيولوجي والمعهد الدولي للموارد النباتية الجينيةاألصليينللسكان 

رر یضم           أن اثر هذه البيانات وافق الفریق العامل على         على -142  یقوم الرئيس باعداد نص منقح لمشروع المق
 . فيه الفریق العامل في جلسة الحقةینظرة من القاعة آي التعدیالت المقترح

 الفریق العامل في ورقة مقدمة من القاعة تتضمن           نظر،  2004 فبرایر   17 اجتماعه الثاني عشر یوم      في -143
 . للغابات ولألراضي الجافة وشبه الرطبة والزراعي البيولوجيمشروع مقرر بشأن التنوع 

تر  -144 و اس ات ممثل ى ببيان دا  أدل دا، الصين، ایرلن ا فاصو، آن ي  (اليا، بورآين اد األوروب ن االتح ة ع بالنياب
 .، ماليزیا، نيوزیلندا، النرویج، اسبانيا)والبلدان األخذة في االنضمام والبلدین المرشحين بلغاریا ورومانيا

 . أیضا ببيان ممثل مرفق البيئة العالميةأدلى -145

رر      تمت الموافقة على مشروع المقرر   -146 ة بوصفه مشروع المق  بعد تعدیله شفویا إلحالته إلى الجلسة العام
 . UNEP/CBD/COP/7/L.13جيم في الوثيقة 

 أقر مؤتمر األطراف مشروع المقرر جيم 2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة الـ  -147
 الوارد نصه في المرفق 7/3رر  بعد تعدیله شفویًا ، بوصفه المقUNEP/CBD/COP/7/L.13في الوثيقة 

 .بالتقریر الحالي 

رامج -18 البند يعية  ب ل المواض تعراض – العم يح  االس ياغة والتنق ن الص د م وع :  ومزی التن
ة    ة االیكولوجي وجي لألنظم اهالبيول ري   للمي وجي البح وع البيول ة والتن  الداخلي

 والساحلي
 ة االیكولوجية للمياه الداخليلألنظمة البيولوجي التنوع 18-1

وآان أمامه عند . 2004 فبرایر 13 في اجتماعه السابع یوم 1-18 البند الفریق العامل األول تناول -148
 الواردة في تقریر االجتماع الثامن للهيئة الفرعية 8/2 التوصية البندنظره في هذا 

(UNEP/CBD/COP/7/3)، لعمل المتعلق  من األمين التنفيذي عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج اومذآرات
 المنقح بشأن وبرنامج (UNEP/DBD/COP/7/12) البيولوجي للمياه الداخلية والبحري والساحلي بالتنوع

 .(UNEP/DBD/COP/7/12/Add.1) الداخليةالتنوع البيولوجي لألنظمة االیكولوجية للمياه 

ذ خطة العمل المشترآة      تقریر مرحلي :  االعالمية اآلتية الوثائق أیضا أمام الفریق العامل      وآان -149 عن تنفي
 والنشرة  (UNEP/CBD/COP/INF/27)) 2006-2002 التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار      اتفاقيةالثالثة بين   

م  ة     11رق ة التفاقي رات التقني لة النش ن سلس وع م وع      التن ي التن ات ف ائم واالتجاه ع الق أن الوض وجي بش  البيول
 .الداخليةالبيولوجي للمياه 

ذا األمانة في معرض تقدیمها      قالت -150 رر       له د أن المق د طلب من        6/2 البن ؤتمر األطراف ق  الصادر عن م
اه   االیكولوجية الفرعية أن ینظر في برنامج عمل منقح بشأن التنوع البيولوجي لألنظمة             للهيئةاالجتماع الثامن     للمي

ام      المعتمدوقامت الهيئة الفرعية باستعراض تنفيذ برنامج العمل        . الداخلية ي ع ائم         1998 ف يم الوضع الق  شامال تقي
تعمالها            للمياهواالتجاهات في التنوع البيولوجي      ي یمكن اس ایير التصنيف الت ة التصنيف ومع  الداخلية ونمط أنظم

ذي  تنفيذومع مراعاة الفجوات والضغوط في    .  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية الهامة     هویةلتحدید    برنامج العمل ال
امن        في ذلك االستعراض  تم تبينه    ا الث داد    ، قامت الهيئة الفرعية في اجتماعه امج  باع د         برن رح، وبع نقح مقت  عمل م

ة،          ي النظر في األهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلي دة شرآاء،         الت ع ع اون م ي تع ذي ف ين التنفي دها األم د   أع ق
 وطلبت من األمين التنفيذي تقدیم تقریر       هدافاألمشورة بشأن تنقيح تلك     أسدت الهيئة الفرعية في اجتماعها التاسع       
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ؤتمر             ابع لم اع الس ى االجتم ك ال اء                 . األطراف عن ذل يح األهداف ج دم المحرز نحو وضع وتنق والحظت أن التق
ي  ذا الموضوعوصفه ف ذي حول ه ين التنفي ن األم ذآرة م نص وأن UNEP/CBD/COP/7/20/Add.3  م  ال

امج  ل لبرن لالكام ية ا العم ق بتوص د أرف ة  ق ة الفرعي ة   8/2لهيئ امن للهيئ اع الث ر االجتم ي تقری واردة ف  ال
(UNEP/CBD/COP/7/3) 

ـام -151 ـد قـ ة( Jan Plesnuk السي يكيةالجمهوری ة    ) التش امن للهيئ اع الث يس االجتم ة، رئ ث الفرعي  بح
 .الفرعية الصادرة عن الهيئة 8/2األطراف في االتفاقية على الموافقة على التوصية 

ال -152 ي    مق ة األراض ل اتفاقي ةمث ة     الرطب ور المائي ل للطي ا آموئ ة خصوص ة الدولي ة ( ذات األهمي اتفاقي
وع    رامسار العمل المقترح یبين بوضوح الطریقة المثلى التي سلكتها أمانتا اتفاقية            برنامجأن  ) رامسار  واتفاقية التن

ة رامسار         اال واسترعى. البيولوجي في التفاعل بينهما الدراك مقاصدهما المشترآة       نتباه الى الدور األساسي التفاقي
ة                والىفي األنظمة البحریة والساحلية      احلية المتكامل االدارة الس ار ب ط ادارة أحواض األنه .  الحاجة العاجلة الى رب

اطق    أیضا من آفالة االدارة المتكاملة أیضا آفالة ليس مجرد وجود المناطق المحمية بل        والمقصود ك المن  وضع تل
ة            في نطاق أ   ة والبحری ة البری اظر الطبيعي د . وسع مدى هو نطاق المن ي          وق ه، ف ة رامسار بأن راف اتفاقي د اعت  تزای

يم لألراضي          ة، سبيل آفالة الحفظ واالستعمال الحك ا        الرطب د من ادارته ى مستوى األحواض وأن تشمل         فال ب  عل
اه وارد المي ة لم ل ال.ادارة متكامل ق تكف اد طرائ ة ایج دیات الماثل ن التح وافي  وم اءتخصيص ال ى األراضي للم  ال

رح،     تغطيهاوهذه القضية   . الرطبة في مواجهة تزاید طلبات الناس على الماء        امج العمل المقت ي برن  عدة عناصر ف
فمثال في مجال وضع قوائم الجرد ومجال الرصد، ال          .  متكاملة بطریقة األمانتين تعمالن  أن   دواعي االرتياح ومن  

اد        ة ایج ا              يالتالق بد من آفال ق وفي التكنولوجي ي الطرائ ع ف يس التشویش والتمي ر       .  ول وع ان ادارة شؤون تغي  التن
وجي،  جوانبالبيولوجي، بما في ذلك الدور السائد الذي یلعبه تغير المناخ في فرض بعض        التغير في التنوع البيول

ا   الرطبة یمكن انشاؤها آما یمكن      األراضيان  . انما هو حاجة حرجة لكلتا االتفاقيتين      اقيتين أن      حفظه ى االتف ، وعل
اء، و بل أیضا   عملية الحفظ     ليس فقط  بدءتجتهدا معا في     المي،      لعملية اعادة البن ى النطاق الع ة عل ألراضي الرطب

ام    لجميعاضافة جوهریة   تمثل  ،)CEPAنشاط  ( والتثقيف، وتوعية الجماهير     واالتصال،  تلك الخطوات، وفي المق
ذلت محاوالت            أن تحتل قضایا المع   األول آفالة    د ب ان الصدارة، وق ارف التقليدیة التي لدى المجتمعات األصلية مك
ال  ي مج د أن  بخطوات  CEPAف زات واسعةتصبحال ب ق .  قف زال الطری ا أیضا الی ال األوسع نطاق ي المج وف

ي الم                 .  االتفاقيتين أهدافآافة  طویال نحو تحقيق     ذآورا ف الي م ؤتمر األطراف الح أمول أن یظل م تقبل  ومن الم س
المي واالقليمي           بوصفه ى المستوى الع ادة االنعاش عل وطني،  نقطة انطالق عمل دیناميكي الع اه   وال  لعكس االتج

وع             وجي الحالي المتمثل في ضياع األراضي الرطبة والبطاء ضياع التن وجي         البيول وع بيول  وتخفيض اآتساب تن
 ).أي غير مرغوب فيه(مرغوب عنه، 

د     خالل -153 ذا البن ات آل من         مناقشة ه ى ببيان ين،   :  أدل تراليا، االرجنت اميرون،     اوس ل، الك وانا، البرازی  بوتس
اریبي      مجموعة متكملة بالنيابة عن    (آندا، آولومبيا    ة والك ا الالتيني لفادور، مصر،       ) امریك ا، الس تاریكا، آوب ، آوس

ة عن   أیضًا  متكلمة ( هایتي، الهند، أندونيسيا، ایرلندا     غامبيا،فرنسا،   اد األوروبي  االتبالنياب دان  ح ي    والبل ذة ف اآلخ
ه   حين الي دین المرش ه والبل مام الي ااالنض ا وروماني دا،  ) بلغاری ا، نيوزیلن ا، آيني ان، ليبيری رویج،، الياب رو، الن  بي

 . جمهوریة تنزانيا المتحدة، فنزویالترآيا،، سویسرا، تایلند، )متكملة بالنيابة عن المجموعة االفریقية(السنغال 

ك أمر خارج عن نطاق                      نوه مم  -154 أن ذل اه ب ثل ترآيا بأن غایة اتفاقية رامسار ليست إدارة وتخصيص المي
رة               ى الفق ة رامسار ، عل ي اتفاقي ؤتمر األطراف ف امن لم اع الث  18االتفاقية ، وذآر بتحفظته التي أبدها في االجتم

ر      8/1من المقرر    ى الفق ذلك عل رر   3-1-12 و 2-1-12تين  ، والمربع واو في المرفق بالوثيقة نفسه ، وآ  من المق
انون                       8/25 ًا ق ن تكون فك ملزم ذا فهي ل ة رامسار ، ول  ، إذ أنها جميعًا ال تمت بصلة إلى سياق وإلتزامات اتفاقي

رة  8/1 من المقرر 15 و12 و 6وتذآر ترآيا أیضًا بتحفظاتها على الفقرات    . لترآيا   ى  22 ، وآذلك على الفق  وعل
 .الوثيقة نفسها ، التي تشير إلى تقریر إلى اللجنة العالمية المعنية بالسدود المربع دال في المرفق ب

 أدلى ببيان ممثل الفاو، -155

 .مرآز البيئة العالمية، أیضا ببيان ممثل أدلى -156

ى 157 ق عل ات واف ذه البيان ر ه ق اث رر، الفری نقح لمشروع مق داد نص م رئيس باع وم ال ى أن یق ل عل  العام
 . من القاعة، آي ینظر فيه الفریق العامل في اجتماع الحقالمقترحةت یتضمن التعدیال

ة من القاعة تتضمن              2004 فبرایر   18 یوم.الثالث عشر . اجتماعه في -158  نظر الفریق العامل في ورقة مقدم
  . التنوع البيولوجي لألنظمة االیكولوجية للمياه الداخليةمشروع مقرر عن
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و األرجنت  -159 ان ممثل ى ببي د،    أدل دا، الهن ين، فنلن دا، الص و، آن ا فاص ل، بورآين تراليا، البرازی ين، اس
ا،  )   بالنيابة عن االتحاد األوروبي والبلدان اآلخذة في االنضمام والبلدین المرشحين بلغاریا ورومانيا      (ایرلندا، آيني

 .نيوزیلندا، النرویج، بيرو، سلوفينيا، جنوب افریقيا، سویسرا، تایلند، ترآيا

رة             أ -160 ى الفق دا عن تحفظ عل رر والهدف          23عرب ممثل نيوزیلن ة     ) ب( بشأن مشروع المق ي الغای  3-3ف
 Akwe Kone التي تشير جميعا الى الخطوط االرشادیة الطوعية لـ3-3 من الغایة 1-3-3وبشأن النشاط 

 .مة من القاعة نظره في الورقة المقد2004 فبرایر 19 یوم 16استأنف الفریق العامل في اجتماعه الـ -161

دا                       -162 ران، ایرلن د، ای ل، الهن تراليا، البرازی ين، اس و األرجنت ات ممثل ى ببيان د أدل ذا البن ة عن    (تحت ه بالنياب
ران اإلسالمية      )االتحاد األوروبي والبلدان اآلخذة في االنضمام والبلدین المرشحين بلغاریا ورومانيا          ، جمهوریة إی

 .، ترآيا

د                  تناول الفریق العامل   -163 ذا البن رئيس بشأن ه دمها ال ي ق اع الت  األول من جدید نظره في ورقة قاعة االجتم
 .2004 فبرایر 20 یوم 19في اجتماعه الـ

دان       (أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، استراليا، البرازیل، آندا، ایرلندا          -164 ي والبل بالنيابة عن االتحاد األوروب
حين  دین المرش ي االنضمام والبل ذة ف ااآلخ ا وروماني وریة،  ) بلغاری ة الس ة العربي رویج، الجمهوری ت، الن ، الكوی

 .ترآيا

ابرة للحدود      "أعرب ممثل الجمهوریة العربية السوریة عن تحفظ ازاء عبارة           -165 ة الع ان  "المياه الداخلي ، وآ
 .یفضل عبارة أخرى

رر     تمت الموافقة على مشروع المقرر بعد تعدیله شفویا الحالته الى الجلس    -166 ة بوصفه مشروع المق ة العام
(UNEP/CBD/COP/7/L.30). 

ـ   -167 ة ال ة العام ي الجلس وم 11ف اع ی ن االجتم ر 20 م روع  2004 فبرای ي مش ؤتمر األطراف ف  ، نظر م
رر  رر UNEP/CBD/COP/7/L.30المق فویًا بوصفه المق ه ش د تعدیل ره بع ق 7/4 وأق ي المرف وارد نصه ف  ال

 .بالتقریر الحالي 

  والساحليالبحري البيولوجي تنوعال   18-2
ك         2004 فبرایر 13 في اجتماعه السابع یوم      2-18 الفریق العامل األول البند      تناول -168 ي ذل ه ف ان أمام ، وآ

ررات   اریع المق ن مش ذي ع ين التنفي ن األم ذآرات م اعم ة  لالجتم ة المتعلق ي االتفاقي ؤتمر األطراف ف ابع لم  الس
وجي   التنوع البيول فحات UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2)ب أن    ،)96-45 الص يلي بش ل التفص امج العم برن

ـي التنوع البيولوجي البحري     رامج           ،(UNEP/CBD/COP/7/12/Add.2) والساحلـ ذ ب ي تنفي دم المحرز ف  التق
أن   ل بش وعالعم احلي     التن ري والس ة والبح اه الداخلي ة للمي ة االیكولوجي وجي لألنظم  البيول

(UNEP/CBD/COP/7/12)،   ة            وادماج رامج عمل االتفاقي ي ب ة ف ع األهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلي  م
ي وضعتها      واألهداف للتنوع البيولوجي، واالستراتيجية العالمية لحفظ النبات،        2010مراعاة هدف     ذات الصلة الت

تدامة    ة المس ة للتنمي ة العالمي ين     ،(UNEP/CBD/COP/Add.5)القم راء التقني ق الخب ن فری وجز م ر م  تقری
احلية    المخصص ة والس ة البحری اطق المحمي ي بالمن ظ (UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.1) المعن  الحف

ة        ق فيواالستعمال المستدام للموارد الجينية      ين     : اع البحر العميق الخارج عن نطاق الوالیة الوطني ة ب دراسة العالق
ة  وعاتفاقي ار     التن انون البح دة لق م المتح ة األم وجي واتفاقي  البيول

(UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.3/Rev.1). 

ان  -169 ل أیضا  وآ ق العام ام الفری ائق  أم ال    وث اه االثق ة مي ذي عن اتفاقي ين التنفي ذآرات األم ة هي م  اعالمي
وجي      وعالقتهاالمقترحة   ى        ،(UNEP/CBD/COP/INF/24) باتفاقية التنوع البيول ة عل  وادارة المخاطر الواقع

وجي  وع البيول الالتن ة واللجب ة    البحری اق الوالی ن نط ة ع اردة، الخارج اه الب ي المي ة ف عاب المرجاني ةلش  الوطني
(UNEP/CBD/COP/7/INF/25 and Corr.1)  ادرة ة    والمب ة لألرصفة المرجاني رارات  : (ICRI) الدولي ق

ة   ة الصغيرة واألرصفة المرجاني ة الجزری دول النامي أن ال ا  واألرصفةبش اردة وعالقته اه الب ي المي ة ف  المرجاني
 .(UNEP/CBD/COP/INF/26)فاقية التنوع البيولوجي بات

ت -170 دیمها   قال رض تق ي مع ة ف ذا األمان ري      له وجي البح التنوع البيول ق ب ل المتعل امج العم د أن برن  البن
المقررات              عليهوالساحلي قد وافق     ع والخامس والسادس ب . 6/3 و 5/3 و 4/5 مؤتمر األطراف في اجتماعاته الراب

 األجزاء من ألف الى 8/3رعية في اجتماعها الثامن تنفيذ برنامج العمل وأصدرت توصيتها           الهيئة الف  واستعرضت
تقبلي أن الصياغة المس ؤتمر ةدال، بش أن  وم ل المفصل بش امج العم اند برن تفحص ویس ى أن ی دعو ال  األطراف م

 . البحري والساحلي البيولوجيالتنوع 
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ام  -171 يد  ق ة ( Jan Plesnik الس يكية الجمهوری ة بحث أطراف        ) التش ة الفرعي امن للهيئ اع الث يس االجتم  رئ
ا           مساندةاالتفاقية على    ى تمویله دا عل ة نيوزیلن راء      برنامج العمل وشكر حكوم ق الخب واستضافتها اجتماعات فری

 .التقنيين المخصص المعني بالمناطق المحمية البحریة والساحلية

 . فانواتوسيشيل،، النرویج، باالو، العربية السعودیة، اوستراليا، اليابان:  ممثلو آل منببياناتأدلى  -172
وم                 استأنف -173 امن ی ي اجتماعه الث د ف ر    13 الفریق العامل نظره في هذا البن وخالل المناقشة    . 2004 فبرای

ا      ( آولومبيا   شيلي،االرجنتين، بلغاریا، الكاميرون،    : أدلى ببيانات ممثلو آل من     متكلمة بالنيابة عن مجموعة أمریك
 بالنيابةمتكلمة  ( آوستاریكا، فرنسا، غامبيا، غانا، هایتي، ایسلندا، الهند، ایرلندا          آوك،، جزر   ) لالتينية والكاریبي ا

ن  ي ع اد األوروب دان االتح مام   والبل ذة بالنض هاآلخ ه  الي مام الي حان باالنض دان المرش ا  والبل ا وروماني ، ) بلغاری
ا،             آيریباتي، لبنان، ملدیف، مون     آينيا،جامایكا،   ة آوری ين، جمهوری رو، الفلب دا، بي اد اآو، نيوزیلن  الروسي،   االتح

 . جمهوریة تنزانيا المتحدةالمتحدة،السنغال، سلوفينيا، تایلند، توغو، ترآيا، اوآرانيا، المملكة 

 .أدلي ببيان ممثل اليونسكو  -174

 : أیضا ببيانات آل من أدلى -175

The IUCN- , the World Forum of Fisher Peoples (speaking on behalf of the National 
Fishworkers, Forum, Tambuyog Development Centre, JALA Advocacy Network for 
North Sumatra Fisherfolk, Penang Inshore Fishemen Welfare Association, 
Masifundise Development Organization, CeDePesca, Yadfon Asssociation, 
Sustainable Development Foundation. Southem Fisherfolk Federation, Instituto 
Terramar. National Fisheries Solidarity, Bigkis Lakas Pilipinas. Asian Social Institute. 
International Collective in Support of Fishworkers. Kalpavriksh and Forest Peoples 
Programme) and Greenpeace (speaking on behalf of the IUCN- . National Resources 
Defense Council. World Wide Fund for Nature. Oceana. Conservation International. 

Marine Conservation Biology Institute and New England Aquarium. 

ق الفریق العامل على أن یقوم الرئيس بإعداد نص منقح لمشروع المقرر على أثر إلقاء هذه البيانات واف -176
 .، یضم التعدیالت التي اقترحت من القاعة ، آي ینظر الفریق العامل في ذلك النص في اجتماع الحق

 في ورقة مقدمة من القاعة تتضمن       2004فبرایر  . 18 یوم. ثالث عشر ال الفریق العامل في اجتماعه      نظر -177
   . التنوع البيولوجي البحري والساحليبشأنأعده الرئيس مقرر مشروع 

تاریكا،                      -178 يلي، الصين، آوس دا، ش ل، آن تراليا، البرابزی ين، اس و األرجنت د ممثل ذا البن أدلى ببيانات تحت ه
اآو،       دیف، مون ا، مل دا،  آوبا، فرنسا، ایسلندا، الهند ، اندونيسيا، ایرلندا، اليابان، آيریباتي، جمهوریة آوری  نيوزیلن

 .النرویج، بيرو، سيشيل، جنوب افریقا، سویسرا، تایلند، ترآيا

رة   -179 أن الفق ظ بش ا عن تحف ل ترآي م  27أعرب ممث ة األم ة باتفاقي ة المتعلق ن القاع ة م ة المقدم ن الورق  م
ى االتفا     . المتحدة لقانون البحار التي ليست ترآيا طرفا فيها     ع االشارات ال ائق    ولذا طلب أن تحذف جمي ة من وث قي

 :المؤتمر، واذا تعذر ذلك طلب أن یدرج في السجل البيان اآلتي

ي                     "  ؤتمر األطراف ف ابع لم اع الس ي االجتم دة ف اریر المعتم ان قبول ترآيا للقرارات والمقررات والتق
ام              ا      1982اتفاقية التنوع البيولوجي، التي تتضمن اشارة الى اتفاقية األمم المتحدة ع انون البح ر  بشأن ق

 ".ال تخل أو تؤثر في موقف ترآيا ازاء تلك االتفاقية

ق من                 -180 اء فری رر الفریق العامل انش ة ق نظرا لعدم توافر اتفاق في اآلراء حول عدة فقرات من هذه الوثيق
 .أصدقاء الرئيس، ترأسه سيشيل لحل القضایا المعلقة

ة               2004 فبرایر   19 یوم   17استأنف الفریق العامل في اجتماعه الـ      -181 ه ورق ان أمام د وآ ذا  البن ي ه  نظره ف
 .من القاعة مقدمة من الرئيس بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي

دا          -182 لندا، ایرلن ا، ایس يلي، فرنس دا، ش ل، آن تراليا، البرازی ين، اس و االرجنت ات ممثل ى ببيان ة عن  (أدل بالنياب
ا    االتحاد األوروبي والبلدان اآلخذة في االنضمام والب       ا وروماني اتي،    )لدین المرشحين بلغاری ا، آيریب ان، آيني ، الياب

االو        رویج، ب ي المحيط                      (ملدیف، نيوزیلندا، الن ة الصغيرة ف دان الجزری دة أطراف من البل ة عن ع ة بالنياب متكلم
 .، جمهوریة آوریا، سيشيل، جنوب افریقيا، ترآيا، اوآانيا)الهادي



UNEP/CBD/COP/7/21 
42Page  

دا   -183 ل ایرلن در ممث ًا بالن(أص دین      متكلم مام والبل ي االنض ذة ف دان اآلخ ي والبل اد األوروب ن االتح ة ع ياب
 الذي هو تحقيق االدارة الفعالة لما یوجد من مناطق       2-3تحفظا بشأن الهدف التشغيلي     )المرشحين بلغاریا ورومانيا  

 .محمية بحریة وساحلية، حيث أن وفده لم ینفسح الوقت له لدراسة هذا الهدف

ق          تحت القسم رابعا،   -184 ان عن قل ل الياب ة، أعرب ممث  من مشروع برنامج العمل ، بشأن األنشطة التمكيني
 .اذ تبدو أنها تفرد بعض بلدان محددة" األمم القائمة بصيد األسماك في المياه البعيدة"ازاء استعمال عبارة 

ة مقدمة من  ، استأنف الفریق العامل األول نظره في ورق2004 فبرایر 20 یوم 20في الجلسة الـ  -185
 . القاعة قدمها الرئيس حول هذا البند 

لندا،    --186 ا، ایس يلي، الصين، فرنس ل، ش تراليا، البرازی ين، اس و األ رجنت د ممثل ذا البن ات تحت ه ى ببيان أدل
دا ا       (ایرلن ا وروماني حين بلغاری دین المرش مام والبل ي االنض ذة ف دان اآلخ ي والبل اد األوروب ن االتح ة ع ، )بالنياب
 .ا، نيوزیلندا، المملكة المتحدة، فانواتوجامایك

رر         -187 ة بوصفه مشروع المق تمت الموافقة على مشروع المقرر بعد تعدیله شفویا الحالته الى الجلسة العام
(UNEP/CBD/COP/7/L.31 and Add.1) 

 نظر مؤتمر األطراف في مشروع المقرر 2004 فبرایر 21 یوم 11في الجلسة العامة الـ  -188
UNEP/CBD/COP/7/L.31 and Add.1 ,  الوارد نصه في 7/5وأقره بعد تعدیله شفویًا بوصفه المقرر 

 .المرفق بالتقریر الحالي 
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ایا  -19 البند دة  القض ين ع ترآة ب ات المش ي   : قطاع ر ف ذ والنظ ن التنفي ة ع اریر مرحلي تق
 مقترحات لخطوات المستقبل

 )7المادة  ( الهویة والرصد والمؤشرات والتقييماتتحدید 19-1 
وم     اجتماعه في   1-19 الفریق العامل األول البند      تناول -189 ر  16 التاسع ی ك     2004 فبرای ي ذل ه ف ان أمام  وآ

ا تقریر الهيئة الفرعية عن        9/4 و 9/1 األول والتوصيات     المرفق  (UNEP/CBD/COP/7/4) التاسع    اجتماعه
ة 9/10و ررات المقدم اریع المق ذي عن مش ين التنفي ذآرات األم ابع  وم اع الس ى االجتم ؤتمر ال ي لم  األطراف ف

ر        بشأن (UNEP/CBD/COP/7/Add.2)اتفاقية التنوع البيولوجي      القضایا المشترآة بين عدة قطاعات، وتقری
 التقدم المحرز نحو هدف       وتقييم تنفيذ الخطة االستراتيجية     وعن (COP/CBD/COP/7/13) التنفيذ   عنمرحلي  
وجي   2010 وع البيول ال التن ي مج رات    : ف داف ومؤش ع أه اروض ددة  واط غ مح  تبلي

(UNEP/CBD/COP/7/Add.3). 

 عن تقریر   تقریر:   هما مذآرتا األمين التنفيذي اآلتيتان     اعالميتان أمام الفریق العامل أیضا وثيقتان       وآان -190
ة         ة االیكولوجي ة لألنظم ة لت       وعن  (UNEP/CBD/COP/7/INF.34)تقييم األلفي ة المؤقت يم   المؤشرات العالمي ق

 .(UNEP/CBD/COP/7/INF.33) في مجال التنوع البيولوجي 2010 هدف نحوالتقدم المحرز 

يم      :  على ثالثة عناصر هي    یحتوى األمانة في معرض تقدیمها لهذا البند أنه         قالت -191 ي والتقي تقييم الوقع البيئ
ؤتمر ف      .  والمؤشرات والتقييم العلمي   والرصدالبيئي االستراتيجي،    ة     وقد یرغب الم ي توصيات الهيئ ي أن ینظر ف

ة ة10 و4 و9/1 الفرعي ر الهيئ ي تقری واردة ف ا أیضا .  ال رات فسوف ینظر فيه ا المؤش د تحتأم ن 5-19 البن  م
ة     (26، والبند   )االستعمال المستدام (جدول األعمال    ة متابعة القم دد           العالمي امج العمل المتع تدامة، برن ة المس  للتنمي

ى      ة      2010 السنوات لمؤتمر األطراف حت ات االتفاقي تراتيجية وعملي ك     –، الخطة االس ي ذل ا ف اج األهداف   بم ادم
وع  بشأن  2010 فعلية في برامج عمل االتفاقية وتقييم ما یحرز من تقدم نحو هدف                نتائجالموجهة نحو تحقيق      التن

 .البيولوجي

الل -192 ن   خ ل م و آ ات ممثل ى ببيان د أدل ة البن دا، مناقش دا، آن ين، ایرلن ن  مت( الص ة ع ة بالنياب اد كلم  االتح
دان اي األوروب ذةوالبل هباالنضمام آلخ دان المرشح الي اان والبل ا وروماني رویج، ) لالنضمام بلغاری ا، الن ، ليبيری
 . السعودیة، سویسراالعربية

ا   ( أیضا ببيانات آل من اليونيسكو         أدلى -193 ة أیضًا   متكلم دولي          بالنياب او  عن البنك ال ة   .والف  الصحة ومنظم
 . والفاو)لعالمية واليوئندیبيا

ى            على -194 ق العامل عل ق الفری ات واف ذه البيان رر،        أن اثر ه نقح لمشروع المق داد نص م رئيس باع وم ال  یق
 . ینظر فيه الفریق العامل في جلسة الحقةآيیضم التعدیالت المقترحة من القاعة 

وم   -195 ر  18 آان أمام الفریق العامل األول في جلسته الرابعة عشرة ی ة من القاعة     2004 فبرای ة مقدم   ورق
ي        ا یل والي بم ع      : تتضمن ثالثة مشروعات مقررات مقدمة من الرئيس وتتعلق على الت يم الوق يم ، تقي ات التقي عملي

 .البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي ، وتصميم برامج الرصد والمؤشرات على الصعيد الوطني

دا       : ية ممثلو أدلى ببيانات بشأن هذه القض     -196 دا، ایرلن ل، آن دان          (البرازی ي والبل اد األوروب ة عن االتح بالنياب
 ).اآلخذة في االنضمام والبلدین المرشحين بلغاریا ورومانيا

فه              -197 ة بوص ة العام ى الجلس ا ال فویا الحالته دیلها ش د تع ررات بع روعات المق ى مش ة عل ت الموافق تم
 . جيم – ألف (UNEP/CBD/COP/7/L.11)مشروعات المقررات 

ررات       2004 فبرایر   20 من االجتماع یوم     11في الجلسة العامة الـ      -198  تناول مؤتمر األطراف مشروع المق
UNEP/CBD/COP/7/L.11    ي  7/8 و 7/7 و   7/6 جيم وأقرها بإعتبارها المقررات      – ، ألف  الوارد وصفها ف

 .المرفق بالتقریر الحالي 

  العالمية للتصنيف،المبادرة 19-2
د   . 2004 فبرایر 16في اجتماعه التاسع یوم     األول   الفریق العامل    تناول -199 ك        2-19البن ي ذل ه ف ان أمام وآ

ع     ا التاس ل اجتماعه ن عم ة ع ة الفرعي ر الهيئ قرالم UNEP/CBD/COP/7/4( تقری ية ف ) 9/3 األول التوص
أن ذي بش ين التنفي ن األم ذآرتان م ررات مشروع  وم ؤتمرمق ابع لم اع الس وع  لالجتم ة التن ي اتفاقي  األطراف ف

 التنفيذ  عن وتقریر مرحلي    : القضایا المشترآة بين عدة قطاعات     بشأن (UNEP/CBD/7/1/Add.2)البيولوجي  
(UNEP/CBD/COP/7/13). 
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ت -200 د أن   قال ذا البن دیمها له رض تق ي مع ة ف ذ األمان ي    تنفي ة ف ة الفرعي ى الهيئ غ ال د أبل ل ق امج العم  برن
ى هامش اال       آلية التنسيق اجتمعتوقد  . التاسعاجتماعيها الثامن و   ة للتصنيف أیضا عل التابعة للمبادرة العالمي

 برنامج تنفيذوبعد النظر في مذآرات األمين التنفيذي عن التقدم المحرز في   .  للهيئة الفرعية  التاسعجتماع  
ة     ة الفرعي رت الهيئ رى أق ة أخ ائق اعالمي ي وث ادرة وف ق بالمب ل المتعل يالعم ي 9/3 ةالتوص واردة ف  ال

(UNEP/CBD/COP/7/4) في أیضا االجتماع التاسع الى المؤتمر الحالي لألطراف والوارد وتقریــر 
ة  ة   . (UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2)الوثيق ذلك أن الوثيق ت آ والحظ

(UNEP/CBD/COP/7/13) ا              تتضمن دة قطاعات، بم ين ع ة عن القضایا المشترآة ب  تقاریر مرحلي
 .لعالمية للتصنيف المبادرة افيها

الل -201 ن   خ ل م و آ ات ممثل ى ببيان ة أدل نغالدش،:  المناقش و،   ب ا فاص ا، بورآين ل، بلغاری ا، البرازی  بلجيك
دا،  ا، آن اميرون، آمبودی ا،الك دا،  آولومبي د، ایرلن ا، الهن ا، غان ا، غامبي لفادور، اثيوبي وار، الس ة ( آوت دیف متكلم

ة ي عن بالنياب اد األوروب دان االتح دان المرشحة  والبل ه والبل ذة باالنضمام الي الالنضماماآلخ ا وروماني ، ) بلغاری
 جمهوریة آوریا، االتحاد الروسي، العربية السعودیة،        الفلبين،اليابان، المكسيك، نيبال، بابوا غينيا الجدیدة، بيرو،        

 .بوي زیمبا،SADCمتكلمة بالنيابة عن منطقة ( زامبيا تایلند،سویسرا، تنزانيا، السنغال ، 

 . البيولوجيالتنوع آذلك ببيان ممثل المرفق العالمي لمعلومات أدلى -202

ى          على -203 ام  اثر هذه البيانات وافق الفریق العامل عل رر، یضم        قي نقح لمشروع المق داد نص م رئيس باع  ال
 . فيه الفریق العامل في اجتماع الحقینظرالتعدیالت المقترحة من القاعة، آي 

ع عشر    العامل في اجتماعه   الفریق   نظر -204 وم   الراب ر    18.ی ة من القاعة تضم             2004فبرای ة مقدم ي ورق  ف
 .المبادرة العالمية للتصنيفمشروع مقرر بشأن 

دا                  -205 د، ایرلن ا، الهن لفادور، اثيوبي ا، الس دا، آولومبي ل، آن ا، البرازی و بلجيك ات ممثل ة عن   (أدلى ببيان بالنياب
ا           االتحاد األوروبي والبلدان اآلخذ     ا وروماني دین المرشحين بلغاری ي االنضمام والبل ا،    )ة ف ا، نيجيری ان، آيني ، الياب

 .تایلند

رر         -206 ة بوصفه مشروع المق تمت الموافقة على مشروع المقرر بعد تعدیله شفویا الحالته الى الجلسة العام
(UNEP/CBD/COP/7/L.12). 

رر         2004یر   فبرا 20 من االجتماع یوم     11في الجلسة العامة الـ      -207  نظر مؤتمر األطراف في مشروع المق
UNEP/CBD/COP/7/L.12 الوارد نصه في المرفق بالتقریر الحالي 7/9 وأقره بوصفه المقرر . 

 

  العالمية لحفظ النبات،االستراتيجية 19-3
ر    16 العاشر یوم    اجتماعه في   3-19 الفریق العامل األول البند      تناول -208 ه ف      2004 فبرای ان أمام ك    وآ ي ذل

ل   ن عم ة ع ة الفرعي ر الهيئ اتقری ع اجتماعه ق (UNEP/CBD/COP/7/4) التاس  9/14 األول التوصية المرف
ا        المشترآةحلية عن القضایا    ر تقاریر م  المتضمنة (UNEP/CBD/COP/7/13) والوثيقة دة قطاعات، بم  بين ع

 .فيها االستراتيجية العالمية لحفظ النبات

د      قالت -209 د     األمانة في معرض تق ذا البن رر أن  .یمها له ر               6/9 المق د أق ان ق ؤتمر األطراف آ  الصادر عن م
رر   .  موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية     2010 هدفا عالميا لعام     16 شاملةاالستراتيجية العالمية لحفظ النبات      وفي المق

ي ادراك            مؤتمرنفسه قرر    ة  هداف األ األطراف أن یستعرض في اجتماعيه الثامن والعاشر التقدم المحرز ف  العالمي
داف    منواصدار ارشاد اضافي في ضوء تلك االستعراضات، شامال ما قد یلزم             يح لأله ذلك      .  تنق ؤتمر آ رر الم وق

ائج           النباتأن ینظر في االستراتيجية العالمية لحفظ        ق نت  بوصفها نهجا رائدا الستعمال األهداف الموجهة نحو تحقي
ا         في سياق الخطة االست    االتفاقية،فعلية في ظل     ذا راتيجية، وأن ینظر آذلك في التطبيق األوسع نطاق ى   له نهج عل  ال

ان   . ة أخرى  تصنيفي مجاالت أخرى في ظل االتفاقية، تشمل مجموعات          ين وآ اع           األم ى االجتم دم ال د ق ذي ق  التنفي
يح والرصد               المحرزالتاسع للهيئة الفرعية تقریرا عن التقدم        ى جانب مقترحات للتنق يم   في الوضع والتنفيذ، ال وتقي

 . حول هذا الموضوع9/14وآانت الهيئة الفرعية قد أقرت التوصية . االستراتيجيةتنفيذ 

ا   خالل -210 اال،   : منت ممثلو آل  مناقشة هذا البند أدلى ببيان ا، غواتيم بورآينا فاصو، آندا، الصين، غان
دا  ن   (ایرلن ة ع ة بالنياب ادامتكلم مام ال   التح ذة باالنض دان اآلخ ي والبل حين    األوروب دین المرش ه والبل ي

الالنضمام  ابلغاری ة  ) وروماني ا، العربي ة آوری رو، جمهوری دا، بي ا، نيوزیلن ان، ماليزی عودیة،، الياب  الس
 .سيشيل، ترآيا، اوآرانيا، المملكة المتحدة 
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 . آذلك ببيان ممثل الفاوأدلى -211

رر یضم         یقوم الرئيس    أن اثر هذه البيانات وافق الفریق العامل على         على -212 باعداد نص منقح لمشروع المق
 . ینظر فيه الفریق العامل في جلسة الحقةآيالتعدیالت المقترحة من القاعة، 

 في ورقة مقدمة من القاعة تتضمن       2004 فبرایر. 18.یوم.  الرابع عشر   الفریق العامل في اجتماعه    نظر -213
رر عن       ات       مشروع مق ة لحفظ النب تراتيجية العالمي د تم    .االس ى مشروع    ت وق ة عل رر  الموافق ه  ،المق ى  الحالت  ال

 .(UNEP/CBD/COP/7/L.15)الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر 

 ، نظر مؤتمر األطراف في مشروع 2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة الـ  -214
 .التقریر الحالي  الوارد في المرفق ب7/10 وأقره بوصفه المقرر UNEP/CBD/COP/7/L.15المقرر 

 

  االیكولوجيةاألنظمة نهج 19-4
 وآان أمامه في ذلك 2004 فبرایر 16 العاشر یوم اجتماعه في 4-19البند ألول  الفریق العامل اتناول -215

والوثيقة ) 9/6 التوصية األول، المرفق  UNEP/CBD/COP/7/4( الهيئة الفرعية  الصادر عن 9/6التوصية 
(UNEP/CBD/COP/7/13) القضایا المشترآة بين التي هي مذآرة من األمين التنفيذي عن التقدم المحرز 

 .االیكولوجيةعدة قطاعات، تشمل نهج األنظمة 

 من طلب الصادر عن مؤتمر األطراف قد 5/6 في معرض تقدیمها لهذا البند أن المقرر األمانة قالت -216
 تبينها والمشروعات الرائدة بشأن تمن دراسات الحاالت التي األمين التنفيذي بأن یقوم بتجميع وتحليل ومقارنة بي

 ان تستعرض مبادئ وتستعرض أیضا الخطوط االرشادیة الفرعيةنهج األنظمة االیكولوجية، آما طلب من الهيئة 
 الحاالت والدروس دراساتق، تقوم على أساس  ـ خطوط ارشادیة للتطبيواعدادلنهج األنظمة االیكولوجية 

من األمين التنفيذي أن یضع مقترحات لتنقيح ) ج(2، فقرة 6/12 وطلب مؤتمر األطراف بمقرره .المستفادة
 االیكولوجية على أساس دراسات الحاالت والدروس المستفادة، شاملة األنظمةالمبادئ واالرشاد التشغيلي لنهج 

 الفروقفاقية، مع مراعاة  الدماج نهج األنظمة االیكولوجية في برامج عمل االتواالستراتيجياتالمؤشرات 
 المؤتمر قد طلب من األمين آان 6/22من المقرر ) أ(19من المقرر نفسه، والفقرة ) ب(وفي الفقرة . االقليمية

 لنهج األنظمة االیكولوجية فيما یتعلق بمفهوم االدارة المفهوميالتنفيذي القيام بدراسة مقارنة لتوضيح األساس 
 الطلبين وعلى أساس نتائج اجتماع من الخبراء بشأن نهج األنظمة لهذینواستجابة . المستدامة للغابات

 األمين، بمساندة مالية من حكومة هولندا، قدم 2003 یوليه 11 الى 7 في مونتریال من انعقداالیكولوجية، 
يذ نهج  االرشادیة لتنفالخطوطالتنفيذي الى االجتماع التاسع للهيئة الفرعية وثيقة عن مزید من االعداد وعن 

ونتيجة لذلك وافقت الهيئة الفرعية على . الخبراءاألنظمة االیكولوجية، مستمدا في ذلك من تقریر اجتماع 
وتوجد معلومات اضافية عن هذا الموضوع في القسم ذي الصلة . األطراف آي ینظر فيها مؤتمر 9/6التوصية 

 (UNEP/CBD/COP/7/13)في الوثيقة 

استراليا، بنغالدش، بيليز، بوتسوانا، بلغاریا، :  ببيانات ممثلو آل من أدلى،  مناقشة هذا البندوخالل -217
االنضمام اليه في  اآلخذة والبلداناألوروبي االتحاد متكلمة بالنيابة عن (  الهند، اندونيسيا، ایرلندا فنلندا،آندا، 
، نيجيریا، نيوزیلندا، النرویج، بيرو،  المكسيك، هولنداماليزیا،، اليابان، )ن بلغاریا ورومانياي المرمشحنیوالبلد

 المتحدة، سویسرا، الجمهوریة العربية السوریة، تایلند، توغو، ترآيا، المملكة السنغال،العربية السعودیة، 
 ، زامبياجمهوریة تنزانيا المتحدة

 . أیضا ببيانات ممثال الفاو واليونيسكوأدلى -218

 والمحفل الدولي للسكان األصليين بشأن – للحفظ العالميالتحاد  ا– IUCN آذلك ببيانات ممثل الـ أدلى -219
 . لحمایة الطبيعةالعالميالتنوع البيولوجي والصندوق 

 الرئيس باعداد نص منقح لمشروع المقرر یضم قيام اثر هذه البيانات وافق الفریق العامل على على -220
 .مل في اجتماع الحق فيه الفریق العاینظرالتعدیالت المقترحة من القاعة، آي 

 في ورقة مقدمة من القاعة تتضمن 2004 فبرایر 18 یوم 14نظر الفریق العامل األول في اجتماعه الـ -221
 .مشروع مقرر مقدم من الرئيس بشأن نهج األنظمة االیكولوجية

 االتحاد األوروبي بالنيابة عن(األرجنتين، البرازیل، آندا، ایرلندا : تحت هذا البند أدلى ببيانات ممثلو -222
 .، ماليزیا، نيوزیلندا، جنوب افریقيا)والبلدان اآلخذة في االنضمام والبلدین المرشحين بلغاریا ورومانيا
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تمت الموافقة على مشروع المقرر بعد تعدیله شفویا الحالته الى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر  223
UNEP/CBD/COP/7/L.14). 

 نظر مؤتمر األطراف في مشروع المقرر 2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11 الـ في الجلسة العامة -224
UNEP/CBD/COP/7/L.14 الوارد نصه في المرفق 7/11 ، وأقره بعد تعدیله شفویًا بوصفه المقرر 

 .بالتقریر الحالي 

 
 )10المادة  (المستدام االستعمال 19-5

ك      2004 فبرایر   16 العاشر یوم    االجتماعي   ف 5-19 الفریق العامل األول البند      تناول -225 ي ذل ه ف ان أمام  وآ
ذي      ين التنفي ن األم ذآرتان م ن م ات     ع دة قطاع ين ع ترآة ب ایا المش ذ    :  القض ن التنفي ة ع اریر مرحلي تق
(UNEP/CBD/COP/7/13) ن ة   وع ي اتفاقي راف ف ؤتمر األط ابع لم اع الس ررات لالجتم روع مق وع مش  التن

 .(UNEP/CBD/COP/7/Add.2)البيولوجي 

رره      مؤتمر األمانة في معرض تقدیمها لهذا البند أن         قالت -226 ين       6/13 األطراف، بموجب مق  طلب من األم
ورش                 العضویةالتنفيذي تنظيم ورشة رابعة مفتوحة       ائج ال ع نت وجي لتجمي وع البيول تدام للتن  بشأن االستعمال المس

ابقة الثالث   وادور،            الس ام واآ ق وفيتن ي موزامبي ودة ف ات         المعق ة واالختاللف ة وضم اآلراء المختلف  ووضع   االقليمي
غيلية عن         ادیة التش ة والخطوط االرش ادئ العملي ة من المب تعمال مجموعة نهائي وجي  االس وع البيول تدام للتن .  المس

 المجموعة النهائية من الخطوط االرشادیة الى الهيئة الفرعية آي          یقدموطلب المؤتمر أیضا من األمين التنفيذي أن        
ل تن ا قب اعظر فيه ؤتمر األطرافاالجتم ابع لم ة  .  الس ذي ورش ين التنفي د األم ات عق ذه الطلب تجابة له ةواس  رابع

 أبابا وخطوطها االرشادیة    ادیس، قامت بصياغة مبادئ     2003مفتوحة العضویة في ادیس أبابا في اثيوبيا في مایو          
وجي        وع البيول دم   . في سبيل االستعمال المستدام للتن ر وق ي         اال تقری ة الت ة الفرعي اع التاسع للهيئ ى االجتم اع ال جتم

 . الى النظر فيهااألطراف دعي مؤتمر التي  9/7 توصيتها وأصدرتأقرت الخطوط االرشادیة 

ام  -227 يد ق ا ( Alfred Oteng-Yeboah  الس ومتي     )غان ة بشكر حك ة الفرعي اع التاسع للهيئ يس االجتم  رئ
ى  دا عل رویج وهولن اندتهماالن ة مس ة     المالي ي لغ جام ف ق االنس ة لتحقي ا محاول ذلت فيه ي ب ا الت س أباب ة ادی لورش

 .التي وضعتها الورش السابقة النصوص
 شيلي، بوليفيا،االرجنتين، استراليا، بنغالدش، :  هذا البند أدلىببيانات ممثلو آل من مناقشة خالل -228

متكلمة بالنيابة عن المجموعة ( غانا آوبا،، )متكلمة بالنيابة عن مجموعة امریكا الالتينية والكاریبي(آولومبيا 
االنضمام اليه في  والبلدان اآلخذة االتحاد األوروبيمتكلمة بالنيابة عن  (ایرلندا، غواتيماال، اندونيسيا، )االفریقية
امبيا، ، المكسيك، ن) العربيةالمجموعةمتكلمة بالنيابة عن (اليابان، الكویت ) ن بلغاریا ورومانياي المرشحنیوالبلد

 . اليمنترآيا،نيوزیلندا، االتحاد الروسي، النرویج، تایلند، 

 .الطبيعة آذلك ببيان الصندوق العالمي لحمایة لىوأد -229

ى  -230 ى       عل ق العامل عل ق الفری ات واف ذه البيان ر ه نقح لمشروع      أن اث داد نص م رئيس باع وم ال  یق
 .ه الفریق العامل في جلسة الحقة ینظر فيآيالقرار یضم التعدیالت المقترحة من القاعة، 

ـ -231 ه ال ي اجتماع ل ف ق العام تأنف الفری وم 16اس ر 19 ی ة 2004 فبرای ن القاع ة م ي ورق  نظره ف
 ).10المادة (قدمها الرئيس بشأن االستعمال المستدام 

دا                     -232 دا، ایرلن ل، آن تراليا، البرازی ين، اس ة عن    بالني(تحت هذا البند أدلى ببيانات آل من األ رجنت اب
ا   ا وروماني حين بلغاری دین المرش ي االنضمام والبل ذة ف دان اآلخ ي والبل اد األوروب دا، )االتح ت، نيوزیلن ، الكوی

 .االتحاد الروسي، سيشيل، ترآيا، المملكة المتحدة
ة بوصفه مشروع              -233 تمت الموافقة على مشروع المقرر بعد تعدیله شفویا الحالته الى الجلسة العام

 .(UNEP/CBD/COP/7/l.17)المقرر 
 ، نظر مؤتمر األطراف في مشروع 2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة الـ  -234

  UNEP/CBD/COP/7/l.17المقرر 

قال ممثل أستراليا أن حكومته یطيب لها أن تساند توافق اآلراء على أن یكون مفهومًا أن األطراف  -235
 .ة تتمشى وما عليها من إلتزامات وما لها من حقوق دولية ستقوم بتنفيذ المقرر بطریق
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 ، في صياغته المعدلة UNEP/CBD/COP/7/l.17تمت بعد ذلك الموافقة على مشروع المقرر  -236
 . الوارد نصه في المرفق بالتقریر الحالي 7/12شفویًا ، بوصفه المقرر 

 
 )ح(8المادة (الموائل واألنواع  واالیكولوجية الغریبة التي تهدد االنظمة األنواع 19-6

ي   2004 فبرایر 17 الحادي عشر یوم اجتماعه في 6-19 الفریق العامل األول البند   تناول -237 ه ف  وآان أمام
ع    اع التاس ر االجتم ك تقری ةذل ة للهيئ ذي (UNEP/CBD/7/4) الفرعي ية  ال م التوص واع  9/15 یض أن األن  بش

ين     التقاریر تقدم   التي (UNEP/CBD/COP/7/13)الغریبة الغازیة، والوثيقة     ترآة ب  المرحلية عن القضایا المش
 .الغازیةعدة قطاعات، بما فيها األنواع الغریبة 

قد أقر مبادئ االرشاد    ∗ 6/23 مقرره األمانة في معرض تقدیمها لهذا البند أن مؤتمر األطراف، في            قالت -238
ميا             .  الغازیة الغریبةفي سبيل المنع واالدخال وتخفيف الوقع لألنواع         دم اعتراضا رس د ق وذآر أن أحد األطراف ق

اندة وضع               المقرروفي  . على ذلك القرار   ا مس أمور منه وم ب ذي أن یق  نفسه طلب مؤتمر األطراف من األمين التنفي
ر ة  ونش ارات المتعلق ات، وادراج االعتب ن معلوم ا م ا یتصل به ة وم األنواع األدوات التقني ي ب ة ف ة الغازی  الغریب
ة          تسهيل العمل المواضيعية لالتفاقية، واستكشاف وسائل       برامج واع الغریب ى عمل استئصال األن درة عل  تعزیز الق

امج                    اآللياتفي القارات وفي الجزر، وتبين       ع البرن اون م ي تع ة لألطراف ف اندة المالي ى المس  لتوفير الحصول عل
اع التاسع            . أخرى ذات صلة بالموضوع       ومنظمات  (GISP) الغازیة   لألنواعالعالمي   ى االجتم دم ال د ق ة  وق  للهيئ

ين    نظرتباالضافة الى ذلك . الفرعية تقریر عن التقدم المحرز في تنفيد تلك البنود        ة عن تب  الهيئة الفرعية في وثيق
ة    9/15 الدولي، وأقرت التوصية يميظالتنما یوجد من فجوات وتناقضات محددة في االطار         واع الغریب  بشأن األن

 .الغازیة

االنواع              أن GISP ممثل برنامج    حظال -239 راف ب ي االعت ة  بضع السنوات الماضية قد شهدت تزایدا ف  الغریب
وتتزاید أیضا  .  المناطق المحمية  فيهاالغازیة آتهدید رئيسي للتنوع البيولوجي عبر جميع األنظمة االیكولوجية، بما           

ة االقتصادیة          اليف االجتماعي ة الدالئل على التك ذائي               المرتبطة ب   الهائل ى الزراعة واألمن الغ واع عل ك األن ع تل وق
ل               .  والصحة البشریة    االیكولوجيةوخدمات األنظمة    ة تمث دان النامي بة للبل ى بالنس اليف حت دیرات التك ارات وتق  ملي

ة بالتنوعالدوالرات، ولذا فان األنواع الغریبة الغازیة ليست مجرد قضية تتعلق      .  البيولوجي بل قضية تتعلق بالتنمي
امج  انشاءعواقب تزایـد هـذا االدراك آان      ومن   بكة  GISP برن ـ     آش أته أصال ال  و CABI و IUCN شراآة أنش

SCOP ة     بمساندة ة  من اليونيب ومرفق البيئ م           . العالمي اون وت ي آيب ت ة ف دولي انشئت أمان ك ال ل من البن وبتموی
ـ   ة  نقطة االتصال المواضيعية        بوصفه  GISPتعيين ال واع ال     الدولي ادل             بشأن األن ة تب ي نطاق آلي ة ف ة الغازی غریب

تراتيجية  من    20 مساندة لمبادرة التصنيف العالمية للمساعدة على تنفيذ الهدف           اسداءالمعلومات، وطلب منها      االس
ة         واع الغریب ات األن ي مكون ریكة ف ة ش ت آمنظم ات، وعين ظ النب ة لحف ةالعالمي رامج    الغازی ن الب ر م ي آثي  ف

دد  GISPوقامت أمانة   . المواضيعية ا               بع ك المسؤوليات، بم اء بتل ا  من الخطوات االستهاللية نحو الوف  طرح  فيه
ة وبعض      بإصدار  ویب سایت ذي خریطة متفاعلة بين المشارآين فيها وتقوم           ات نشرة اعالمي ع مستوى     الكتيب  لرف
ة أدوات  ة محفظ ي وترجم عيد االقليم ى الص وعي عل تراتيجية GISPال ى واالس ة ال ين العالمي ية  الفاللغت رنس

امج         أفضلواالسبانية، وقامت برعایة اصدار عدد من الكتيبات المرجعية عن           ي وضع برن  الممارسات وشرعت ف
 . وتتخذ خطوات استهاللية نحو انتاج محفظة أدوات بحریةالغازیةتدریبي ذي مودوالت بشأن األنواع الغریبة 

و        خالل -240 ات ممثل ين، :  مناقشة هذا البند أدلى ببيان د،             االرجنت ا، الهن دا، مصر، غان نغالدش، آن تراليا، ب اس
دا   يا، ایرلن ة (أندونيس اد بالنياب ياالتح ه     األوروب مام الي ذة باالنض دول اآلخ ا وال اء به دول األعض د وال ن ی والبل

ا   ا وروماني وب    ) المرشحين بلغاری نغال، جن االو، الس دا، ب ا، نيوزیلن ا، ماليزی ان، آيني ا، الياب انواتو، افریق د، ف  تایلن
 .امبياز

 )أي البریة( أیضا ببيان ممثل هيئة المدافعين عن الحياة اآلبدة أدلى -241

على اثر القاء البيانات وافق الفریق العامل على أن یقوم الرئيس باعداد نص منقح لمشروع المقرر یضم                  -242
 .التعدیالت المقترحة من القاعة، آي ینظر فيه الفریق العامل في اجتماع الحق

ر -243 ه ال نظ ي اجتماع ل ف ق العام وم 15 الفری ر 18 ی من   2004 فبرای ة تتض ن القاع ة م ة مقدم ي ورق  ف
 .مشروع مقرر عن األنواع الغریبة التي تهدد األنظمة االیكولوجية أو الموائل أو األنواع

                                                 
∗ ونوه بأنه ال یعتقد أن مؤتمر األطراف . قدم أحد الممثلين اعتراضًا رسميًا خالل العملية التي أدت إلى اعتماد ذلك المقرر   

صفة ممثلين عن تحفظات على اإلجراءات المؤدیة الى وأعرب ب. یستطيع أن یقر بحق اقتراحًا أو نصًا یكون عليه اعتراض رسمي 
 ).324 – 294 الفقرات UNEP/CBD/COP/6/20أنظر (اعتماد هذا المقرر 
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دا                 -244 يا، ایرلن د، أندونيس ا، الهن دا، فرنس ل، آن ة عن    (أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، استراليا، البرازی بالنياب
ا                ا وروماني دین المرشحين بلغاری ي االنضمام والبل ا،       )االتحاد األوروبي والبلدان اآلخذة ف ا، آيني ا، جامایك ، ایطالي

 .ماليزیا، نيوزیلندا، النرویج، االتحاد الروسي، سيشيل

ر    19 یوم   16استأنف الفریق العامل في اجتماعه الـ      -245 ة من القاعة          2004 فبرای ي ورق ة من      نظره ف  مقدم
 )).ح(8المادة (الرئيس بشأن األنواع الغریبة التي تهدد األنظمة االیكولوجية أو الموائل أو األنواع 

دا      -246 ا، ایرلن دا، اثيوبي تراليا، آن ين، اس و االرجنت د ممثل ذا البن ات تحت ه ى ببيان اد  (أدل ن االتح ة ع بالنياب
 .، النرویج، جنوب افریقا)رشحين بلغاریا ورومانيااألوروبي والبلدان اآلخذة في االنضمام والبلدین الم

ي           -247 د ف ذا البن رئيس بشأن ه ة من ال استأنف الفریق العامل األول مرة أخرى نظره في ورقة القاعة المقدم
 .2004 فبرایر 20 یوم 19اجتماعه الـ

دا   -248 ل، ایرلن و البرازی ات ممثل ى ببيان د (أدل ي والبل اد األوروب ن االتح ة ع مام  بالنياب ي االنض ذة ف ان اآلخ
 .، نيوزیلندا، سيشيل)والبلدین المرشحين بلغاریا ورومانيا

رر        -249 روع المق فه مش ة بوص ة العام ى الجلس ه ال ه الحالت د تعدیل رر بع روع المق ى مش ة عل ت الموافق تم
(UNEP/CBD/COP/7/18)  

 األطراف في مشروع المقرر  ، نظر مؤتمر2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة  -250
 )) .ح(8المادة (بشأن األنواع الغریبة التي تهدد األنظمة اإلیكولوجية أو الموائل أو األنواع 

ذآر ممثل أستراليا أن حكومته تأسف ألنه لم یتم التوصل إلى صيغة تستعمل آترویسة تتعلق بالتجارة  -251
افق اآلراء على أن یكون مفهومًا أن األطراف ستقوم بتنفيذ وتساند أستراليا تو. وبالشؤون المتصلة بالتجارة 

 .المقرر بطریقة تتمشى مع ما عليها من إلتزامات وما لها من حقوق دولية 

 ، في صيغته المعدلة شفویًا ، بوصفه UNEP/CBD/COP/7/18تمت الموافقة على مشروع المقرر  -252
 .لي  الوارد نصه في المرفق بالتقریر الحا7/13المقرر 

  البيولوجي والسياحةالتنوع 19-7
وم            7-19 العامل األول البند     الفریق ناول ت -253 ي اجتماعه الحادي عشر ی ر    17 ف ان    2004 فبرای ه  وآ  أمام

امن  ا الث ة عن عمل اجتماعه ة الفرعي ر الهيئ ك تقری ي ذل ذآرات (UNEP/CBD/COP/7/3)ف ين وم ن األم  م
دة  ين ع ترآة ب ذي عن القضایا المش اتالتنفي اریر: قطاع ذ تق ة عن التنفي  (UNEP/CBD/COP/7/13) مرحلي

روع وع     ومش ة التن ي اتفاقي راف ف ؤتمر األط ابع لم اع الس ررات لالجتم وجي مق  البيول
(UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2) 

الجهود               األمانة قالت -254 د رحب ب ان ق ؤتمر األ طراف آ د أن م ذا البن ترآة  في معرض تقدیمها له ين  المش  ب
ا أحرز من          العالميةتنوع البيولوجي واليونيب ولجنة التنمية المستدامة والمنظمة        اتفاقية ال   للسياحة، وأحاط علما بم

 المستدامة في األنظمة االیكولوجية المعرضة للمخاطر وطلب         للسياحةتقدم في وضع مشروع الخطوط االرشادیة       
ين  ن األم ذيم ا التنفي ب التش ادیة عق وط االرش روع الخط تعرض مش د  أن یس روع بع رض المش ور وأن یع
 قامت الهيئة الفرعية    لذلكوتبعا  .  السابع لمؤتمر األ طراف    االجتماع على الهيئة الفرعية لتنظر فيه قبل        استعراضه

ة         ادئ التوجيهي امن باستعراض مشروع المب ا الث ي اجتماعه ياحة ووضعت     بشأن ف ة الس وجي وتنمي وع البيول  التن
تقبل  وات المس أن خط ذ. توصيات بش ان ول ؤتمرا ف ة    م ة الفرعي ي توصيات الهيئ ر ف ى النظ دعو ال راف م  األط

(UNEP/CBD/COP/7/3) ذي عن          8/5 األول، التوصية    المرفق ين التنفي  خطوات  وفي أیة مقترحات من األم
ي   لة واردة ف رى ذات ص ات أخ ة معلوم ة وأی ة الفرعي يات الهيئ وء توص ي ض تقبل ف ةالمس  الوثيق

(UNEP/CBD/COP/7/13). 

الل -255 و  خ ات ممثل ى ببيان د ادل ذا البن ة ه تراليا،:  مناقش دا،   اس ا، آن وانا، بلغاری نن، بتس ز، بي ا، بيلي  البهام
دا         غامبيا،اآوادور، مصر، فرنسا،     يا، ایرلن د، اندونيس ا، الهن ة  ( ماليزیا، مالدیف، المكسيك، بنم ة متكلم  عن  بالنياب
ا،     ) البلدین المرشحين بلغاریا ورومانيا    اليه و  االنضمام اآلخذة في    االتحاد األوروبي والبلدان   ان، آيني جامایكا، الياب

 .، ترآيا، فنزویالاغن السوریة، تایلند، توالعربيةالكویت، العربية السعودیة، سویسرا، الجمهوریة 

 .االمریكية أیضا ببيان المراقب عن الوالیات المتحدة أدلى -256

 . بشأن التنوع البيولوجياألصليين آذلك ببيان المحفل الدولي للسكان وأدلى  -257
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ى            على -258 ق العامل عل ق الفری ات واف ذه البيان رر،        أن اثر ه نقح لمشروع المق داد نص م رئيس باع وم ال  یق
 . ینظر فيه الفریق العامل في اجتماع الحقآيیضم التعدیالت المقترحة من القاعة، 

وم   15ه ال     تحت هذا البند استمع الفریق العامل االول في اجتماع         -259 ر    18ی ان مشترك    2004 فبرای ى بي  ال
ن  Accion Ecologica, Consumers Association Penang, Ecumenical Coalition onم

Tourism, Forest Peoples Programme, International Support Centre for Sustainable 
Tourism, Netherlands Centre for Indigenous Peoples, Sahabat Alam Malaysia, Third 

World Network and Tourism Investigation and Monitoring Team 

نوهت األمانة بأن الخطوط االرشادیة بشأن التنوع البيولوجي وتنمية السياحة آانت نتيجة لعملية تشاور  -260
ي العملية ویكون طویلة دامت أآثر من ثالث سنوات وأتاحت فرصة واسعة ألصحاب المصلحة آي یشارآوا ف

 .لهم تأثير فيها

نظر الفریق العامل بعد ذلك في ورقة من القاعة تتضمن مشروع مقرر مقدم من الرئيس عن التنوع  -261
 .البيولوجي والسياحة

بالنيابة عن االتحاد األوروبي (أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، استراليا، البرازیل، آندا، فرنسا، ایرلندا  -262
 .، آينيا، نيوزیلندا، االتحاد الروسي، سویسرا)ن اآلخذة في االنضمام والبلدین المرشحين بلغاریا ورومانياوالبلدا

تمت الموافقة على مشروع المقرر بشأن التنوع البيولوجي والسياحة، بعد تعدیله شفویا، الحالته بوصفه  -263
 .(UNEP/CBD/COP/7/L.10)مشروع المقرر 

 ، نظر مؤتمر األطراف في مشروع 2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11 الـ في الجلسة العامة -264
 . الوارد نصه في المرفق بالتقریر الحالي7/14 وأقره بوصفه المقرر UNEP/CBD/COP/7/L.10المقرر 

 

 واألحكام المتصلة بها) ي (8 المادة  19-8
ولدى . 2004 فبرایر 12 في الخامسة المنعقدة  بالبحث في جلسته8-19 الفریق العامل الثاني البند تناول -265

 الثالث للفریق مفتوح العضویة العامل بين الدورات االجتماعالنظر في هذا البند، آان أمام الفریق العامل تقریر 
 المتصلة بها في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي واألحكام) ي (8المخصص للمادة 

(UNEP/CBD/COP/7/7) ررات لالجتماع السابع لمؤتمر األطراف  مقومشروع
(UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2) من النص العربي (208-180 الصفحات.( 

 التنفيذي عن اآلثار الناجمة عن المعاهدة األمين أمام الفریق العامل أیضا، آوثيقة إعالمية، مذآرة وآان -266
واألحكام المتصلة ) ي (8 المسائل التي تشملها المادة  لألغذیة والزراعة علىالنباتيةالدولية بشأن الموارد الجينية 

 .(UNEP/CBD/COP/7/INF/18) بها

، آان قد قرر عقد اجتماع 6/10 مقرره تقدیمه للبند، ذآر ممثل األمانة أن مؤتمر األطراف، في في -267
قبل االجتماع السابع واألحكام المتصلة بها، ) ي (8 للمادة المخصصللفریق مفتوح العضویة العامل بين الدورات 

 وهو بها،واألحكام المتصلة ) ي (8 إحراز مزید من التقدم في برنامج العمل بشأن المادة لتأمينلمؤتمر األطراف 
، آان مؤتمر 6/10 المقرر وفي. 5/16البرنامج الذي اعتمده مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس في المقرر 

 التجميعي عن الحالة واالتجاهات في المعارف التقریراألولى من وضع األطراف قد قرر أیضا البدء في المرحلة 
 األصلية والمحلية المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المجتمعات والممارسات لدى اراتواالبتك
 .المستدام

ز  واستعرض التقدم المحر2003قد اجتمع في دیسمبر ) ي (8 للمادة الفریق العامل المخصص وآان -268
وبحث الفریق العامل أیضا تقریرا عن .  العمل وإدماجها في البرامج المواضيعيةبرنامجفي أولویات المهام في 

 لألثر الثقافي تقييمات األولى من وضع التقریر التجميعي، باإلضافة إلى المبادئ التوجيهية إلجراء المرحلة
 تجرى، أو یحتمل أن تؤثر، في مواقع مقدسة أنح والبيئي واالجتماعي المترتب على أعمال التطویر التي یقتر

.  والمياه التي درجت تلك المجتمعات على شغلها أو استعمالهاواألراضيلدى المجتمعات األصلية والمحلية 
 اآلليات: أیضا مزیدا من األعمال آما یلي، ضمن أمور أخرى) ي (8 المخصص للمادة العاملوبحث الفریق 

 التقنيين عن أدوار ومسؤوليات الخبراءصلية والمحلية في تنفيذ االتفاقية، وتقریر فریق التشارآية للمجتمعات األ
 التابعة لالتفاقية، وعن مواصلة تطویر شبكات االتصال المعلوماتنقطة اتصال موضوعية داخل آلية غرفة تبادل 

راتيجيات لحمایة المعارف  األصلية والمحلية، وآذلك عن تقييم فاعلية االستالمجتمعاتالستخدامها من جانب 
 . واالبتكارات والممارسات وذلك على أساس توليفة من المنهجيات المالئمةالتقليدیة
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 بنود إضافية، تتعلق بمسائل نقل التكنولوجيا والتعاون فيها، ثالثة الفریق العامل أیضا وبحث -269
 األصليةئم المعني بقضایا الشعوب  وتوصيات المنتدى الدا،(GURTs) استخدام الجينات تقييدوتكنولوجيات 

 .المقدمة إلى االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

، )بالنيابة عن المجموعة األفریقية( أستراليا، البرازیل، آندا، مصر ممثلو مناقشة هذا البند، تحدث خالل -270
، )ا ورومانيا آدول مرشحة لالنضمام وبلغاری،األوروبي ودول االنضماماالتحاد بالنيابة عن ( ایرلندا اندونيسيا،

 آوریا، جمهوریة، الفلبين، )بالنيابة عن مجموعة الدول النامية الجزریة الصغيرة( باالو النرویج،المكسيك، 
، رواندا، أسبانيا، سویسرا، )أوروباباألصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجموعة وسط وشرق (االتحاد الروسي 

 .تحدةترآيا، وجمهوریة تنزانيا الم

 األصلية بشأن التنوع البيولوجي، والشبكة الدولية لنساء للشعوب ممثلو المنتدى الدولي وتحدث -271
 . التنوع البيولوجي، ومنتدى نساء المجتمعات األصلية في جنوب آسيابشأنالمجتمعات األصلية 

وخالل . 2004 فبرایر 12في  المنعقدة السادسة الفریق العامل مناقشاته تحت هذا البند في جلسته واصل -272
االتحاد بالنيابة عن  (ایرلندا بنغالدیش، بوليفيا، البرازیل، آندا، النمسا،المناقشة، تحدث ممثلو األرجنتين، 

 نيبال، ناميبيا،، اليابان، آينيا، ماليزیا، ) االنضمام، وبلغاریا ورومانيا آدول مرشحة لالنضمامودولاألوروبي، 
 .ربية السعودیةالفلبين، والمملكة الع

 لألمم المتحدة والمنظمة الدولية للملكية التابع أیضا ممثال المنتدى الدائم لقضایا الشعوب األصلية وتحدث -273
 .الفكریة

 .Etc الدولية و مجموعة التجاریة أیضا ممثال الغرفة وتحدث -274

بالنيابة عن (حدث ممثل ایرلندا ، ت2004 فبرایر 13 المنعقدة في العامل، الجلسة الثامنة للفریق في -275
 ).، ودول االنضمام، وبلغاریا ورومانيا آدول مرشحة لالنضماماألوروبي االتحاد

 . الدوليةالتجاریة أیضا ممثل الغرفة وتحدث -276

قدمها  من القاعة، نظر الفریق العامل في ورقة 2004 فبرایر 17 في المنعقدة جلسته الثانية عشرة، في -277
وتحدث ممثلو أستراليا، آندا، . واألحكام المتصلة بها) ي (8 بشأن المادة اتمقررتوي على مشروع تحالرئيس 
 آدول ورومانيا األعضاء، ودول االنضمام، وبلغاریا ا، ودولهة األوروبيالجماعةبالنيابة عن  (ایرلندامصر، 

 . وزامبيا،ترآيا، ماليزیا، نيوزیلندا، النرویج، الفلبين، سویسرا، )مرشحة لالنضمام

 االجتماع تقریر ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية بشأن التنوع البيولوجي في أن یعكس ورغب -278
 حال وسطا وافقت عليه أطراف، مّثلیقلقه بأن النص الحالي المطروح أمام االجتماع في الورقة غير الرسمية 

 . األصليالنصوأعرب عن تحفظه بأن هذا النص أضعف بكثير من 

 . أیضا ممثل الغرفة التجاریة الدوليةوتحدث -289

 على اثر مشاورات بين الوفود استأنف الفریق العامل في مشروع 2004 فبرایر 19في جلسته الـ یوم  -280
 . وما یتصل بها من أحكام) ي(8المقرر بشأن المادة 

بالنيابة عن (ا، آولومبيا، ایرلندا، أدلى ببيان ممثلو آل من انتيغوا وبربودا، بوليفيا، البرازیل، آند -281
، المكسيك، )االتحاد األوروبي والدول األعضاء والبلدان اآلخذة باالنضمام والبلدین المرشحين بلغاریا ورومانيا

 .النرویج، رواندا، السنغال

رة  على اثر مشاورات بين الوفود استأنف الفریق العامل م2004 فبرایر 19 یوم 17في االجتماع الـ -282
 .ومایتصل بها من أحكام) ي(8أخرى نظره في مشروع المقرر بشأن المادة 

بالنيابة عن االتحاد األوروبي والبلدان اآلخذة باالنضمام اليه (أدلى ببيانات آل من أثيوبيا، ایرلندا  -283
 .، المكسيك، أوروغواي)والبلدین المرشحين بلغاریا ورومانيا

 ، واصل الفریق العامل نظره في مشروع المقررات المتعلقة 2004ر  فبرای20 یوم 19في الجلسة  -284
 . وما یتصل بها من أحكام ) ي(8بالمادة 
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متكلمًا بالنيابة عن االتحاد األوروبي والبلدان اآلخذة باإلنضمام والبلدین المرشحين (قال ممثل إیرلندا ،  -285
جتماع أن الوفود هذه البلدان قد ساند مشروع المقررات ، فقال أنه البد أن تدون في تقریر اال) بلغاریا و رومانيا

وأن موافقته النهائية في الجلسة العامة مرتهنًا بالحل المرضي للقضایا المتعلقة بالمناطق المحمية وبالخطة 
 .االستراتيجية لالتفاقية 

وما یتصل بها من ) ي (8دة على أثر إلقاء البيانات ، تمت الموافقة على مشروع المقررات المتعلقة بالما -286
 ، UNEP/CBD/COP/L.19وتم توزیع مشروع المقررات تحت الرمز . أحكام ، إلحالتها إلى الجلسة العامة 

وهي الوثيقة التي أعيد إصدارها بعد ذلك ألسباب تقنية بوصفها مشروع المقرر 
UNEP/CBD/COP/L.19/Rev.1. 

 – ، تناول مؤتمر األطراف المقررات ألف 2004 فبرایر 20م  من االجتماع یو11في الجلسة العامة الـ  -287
 ، وفي معرض تقدیم هذا المشروع قام ممثل األمانة UNEP/CBD/COP/L.19/Rev.1طاء في الوثيقة 

بتصحيح تقني بحذف الجملة التي ظهرت في الوثيقة المعاد إصدارها والتي لم تكن موجودة  في النص السابق 
 .غير المنقح 

على تسأل بشأن سبب هذا الحذف ، قالت األمانة أنه آان من المفهوم أن هناك توافق في اآلراء على رد  -288
فذآر عدة أطراف أنه في رأیهم لم یتحقق وافق في اآلراء على حذف تلك الجملة ، . حذف الجملة المذآورة 

 .وأعرب أحد األطراف عن قلقه على وجود صياغة مختلفة للمقرر نفسه 

رئيس الفریق العامل الثاني أنه یرى أن النص المشار إليه ال ینبغي حذفه من الصيغة المنقحة قال  -289
 .لمشروع المقرر 

بعد إجراء مشاورات غير رسمية قال منفذة نيوزیلندا بأن الوثيقة المعاد إصدارها تضمنت أآثر من  -290
ولن تعرقل .افق آراء األطراف عليها وتم توزیعها بدون مناقشتها للحصول علي تو. مجرد تغيرات صياغيه 

نيوزیلندا التوصل إلى توافق في اآلراء حول الموافقة على الوثيقة ، غير أنها غير مرتاحة إلى الوضع الحرج 
وقد . ویبدو أن عملية غير سليمة بالمرة قد استعملت في صياغة مشروع المقررات . الذي وضعت نيوزیلندا فيه 

. فتراض الخطئ بأن مشروع مقرر صدر عن هيئة فرعية إنما هو نص مقدس ال یمس  عن اإل– جزئيا -نشأ ذلك 
وقررت ممثلة نيوزیلندا أن دور الهيئة الفرعية إنما هو إعداد مشورة وإحالة آراء إلى مؤتمر األطراف ، الذي هو 

 .لمعتمدة لهذا الغرض الهيئة التي تتخذ القرارات النهائية في الجلسات العامة دون سواه ، ومن جانب الوفود ا

بشأن مشروع المقررات ، تستطيع حكومتها أن توافق على األنظمة الفریدة لحمایة ما لدى مجتمعات  -291
السكان األصليين والمحليين من معارف وابتكارات وممارسات ، وقالت أن النظر في هذه األنظمة هو أمر 

إنجاز هذه ) CBS(ما تنوى أن تشارك بشأن الغابات بيد أنها إضافت أن حكومتها ، بين. ضروري وهام معًا 
المهمة ، إال أنها ترغب في أن توضح أن عمل وفدها في أي محفل واستجابة ألي مقرر تتم الموافقة عليه في 

 .الدورة الحالية من االجتماع ، إنما یكون مقرر خاضعًا للوالیة الوطنية 

 طاء الوارد - ألف7/16 دون تعدیلها لوصفها المقررات تمت بعد ذلك الموافقة على مشروع المقررات -292
 .نصها بالتقریر الحالي 

قالت ممثلة نيوزیلندا أن حكومتها قد انضمت إلى الموافقة بتوافق اآلراء على جميع المقررات المقدمة  -293
تعلق بالخطوط  حاء ، الم16 /7بيد أنه ، فيما یتعلق بالمقرر . وما یتصل بها من أحكام ) ي(8تحت المادة 

من االتفاقية فإن ) ي(8 ، فهي تعرب عن تحفظها الذي مفاده أنه وفقًا للمادة Akwe Konاإلرشادیة الطوعية 
 في نيوزیلندا ، سوف ینظر فيه في ضوء تمشيها مع السياسة الداخلية الطوعيةتطبيق هذه الخطوط اإلرشادیة 

وبعد هذا . ية متطورة ووفقًا لحقوق السكان األصليين والتشریع الوطني ، ومع ما یجرى وضعه من معایير دول
  .الطوعيةالنظر قد ترغب نيوزیلندا في أن تقدم مزید من التعلق على تلك الخطوط اإلرشادیة 

أعرب ممثل أثيوبيا عن مساندته لوجهة نظر نيوزیلندا ألن دور أیة هيئة الفرعية إنما هو إعداد مشورة  -294
 .یملك إصدار المقررات النهائية في الجلسات العامة لمؤتمر األطراف ، الذي 

 )2، الفقرة 14المادة ( والجبر التعویضي المسؤولية  19-9
ولدى . 2004 فبرایر 16 المنعقدة في التاسعة بالبحث في جلسته 9-19 الفریق العامل الثاني البند تناول -295

: ين التنفيذي عن القضایا المشترآة بين عدة قطاعـات مذآرة األمالعاملالنظر في هذا البند، آان أمام الفریق 
 ومشروع مقررات لالجتمـاع السابـع لمؤتمـر ،(UNEP/CBD/COP/7/13) عن التنفيـذ مرحليـةتقاریر 

 ). العربيالنصمن  (209 الصفحة (UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2)األطـراف 
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، إلى األمين 6/11طراف آان قد طلب، في مقرره  األمانة أن مؤتمر األممثل تقدیمه لهذا البند، ذآر لدى -296
 بالمسؤولية أمور أخرى، أن یدعو إلى عقد اجتماع فریق الخبراء القانونيين والتقنيين المعني ضمنالتنفيذي، 

 من المقرر، 1 آما تنص الفقرة الفریق،وُآلف .  من االتفاقية14 من المادة 2والجبر التعویضي في سياق الفقرة 
، وإجراء المزید من تحليل المسائل ذات الصلة 2 وفقا للفقرة التنفيذيلمعلومات التي جمعها األمين باستعراض ا

 مؤتمر طلب، 6/11 من المقرر 2وباإلضافة إلى ذلك، وفقا للفقرة .  والجبر التعویضيبالمسؤوليةالمتعلقة 
 المعلومات والمسائل هذهل ليلتح جراءوااألطراف إلى األمين التنفيذي مواصلة جمع المعلومات ذات الصلة 

 هذه المعلومات وإتاحة المعنية، المنظمات ومع ،والحكوماتاألخرى المرتبطة بذلك، بالتعاون مع األطراف 
وقام األمين التنفيذي بجمع المعلومات وإجراء . والتقنيينوالتحليل قبل انعقاد اجتماع فریق الخبراء القانونيين 

وطلب .  الوثائق المالئمة لالجتماع المقترح لفریق الخبراء القانونيين والتقنيينعدوأتحليل للمسائل ذات الصلة، 
 في ذلك المنظمات بما التنفيذي أیضا، ترشيحات من األطراف والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة، األمين

تقنيين مؤهلين، وقام  خبراء قانونيين وبأسماءغير الحكومية وأمانات االتفاقيات، وحصل منها على ترشيحات 
وآان من المنتظر أن ینعقد اجتماع فریق الخبراء القانونيين . االجتماعباختيار قائمة مؤقتة من الخبراء لهذا 

 انعقادوفي ضوء عدم . غير أن االجتماع لم ینعقد نظرا لنقص األموال.  في مونتریال2003 یونيووالتقنيين في 
ویرد .  العمل في المستقبلسيري نظر فن، قد یرغب الفریق العامل في الاجتماع الخبراء القانونيين والتقنيي

 مجموعة مشروعات المقررات التي أعدها األمين التنفيذيمشروع مقرر بهذا المعنى في 
UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2 من النص العربي (209 الصفحة.( 

 االنضمام،ودول   األوروبياالتحادنيابة عن بال( األرجنتين، ایرلندا ممثلو مناقشة هذا البند، تحدث خالل -297
 حدةالمت، سویسرا، وجمهوریة تنزانيا )وبلغاریا ورومانيا آدول مرشحة لالنضمام

 على عرض حكومته تقدیم المساندة لعقد اجتماع للخبراء المعنيين التأآيد آلمته، أعاد ممثل سویسرا وفي -298
 . التعویضيوالجبربالمسؤولية 

 المسؤولية والجبر التعویضي آما ورد بشأنلكلمات، وافق الفریق العامل على مشروع المقرر  هذه ابعد -299
 إلى الجلسة العامة إلحالته) العربيمن النص  (209 الصفحة ،UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2في الوثيقة 

 .(UNEP/CBD/COP/7/L.5)آمشروع مقرر 

 ، نظر مؤتمر األطراف في مشروع 2004رایر  فب20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة الـ  -300
 . الوارد نصه في المرفق بالتقریر الحالي 7/17 ، وأقره بوصفه UNEP/CBD/COP/7/L.5المقرر 

 )11المادة ( الحافزة التدابير   19-10
. 2004 فبرایر 16 المنعقدة في التاسعة بالبحث في جلسته 10-19 الفریق العامل الثاني البند تناول -301

 تقریر االجتماع التاسع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية العاملولدى النظر في هذا البند، آان أمام الفریق 
 ومشروع مقررات لالجتماع السابع لمؤتمر األطراف ،(UNEP/CBD/COP/7/4) والتكنولوجية

(UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2) من النص العربي (218-210 الصفحات.( 

 التنفيذي عن التقریر التجميعي بشأن األمين أمام الفریق العامل أیضا، آوثيقة إعالمية، مذآرة وآان -302
 .(UNEP/CBD/COP/INF/13) األطراف والمنظمات منالمعلومات والتدابير الحافزة المتلقاة 

األمين ، إلى 6/15 األمانة أن مؤتمر األطراف طلب، في مقرره ممثل تقدیمه لهذا البند، قال لدى -303
 بإزالة الكفيلة بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، بوضع مقترحات لتطبيق الوسائل والطرائق یقوم، أن "التنفيذي 

 ورشة عمل بشأن التدابير الحافزة على بدعوةولهذا الغرض، قام األمين التنفيذي ". أو تخفيف الحوافز الضارة 
، بمساندة مالية 2003 یونيه 5 إلى 3نعقاد بمونتریال بكندا، من  ، لإلالمستدامحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 

 التاسع، في نتائج اجتماعهاونظرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، في .  هولنداحكومةمن 
في المرفق ، الواردة 9/9وبموجب التوصية . الموضوعورشة العمل وفي مذآرة أعدها األمين التنفيذي عن خلفية 

 مؤتمر األطراف الفرعية أوصت الهيئة ،(UNEP/CBD/COP/7/4) الفرعيةبتقریر االجتماع التاسع للهيئة 
.  إلزالة الحوافز الضارة أو التخفيف منهاوالوسائلبأن یجري مزیدا من البحث في مقترحات لتطبيق الطرائق 

، طلب 6/15ووفقا للمقرر . بشأن التدابير الحافزة عن تنفيذ برنامج العمل توصياتواعتمدت الهيئة الفرعية عدة 
 التدابير الحافزة المقدمة بشأن یواصل تجميع ونشر المعلومات أن"  األطراف أیضا إلى األمين التنفيذي مؤتمر

وفي الوثيقة ".  والوسائل األخرى المعلوماتمن األطراف والمنظمات، من خالل آلية غرفة تبادل 
(UNEP/CBD/COP/INF/13) تجميعا للمعلومات المقدمة من األطراف والمنظماتالتنفيذي األمين قدم  .

 أیضا، بدعم مالي من حكومة هولندا، آتيبا عن المقترحات الرامية لتصميم األمانةوباإلضافة إلى ذلك، نشرت 
 بهذا المرفق  القرص الممغنطواحتوي.  التدابير الحافزة التي اعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه السادسوتنفيذ

 معلومات وفيرة عن التدابير هذهالكتيب على نسخة من الصفحات المنقحة للتدابير الحافزة على االنترنت، وقدمت 
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 إطار هذا البند، ُدعي مؤتمر األطراف إلى بحث وفي. الحافزة الواردة من األطراف والحكومات والمنظمات
طراف، على األخص، إلى استعراض واعتماد المقترحات  مؤتمر األوُدعي.  من الهيئة الفرعية9/9التوصية 

 . إلزالة الحوافز الضارة أو التخفيف منهاوالوسائللتطبيق الطرائق 

بالنيابة ( األرجنتين، أستراليا، البرازیل، فنلندا، اندونيسيا ایرلندا ممثلو مناقشة هذا البند، تحدث خالل -304
، مالي، السنغال، جنوب )لالنضماماریا ورومانيا آدول مرشحة  وبلغنضمام، األوروبي، ودول االاالتحادعن 

 .أفریقيا، وتونس

 . غير الرسمية بشأن هذا البندالمشاورات هذه الكلمات، وافق الفریق العامل على مواصلة بعد -305

ر ، واصل الفریق العامل مناقشته حول التدابي2004 فبرایر 18 في المنعقدة جلسته الثالثة عشرة، في -306
 .الحافزة

 االنضمام، وبلغاریا ودول األوروبي، االتحادبالنيابة عن  (ایرلندا ممثلو األرجنتين، أستراليا، وتحدثو -307
 ).ورومانيا آدول مرشحة لالنضمام

 . العامل على مواصلة المشاورات غير الرسمية بشأن هذا البندالفریق هذه الكلمات، وافق وبعد -308

 .، واصل الفریق العامل مناقشته لهذا البند2004 فبرایر 18 في المنعقدة عشرة،  جلسته الرابعةفي -309

 . وآنداأستراليا، ممثلو األرجنتين، وتحدث -310

 بعين االعتبار التعليقات التي طرحت تأخذ هذه الكلمات، ذآر الرئيس أنه سيعد ورقة غير رسمية بعد -311
 .لالعامأثناء المناقشة، لتقدیمها إلى الفریق 

 نظر الفریق العامل في ورقة من القاعة تتضمن مشروع 3004 فبرایر 19 یوم 16في االجتماع الـ  -312
 .مقرر بشأن التدابير الحافزة

بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودول االنضمام (أدلى ببيانات آل من االرجنتين، البرازیل، ایرلندا  -313
 .اوروغواي، )والبلدین المرشحين بلغاریا ورومانيا

 .على اثر هذه البيانات وافق الفریق العامل على مواصلة مشاوراته غير الرسمية في هذا الشأن -314

 . واصل الفریق العامل مناقشته لهذا البند2004 فبرایر 19 یوم 17في االجتماع الـ  -315

نيابة عن االتحاد األوروبي بال(ألقى ببيانات آل من االرجنتين، استراليا، البرازیل، آندا، ایرلندا  -316
 ).والبلدان اآلخذة باالنضمام والبلدین المرشحين بلغاریا ورومانيا

 ، تناول الفریق العامل النظر في ورقة مقدمة من القاعة بعد 2004 فبرایر 20 یوم 18في الجلسة الـ  -317
على مشروع المقرر بإحالته إلى فتمت الموافقة . تنقيح نصها ، تتضمن مشروع مقرر یتعلق بالتدابير الحافزة 

 .UNEP/CBD/COP/7/L.33الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر 

 نظر مؤتمر األطراف في مشروع المقرر 2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة الـ  -318
UNEP/CBD/COP/7/L.33.  

 أنه یشعر بقلق شدید بشأن السياسات المطبقة قال ممثل األرجنتين أنه یود أن یدون في تقریر االجتماع -319
. في مجال الحوافز ، فهي تسبب تشبهات وتدیر بالشروط المتعلقة بالموارد الطبيعية وباالقتصاد في األرجنتين 

وقضية قيام البلدان القویة بصرف إعانات غير عادلة لمساندة زراعتها إنما هي قضية سياسية وال یمكن حلها في 
 ، 25 ، 24 ، 21 ، 20 ، 14 إلى 8 ، 6 ، 5 ، 1وأعرب عن قلقه العميق من جراء الفقرات . الـي االجتماع الح

ورأي أنه هذه الفقرات ینبغي استعراضها من جدید وإعادتها .  من مشروع المقرر 41 إلى 37 ، 36 ، 34
 . صياغتها في االجتماع القادم للهيئة الفرعية 

 الوارد نصه 7/18 بوصفه المقرر UNEP/CBD/COP/7/L.33رر تمن الموافقة على مشروع المق -320
 .في المرفق بالتقریر الحالي 

 )15المادة ( على الموارد الجينية وتقاسم منافعها الحصول   19-11
. 2004 فبرایر 11 في بالبحث في جلسته الرابعة المنعقدة 11-19 الفریق العامل الثاني البند تناول -321

 مفتوحة العضویة بشأن بناء القدرات من أجل الخبراءد، آان أمام الفریق العامل تقریر ورشة ولدى النظر في البن
 االجتماع بين وتقریر ،(UNEP/CBD/ABS/EW-CB/1/3) منافعها وتقاسمالحصول على الموارد الجينية 

 ،(UNEP/CBD/COP/7/5) 2010 عامالدورات بشأن برنامج العمل متعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى 
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 المخصص المعني بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها عن اجتماعه العضویةوتقریر الفریق العامل مفتوح 
تقاریر :  من األمين التنفيذي بشأن القضایا الشاملة لعدة قطاعاتومذآرة ،(UNEP/CBD/COP/7/6)الثاني 

 األطراف لمؤتمرالسابع  ومشروع مقررات لالجتماع ،(UNEP/CBD/COP/7/13) التنفيذمرحلية عن 
(UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2)، العربيمن النص  (238 إلى218 الصفحات من.( 

 بصدد الموارد اإلبالغ أمام الفریق العامل أیضا، آوثائق إعالمية، دراسة تقنية بشأن متطلبات وآان -322
حاد الدولي للعلوم  ورسالة من رئيس االت،(UNEP/CBD/COP/7/INF/17)الجينية والمعارف التقليدیة 

 (UNEP/CBD/COP/7/INF/39) إلى األمين التنفيذي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي موجهةالبيولوجية 

 خطة العمل الذي أعدته ورشة الخبراء مفتوحة مشروع تقدیمه لهذا البند، ذآر ممثل األمانة أن لدى -323
لموارد الجينية وتقاسم منافعها، قد أدرج في مشروع  على االحصولالعضویة بشأن بناء القدرات من أجل 

وذآر ممثل األمانة أیضا أن ورشة الخبراء تناولت في . UNEP/CBD/COP/7/Add.2المقررات في الوثيقة 
 المصطلحات استخدام، بحث مسائل 6/24 الثاني، وآما طلب منها مؤتمر األطراف بموجب المقرر اجتماعها

 عن علم، والحاجة إلى بناء القدرات المسبقةيهية، وتدابير التأآد من الموافقة الواردة في خطوط بون التوج
 في تنفيذ ترتيبات الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المصلحةومنهجيات أخرى لمساعدة األطراف وأصحاب 

 الخبراءن ورشة  العامل أیضا إلى بحث التوصيات المقدمة بشأن آل هذه المسائل من آل مالفریقوُدعي . منافعها
 .مفتوحة العضویة والفریق العامل مفتوح العضویة المخصص

 أستراليا، بنغالدیش، آندا، آولومبيا األرجنتين، مناقشة هذا البند، تحدث ممثلو الجزائر، خالل -324
 بالنيابة عن(، آوستاریكا، مصر ) أمریكا الالتينية والكاریبيمجموعةباألصالة عن نفسها وبالنيابة عن (

 االنضمام، وبلغاریا ورومانيا ودول األوروبي، االتحادبالنيابة عن (، اندونيسيا، ایرلندا )األفریقيةالمجموعة 
، النرویج، ) التنوعالشدیدةبالنيابة عن البلدان ذات األفكار المتماثلة و(، اليابان، المكسيك )آدول مرشحة لالنضمام

 . تنزانيا المتحدةریةجمهوباالو، سویسرا، تایلند، ترآيا، أوغندا، 

 .(UPOV) الجدیدة النباتات تحدث ممثل االتحاد الدولي لحمایة أنواع آما -325

 . التنوع البيولوجيبشأن أیضا ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية وتحدث -326

 السيدین  بينالمشترآة هذه الكلمات، وافق الفریق العامـل على إنشـاء فریق اتصال تحت الرئاسـة بعد -327
Francois Pythoud) سویسرا ( وDavid Hafashimana) وهاء من داللمراجعة صياغة القسمين ) أوغندا 

بشأن الحصول وتقاسم المنافع عند تجميع مشاریع المقررات الذي یعد آي ینظر فيه مؤتمر . صيةمشروع التو
 .األطراف في اجتماعه السابع 

، استمـع الفریـق العامـل إلى تقریـر من السيد 2004 فبرایـر 13ي  جلستـه الثامنـة، المنعقدة ففي -328
David Hafashimana) أیضا ممثل المنظمة الدولية للملكية وتحدث. عن أعمال فریق االتصال) أوغندا 

 .الفكریة

  مؤقتاتقریرا) سویسرا (Pythoud، قدم السيد 2004 فبرایر 17 جلسته الحادیة عشرة، المنعقدة في في -329
 من العناصر، فقد جرى تكوین مجموعة من عددوذآر أنه بينما أحرز تقدم بشأن . عن عمل فریق االتصال

، الهند، ة األوروبيالجماعة آندا، الصين، آولومبيا، اثيوبيا، البرازیل،أصدقاء الرئيس، تضم األرجنتين، أستراليا، 
.  وجنوب أفریقيا، وذلك للتشاور بشأن القضایا المعلقةي، االتحاد الروس المكسيك، النرویج،، ماليزیا،آينيااليابان، 

 األطراف في االتفاقية تساؤل، شرح أن المندوبين قرروا أن تتكون مجموعة أصدقاء الرئيس من ممثلي علىوردا 
 الدولي للشعوب األصلية بشأن المنتدىغير أنه أآد لالجتماع أن الشواغل التي أعرب عنها المراقبون من . فقط
 .لفریقاوع البيولوجي سيتم إدراجها في نتائج التن

 إلى تقریـر من السيد العامـل، استمع الفریـق 2004 فبرایـر 18 جلسته الثالثة عشرة، المنعقدة في في -330
Pythoud) عمل فریق االتصالعن) سویسرا . 

 غير رسمية تحتوي قةور، بحث الفریق العامل 2004 فبرایر 18 جلسته الرابعة عشرة، المنعقدة في في -331
 .منافعهاعلى مشروع مقررات بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم 

 أن الوثيقة آانت مماثلة أساسا لمشروع المقررات األمانة تقدیمه للورقة غير الرسمية، أآد ممثل لدى -332
من  (238 إلى218 منالصفحات  UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2  التجميعية للمقرراتالواردة في الوثيقة

 . توصية فریق االتصالعلى بناء، وأن القسمين اللذین تغيرا آانا دال وهاء فقط، )النص العربي

 ودول االنضمام، وبلغاریا ورومانيا ، األوروبياالتحادبالنيابة عن ( ممثال آولومبيا، ایرلندا وتحدث -333
 ).لالنضمامآدول مرشحة 
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 نظر الفریق العامل في ورقة من القاعة تتضمن مشروع 2004ر  فبرای19 یوم 15في اجتماعه الـ  -334
 .مقرر بشأن الحصول وتقاسم المنافع المتصلة بالموارد الجينية

بالنيابة عن البلدان الشدیدة التباین (أدلى ببيانات آل من االرجنتين، البرازیل، فرنسا، ماليزیا، المكسيك،  -335
 .لروسي، تایلند، جمهوریة تنزانيا المتحدة، بيرو، االتحاد ا)والمتماثلة التفكير

وألقى بيانات .  نظره في مشروع المقرر2004 فبرایر 19 یوم 16واصل الفریق العامل في اجتماعه الـ  -336
ایرلندا ) بالنيابة عن المجموعة االفریقية(ممثلو آل من االرجنتين، استراليا، آندا، الصين، آولومبيا، مصر 

، اليابان، ماليزیا، )د االوروبي والبلدان اآل خذة باالنضمام والبلدین المرشحين بلغاریا ورومانيابالنيابة عن االتحا(
 .اوغندا, المكسيك، نيوزیلندا، سویسر ا

أعربت ممثلة تایلند عن اهتمام حكومتها بالمشارآة في اجتماع للفریق العامل المخصص المفتوح  -337
فع، وأیدت عرضها استضافة اجتماع للفریق العامل المخصص في فترة العضویة المعني بالحصول وتقاسم المنا

فرحب االجتماع بالعرض الكریم من حكومة . ما بين انعقاد الدورات قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األ طراف
 .تایلند

م  نظره في ورقة قاعة االجتماع التي تض2004 فبرایر 19 یوم 17واصل الفریق العامل في االجتماع  -338
 .مشروع مقرر بشأن الحصول وتقاسم المنافع فيما یتصل بالموارد الجينية

بالنيابة عن االتحاد األوروبي والبلدان اآلخذة باالنضمام (أدلى ببيانات آل من آندا، اثيوبيا، ایرلندا، -339
 .، ماليزیا، المكسيك)والبلدین المرشحين بلغاریا ورومانيا

 ، في ورقة مقدمة من القاعة ، منقحة 2004 فبرایر 20 یوم 19ه الـ نظر الفریق العامل في جلست -340
 . وتتضمن مشروع مقرر بشأن الحصول على وتقاسم المنافع فيما یتعلق بالموارد الجينية 

بالنيابة عن االتحاد األوروبي والبلدان اآلخذة في االنضمام والبلدین المرشحين (قال ممثل إیرلندا  -341
أنه یود أن یدون في تقریر االجتماع أن وفده یساند مشروع المقرر وأن قبوله النهائي في  ) بلغاریا ورومانيا

 .الجلسـة العامة إنما یرتهن بإیجاد حل مرّض للقضایا المتعلقة بالمناطق المحمية وبالخطة االستراتيجية لالتفاقية 

 .أدلى ممثل آندا ببيان  -342

ات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع فيما یتصل بالموارد الجينية ، تمت الموافقـة على مشروع المقرر -343
  UNEP/CBD/COP/7/L.28 A-Fإلحالتها إلى الجلسة العامة بوصفها مشروع المقررات 

 ، تناول مؤتمر األطراف مشروع 2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة الـ  -344
  .UNEP/CBD/COP/7/L.28 A-Fالمقررات 

في الجلسة نفسها أعلن ممثل تایالند عرض بلده أن یستضيف اجتماع للفریق العامل المخصص المفتوح  -345
 .فرحب مؤتمر األطراف بعرض تایالند . العضویة المعني بالحصول وتقاسم المنافع 

یة المعني أعلن ممثل أسبانيا عرض بلده أن یستضيف اجتماع للفریق العامل المخصص المفتوح العضو -346
 .ورحب مؤتمر األطراف بعرض أسبانيا .بالحصول وتقاسم المنافع 

 بوصفها UNEP/CBD/COP/7/L.28 A-Fتمت الموافقة بعد ذلك على مشروع المقررات  -347
 . واو ، الوارد نصها في المرفق بالتقریر الحالي – ألف 7/19المقررات 

 
 . المناخوتغير البيولوجي التنوع 19/12

 ذلك في وآان أمامه 2004 فبرایر 18 في اجتماعه التاسع یوم 12-19 العامل األول البند الفریق ولتنا -348
اتفاقية التنوع البيولوجي  فيمذآرات األمين التنفيذي عن مشاریع المقررات لالجتماع السابع لمؤتمر األطراف 

(UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2) التنفيذ مرحلية عن تقاریر:  المشترآة بين عدة قطاعاتوالقضایا 
(UNEP/CBD/COP/7/13) التاسع اجتماعها الهيئة الفرعية عن عمل وتقریر UNEP/CBD/COP/7/4) 

 )9/11 األول التوصية المرفق

 الخامس في معرض تقدیمها لهذا البند واستجابة لطلبات من مؤتمر األطراف في اجتماعيه األمانة قالت -349
 بنشر تقریر عن المناخيين المخصص المعني بالتنوع البيولوجي وتغير والسادس قام فریق الخبراء التقن

 للهيئة الفرعية التي رحبت بالتقریر التاسع االجتماعالترابطات بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، قدم الى 
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تمر وتبعا لذلك دعي مؤ.  علمية یمكن أن تكون أساسا لعمل المستقبلمشورةوزآته لمؤتمر األطراف بوصفه 
 . الصادرة عن الهيئة الفرعية9/11 في التوصية النظراألطراف الى 

العضو في فریق الخبراء التقنيين ) المانيا (Horst Korn بدایة مناقشة هذا البند ألقى ببيان السيد في -350
دفؤ مناخ  فقال ان األنشطة البشریة هي المسؤولة أوال عن تالمناخ،المخصص المعني بالتنوع البيولوجي وتغير 

. البيولوجي الحرارة له آثار مباشرة وغير مباشرة على األنظمة االیكولوجية والتنوع درجةاألرض وأن ازدیاد 
 ولكن خيارات التكيف وتخفيف المناخ بتغير – بل تتأثر الى أبعد حد –وبعض األنظمة االیكولوجية شدیدة التأثر 

 تخفف بعض الوقع القصير األجل والطویل األجل على أنالوقع الداخلة ضمن خطط التنمية المستدامة یمكن 
 األدوات والعمليات لتقييم اآلثار االقتصادیة والبيئية واالجتماعية لمختلف منوتوجد طائفة . التنوع البيولوجي

ویمكن .  التغييرلذلك وسياسات تخفيف الوقع والتكيف مع تغير المناخ واختيار الخيارات لالستجابة مشروعات
لة التنمية المستدامة للبلدان ج لدفع عالغاباتال استخدامات األراضي وتغييرات هذا االستخدام ومشروعات استعم

 منافع تكنولوجية اذا ما وضعت المشروعات مع المراعاة الصریحة وتوفيرالنامية، بينما تتم تنحية الكربون 
 . واالقتصادیة واالجتماعيةالبيئيةلألبعاد 

 عن فأعربرئيس االجتماع التاسع للهيئة الفرعية، ) غانا ( Alfred Oteng-Yeboaد  ببيان السيأدلى -351
والحظت الهيئة الفرعية .  المخصصالتقنيينامتنانه لحكومة فنلندا على مساندتها المالية الجتماعي فریق الخبراء 

فر الجهود لمكافحة تغير المناخ  فان دورها یتمثل في ایجاد تضاالتضافرأنه ما دام الدافع األول للتعاون هو ایجاد 
 . االستعمال المستدامولتشجيعوالتصحر 

 بلغاریا، الكاميرون، آندا، شيلي، البصين، البرازیل،استراليا، بنغال دیش، :  ببيانات ممثلو آل منأدلى -352
ن یمام اليه والبلداألوروبي والبلدان اآلخذة باالنضاالتحاد  بالنيابة عن متكلمة( فنلندا، اندونيسيان، ایرلندا 

 الروسي، سيشيل، االتحاد، اليابان، ملدیف، نيوزیلندا، النرویج، باآستان، باالو، ) بلغاریا ورومانيانيالمرشح
 . زامبيافانواتو،سویسرا، اوآرانيا، جمهوریة تنزانيا المتحدة، تایلند، 

ولية لألراضي الرطبة والمرآز العالمي  والهيئة الدالبریة آذلك ببيانات ممثلو المدافعين عن الحياة أدلى -353
 .للبيئة

 .UNFCC آذلك ببيان ممثل الـوأدلى -354

 الرئيس باعداد نص منقح لمشروع القرار، یضم یقوم اثر هذه البيانات وافق الفریق العامل على أن على -355
 . فيه الفریق العامل في جلسة الحقةینظرالتعدیالت المقترحة من القاعة، آي 

،  في ورقة مقدمة من القاعة2004 فبرایر. 18 . یوم14... في اجتماعه الـ األول الفریق العاملظرن -356
  .التنوع البيولوجي وتغير المناخ تتضمن مشروع مقرر بشأن قدمها الرئيس

اآلخذة بالنيابة عن االتحاد األوروبي والبلدان (تحت هذا البند أدلى ببيانات ممثلو استراليا، آندا، ایرلندا -357
 .باالنضمام إليه ،  ماليزیا، نيوزیلندا، النرویج

تمت الموافقة على مشروع المقرر بعد تعدیله شفویًا إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر  -358
UNEP/CBD/COP/7/L.16 

شروع  ، نظر مؤتمر األطراف في م2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة الـ  -359
 الوارد نصه في المرفق بالتقریر الحالي 7/15 ، وأقره بوصفه المقرر  UNEP/CBD/COP/7/L.16المقرر 

. 

 أعلن ممثل تایالند أن حكومته مستعدة 2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة الـ  -360
 ، وأنها سوف تستضيف ورشة تتعلق بهذا لمواصلة مساندة مزید من العمل بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ

 .الموضوع 

 

 التنفيذ آليات   20 البند
 )21 و 20المادتان ( المالية واآللية المالية الموارد   20-1

ولدى . 2004 فبرایر 13 جلسته السابعة المنعقـدة في في بالبحث 1-20 الفریق العامل الثاني البند تناول -361
 20المادتان ( العامل مذآرات األمين التنفيذي عن الموارد المالية واآللية الماليـة الفریقالنظر في البند، آان أمام 

 العالمية البيئة وعن تقریر مرفق ،(UNEP/CBD/COP/7/18) الموارد المالية اإلضافية –) 21و 
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(UNEP/CBD/COP/7/9)، لالستعراض  ترتيبات –) 21 و 20المادتان  (المالية وعن الموارد المالية واآللية
 .(UNEP/CBD/COP/7/17/Add.5)الثالث لفاعلية اآللية المالية 

 اإلرشادات السابقة تجميع أمام الفریق العامل أیضا، آوثيقة إعالمية، مذآرة األمين التنفيذي عن وآان -362
 .(UNEP/CBD/COP/7/INF/1)الموجهة من مؤتمر األطراف إلى اآللية المالية 

، ُدعي الفریق العامل إلى النظـر في 1-20 البند إطارالبند، قال ممثل األمانة أنه في  تقدیمه لهذا لدى -363
) ج(الخطوط التوجيهية لآللية الماليـة، و ) ب(الموارد الماليـة اإلضافيـة، ) أ: (هيثالثة بنـود فرعيـة مترابطـة، 

 .  الثالث لفاعلية اآللية الماليةاالستعراض

 في آل اجتماعاته المالية، آان مؤتمر األطراف قد نظر في قضایا الموارد )أ(الفرعي  یتعلق بالبند وفيما -364
یتضمن التدابير التي ) 6/16المقرر ( شامل مقرروفي اجتماعه السادس، وافق مؤتمر األطراف على . السابقة

لواردة في الوثيقـة وآانت التوصيـات ا.  ذات الصلة واألمانـةوالمؤسسـاتیجب أن تتخذها األطراف والحكومـات 
UNEP/CBD/COP/7/18 األطراف، في معظمها مع المقررات القائمة التي اعتمدها بالفعل مؤتمر متمشية 

 عمل مع القطاع الخاص من عالقاتمثل رصد المساندة المالية لالتفاقية، والتعاون مع مؤسسات التمویل، وإنشاء 
 والتنوع البيولوجي، وتسخير تدابير خفض أو إلغاء عمالاألخالل مبادرة عالمية بشأن العمل المصرفي وقطاع 

. 2010 البيولوجي واستخدامه المستدام، باإلضافة إلى التمویل لتحقيق هدف التنوعالدین لخدمة أغراض حفظ 
 . مؤتمر األطراف إلى تقدیم توجيهات لمزید من العمل في هذه المجاالتوُدعي

 من االتفاقية، اعتمد مؤتمر 21 أنه وفقا للمادة األمانةآر ممثل ، ذ)ب( یتعلق بالبند الفرعي وفيما -365
وباإلضافة إلى مذآرة التفاهم .  شامال عن أولویات البرنامج آللية التمویلمقررااألطراف، في اجتماعه األول، 

وعة  مجمالالحقة األطراف ومجلس مرفق البيئة العالمية، قدم مؤتمر األطراف في آل من اجتماعته مؤتمربين 
 من التوجيهات إلى آلية التمویل في ضوء مزیدوّدعي المؤتمر إلى تقدیم . من التوجيهات اإلضافية آللية التمویل

 عن تجميع التنفيذي ومذآرة األمين ،(UNEP/CBD/COP/7/9)النظر في تقریر مرفق البيئة العالمية 
 وفي ،(UNEP/CBD/COP/7/INF/1)  الموجهة من مؤتمر األطراف إلى اآللية الماليةالسابقة اإلرشادات

 . األخرى من جدول األعمالالبنودضوء نظره في 

 من االتفاقية، قام مؤتمر 3، الفقرة 21 أنه وفقا للمادة األمانة، ذآر ممثل )ج( یتعلق بالبند الفرعي وفيما -366
الستعراض الثاني في  لمدى فاعلية اآللية المالية في اجتماعه الرابع، وأجرى ااألولاألطراف باالستعراض 

 فاعلية اآللية لتحسينوفي ضوء هذین االستعراضين، اعتمد مؤتمر األطراف عددا من التدابير .  السادساجتماعه
وفي .  االستعـراض مرة آل ثالث سنـواتهذاوفي اجتماعـه الثالث، قرر مؤتمر األطـراف إجراء مثل . المالية

 ومرفق البيئة العالمية استكشاف أوجه التضافر الممكنة التنفيذين ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمي6/17مقرره 
 الثالث ومرفق البيئة العالمية نفسه، وتقدیم اقتراحات عن ترتيبات االستعراض االتفاقيةبين عمليات استعراض 
 .مالية لآللية الالثالثوُدعي مؤتمر األطراف إلى اتخاذ قرار حول االستعراض . لمدى فاعلية اآللية المالية

، ودول االنضمام، وبلغاریا االتحاد األوروبي بالنيابة عن ( مناقشة هذا البند، تحدث ممثال ایرلندا خالل -367
 .، وماليزیا) مرشحة لالنضمامآدولورومانيا 

وتحدث . 2004 فبرایر 13 الثامنة المنعقدة في جلسته الفریق العامل مناقشته حول هذا البند في واصل -368
، آوبا، اندونيسيا، النيجر، )بالنيابة عن مجموعة أمریكا الالتينية والكاریبي(تراليا، آندا، آولومبيا ممثلو أس
 .األمریكية بيرو، رواندا، السنغال، جمهوریة تنزانيا المتحدة، والوالیات المتحدة النرویج،

رفض الوالیات المتحدة  عن قلقها تجاه االجتماع ممثلة آوبا عن رغبتها في أن یعّبر تقریر أعربت -369
 للسماح لكوبا، باعتبارها العضو اإلقليمي في مجلس مرفق البيئة الضروریةاألمریكية إصدار وثائق السفر 

 المنطقة في تمثلونتيجة لذلك، لم .  اجتماعات المجلس المنعقدة في الوالیات المتحدة األمریكيةبحضورالعالمية، 
) بالنيابة عن مجموعة أمریكا الالتينية والكاریبي(آوبا، وأیدتها آولومبيا وأعربت . االجتماعين السابقين للمجلس

 فإن مجلس مرفق البيئة العالمية إما أن یعقد اجتماعاته خارج الوالیات الوضع،عن رأي مفاده أنه إذا استمر هذا 
تخاذ الخطوات لعالج  على االمستضيف أحد الممثلين البلد وحث.  األمریكية أو ینقل مقره إلى بلد آخرالمتحدة

 .مشكلة إصدار وثائق السفر

 بعين االعتبار التعليقات التي أخذ تمقدمة من القاعة ورقة هذه الكلمات، ذآر الرئيس أنه سيعد بعد -370
 . الفریق العاملإلى لتقدیمهاطرحت أثناء المناقشة، 

 أعدها من القاعة العامل في ورقة ، نظر الفریق2004 فبرایر 18 جلسته الثالثة عشرة، المنعقدة في في -371
وفي نفس الوقت، بحث الفریق العامل أیضا .  الموارد المالية اإلضافيةبشأنالرئيس، تحتوي على مشروع مقرر 

 ية المالاآللية أعدها الرئيس، تحتوي على مشروع مقرر بشأن ترتيبات االستعراض الثالث لفعالية من القاعةورقة 
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 االنضمام، ودول األعضاء، ا، ودولهة األوروبيلجماعةبالنيابة عن ا (ایرلندا ممثلو آندا، وتحدث -372
 .، وسویسرا)وبلغاریا ورومانيا آدول مرشحة لالنضمام

 ألصدقاء الرئيس، تحت الرئاسة المشترآة بين العضویة الفریق العامل على تكوین فریق مفتوح وافق -373
تكون، على األقل، من ییضا على أن فریق أصدقاء الرئيس ینبغي أن  العامل أالفریقووافق . ممثلي آندا والسنغال

 رواندا، السنغال، الفلبين، آندا، آولومبيا، آوبا، ایرلندا، اليابان، نيوزیلندا، النيجر، النرویج، بيرو، ممثلي
 .، جمهوریة تنزانيا المتحدة.وسویسرا

 في ورقة منقحة من القاعة مقدمة 2004 فبرایر 19 یوم 17نظر الفریق العامل في اجتماعه الـ  -374
الرئيسين المتشارآين ألصدقاء الرئيس بشأن  الموارد المالية واآللية المالية، تتضمن مشروع مقرر عن موارد 

 .وتولى الرئيس المشارك من آندا تقدیم مشروع القرار. مالية اضافية

مة بوصفه مشروع المقرر تمت الموافقة على مشروع القرار الحالته الى الجلسة العا -375
(UNEP/CBD/COP/7/L.24). 

نظر الفریق العامل في االجتماع نفسه في ورقة منقحة من القاعة مقدمة من الرئيسين المتشارآين  -376
ألصدقاء الرئيس بشأن الموارد المالية واآللية المالية، تتضمن مشروع مقرر یتعلق بالترتيبات الخاصة 

 .وتولى الرئيس المشارك من آندا تقدیم مشروع المقرر. ة اآللية الماليةباالستعراض الثالث لفعالي

تمت الموافقة على مشروع المقرر الحالته الى الجلسة العامة  بوصفه مشروع  -377
 .(UNEP/CBD/COP/7/L.25)المقرر

رآين في االجتماع نفسه نظر الفریق العامل في ورقة من القاعة مقدمة أیضا من الرئيسين المشا -378
ألصدقاء الرئيس بشأن الموارد المالية واآللية المالية، تتضمن مشروع مقرر یتعلق باصدار مزید من االرشاد الى 

 .وتولى الرئيس المشارك من آندا تقدیم مشروع المقرر. اآللية المالية

 الرئيس بشأن وافق الفریق العامل مؤقتا على مشروع المقرر ریثما تظهر نتيجة اجتماع الحق ألصدقاء -379
وتمت الموافقة على مشروع المقرر المتعلق بإصدار مزید من اإلرشاد إلى اآللية . الموارد المالية واآللية المالية

 .UNEP/CBD/COP/7/L.26المالية إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر 

 مؤتمر األطراف في مشروع  نظر2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة الـ  -380
 ، وأقرها ، في صياغتها المعدلة شفویًا ، UNEP/CBD/COP/7/L.24. :L.25 and L.26المقررات 

 . ، الوارد نصها في المرفق بالتقریر الحالي 7/20 و 7/22 و 7/21بإعتبارها على التوالي المقررات 

 ، الفقرة 28 ، قال الرئيس أنه وفقًا للمادة 2004 فبرایر 27 من االجتماع یوم 12في الجلسة العامة الـ  -381
 ، من بروتوآول قرطاجنة ، فإن مؤتمر األطراف مدعوًا إلى أن ینظر في إصدار إرشاد فيما یتعلق باآللية 3

، بشأن اإلرشاد إلى اآللية المالية ، UNEP/CBD/COP-MOP/1/L.7واسترعى االنتباه إلى التوصية .المالية 
تمت الموافقة عليها ، بعد تعدیلها شفویًا في االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل آاجتماع وهي التوصية التي 

 .لألطراف في البروتوآول 

قال ممثل األرجنتين أنه ال یستطيع أن یقبل نص التوصية ، التي تقيد حصول بلده على موارد مرفق  -382
تي توصل فيها فریق من أصدقاء الرئيس إلى النص المشار إليه وتسأل أیضًا عن شفافية العملية ال. البيئة العالمية 

وإضاف أن األرجنتين بصدد اتخاذ . ، الذي یراه للمرة األولى ، ورأي أن بعض جوانب المقرر تحتاج إلى تعدیل 
التدابير الالزمة قبل التصدیق على بروتوآول قرطاجنة ، ووضعت فعًال إطار وطنيًا للسالمة األحيائية وغرفة 

. وتود األرجنتين تحسين البنية األساسية وتحتاج إلى مساندة نحو هذه الغایة . تبادل معلومات السالمة األحيائية 
 .من التوصية ) ب(2وفي هذا الصدد قال أنه ال یستطيع أن یقبل الصياغة الحالية للفقرة 

صفهم مندوبين تمت تعينهم آممثلين تكلم ممثلو البرازیل والهند ونيجيریا وأوآرانيا ، متحدثين أیضًا بو -383
إقليمين في فریق أصدقاء الرئيس ، فأعربوا أن تفهمهم لموقف األرجنتين ، وأقترحوا بإعادة النظر في التوصية 

 .وتعدیلها 

تحدثت ممثلة المملكة المتحدة وآان آالمه أیضا بوصفه رئيسًا لفریق أصدقاء الرئيس ، فإشار إلى أن  -384
 على أساس متوازن إقليميًا ، وقد أهيب بأعضائه خالل المفاوضات أن یتشاور مع بلدان إقليمهم الفریق قد اختير

وهو غير طبيعي من حيث أنه یسمح بإسداء . الذي عينه ، ومشروع التوصية إنما هو حل وسط منطقي ومتوازن 
صعوبة القضایا المطلوب وقالت الممثلة أنها تفهم . المساعدة إلى بلدان ليست بعد أطراف في البروتوآول 

معالجتها في سبيل التصدیق على البروتوآول ، غير أنه من المتعذر إسداء جميع أنواع المساعدة إلى غير 
 .األطراف ، إذا أنها في هذه الحالة قد تفتقر إلى حافز یدفعها إلى التصدیق 
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لقدرة قد استعمل آأداة أو حافز أعرب ممثل زمبابوي عن قلقه بشأن قضية بناء القدرة ، إذ أن بناء ا -385
 . وهذا فيه تمييز مجحف للبلدان النامية ، وليست جميع البلدان هي التي تحتاج إلى مساعدة . للتصدیق 

 متحدثًا بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول اآلخذة باالنضمام والبلدین المرشحين –تكلم ممثل إیرلندا  -386
 .ثلين على عدم فتح باب المناقشة من جدید بشأن التوصية بلغاریا ورومانيا ، فحث المم

أعرب ممثلو آندا وشيلي وباآستان وبيرو وأوروغواي عن مساندتهم إلى الموقف الذي أعربت عنه  -387
 .األرجنتين 

على أثر مناقشات بين األرجنتين والبرازیل وآندا وإیرلندا ونيجيریا وباآستان ونيوزیلندا والمملكة  -388
 . من المشروع ) ب (2تحدة ، أعلن ممثل نيجيریا تعدیل متفق عليه للفقرة الم

  .7/20بهذا التعدیل تمت إقرار التوصية إلدراجها في المقرر  -389
 )3، الفقرة 18المادة ( العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلومات التعاون   20-2

. 2004 فبرایر 12 فيبحث في جلسته السادسة المنعقدة  بال2-20 الفریق العامل الثاني البند تناول  -390
 التنفيـذي عن التقریـر المرحلي عن آليات التنفيـذ األميـنولدى النظر في البنـد، آان أمام الفریـق العامـل مذآرات 

(UNEP/CBD/COP/7/17)، تبادل المعلومـات أثناء الفتـرة بين الدورات غرفـة وأنشطـة آليـة 
(UNEP/CBD/COP/7/17/Add.1)، للجنة االستشاریة غير الرسمية آللية غرفة التشغيلية واإلجراءات 

 السابـع لمؤتمـر لالجتمـاع ومشـروع مقـررات ،(UNEP/CBD/COP/7/17/Add.6)تبادل المعلومـات 
 ).من النص العربي (247-245 و 241 الصفحات (UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2)األطـراف 

 استخدام موقع تحليل العامل أیضا، آوثائق إعالمية، مذآرات األمين التنفيذي عن  أمام الفریقوآان -391
 ونتائج ،(UNEP/CBD/COP/7/INF/11)االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي على شبكة االنترنت 

 ولـوجيالبي ألنشطـة آليـة غرفـة تبـادل المعلومـات في االتفاقيـة المتعلقـة بالتنـوع المستقـلاالستعراض 
(UNEP/CBD/COP/7/INF/12)، اإلقليمي األفـریقي آلليـة غرفـة تبـادل المعلومـات االجتمـاع وتقریـر 
(UNEP/CBD/COP/7/INF/3)، المشترك ألمریكا الالتينية والكاریبي عن آلية اإلقليمي وتقاریر االجتماع 

بناء الشراآات من خالل إقامة الشبكات : ن معلومات التنوع البيولوجي لألمریكتيوشبكةغرفة تبادل المعلمومات 
 المشترك آللية غرفة تبادل المعلومات لالتفاقية اإلقليمي واالجتماع ،(UNEP/CBD/COP/7/INF/4) الفعالة

 . (UNEP/CBD/COP/7/INF/5) لمنطقة وسط وشرق أوروبا البيولوجيالمتعلقة بالتنوع 

 عرض عام لكل على UNEP/CBD/COP/7/17ن الوثيقة  تقدیمه لهذا البند، ذآر ممثل األمانة ألدى -392
 العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلومات على بندین التعاونویحتوي البند الفرعي بشأن . هذه البنود الفرعية

 للجنة التشغيليةتقریر مرحلي عن آلية غرفة تبادل المعلومات وعلى مسودة لإلجراءات :  هماإضافيين،فرعيين 
الوثيقة مذآرة األمين التنفيذي تحت هذا البند في وتقدم . ریة غير الرسميـةاالستشـا

UNEP/CBD/COP/7/17/Add.1 مفصال عن االنجـازات واألنشطة التي قامت بها آلية غرفة استعراضا 
 على UNEP/CBD/COP/7/17/Add.6تحتوي الوثيقة . 6/18 و 6/14 المعلومـات لدعم المقررین تبادل

وُدعي الفریق . 6/18 للمقرر استجابة أعدت التيللجنة االستشاریة غير الرسمية والمقترحة شغيلية اإلجراءات الت
 .UNEP/CBD/COP/7/17/Add.1 الوثيقةالعامل إلى النظر في التوصيات الواردة في 

االنضمام،  األوروبي، ودول االتحادبالنيابة عن  (ایرلندا مناقشة هذا البند، تحدث ممثلو أستراليا، خالل -393
 .، جمهوریة إیران اإلسالمية، النرویج، باالو، وتونس) آدول مرشحة لالنضمامورومانياوبلغاریا 

. 2004 فبرایر 13 جلسته السابعة المنعقدة في في الفریق العامل مناقشته في إطار هذا البند واصل -394
بالنيابة عن مجموعة (، الصين، آولومبيا  بلجيكا، بورآينا فاصو، آندابنغالدیش،وخالل المناقشة، تحدث ممثلو 

االتحاد الروسي، بيرو ،  المكسيك،، اثيوبيا، جامایكا، اليابان، آيریباتي، مالي، ) الالتينية والكاریبيأمریكا
 .السنغال، سویسرا، تایلند، تونغا، وأوغندا

االعتبار التعليقات التي  بعين أخذ تمن أوراق القاعة ورقة هذه الكلمات، ذآر الرئيس أنه سيعد بعد -395
 . الفریق العاملإلى لتقدیمهاطرحت أثناء المناقشة، 

 من القاعة الفریق العامل الثاني في ورقة نظر، 2004 فبرایر 16 جلسته العاشرة، المنعقدة في في -396
ریة غير  تبادل المعلومات، واإلجراءات التشغيلية للجنة االستشاغرفةتحتوي على مشروع مقررین بشأن آلية 

 . غرفة تبادل المعلومات، على التواليبآليةالرسمية المعنية 
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األوروبي، ودول االنضمام، وبلغاریا االتحاد بالنيابة عن ( أیضا ممثلو بوتسوانا، آندا، ایرلندا وتحدث -397
 .، اليابان، مالي، نيوزیلندا، السنغال، وتونس) مرشحة لالنضمامآدولورومانيا 

الهما إلى الجلسة العامة آمشروعي أح شفهيا، وتعدیلهمااع على مشروعي المقررین بعد  االجتمووافق -398
 .UNEP/CBD/COP/7/L6 A and Bمقرریين 

 نظر مؤتمر األطراف في مشروع 2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة الـ  -399
 ألف وباء الوارد 7/23لمقررین  ، وأقرهما بوصفهما اUNEP/CBD/COP/7/L. 6 A and Bالمقررین 

 .نصهما في المرفق بالتقریر الحالي 

 )13المادة ( والتوعية الجماهيریة التثقيف   20-3

ولدى . 2004 فبرایر 13 في بالبحث في جلسته السابعة المنعقدة 3-20 الفریق العامـل الثاني البند تناول -400
 عن المبادرة العالمية بشأن االتصال والتثقيف التنفيذياألمين النظر في البند، آان أمام الفریق العامل مذآرة 

 خالل الفترة ما بين الجماهيریةتقریر عن أنشطة االتصال والتثقيف والتوعية : (CEPA)والتوعية الجماهيریة 
 ومشروع مقررات لالجتماع السابع لمؤتمر األطراف ،(UNEP/CBD/COP/7/17/Add.4)انعقاد الدورات 

(UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2) العربيالنصمن  (249 الصفحة .( 

 االستشاري العامل للفریق أمام الفریق العامل أیضا، آوثيقة إعالمية، تقریر االجتماع الرابع وآان -401
 .(UNEP/CBD/COP/7/INF.10)لخبراء أنشطة االتصال والتثقيف والتوعية الجماهيریة 

 الوارد في مذآرة األمين التنفيذي في الوثيقة التقریرانة أن  تقدیمه لهذا البند، ذآر ممثل األملدى -402
UNEP/CBD/COP/7/17/Add.4 العالمية بشأن المبادرة، الذي اعتمدته 6/19 استجابة للمقرر أعد 

 استعراضا تفصيليا عن حالة تنفيذ الفقرات ذات التقریروقدم . (CEPA) الجماهيریةاالتصال، والتثقيف والتوعية 
 العالمية، ویعطي تجميعا لألنشطة المنجزة والنتائج المحققة آاستجابة المبادرة بشأن 6/19مقرر الصلة من ال

 عن حالة التنفيذ تفصيلياوقد قدم التقریر أیضا استعراضا .  من ذلك المقرر12 و 4 ألحكام الفقرتين مباشرة
آما قدم تحليال للدروس . 6/19 بالمقرر  في المرفقالواردةوالنتائج المحققة في آل من العناصر الثالثة للبرنامج 

 التنفيذ الشاملة، وخلص إلى بعض التوصيات المقترحة لكي ینظر فيها االجتماع عمليةالمستفادة، مع الترآيز على 
 والنظر بصفة العالمية،وقد یرغب الفریق العامل في اإلحاطة علما بتقریر المبادرة .  لمؤتمر األطرافالسابع

 .ت المقترحة الواردة فيهخاصة، في التوصيا

، )بالنيابة عن مجموعة أمریكا الالتينية والكاریبي (وبربودا مناقشة هذا البند، تحدث ممثلو أنتيغوا خالل -403
 عن االتحادبالنيابة ( آندا، الصين، آولومبيا، آوبا، فرنسا، ألمانيا، اندونيسيا، ایرلندا البرازیل،األرجنتين، بليز، 
، جامایكا، آيریباتي، مالوي، ماليزیا، ) مرشحة لالنضمامآدولالنضمام، وبلغاریا ورومانيا األوروبي، ودول ا
 . بيرو، الفلبين، وأسبانياباالو،هولندا، النرویج، 

 . أیضا ممثال اليونسكو واالتحاد الدولي للحفظوتحدث -404

 .االیكولوجية BIOM أیضا ممثل حرآة وتحدث -405

 بعين االعتبار التعليقات التي طرحت أثناء أخذ تمن القاعة ورقة الرئيس أنه سيعد  هذه الكلمات، ذآربعد -406
 . الفریق العاملإلى لتقدیمهاالمناقشة، 

 مقدمة من القاعة، نظر الفریق العامل في ورقة 2004 فبرایر 18 جلسته الثالثة عشرة، المنعقدة في في -407
 .ف والتوعية الجماهيریة التثقيبشأنمن الرئيس، تحتوي على مشروع مقرر 

 األوروبي، ودول االنضمام، وبلغاریا االتحادبالنيابة عن ( ممثلو أنتيغوا وباربودا، آندا، ایرلندا وتتحدث -408
 .، النرویج، وباالو) مرشحة لالنضمامآدولورومانيا 

 . التنوع البيولوجيبشأن أیضا ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية وتحدث -409

 . غير الرسمية بشأن هذا البندالمشاورات هذه الكلمات، وافق الفریق العامل على مواصلة عدب -410

 على اثر مشاورات غير رسمية بين الوفود استأنف الفریق 2004 فبرایر 19 یوم 15في االجتماع الـ  -411
 ).13ادةالم(العامل نظره في ورقة من القاعة تتضمن مشروع مقرر بشأن تثقيف الجمهور وتوعيته 

بالنيابة عن االتحاد األوروبي والبلدان اآلخذة باالنضمام (ألفى ببيانات ممثلو انتغوا وبربودا، ایرلندا  -412
 ).والبلدین المرشحين بلغاریا ورومانيا
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 واصل الفریق العامل نظره  في مشروع المقرر، وألقى ببيانات 2004 فبرایر 19 یوم 17في الجلسة  -413
بالنيابة عن االتحاد األوروبي والبلدان اآلخذة باالنضمام والبلدین المرشحين (وبربودا، ایرلندا ممثلو انتيغوا 
 ).بلغاریا ورومانيا

تمت الموافقة على مشروع المقرر بعد تعدیله شفویا الحالته الى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر  414
(UNEP/CBD/COP/7/L.22). 

 نظر مؤتمر األطراف في مشروع المقرر 2004 فبرایر 20جتماع یوم  من اال11في الجلسة الـ  -415
UNEP/CBD/COP/7/L.22 الوارد نصه في المرفق 7/24 وأقره بصياغته المعدلة شفویًا ، بوصفه المقرر 

 .بالتقریر الحالي 

  الوطنياإلبالغ   20-4
ولدى . 2004 فبرایر 13 في المنعقدة  بالبحث في جلسته الثامنة4-20 الفریق العامل الثاني البند تناول -416

 بين الدورات المعني ببرنامج العمل المتعـدد السنوات ماالنظر في البند، آان أمام الفریـق العامـل تقریر اجتمـاع 
 الوطنيـة الثالثـة التقاریـر وتوجيهـات بشأن ،(UNEP/CBD/COP/7/5) 2010لمؤتمـر األطـراف حتى عام 

(UNEP/CBD/COP/7/17/Add.2)،اإلبـالغ الوطني :  ومذآـرة األميـن التنفيـذي عن آليـات التنفيـذ
(UNEP/CBD/COP/7/17/Add.3)، السابـع لمؤتمـر األطـراف لالجتمـاع ومشـروع مقـررات 
(UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2) من النص العربي (251-249 الصفحات.( 

 السنویة الثانية التقاریرتحليل للمعلومات الواردة في  أمام الفریق العامل أیضا، آوثائق إعالمية، وآان -417
(UNEP/CBD/COP/7/INF/2)، المواضيعية تجميع للمعلومات في التقاریر – والتنوع البيولوجي للجبال 

 تجميع – للغابات الييولوجي والتنوع ،(UNEP/CBD/COP/7/INF/6)عن التنوع البيولوجي للجبال 
 الموسعة بشأن التنوع البيولوجي للغابات العمل الطوعية عن تنفيذ برامج للمعلومات الواردة في التقاریر

(UNEP/CBD/COP/7/INF/7)، تجميـع للمعلومـات في التقاریـر المواضيعيـة عن – المحميـة والمناطـق 
 تجميـع للمعلومـات – والتعـاون فيها التكنولوجيـا ونقل ،(UNEP/CBD/COP/7/INF/8)المناطـق المحميـة 

 وبحث ،(UNEP/CBD/COP/7/INF/9) نقل التكنولوجيا والتعاون فيها عنواردة في التقاریـر المواضيعية ال
 (UNEP/CBD/COP/7/INF/22)"   البيولوجيللتنوع التحدي العالمي – 2010 عام" نتائج االجتماع بشأن 

من المقرر ) د (3 في الفقرة  األطراف آان قد طلب،مؤتمر تقدیمه لهذا البند، ذآر ممثل األمانة أن لدى -418
 یعد مسودة شكل للتقاریر الوطنية الثالثة لكي ینظر فيه االجتماع السابع لمؤتمر أن، إلى األمين التنفيذي 6/25

وفي الفقرتين .  الشكلهذا عن إعداد إرشادات UNEP/CBD/COP/7/17/Add.2وقدمت الوثيقة . األطراف
 التنفيذي أن یحلل التقاریر الوطنية الثانية األمين أیضا إلى ألطرافا، طلب مؤتمر 6/25من المقرر ) ب(و ) أ(

وطلب إلى األمين التنفيذي أیضا أن یواصل تشخيص وتحليل .  الوطنيةالتقاریروخبرات األطراف في إعداد 
وقد احتوت الوثيقة .  منعت األطراف من إتمام تقاریرها الوطنيةالتياألسباب 

UNEP/CBD/COP/7/17/Add.3 العاملوُدعي الفریق .  موجز لالستنتاجات المأخوذة من هذا التحليلىعل 
 251-149 الصفحات في .UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2إلى النظر في مشروع المقررات في الوثيقة  

 ).من النص العربي(

بالنيابة عن ( أستراليا، البرازیل، آندا، ایرلندا وبربودا، مناقشة هذا البند، تحدث ممثلو أنتيغوا خالل -419
 نامبيا، ماليزیا،، اليابان، آينيا، ) ودول االنضمام، وبلغاریا ورومانيا آدول مرشحة لالنضمام، األوروبياالتحاد

 . ترآيا، أوغندا، وجمهوریة تنزانيا المتحدةتایلند،نيبال، نيوزیلندا، النرویج، جمهوریة آوریا، االتحاد الروسي، 

 .ة العالمية أیضا ممثل مرفق البيئوتحدث -420

 بعين االعتبار التعليقات التي طرحت أخذ رسمية تغير ورقة هذه الكلمات، ذآر الرئيس أنه سيعد بعد -421
 . الفریق العاملإلى لتقدیمهاأثناء المناقشة، 

، نظر الفریق العامل في ورقة غير رسمية 2004 فبرایر 18 جلسته الثالثة عشرة، المنعقدة في في -422
 . اإلبالغ الوطنيبشأن، تحتوي على مشروع مقرر أعدها الرئيس

 األوروبي، ودول االنضمام، االتحادبالنيابة عن  (ایرلندا ممثلو أنتيغوا وبربودا، أستراليا، آندا، وتحدث -423
 .، النرویج، وباالو) آدول مرشحة لالنضمامورومانياوبلغاریا 

 الجلسة العامة آمشروع مقرر إلى مشروع المقرر، بعد تعدیله شفهيا، إلحالته اعتمد -424
(UNEP/CBD/COP/7/L8). 
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 ، نظر مؤتمر األطراف في مشروع المقرر 2004 فبرایر 20 یوم 11في الجلسة العامة الـ  -425
UNEP/CBD/COP/7/L8 الوارد نصه في المرفق بالتقریر الحالي 7/25 ، وأقره بوصفه المقرر . 

  الدوليةوالمبادراتى ومع المنظمات  مع االتفاقيات األخرالتعاون   21 البند
ولدى . 2004 فبرایر 16 بالبحث في جلسته التاسعة المنعقدة في 21 الفریق العامل الثاني البند تناول -426

 عن التعاون مع االتفاقيات األخرى ومع التنفيذيالنظر في البند، آان أمام الفریق العامل مذآرة من األمين 
حول هذا الموضوع هو التجميع مقررال ومشروع ،(UNEP/CBD/COP/7/19)لية المنظمات والمبادرات الدو
 ). العربيالنصمن  (251 الصفحة (UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2) الذي قام به األمين التنفيذي

 في نتائج االجتماع النظر أمام الفریق العامل أیضا، آوثيقة إعالمية، مذآرة األمين التنفيذي عن وآان -427
 .(UNEP/CBD/COP/7/INF/22) " البيولوجي التحدي العالمي للتنوع – 2010 معا "بشأن 

 أن مؤتمر األطراف قد اعترف دوما بأهمية التجانس والتناسق األمانة تقدیمه لهذا البند، ذآر ممثل لدى -428
 على جدول ستدیمام األخرى ومع المنظمات والمبادرات الدولية، واعتبر هذه المسألة بندا االتفاقياتوالتضافر مع 

دور االتفاقية في :  یتعلقان بالتعاوناستراتيجيينوفي الخطة االستراتيجية، أعد مؤتمر األطراف هدفين . أعماله
 األدوات والعمليات الدولية ذات الصلة لتعزیز التجانس بين السياسات، وأن جميعالتشجيع على إقامة التعاون بين 

، أعاد 6/20 مقررهوفي . د بنشاط تنفيذ االتفاقية بشكل یتسق مع إطار آل منها األخرى آانت تسانالدوليةالعمليات 
 وعدة مقررات أخرى، إلى وضع عدد المقرر،ودعا هذا . مؤتمر األطراف التأآيد على أهمية تعزیز التعاون

 االجتماع أوصىوعالوة على ذلك، .  والمبادرات واالتفاقياتالمنظماتمحدد من األنشطة المتعلقة بالتعاون مع 
، بأن 2010 األطراف حتى عام لمؤتمرما بين الدورات المفتوح العضویة المعني ببرنامج العمل المتعدد السنوات 

 التنفيذي أن ینشئ شراآة عالمية بشأن التنوع البيولوجي، األمينیطلب مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع إلى 
 بتسهيل البيولوجينوع البيولوجي، على أن تقوم أمانة اتفاقية التنوع  الرئيسية المتعلقة بالتالدوليةتشمل المنظمات 

 تنفيذ االتفاقات واألدوات والعمليات وتحسينهذه العملية، في سبيل تعزیز التضافر وتفادي ازدواجية الجهود، 
 UNEP/CBD/COP/7/19 األمين التنفيذي الواردة في الوثيقة مذآرةوتقدم . المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 مجال التي أجریت منذ االجتماع السادس لمؤتمر األطراف، ونظرت في الخبرة في التعاونية لألنشطة استعراضا
 البيولوجي التي أثارها التنوعالتعاون وقامت بتحليلها، وتناولت آليات التعاون ومسألة الشراآة العالمية بشأن 

 .اجتماع ما بين الدورات

 إلى أنه بالرغم من عدم وجود نموذج واحد للتعاون البندن التنفيذي بشأن هذا  أیضا مذآرة األميوأشارت -429
وُدعي .  الناجح على المستویين المقابلين لمثيليهما في الخطة االستراتيجيةالتعاونالناجح، یمكن رؤیة أمثلة عن 

 لمؤتمر متعدد السنوات عملال العامل إلى النظر في تقریر األمين التنفيذي، واعتماد التوصية حول برنامج الفریق
 عالمية بشأن التنوع البيولوجي، وتحدید مهام وطبيعة هيكل هذه شراآة بصدد إنشاء 2010األطراف حتى عام 

 74 الفقرة في النقطة األخيرة، قد یرغب الفریق العامل في الرجوع إلى األسئلة المثارة في النظرولدى . الشراآة
 .UNEP/CBD/COP/7/19ة في الوثيقة من مذآرة األمين التنفيذي الوارد

 االتحادبالنيابة عن ( هذا البند، تحدث ممثلو أستراليا، بينين، آمبودیا، اندونيسيا، ایرلندا مناقشة خالل -430
، اليابان، مالي، المسيك، نيوزیلندا، ) مرشحة لالنضمامآدولاألوروبي، ودول االنضمام، وبلغاریا ورومانيا 

 . السنغال، سویسرا، والمملكة المتحدة لبریطانيا العظمى وشمال ایرلنداقطر،و، النيجر، نيجيریا، بير

 واتفاقية رامسار، وبرنامج األمم المتحدة والزراعة، أیضا ممثلو منظمة األمم المتحدة لألغذیة وتحدث -431
 . لتغير المناخاإلطاریةللبيئة، واتفاقية األمم المتحدة 

 بعين االعتبار التعليقات التي طرحت أخذ رسمية تغير ورقةئيس أنه سيعد  هذه الكلمات، ذآر الربعد -432
 . الفریق العاملإلى لتقدیمهاأثناء المناقشة، 

 نظر الفریق العامل في ورقة من القاعة تتضمن مشروع 2004 فبرایر 19 یوم 17في االجتماع الـ  -433
 .ولية األخرىمقرر عن التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الد

بالنيابة عن االتحاد األوروبي والبلدان اآلخذة (أدلى ببيانات انتيغوا وبربودا، استراليا، بنغالدش، ایرلندا  -434
، جامایكا ، اليابان، المكسيك، نيوزیلندا، النرویج، جمهوریة )باالنضمام والبلدین المرشحين بلغاریا ورومانيا

 .آوریا، سویسرا

 عنلى مشروع المقرر بشأن التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى تمت الموافقة -435
 (UNEP/CBD/COP/7/L.23)بعد تعدیله شفویا الحالته الى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر 
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 ، نظر مؤتمر األطراف في مشروع 2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة الـ  -436
 . الوارد نصه في المرفق بالتقریر الحالي 7/26 ، وأقره بوصفه المقرر UNEP/CBD/COP/7/L.23لمقرر ا

2006-2005  ميزانية برنامج العمل لفترة السنتين - 22البند   
 9 من جدول األعمال خالل الجلسة العامة الثانيــة من االجتمــاع التي عقــدت في 22 تم تناول البند  -437
ولدى النظر في هذا البند، آان أمام مؤتمر األطراف الميزانية المقترحة للصنادیق . 2004ایر فبر/شباط

 2006-2005 الخاصة باالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي للفترة BZ وBE وBYاالستئمانية
(UNEP/CBD/COP/7/2)ية  فضال عن مذآرة من األمين التنفيذي بشأن األنشطة المفصلة للبرامج الفرع

 (UNEP/CBD/COP/7/2/Add.1)والموارد الالزمة لها 

وآان أمام مؤتمر األطراف أیضا مالحظات لألمين التنفيذي قدمت في شكل وثائق معلومات عن اتخاذ  -438
 ، واجراءات تحصيل (UNEP/CBD/COP/7/INF/41)القرار بشأن إقرار ميزانية االتفاقية والبروتوآول 

ت الصلة باالشتراآات المقدرة لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبروتوآول وإنفاق وإعداد التقاریر ذا
 .(UNEP/CBD/COP/7/INF/42)قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية 

ة المقترحة        -439 ة البرنامجي ى الميزاني ام إل ذي االهتم ين التنفي  (UNEP/CBD/COP/7/2)واسترعى األم
ادس    اع الس ذ االجتم ه من ى أن ار إل دورات     وأش ين ال ا ب ية فيم طة الرئيس ن األنش دد م د ع راف، عق ؤتمر األط لم

ة                . للتحضير لالجتماع الحالي   ى انعكاسات مالي ذها عل ررات ینطوي تنفي . وقد اعتمدت هذه األنشطة توصيات ومق
ة      من الوثيق ل، وتتض امج العم ق ببرن ا یتعل ات فيم ذه االنعكاس ة ه در األمان وتق

(UNEP/CBD/COP/7/2/Add.1)ات  تفا يل المقترح م      . ص د ت ة ق ن األمان ة م ام المقدم ين أن األرق ي ح وف
ي سيصدرها         ات الت ي ضوء التوجيه ام ف تقدیرها على أساس التوصيات المقدمة، فإن في اإلمكان تعدیل هذه األرق
ة                        ة االتفاقي ي ميزاني رة ف ادة آبي ذ األنشطة إحداث زی . االجتماع الحالي، وسوف یكون من الضروري لضمان تنفي

 .قال إنه على استعداد لتقدیم أیة تفاصيل وتوضيحات أخرى عن الميزانية إذا اقتضى األمر ذلكو

أن    -440 ق اتصال بش كيل فری اع، تش ة أیضا من االجتم ة الثاني ؤتمر األطراف، خالل الجلسة العام رر م وق
 .من أجل مناقشة المسألة) أنتيغوا وباربودا(الميزانية بریاسة جون آش 

 16 و13 و12لجلسات العامة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من االجتماع في وخالل ا -441
 على التوالي، قدم السيد آش تقریرا مرحليا عن مدى التقدم في عمل فریق 2004فبرایر / شباط19 و 18 و17و

 .االتصال بشأن الميزانية

رر        2004یر   فبرا 20 من االجتماع یوم     11في الجلسة العامة الـ      -442 ؤتمر األطراف مشروع المق  ، تناول م
رة العامي  ل لفت ـج العم ة برنامـــ ة وبميزاني ؤون االتفاقي إدارة ش ق ب ـالمتعل  2006 – 2005ن ـــ

)UNEP/CBD/COP/7/L.34). ( 

 :أدلى ممثل المكسيك بالبيان التالي ، وطلب إدراجه بحذافيره في تقریر االجتماع  -443

ذ                        من الناحية التاریخ  "  ك أي من د من ذل ى أبع ى إل ة ، وحت ية ومنذ آان یجرى التفاوض في نص االتفاقي
ي    ة ف ى االتفاقي يك عل دقت المكس ررات    1993ص داف ومق ة أه ي تنمي تمرًا ف طًا ومس ًا دورًا نش  ، لعب

ك الصك                     ياق ذل ي س ي جرت ف ة الت االتفاقية ، وبذلك سعى بلدى إلى تقدیم إسهام بناء في المناقشة الدولي
 .لي الدو

ا    "  ة والمتصلة بآراءن ا التقني ة ، ومواقفن ور االتفاقي ة لتط ا الحرج ي رؤیتن ل ف ك ماث ى ذل ان عل والبره
وإسهامنا في أحداث تقارب بين مختلف المجموعات اإلقليمية التي بينها تضارب في اآلراء الجيوسياسية              

ة         وباإلضافة إلى ذلك فإن المكسيك خطى خطوات هامة في تنفيذ إلتزاماته          .  ة المتعلق ي االتفاقي  آطرف ف
 . بالتنوع البيولوجي ، بما في ذلك بذله جهودًا للوفاء الكامل بإسهاماته المالية 

يما بشأن اإلسهام                          " ة ، والس ة المقترحة من األمان ادة الميزاني ونحو نود أن نبين قلق المكسيك بشأن زی
 .الذي یقع على عاتقنا من جراء ذلك 

ود     "  ي                        من أسف أنه بسبب قي ل أعضاء آخریين ف ي الوقت الحاضر ، مث دنا ف ا بل ي یعانيه ة الت  الميزاني
ة                    ادة البالغ اء بالزی ة للوف االتفاقية یواجهون مواقف مشابهة ، فإن المكسيك ال تملك الموارد المالية الالزم

ه من الضروري وضع أولو                       28 ات   في المئة في الميزانية ، التي تقترحها األمانة ، ولذا نحن نشعر أن ی
ي                   ود الت داد البن لألنشطة التي تبذل فيما بين الدورات ، وأن نرآز جهودنا خالل العامين القادمين على إع

 .سوف یتناولها مؤتمر األطراف القادم 
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دًا   "  يس جدی ة ل هامات المالي ادة اإلس أن زی ا بش ى   . إن قلقن يك إل ارت المكس رى ، أش بات أخ ي مناس فف
إن المكسيك ال                . دات  المصاعب التي تمثلها تلك الزیا     ه ، ف والواقع أنه ، نظرًا للوضع السابق اإلشارة إلي

ـ             ي إال ب ة              60تستطيع في الوقت الحاضر أن تف نة الجاری ا للس ة من إلتزامه ي المئ ذل       .  ف ك ، تب ع ذل وم
 .الجهود على الصعيد الداخلي للوفاء بذلك اإللتزام أسوة بما فعلناه دائمًا 

سيك ليس مقصورًا عليه ، وأن عددًا آبيرًا من األطراف في االتفاقية یواجه             ونحن نشعر أن وضع المك    " 
ادة النظر              . مشكالت على صعيد الميزانية والتدفقات النقدیة المحدودة         رح إع ذا الصدد ، نحن نقت وفي ه

تراآات        ي االش دریجي ف د ت ام لتزای ل نظ تم تحلي تراآات ، وأن ی د اإلش ي تحدی ة ف ة الحالي ي المنهجي ف
ع                     . يزانية  والم دفع ، وأن یمتن ى ال درة األطراف عل دأ مق وینبغي أن یأخذ آالهما في الحسبان ویعكس مب

تراآات ، حسب مقتضى الحال                  ي     . آالهما عن االنحراف عن سلم األمم المتحدة لإلش ك أن ف ى ذل ومعن
 .ة حالة المكسيك فإن حصتها ینبغي إال تكون أعلى من الحصة المقررة في نظام األمم المتحد

ه من الضروروي                           "  نحن نشعر أن ذه القضية ، ف ان المناسب للتصدي له وحيث أن هذا المكان هو المك
دول         تراآات بعض ال ي اش ي ف ال داع ك ب ؤثر ذل ادل ومنصف للحصص ، دون أن ی ع ع اد توزی إیج

 :ولذا ترى المكسيك أن النظر في هذه القضية ینبغي أن ینطوي على من یلي . األطراف 

اة تصحيح )أ"( ع مراع ة ، م ي االتفاقي ة ف ى أساس العضویة الفعلي تراآات عل لم االش  س
 مقدرة األعضاء على الدفع ؛

ي   )ب( ه ف ار إلي لم المش تم التصحيح للس ى أن ی ة إل ي االتفاقي تراآات ف ي االش ادة ف ال زی
 الفقرة الفرعية ألف السابقة ؛ وإال فإن المكسيك لن تعترف بذلك المقرر ؛

ون الز  ) ج( ب أن تك ن     یج ة م ب المئوی ي النس ة ، ف وات تقدمي دریجيًا بخط ادات ت ی
 االشتراآات ، على أساس منهجية یتم وضعها وتوافق عليها األطراف ؛

ى                   ) د( داد عل رة الس د فت ى أن تمت ى مراحل ، عل ینبغي النظر في تدابير تسمح بخطة للتسدید عل
تحق  تراآات مس ا اش ي عليه دان الت اء الفرصة للبل نوات ، إلعط ر س دى عش ة أن تعوض م

 التأخير بحيث ال تضار مشارآتها في هيئات االتفاقية ؛

 استعمال اإلسهامات الطوعية للتعویض عن االشتراآات المقررة غير المسددة؛ )هـ(

ات  )و( اة األولوی ع مراع ة ، م ي الميزاني ة ف اوین المختلف ت العن الغ تح يض المب تخف
ى األنشطة         والقضایا ذات األهمية الفوریة لالتفاقية ، بما ف        اق عل ي ذلك تخفيض االنف

ة               ي الميزاني غير ذات األولویة التي تبذل بين دورات االنعقاد أوجعل الزیادة الفعلية ف
 " .صفرًا في المئة 

رر  -444 ى المق ة عل فویًا ،  UNEP/CBD/COP/7/L.34تمت الموافق ة ش ي صياغته المعدل ك ، ف د ذل  بع
 . بالتقریر الحالي  الوارد نصه في المرفق7/34بوصفه المقرر 

  ذات أولویة الستعراضها واصدار ارشاد بشأنهاقضایا -4
  البيولوجي للجبالالتنوع -23 البند

د       تناول -445 ي اجتماعه      23 الفریق العامل األول البن وم    األول ف ر    10 ی د نظره         2004 فبرای ه عن ان أمام  وآ
ذي          ين التنفي ذآرة األم د م وجي لل  بشأن هذا البن وع البيول ال   التن ر  (UNEP/CBD/COP/7/14)جب ة  وتقری  الهيئ

ررات      ـ األمين التفي   ومذآرة (UNEP/CBD/COP/7/3)الفرعية عن عمل اجتماعها الثامن       ذي عن مشروع مق
ؤتمر ل ابع لم اع الس رافالجتم وجي  األط وع البيول ة التن ي اتفاقي . (UNEP/CBD/COP/7/1/Add 2) ف

 .274 الى 259الصفحات 

ان -446 ق وآ ام الفری ة  أم ة اعالمي ا وثيق ل أیض منالعام اریر تتض ي التق واردة ف ات ال ا للمعلوم  تجميع
 .(UNEP/CBD/COP/7/INF 6) للجبالالمواضيعية عن األنظمة االیكولوجية 

ذا البن           قالت -447 دیمها له ي معرض تق ؤتمر د أن   ـ األمانة ف ي المرف      م رره     ـ األطراف ف اني بمق د  6/16ق الث  ق
ابع    للنظرال بندا   اختار التنوع البيولجي للجب    ؤتمر، بم   .  فيه بتعمق في اجتماعه الس رره  ـورحب الم  6/30وجب مق

ؤتمر األطراف،              المقدمةبالمقترحات   ؤتمر   وطلب  من األمين التنفيذي في مذآرته تحضيرا لالجتماع السابع لم  الم
ذآرةلمواص ك الم ي تل ة ف ا هي مبين ة . ة التحضيرات آم ة الفرعي دوآانت اللجن ي التق وجي  نظرت ف وع البيول ن

امن   ا الث اره الموضوع الرئيسي الجتماعه ال باعتب دماللجب امج  عن ات لبرن ام والعناصر والغای ل الع رت الهيك  أق
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ل،    وأنشأتالعمل المقترح لذلك التنوع   امج العم  فریقا من الخبراء التقنيين لوضع اللمسات النهائية في مشروع برن
ق  ایطالياعا األمين التنفيذي، بدعم من حكومة  ود.  خطوات محددة في نطاق آل غایة      باقتراح  الى عقد اجتماع لفری

وجي         ال الخبراء التقنيين المخصص المعني بالتنوع البيول ا من        للجب ي روم ى    1 ف ه    3 ال ق    . 2003 یولي دم الفری وق
امج عم    9/12 للهيئة الفرعية التي اتخذت توصيتها     التاسعبعد ذلك تقریره الى االجتماع       ي تتضمن برن ل بشأن   الت

رار   9/12و 8/1ودعى مؤتمر األطراف الى النظر في توصيتي الهيئة الفرعية          .  الجبلي البيولوجيالتنوع   ى اق  وال
 . برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للجبال

الل -448 ل   وخ و آ ات ممثل ى ببيان د أدل ذا البن ة ه ن مناقش ل،   م ا، البرازی ا، بوليفي ين، النمس ا، األرجنت  ألباني
ران االسالمية           آولومبيا،لغاریا، آندا، شيلي، الصين،     ب ة ای ة عن      ( فرنسا، غانا، أندونيسيا، جمهوری ة بالنياب متكلم

ة  ادئمنطق يا واله دا  ) آس ي (، ایرلن اد األوروب ة عن االتح ة بالنياب ي   متكلم ذة ف دان اآلخ ه والبل دول األعضاء ب  وال
داالنضمام ا ن ی والبل ا وروماني حين بلغاری ا،  ، ال)المرش ان، آيني ا، الياب يا، ایطالي د، أندونيس تان،هن ان، قيرغس  لبن

ة    (مدغشقر، ماليزیا، بيرو    .،) عن المجموعة األفریقية   بالنيابةمتكلمة    (ليبيریا   دیز    عن متكلمة بالنياب ، ) جماعة االن
 . جمهوریة تنزانيا المتحدةأوغندا،االتحاد الروسي، العربية السعودیة، السنغال، تایلند، ترآيا، 

  أیضا ببيان ممثل الفاووأدلى -449

ى 450 كان   وأدل دولي للس ل ال ثال المحف ات مم ذلك ببيان ليين آ ندوق  األص وجي والص التنوع البيول ي ب  المعن
 .العالمي لحمایة الطبيعة

رار یضم     یقوم اثر هذه البيانات وافق الفریق العامل على أن      على -451 نقح لمشروع الق  الرئيس باعداد نص م
 . فيه الفریق العامل في جلسة الحقةینظرت المقترحة من القاعة، آي التعدیال

اع         الفریق نظر   2004 فبرایر   17یوم.  اجتماعه الحادي عشر   في -452  العامل في ورقة مقدمة من قاعة االجتم
 . للجبالالبيولوجيالتنوع .تتضمن مشروع مقرر بشأن

دا        زیل،البرااالرجنتين، استراليا،   :  ببيانات ممثلو  أدلى -453 يا، ایرلن ا، اندونيس دا، غان اد      ( آن ة عن االتح بالنياب
 . ترآياسویسرا،نيوزیلندا، جنوب افریقيا، اسبانيا،  ،)األوروبي 

ي اجتماعه             القاعة الفریق العامل نظره في الورقة المقدمة من         استأنف -454 ال ف وجي للجب وع البيول  بشأن التن
 .2004 فبرایر 17 یوم 12ال

ى -455 ن  ببيانأدل ل م و آ تراليا،: ات ممثل د،   اس دا، الهن ا، آن ل، بلغاری ين، البرازی ة  االرجنت رانجمهوری  ای
ا،          ،)بالنيابة عن االتحاد األوروبي   (ایرلندا،    اإلسالمية ا، ليبيری ان، آيني ا، الياب ا،  ایطالي رویج،     ماليزی دا، الن  نيوزیلن

 .ورغواي االمتحدة،السنغال، اسبانيا، سویسرا، تایلذد، ترآيا، المملكة 

  عن الوالیات المتحدة األمریكيةالمراقب آذلك ببيان أدلى -456

دم -457 ة ق رة الفرعي ى الفق ا عل ا تحفظ ل ترآي وان ) ه( ممث اء"تحت عن امج – ب دى برن امل وم  الغرض الش
ى زراعة األراضي المنخفضة ومراآ            مياه تدفق الماء من     استبقاء" الجملة     أن حيث" العمل ز  األراضي العالية ال

ه              مثلالسكان وا طارات االدارة      زود ب اء والت ، هي   " االدارة المتكامل ألحواض األنهار، والالزمة لكفالة جودة الم
ة                        في ه ال یوجد سكان وال أنشطة زراعي ى أن ي  رأیه جملة غير صحيحة ألنها تنطوي ضمنا عل ة     ف دان الواقع  البل

افل            وال تنظر إلى وجود السكان     على أعالي مناطق انحدار الماء     د أس  واألنشطة الزراعية إّال في البلدان الواقعة عن
 . ان ترآيا ال یمكن أن تقبل هذا التعميم.أنحدار الماء 

 استعمال على"  البرنامج وغایاته وأعمالهعناصر" قدم ممثل ترآيا تحفظا بشأن 3-1-1 العمل تحت -458
 .مر متعذر فيزیقيا أنه یرى أن منع جميع اآلثار السلبية هو أحيث"  أومنع"عبارة 

ا عن استعمال     تحت  -459 ل تحفظ دم الممث ة العمل نفسه ق ة مشروعات  "الجمل ة التحتي ه  ،" البني ه أن  فمن رأی
ددة األغراض      مشروعات "بعبارةینبغي االستعاضة عنها     ك أن مشروعات      ".  البنية التحتية المتع ة ذل ة   البني  التحتي

ي الب ة ف ن عوامل التنمي ددة األغراض هي م ةالمتع دان النامي وع . ل وجيوالتن ة البيول ي التنمي ل ف ن العوام و م  ه
وع               ((WEHAB)المستدامة آما ذآرت ذلك مبادرة       ة والصحة والزراعة والتن اء والطاق ي الم وهو اختصار یعن

ة ، المقدمة من األمين العام لألمم المتحدة والتي أقرتها جميع الوفود في القمة          )البيولوجي ت  العالمي ة المس . دامة للتنمي
ة            أن (WEHAB)فقد ذآرت    ة هو أولوی ا .  توفير احتياجات البلدان النامية الى الماء والطاق ان انجاز       وتبع ذلك ف  ل

ة            ة مشروعات البنية التحتية المتعددة األغراض هو أمر ذو أهمي اطق             حيوی ي المن ة، خصوصا ف دان النامي ي البل  ف
ة ة ونصف القاحل ات . القاحل ق غای ةوتحقي ةاأللفي ددة    للتنمي ة المتع ة التحتي روعات البني دون مش ذرا ب ون متع  یك

 .األغراض
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  .األنهار أحواض أو" تحفظا على استعمال عبارة قدم  1-2 في الغایة 7-1-2ل ـ العموتحت -460

ت -461 ل تح ة 2-3-2 العم ي الغای ا 3-2 ف ا تحفظ دم أیض ث ق ى حي ارة ال ب ادراج اش ه ترغ  أن حكومت
 ". المياهلمواردواألمثل  العادل والمنصف االستعمال"

ـ   -462 ه ال ي اجتماع ل ف ق العام تأنف الفری وم 16اس ر 19 ی دمها   2004 فبرای ة ق ن القاع ة م ي ورق ره ف  نظ
 .الرئيس بشأن التنوع البيولوجي للجبال

ـ  -463 ه ال ي اجتماع ل ف ق العام وم 17واصل الفری ر 19 ی ن  2004 فبرای ة م ة المقدم ة القاع ي ورق ره ف  نظ
 .الرئيس

دا                -464 ا، ایرلن ل، اثيوبي تراليا، البرازی اد      (أدلى ببيانات تحت هذا البند ممثلو األرجنتين ، اس ة عن االتح بالنياب
 .، آينيا، ماليزیا، مالي، النرویج، بيرو، سيشيل، سویسرا، أوروغواي، فنزویال)األوروبي 

ة من                      -465 ة القاعة المقدم ي ورق د نظره ف ي          استأنف الفریق العامل األول من جدی د ف ذا البن رئيس حول ه ال
 .2004 فبرایر 20 یوم 19اجتماعه الـ

دا   -466 ا، ایرلن ين، اثيوبي تراليا، االرجنت و اس ات ممثل ى ببيان ي  (أدل اد األوروب ن االتح ة ع ا، )بالنياب ، ماليزی
 .النرویج، سویسرا

 .9-1-2 و1-5-1 و6-1-1أعـرب ممثل نيبال عن بعض الشواغل بشأن اللغة المستعملة في األعمال  -467

ـ            -468 ي اجتماعه ال وم    19تناول الفریق العامل األول من جدید ف ر    20 ی ة القاعة         2004 فبرای ي ورق  نظره ف
 .المقدمة من الرئيس بشأن هذا البند

دا  -469 ا، ایرلن ين، اثييوبي تراليا، االرجنت و اس ات ممثل ى ببيان ي (أدل اد األوروب ة عن االتح ا، )بالنياب ، ماليزی
 .ویسراالنرویج، س

رر         -470 ة بوصفه مشروع المق تمت الموافقة على مشروع المقرر بعد تعدیله شفویا الحالته الى الجلسة العام
(UNEP/CBD/COP/7/L.20). 

 ، نظر مؤتمر األطراف في مشروع 2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة الـ  -471
 الوارد نصه في بالمرفق بالتقریر 7/27بوصفه المقرر  ، ووافق عليه UNEP/CBD/COP/7/L.20المقرر 
 .الحالي 

 )ه- من أ8المواد ( المحمية المناطق  24 البند
اول  -472 د    تن ق العامل األول البن وم    24 الفری ة ی ته الثاني ي جلس ر 10 ف ن    2004 فبرای ذآرة م ه م ان أمام  وآ

اع الس      تتضمن األمين التنفيذي   ى االجتم ررات معروضة عل وع       مشروع مق ة التن ي اتفاقي ؤتمر األطراف ف ابع لم
وجي ـات UNEP/CBD/COP/7/Add.2) البيول ى 274 الصفح ـن ) 300 ال ذي ع ين التنفي ذآرة األم وم
ـة المناطـق   ي       9/4 والتوصية    (UNEP/CBD/COP/7/15) المحمي واردة ف ة وال ة الفرعي  الصادرة عن الهيئ

 .(UNEP/CBD/COP/7/4)تقریر الهيئة عن اجتماعها التاسع المرفق األول ب

اریر المواضيعية عن             تجميع امام الفریق أیضا وثيقتان اعالميتان هما        وآان -473 ي التق واردة ف ات ال  للمعلوم
ة   اطق المحمي الة (UNEP/CBD/COP/INF/8)المن ة     ورس ى اتفاقي ع ال المي للمرات ؤتمر الع وع الم  التن

 .(UNEP/CBD/COP/INF/36)البيولوجي 

، المرفق الثاني، قد 4/16 األطراف، في مقرره مؤتمرفي معرض تقدیمها لهذا البند أن  األمانة قالت -474
 6/30 فيه بتعمق في اجتماعه السابع، ورحب المؤتمر في مقرره للنظراختار المناطق المحمية موضوعا 

 فریقنشاء  المتعلقة بالتحضير لالجتماع السابع لمؤتمر األطراف، بما في ذلك االتنفيذيبمقترحات األمين 
 األطراف األمين مؤتمروباالضافة الى ذلك شجع . مخصص من الخبراء التقنيين المعنيين بالمناطق المحمية
 ومع المنظمات واالتفاقيات الدولية والمنظمات للمراتعالتنفيذي على التعاون النشط مع المؤتمر العالمي الخامس 

وباالضافة الى ذلك طلب المؤتمر، بالمقرر . جتماع السابع المتبقية حتى االالفترةغير الحكومية األخرى خالل 
 الى ا ویقدم تقریرا عن نتائجهورشة دولية، من األمين التنفيذي أن یعقد قبل االجتماع التاسع للهيئة الفرعية، 6/22

المية للمناطق  من حكومة السوید وفي تعاون مع اللجنة العبمساندةوتبعا لذلك قام األمين التنفيذي . الهيئة الفرعية
 المحمية، الى عقد االجتماع األول لفریق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالمناطق أخرىالمحمية ومنظمات 

 مباشرة 2003 في سبتمبر افریقاوعقب المؤتمر العالمي للمراتع المعقود في جنوب . 2003في السوید في یونيه 
 العمل المقترح بشأن المناطق المحمية في ضوء برنامجر في عقد األمين التنفيذي اجتماعا لفریق اتصال لينظ
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 الهيئة الفرعية في اجتماعها التاسع في موضوع المناطق المحمية ونظرت. نتائج المؤتمر العالمي للمراتع
وتضمنت التوصية . (UNEP/CBD/COP/7/4) الواردة في المرفق األول بالوثيقة 9/4وأصدرت توصيتها 

 االجتماعشأن المناطق المحمية یتضمن عناصر للبرنامج وغایات وأهداف وافق عليها  بمقترحابرنامج عمل 
 تتضمن  UNEP/CBD/COP/7/15) األمين التنفيذي وثيقة أعدوباالضافة الى ذلك  . التاسع للهيئة الفرعية

اف مكتوبة بخط  البيانات الواردة من األطرالفرعيةبرنامج العمل المقترح آما تتضمن، بناء على توصية الهيئة 
 الصادرة عن الهيئة الفرعية الى جانب 9/4 الى أن ینظر في التوصية األطرافودعي مؤتمر ). مائل بين أقواس

 . اعتماد ذلك البرنامجبقصد (UNEP/CBD/COP/7/15) الوارد في المرفق بالوثيقة المقترحبرنامج العمل 

 رسالة المؤتمر العالمي الخامس تقدیم IUCNتابعة لل  العالمية للمناطق المحمية الاللجنة ممثل وتولى  -475
آي بشدة الموافقة على برنامج العمل المقترح، ألنه مبني ز فقال ان منظمته تالبيولوجيللمراتع الى اتفاقية التنوع 

 لتبين الفجوات وطنيةوقال ان من األولویات العاجلة اجراء تحاليل .  النتائج التي أسفر عنها المؤتمرعلى
 بحمایة األنظمة االیكولوجية لمياه ولویة تلك األتتعلقستراتيجية فيما یوجد من أنظمة المناطق المحمية، وآذلك اال

 منظمته ارشادا واضحا بشأن تطبيق نظام فئات المناطق المحمية، وهو أمر أصدرتوقد . البحر والمياه العذبة
 والمشارآةلبرنامج المتعلق بتصریف األمور وساند بشدة عنصر ا.  األرجح أداة دولية نافعةعلىسيتبدى 

 یجب تخطيطها واداراتها من أجل المحميةواالنصاف وتقاسم المنافع فيما یتعلق بالمناطق المحمية ألن المناطق 
 مختلف الطرائق التي تنشأ بها وتدار المناطق المحمية بقصد فيوقد نظرت منظمته . الناس وبمشارآة من الناس

 المصلحة في صنع القرارات وتخویل سلطات في هذا الشأن لمجتمعات السكان أصحابة من اشراك طائفة واسع
 . البشرورخاءومن شأن الحمایة أن تدر منافع ملموسة في سبيل التنمية المستدامة .  والمحلييناألصليين

مل، وقد تم بعد  العالمي التابع لليونيسكو أن منظمته تساند تماما برنامج العالتراثمرآز  ممثل أعلن -476
 الصغيرة وأمانة اتفاقية للمنح اليوم توقيع مذآرة تفاهم بين المرآز وبرنامج اليوئندیبي ومرفق البيئة العالمية ظهر

ویعني .  الترآيز على المشروعات الخاصة بالمجتمعاتمعالتنوع البيولوجي بقصد مساندة مواقع التراث العالمي 
 مع االتفاقات الدولية األخرى في سبيل استكشاف التضافرات في حفظ ونیتعامرآز التراث العالمي أیضا أن 

 في ظل أنظمة المحميةوتساءل عن الكيفية التي یمكن بها لتحدید المناطق .  األرضية والبحریةالطبيعيةالمناظر 
تفاقية وا.  المبذولة في سبيل الحفظالوطنية آيف یمكن أن تستعملها الدول لتعزیز الجهود –دولية مختلفة 

 الخاص باحتياطيات الكرة الحيویة مستعدان للعمل مع األطراف وبرنامجهااليونيسكو الخاصة بالتراث العالمي 
 . البيولوجي لتعزیز حفظ التنوع البيولوجي واالدارة الفعالة للمناطق المحميةالتنوعفي اتفاقية 

 عنمتكلمة بالنيابة (، شيلي، ایسلندا، ایرلندا آل من استرالياممثلو  البند أدلى ببيانات هذا مناقشة خالل -477
 .سویسرا، هولندا، )) والبلدان اآلخذة في االنضمام والبلدین المرشحين بلغاریا ورومانيااالتحاد األوروبي

 ببياناتوأدلى . 2004 فبرایر 11 مداوالته حول هذا البند في اجتماعه الثالث یوم العامل الفریق واصل -478
 غامبيا، غانا، غواتيماال، اآوادور،ألرجنتين، النمسا، البرازیل، بلغاریا، آندا، آوستاریكا، ممثلو آل من ا

ماليزیا، مالدیف، مالي، ) متكلمة بالنيابة عن المجموعة االفریقية(اندونيسيا، جامایكا، اليابان، آينيا، ليبيریا 
 سيشيل، جنوب السنغال،وسي، العربية السعودیة،  بيرو، الفلبين، جمهوریة آوریا، االتحاد الرالنرویج،نيوزیلندا، 

، جمهوریة تنزانيا ) بلدان أوروبا الوسطى والشرقيةعنمتحدثة بالنيابة (افریقا، تایلند، توغو، أوغندا، اوآرانيا، 
 .المتحدة

 :بالنيابة عن ( ممثل جمعية حفظ الحياة البریة في ماليزیا ببيان أیضا أدلى -479

 Birdlife International, Conservation International, Fauna and Flora International, 
Greenpeace, The Nature Conservancy, the Wildlife Conservation Society, World 
Wide Fund for Nature and the World Resources Institute) 

 وأدلى ببيانات ممثلو 2004 فبرایر 11ع یوم  الفریق العامل نظره في هذا البند في اجتماع الراباستأنف -480
متكلمة ( بورآينا فاصو، آمبودیا، تشاد، الصين، آولومبيا بوتسوانا،آل من البهاما، بنغالدش، بيليز، بوليفيا، 

 المانيا،، جزر آوك، آوبا، الجمهوریة التشيكية، فرنسا، ) أمریكا الالتينية والكاریبيمجموعةأیضا بالنيابة عن 
االتحاد األوروبي والبلدان اآلخذة باالنضمام  والبلدین المرمشحين بلغاریا متكلمة بالنيابة عن (هند، ایرلندا غانا، ال
 .بنواتو، اليمنف ترآيا، تونس،آيریباتي، لبنان، مدغشقر، موناآو، باالو، العربية السعودیة، اسبانيا، ) ورومانيا

 . اتفاقية رامسار، جامعة األمم المتحدةونيسكو،الي ببيانات أیضا ممثلو آل من الفاو، وأدلى -481

 األصليين المعني بالتنوع البيولوجي، والسكان للسكان ببيانات أیضا ممثلو آل من المحفل الدولي وأدلى -482
متكلمة أیضا بالنيابة عن الحرآة العالمية لغابات األمطار وبرنامج شعوب (األصليون الرحل، وأصدقاء األرض 

  و واألطفال من أجل الغابات، واالتحاد الدولي لمراقبي البراري)  رقابة النفطةوهيئالغابات 
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Kalpavriksh (speaking on behalf of Biom Kyrgyrstan, CELCOR/Friends of the Earth 
Papua New Guinea. Conservation International, Ecumenical Coalition of Tourism, 
Environment Liaison Centre International, Fauna and Flora International, Friends of 
the Earth Ghana, Friends of the Earth International, Friends of the Siberian Forests.  
Global Forest Coalition, Greenpeace International, International Collective in Support 
of Fishworkers, The Nature Consrvancy Tourism Investigation and Monitoring Team, 
Viola Russia, Wildlife Conservation Society. World Wide Life Fund for Nature and 
Zelkova Georgia) 

-Alfred Oteng هذه البيانات وافق الفریق العامل على انشاء فریق اتصال یرأسه السيد اثر على -483
Yeboah ) اعداد نص منقح لمشروع المقرر یضمن التعدیالت التي اقترحت من علىلمساعدة الرئيس ) غانا 

 . الفریق العامل في اجتماع الحقفيهالقاعة آي ینظر 

 نظره في ورقة من القاعة مقدمة من 2004 فبرایر 19 یوم 17جلسته الـاستأنف الفریق العامل في  -484
 ) )ه(الى ) أ (8المواد (الرئيس عن المناطق المحمية 

رئيس فریق االتصال أن فریق االتصال قد اجتمع عدة ) غانا (Alfred Onteng-Yeboahقال السيد  -485
یضة لبضعة تعدیالت أدخلت على النص شدد  ساعة، وبعد بيان الخطوط العر70مرات واستعرق عمله زهاء 

على أن المفاوضات آانت دقيقة جدا وناشد المندوبين عدم اعادة فتح باب المناقشة في النص الذي وافق عليه 
 .فریق االتصال

تحت هذا البند أدلى ببيانات ممثلو االرجنتين، بوليلفيا، البرازیل، آندا، شيلي، آولومبيا،  -486
االتحاد األوروبي والبلدان اآلخذة (، أندونيسيا، جمهوریة إیران اإلسالمية ، ایرلندااآوادور، ایسلندا

، جمهوریة آوریا، غانا، ماليزیا، المكسيك، نيوزیلندا، النرویج، سيشيل، تایلند، المملكة )باالنضمام 
 .المتحدة

شأن هذا البند في أستأنف الفریق العامل األول النظر في ورقة القاعة المقدمة من الرئيس ب -487
 .2004 فبرایر 20 له یوم19االجتماع الـ

االتحاد األوروبي (أدلى ببيانات تحت هذا البند ممثلو بلغاریا، الكاميرون، شيلي، ایسلندا، ایرلندا  -488
 .، ليبيریا، ترآيا)والبلدان اآلخذة باالنضمام 

امل األول نظره في الورقة المقدمة من  ، واصل الفریق الع2004 فبرایر 20 یوم 20في الجلسة الـ  -489
 .القاعة التي قدمها الرئيس حول هذا البند 

 االتحاد األوروبي والبلدان متحدثة بالنيابة عن ا(أدلى ببيانات عن هذا ممثلو البرازیل ، آندا ، إیرلندا  -490
 .والنرویج ) ومانيا والبلدان اآلخذة في االنضمام والبلدین المرشحين بلغاریا وراآلخذة باالنضمام  

قرر بعد تعدیله شفویا الحالته الى الجلسة العامة بوصفه مشروع تمت الموافقة على مشروع الم- -491
 .(UNEP/CBD/COP/7/L.27)المقرر 

 نظر مؤتمر األطراف في مشروع المقرر 2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة الـ  -492
UNEP/CBD/COP/7/L.27الوارد في نصه في 7/28أقره في صياغته المعدلة شفویًا بوصفه المقرر  و 

 .المرفق بالتقریر الحالي 

، أعلن ممثل إیطاليا أن حكومته تعرب 2004 فبرایر 21 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة الـ  -493
ة ، یعقد في إیطاليا قبل تمویل اجتماع للفریق العامل المخصص المفتوح العضویة المعني بالمناطق المحمي

 .االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف 

في الجلسة نفسها أعلن ممثل غواتيماال أن حكومته تعرب أن تمول أیضًا اجتماعًا للفریق العامل  -494
المخصص المفتوح العضویة المعني بالمناطق المحمية ، یعقد في غواتيماال قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف 

. 

 .قبل مؤتمر األطراف بإمتنان عرض آل من غواتيماال وإیطاليا  -495
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 )18 و 16المادتان ( التكنولوجيا والتعاون فيها نقل   25 البند
ولدى . 2004 فبرایر 10 المنعقدة في األولى بالبحث في جلسته 25 الفریق العامل الثاني البند تناول -496

المادتان ( من األمين التنفيـذي عن نقل التكنولوجيـا والتعـاون فيها مذآرةالنظر في البند، آان أمام الفریق العامل 
 إلى تقریر الهيئة الفرعية للمشورة التقنية والفنية باإلضافة ،(UNEP/CBD/COP/7/16)) 18 و 16

 وتقریر االجتماع بين الدورات المفتوح ،(UNEP/CBD/COP/7/4) التاسع اجتماعهاوالتكنولوجية عن أعمال 
 2010 ببرنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام المعنيضویة الع

(UNEP/CBD/COP/7/5)، الثالث للفریق العامل بين الدورات مفتوح العضویة المخصص االجتماع وتقریر 
 ،(UNEP/CBD/COP/7/7) المتصلة بها في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي واألحكام) ي (8للمـادة 

-300 الصفحات ،(UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2) لالجتماع السابع لمؤتمر األطراف مقرراتمشروع و
 ).من النص العربي (314

 الواردة في التقاریر المواضيعية للمعلومات أمام الفریق العامل أیضا، آوثائق إعالمية، تجميعا وآان -497
 مقدمة من حكومة أسبانيـا ووثيقة (UNEP/CBD/COP/7/1/INF/9)عن نقل التكنولوجيا والتعاون فيها 

 آمصدر للمعلومات التقنية في عملية نقل التكنولوجيا االختـراعبشـأن براءات 
(UNEP/CBD/COP/7/INF/32). 

، أن یكون 6/16 مؤتمر األطراف آان قد قرر، في مقرره أن تقدیمه لهذا البند، ذآر ممثل األمانة لدى -498
وأعاد إلى الذاآرة أن مؤتمر .  موضوعا للبحث بتعمق في اجتماعه السابعيهافنقل التكنولوجيا والتعاون 

 والتعاون فيها التكنولوجيا، أید أیضا االقتراح بأن تنظر الهيئة الفرعية في مسألة نقل 6/30 مقرره فياألطراف، 
ج العمل المتعدد  العضویة المعني ببرنامالمفتوحآما تناول االجتماع بين الدورات . خالل اجتماعها التاسع

 االجتماعية المترتبة على نقل – مسألة الجوانب القانونية واالقتصادیة 2010السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام 
 الدورات المخصص بينوأضاف أن االجتماع الثالث للفریق مفتوح العضویة العامل .  والتعاون فيهاالتكنولوجيا

 البيولوجي، أوصى مؤتمر األطراف في اجتماعه بالتنوعتفاقية المتعلقة واألحكام المتصلة بها في اال) ي (8للمادة 
 برنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيا، أن یأخذ في االعتبار التقنيات عناصرالسابع، عند استعراضه لمشروع 

 فيها یحترم لتعاونوا من المجتمعات األصلية والمحلية واآلليات للتأآد من أن نقل التكنولوجيا واالبتكاریةالتقليدیة 
 .تماما حقوق المجتمعات األصلية والمحلية

 األرجنتين، أستراليا، جزر البهاما، بنغالدیش، البرازیل، الجزائر، مناقشة هذا البند، تحدث ممثلو خالل -499
ریكا  أممجموعةباألصالة عن نفسها وبالنيابة عن (، ، آولومبيا )بالنيابة عن المجموعة األسيویة(آندا، الصين 

االتحاد بالنيابة عن ( اندونيسيا، ایرلندا غامبيا،، )بالنيابة عن المجموعة األفریقية(، مصر )الالتينية والكاریبي
، آيریباتي ) وبلغاریا ورومانيا آدول مرشحة لالنضماماالنضمام،، ودول  األوروبي والبلدان اآلخذة باالنضمام

، ماليزیا، نيوزیلندا، النيجر، النرویج، الفلبين، جمهوریة ) بالهادئرة الجزریة الصغيالناميةبالنيابة عن البلدان (
 . تنزانيا المتحدةوجمهوریة المملكة العربية السعودیة، السنغال، جنوب أفریقيا، سویسرا، تایلند، أوغندا، آوریا،

. 2004برایر  ف10 في جلسته الثانية المنعقدة في البند الفریق العامل مناقشته في إطار هذا واصل -500
 آينيا، بورآينا فاصو، آمبودیا، الكاميرون، آوستاریكا، السلفادور، اثيوبيا، بوليفيا،وخالل المناقشة، تحدث ممثلو 

 ).بالنيابة عن المجموعة العربية(مدغشقر، المكسيك، االتحاد الروسي، وتونس 

 .(WIPO) الفكریة ملكية أیضا ممثل المنظمة الدولية للوتحدث -501

 بعين االعتبار التعليقات التي أثيرت أخذ رسمية تغير ورقة هذه الكلمات، ذآر الرئيس أنه سيعد بعد -502
 . الفریق العاملإلى لتقدیمهاأثناء المناقشة، 

 من مقدمة، نظر الفریق العامل في ورقة غير رسمية 2004 فبرایر 16 العاشرة، المنعقدة في جلسته في -503
 ).19 إلى 16المواد من ( مقرر بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون فيها الرئيس، تحتوي على مشروع

، ایرلندا )بالنيابة عن المجموعة األفریقية( مصر آولومبيا، ممثلو أستراليا، البرازیل، آندا، تحدث -504
ول مرشحة ، ودول االنضمام، وبلغاریا ورومانيا آد  االتحاد األوروبي والبلدان اآلخذة باالنضمامبالنيابة عن (

 . نيوزیلندا، النرویج، بيرو، الفلبين، السنغال، وجمهوریة تنزانيا المتحدةمالي،، )لالنضمام

، نظر الفریق العامل في 2004 فبرایر 18 في المنعقدتين جلستيه الثالثة عشرة والرابعة عشرة، في -505
المواد (لوجيا والتعاون التكنولوجي  تنقيح لمشروع المقرر بشأن نقل التكنوعلىورقة غير رسمية منقحة تحتوي 

 ).19 إلى 16من 
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، )بالنيابة عن المجموعة األفریقية( آولومبيا، مصر الصين، ممثلو أستراليا، البرازیل، آندا، تحدث -506
، ودول االنضمام، وبلغاریا ورومانيا آدول  االتحاد األوروبي والبلدان اآلخذة باالنضمامبالنيابة عن (ایرلندا 

 .، اليابان، النرویج، بيرو، والفلبين)لالنضماممرشحة 

، نظر الفریق العامل في ورقة منقحة من القاعة تتضمن 2004 فبرایر 19 یوم 15في االجتماع الـ  -507
 )19 الى 16المواد (مشروع المقرر بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون فيها 

 الحالته الى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر تمت الموافقة على مشروع المقرر بعد تعدیله شفویا  -508
(UNEP/CBD/COP/7/L.20) 

 ، نظر مؤتمر األطراف في مشروع مقرر  2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة الـ  -509
UNEP/CBD/COP/7/L.20 الوارد نصه في 7/29 ، ووافق عليه في صياغته المعدلة شفویًا بوصفه المقرر 

 رفق بالتقریر الحالي الم

  العالمية بشأن التنمية المستدامة،القمة متابعة   26 البند
  المتعدد السنوات لمؤتمر األطرافالعمل وبرنامج

  االتفاقيةوعمليات والخطة االستراتيجية 2010 عام حتى
ولدى . 2004رایر  فب11 المنعقدة في الثالثة بالبحث في جلسته 26 الفریق العامل الثاني البند تناول -510

 بأن الفریق العامل األول سينظر في مسألة الخطة االستراتيجية العاملالنظر في البند، ذّآر الرئيس الفریق 
 الثانيوشرح الرئيس أن الفریق العامل .  نحو تحقيق نتائج في برنامج عمل االتفاقيةالموجهةوإدماج األهداف 

 المستدامـة والصالت مع للتنميـةمتابعة القمة العالميـة : ، وهي، في ثالثة بنود فرعية26سينظر، تحت البند 
، وعمليـات 2010 المتعدد السنـوات حتى عام األطـرافاألهداف االنمائيـة لأللفيـة، وبرنامـج عمل مؤتمـر 

 . مؤتمر األطرافمقررات استعراض وتوحيد –االتفاقية 

 تحت البند الفرعي األخير، آانت هناك مسألتان اقية،االتف الرئيس أیضا أنه بالنسبة لعمليات والحظ -511
اإلجراءات لمؤتمر قواعد  من 21فاعلية التعدیالت على المادة ) أ: (بخصوصفرعيتان إضافيتان للبحث 

 . المتعلقة بالتنوع البيولوجياالتفاقيةالترتيبات اإلداریة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة وأمانة ) ب( و األطراف،

  األهداف اإلنمائية لأللفيةمع العالمية بشأن التنمية المستدامة والصالت القمة
 مذآرة من األمين التنفيذي بشأن متابعة القمة العالمية العامل مناقشته لهذا البند، آان أمام الفریق عند -512

 االستراتيجية طةوالخ، 2010 المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام عملال وبرنامجللتنمية المستدامة، 
 االتفاقية ومذآرة من األمين التنفيذي بشأن برنامج عمل ،(UNEP/CBD/COP/7/20)وعمليات االتفاقية 

 وتقریر االجتماع بين الدورات المعني ،(UNEP/CBD/COP/7/20/Add.1)واألهداف اإلنمائية لأللفية 
 ومشروع (UNEP/CBD/COP/7/5) 2010 السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام المتعددببرنامج العمل 

 345 و 344 الصفحتان ،(UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2)مقررات لالجتماع السابع لمؤتمر األطراف 
 ).من النص العربي(

 بين برامج عمل االتفاقية واألهداف للصالت أمام الفریق العامل أیضا، آوثيقة إعالمية، ملخصا وآان -513
 .(UNEP/CBD/COP/7/INF/23)اإلنمائية لأللفية 

 ببرنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف المعني ممثل األمانة أن االجتماع بين الدورات ذآر -514
وفي .  تقریرا عن مدى ارتباط األهداف اإلنمائية لأللفية ببرامج عمل االتفاقيةیعدطلب إلى األمين التنفيذي أن 

.  لأللفيةاإلنمائية واألهداف 2010شأن الصالت بين هدف  التاسع، أعدت الهيئة الفرعية توصيات باجتماعها
وُدعي الفریـق العامـل إلى بحث .  الفرعيالبنـدواسترعى ممثـل األمانـة االنتبـاه إلى الوثائق المعدة عن هذا 

 واألهداف اإلنمائية لأللفية الواردة في الوثيقة االتفاقيةمشروع التوصيات بصدد برنامج عمل 
(UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2) من النص العربي (345 و 344 الصفحتين في.( 

 آولومبيا أستراليا، جزر البهاما، البرازیل، آندا، األرجنتين، هذا البند، تحدث ممثلو مناقشة خالل -515
  مصر، فنلندا، غرینادا، اندونيسيا،آوبا،، )باألصالة عن نفسها وبالنيابة عن مجموعة أمریكا الالتينية والكاریبي(

، آينيا، )، ودول االنضمام، وبلغاریا ورومانيا آدول مرشحة لالنضماماالتحاد األوروبيبالنيابة عن (ایرلندا 
 جنوب أفریقيا، سویسرا، بيرو،، نامبيا، هولندا، النرویج، )بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ (ماليزیا

 .أوغندا، وجمهوریة تنزانيا المتحدة
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 العامل الثاني في ورقة غير الفریق، نظر 2004 فبرایر 17ادیة عشرة، المنعقدة في  جلسته الحفي -516
 . واألهداف اإلنمائية لأللفيةاالتفاقيةرسمية تحتوي على مشروع مقرر بشأن برنامج عمل 

 االنضمام، ودول، االتحاد األوروبيبالنيابة عن  (ایرلندا ممثلو أستراليا، البرازیل، آندا، ووتحدث -517
 .)بلغاریا ورومانيا آدول مرشحة لالنضمامو

 ممثل األمانة أن الدراسة المشار إليها في الورقة غير ذآر على آلمة أدلى بها أحد الممثلين، ردا -518
 بناء الورقة اإلنمائية لأللفية ببرنامج عمل االتفاقية وأن األمين التنفيذي أعد هذه األهدافالرسمية تناقش صلة 

 .ع فيما بين الدوراتعلى طلب االجتما

 . غير الرسمية بشأن هذا البندالمشاورات هذه الكلمات، وافق الفریق العامل على مواصلة بعد -519

على اثر مشاورات غير رسمية وافق الفریق العامل على مشروع مقرر بشأن برنامج عمل االتفاقية  -520
 .(UNEP/CBD/COP/7/L.9)مشروع المقرر وغایات األلفية للتنمية الحالته الى الجلسة العامة بوصفه 

 نظر مؤتمر األطراف في مشروع المقرر 2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة الـ  -521
UNEP/CBD/COP/7/L.9 الوارد نصه في 7/32 ووافق عليه في صياغته المعدلة شفویًا بوصفه المقرر 

 .المرفق بالتقریر الحالي 

 2010لمؤتمر األطراف حتى عام .لسنوات العمل المتعدد ابرنامج
 األمين التنفيذي بشأن متابعة القمة العالمية من مناقشته لهذا البند، آان أمام الفریق العامل مذآرة عند -522

، والخطة االستراتيجية 2010 المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام عملالللتنمية المستدامة، وبرنامج 
 المتعدد وتقریر االجتماع بين الدورات المعني ببرنامج العمل ،(UNEP/CBD/COP/7/20) االتفاقية وعمليات

 ومشروع المقررات لالجتماع السابع ،(UNEP/CBD/COP/7/5) 2010السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام 
 ).من النص العربي (317-314 الصفحات (UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2)لمؤتمر األطراف 

 االنتباه إلى الوثائق المتاحة وشرح أن التوصيات التي األمانةهذا البند، استرعى ممثل  تقدیمه للدى -523
، 2010 العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام ببرنامج بين الدورات المعني االجتماعأعدها 

 وأنها ،(UNEP/CBD/COP/7/5) األطراف، قد وردت في تقریر ذلك االجتماع لمؤتمرلالجتماع السابع 
-314 الصفحات (UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2) الحاليأدرجت أیضا في مشروع المقررات لالجتماع 

 المقترح قد اشتمل على التنوع البيولوجي للجزر باعتباره العملوحيث أن برنامج ). من النص العربي (317
ء التقنيين مخصص لهذا  ینص مشروع المقرر أیضا على إنشاء فریق من الخبرابتعمق،مسألة جدیدة للبحث 

وبدال من ذلك، یجب . جدیدةوباستثناء هذا البند، اقترح االجتماع بين الدورات عدم إعداد برامـج عمل . الموضوع
 عيُدو.  المحرز في تحقيق هذا الهدفوالتقدم للتنوع البيولوجي 2010الترآيـز على استعراض تنفيـذ هدف 
 .السنوات بشأن برنامج العمل المتعدد الفریق العامل إلى اعتماد مشروع المقرر

بالنيابة عن ( آولومبيا، دومينيكا، مصر الكاميرون، مناقشة هذا البند الفرعي، تحدث ممثلو خالل -524
، ودول االنضمام، وبلغاریا االتحاد األوروبي بالنيابة عن  (ایرلندا اندونيسيا،، غرینادا، )المجموعة األفریقية

 الجزریـةبالنيابة عن مجموعة البلـدان (، جامایكا، نيوزیلندا، باالو )النضمام مرشحة لآدولورومانيا 
 .، جزر السيشيـل وجمهوریة تنزانيا المتحدة)الصغيـرة

 . للتنوع البيولوجياألصلية أیضا ممثل المنتدى الدولي للشعوب وتحدث -525

ریق العامل الثاني ورقة غير رسمية ، بحث الف2004 فبرایر 17 جلسته الحادیة عشرة، المنعقدة في في -526
 .2010 العمل متعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام برنامجتحتوي على مشروع مقرر بشأن 

، االتحاد األوروبي بالنيابة عن  (ایرلندا آندا، آولومبيا، ل،ـالبرازی ممثلو األرجنتين، أستراليا، وتحدث -527
 جامایكا، المكسيك، نيوزیلندا، باالو، بيرو، ،)ل مرشحة لالنضمام ورومانيا آدووبلغاریاودول االنضمام، 

 .وسویسرا

 . بشأن التنوع البيولوجياألصلية أیضا ممثل المنتدى الدولي للشعوب وتحدث -528

 . المشاورات غير الرسمية بشأن هذا البندمواصلة هذه الكلمات، وافق الفریق العامل على بعد -529

، استأنف الفریق العامل بحث الورقة غير 2004 فبرایر 17عشرة، المنعقدة في  جلسته الثانية في -530
 .2010 بشأن برنامج العمل متعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام مقررالرسمية التي تحتوي على مشروع 
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، ودول بي االتحاد األوروبالنيابة عن  (ایرلندا البرازیل، ممثلو أنتيغوا وباربودا، األرجنتين، وتحدث -531
، ) مجموعة البلدان الجزریة الصغيرةعنبالنيابة ( باالو ،) مرشحة لالنضمامآدولاالنضمام، وبلغاریا ورومانيا 

 .روندا، السنغال، وأسبانيا

 . بشأن التنوع البيولوجياألصلية أیضا ممثل المنتدى الدولي للشعوب وتحدث -532

 العمل متعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام رنامجب الفریق العامل مشروع المقرر بشأن اعتمد -533
 .UNEP/CBD/COP/7/L.7 إلى الجلسة العامة آمشروع المقرر إلحالته، بعد تعدیله شفهيا، 2010

، أعلن ممثل أسبانيا أن حكومته یسرها أن 2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة الـ  -534
وینبغي أن یعقد .من الخبراء التقنيين معني بالتنوع البيولوجي الجزري تستضيف اجتماع لفریق مخصص 

 .االجتماع في جزر آناري ، خالل الفترة بين انعقاد الدورات 

 ، نظر مؤتمر األطراف في مشروع 2004 فبرایر 20وفي الجلسة العامة نفسها من االجتماع یوم  -535
 الوارد نصه 7/31ته المعدلة شفویًا بوصفه المقرر  ووافق عليه في صياغUNEP/CBD/COP/7/L.7المقرر 

 .في المرفق بالتقریر الحالي 

 
  االتفاقية وتوحيد المقرراتعمليات

 التنفيذي عن متابعة القمة العالمية للتنمية األمين مناقشته لهذا البند، آان أمام الفریق العامل مذآرتا عند -536
 وعمليات، والخطة االستراتيجية 2010ت لمؤتمر األطراف حتى عام  المتعدد السنواعملالالمستدامة، وبرنامج 

 منمقترحات :  وعن استعراض وتوحيد مقررات مؤتمر األطراف،(UNEP/CBD/COP/7/20)االتفاقية 
 .(UNEP/CBD/COP/7/20/Add.2) باء بشأن عمليات االتفاقية 6/27األمين التنفيذي إعماال للمقرر 

 وتوحيد مقررات مؤتمر استعراض وثيقة عن إعالمية،مل أیضا، آوثيقة  أمام الفریق العاوآان -537
 باء بشأن عمليات االتفاقية 6/27 للمقررمقترحات من األمين التنفيذي إعماال : األطراف

(UNEP/CBD/COP/7/INF/18). 

قدم  ت،(UNEP/CBD/COP/7/20) التنفيذي الواردة في الوثيقة األمين ممثل األمانة أن مذآرة ذآر -538
 األطراف، مع الترآيز بصفة خاصة على استعراض لمؤتمرعرضا عاما للعمليات منذ االجتماع السادس 

 باء، قرر مؤتمر 6/27 من المقرر 2وفي الفقرة .  والتقنية والتكنولوجيةالعلميةتوصيات الهيئة الفرعية للمشورة 
 جميع مقرراته في تنفيذ التنفيذي، حالة  في اجتماعه السادس أن یستعرض، على أساس مقترحات األميناألطراف

 والسماح باتخاذ قرارات مستنيرة حول خطة الموحدةاجتماعه التالي، وذلك بهدف اعتماد مجموعة من المقررات 
 الصدد، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن یقدم مقترحات إلى هذاوفي . العمل طویلة األجل لالتفاقية

 لمؤتمروص مسائل من بينها إلغاء مقررات اتخذت في االجتماعين الثالث والرابع  بخصالسابعاجتماعه 
 الدولية ذات الصلة، والهيئاتاألطراف، وتوحيد مقرراته، وإحالة مثل هذه المقترحات إلى األطراف والحكومات 

تعلق باستعراض  الوثيقة بالتالي مقترحات توقدمت. وذلك قبل انعقاد اجتماعه السابع بستة أشهر على األقل
 التي اعتمدها في اجتماعيه الثالث والرابع، وتناولت الوثيقة مسألة المقرراتمقررات مؤتمر األطراف وإلغاء 

 . وقدمت توصيات بذلك لمؤتمر األطرافالمقررات،توحيد 

، وبلغاریا  االنضمامودول، االتحاد األوروبي  عن ةبالنياب (ایرلندا مناقشة هذا البند، تحدث ممثلو خالل -539
 .، وهولندا)ورومانيا آدول مرشحة لالنضمام

 بعين االعتبار التعليقات التي أثيرت أثناء أخذ رسمية تغير ورقة هذه الكلمات، قال الرئيس أنه سيعد بعد -540
 .العامل الفریق إلى ا من جدول األعمال، لتقدیمه26 البنود الفرعية الثالثة للبند حولالمناقشة 

، نظر الفریق العامل في ورقة غير رسمية 2004 فبرایر 18ه الرابعة عشرة، المنعقدة في  جلستفي -541
 . االتفاقيةعملياتتحتوي على مشروع مقرر بشأن 

 االنضمام، وبلغاریا ورومانيا آدول ودول، االتحاد األوروبي بالنيابة عن  (ایرلندا ممثلو آندا، وتحدث -542
 .را، السنغال، وسویس)مرشحة لالنضمام

 . أیضا ممثل الجماعة األوروبيةوتحدث -543

 نظر الفریق العامل في ورقة من القاعة تتضمن مشروع مقرر 2004 فبرایر 19 یوم 15في الجلسة ال  -544
عن استعراض وتجميع مقررات مؤتمر األطراف فتمت الموافقة على مشروع المقرر الحالته الى الجلسة العامة 

 (UNEP/CBD/COP/7/L.21)بوصفه مشروع المقرر 
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 األطراف لمؤتمر الداخلي النظام من 21 المادة على التعدیالت فاعلية )أ (
، 5/20 من مقرره 5 األمانة أن مؤتمر األطراف في الفقرة ممثل الجلسة الثالثة للفریق العامل، شرح في -545

یة الرئيس وأعضاء هيئة مكتب  على النظام الداخلي بشأن انتخاب وفترة والالتعدیالتآان قد أدخل عددا من 
 بدایة الدورة األولى لكل اجتماع في ُینتخب: " من المقرر على ما یلي) أ (5وتنص الفقرة .  األطرافمؤتمر

ویعملون بصفتهم هيئة .  یقوم أحدهم بدور المقرررئيس،عادي، من بين ممثلي األطراف، رئيس وعشرة نواب 
الرئيس فورًا بينما تبدأ فترة والیة نواب الرئيس عند اختتام االجتماع  والیة فترةوتبدأ . مكتب مؤتمر األطراف

 إلى أن ینتخب رئيس جدید في منصبه الرئيس في یبقى: " على ما یلي) ب (5وتنص الفقرة ".  انتخبوا فيه الذي
وفي الفقرة ". ي  مناصبهم حتى اختتام االجتماع العادي التالفيبدایة االجتماع العادي التالي ویبقى نواب الرئيس 

 الخبرة قرر مؤتمر األطراف استعراض هذه التعدیالت في اجتماعه السابع، في ضوء المقرر، من نفس 6
 .المكتسبة

 ورأت أنه من السابق ألوانه اتخاذ أي قرارات نهائية التعدیالت هيئة مكتب مؤتمر األطراف استعرضت -546
 یظل الرئيس السابق في أن رئيس جدید، انتخاب بعد ینبغي، آان  هيئة المكتب ما إذاوناقشت. بالنسبة لفاعليتها

 مدة والیته آعضو في هيئة المكتب في بدایة االجتماع تنتهي أن إذا آان ینبغي وما آنائب للرئيس، المكتبهيئة 
مل ، بحث الفریق العا2004 فبرایر 17في جلسته الحادیة عشرة، المنعقدة في . األطرافالعادي التالي لمؤتمر 

 . من النظام الداخلي21 ورقة غير رسمية بشأن فعالية التعدیالت على المادة الثاني

، ایرلندا )بالنيابة عن مجموعة أمریكا الالتينية والكاریبي( ممثلو البرازیل، آندا، آولومبيا وتحدث -547
، جامایكا، ماليزیا، )رومانيا بلغاریا وودول االنضمام والدول المرشحة لالنضماماالتحاد األوروبي بالنيابة عن (

 .ونيوزیلندا

، نظر الفریق العامل في ورقة غير رسمية 2004 فبرایر 18 جلسته الرابعة عشرة، المنعقدة في في -548
 . أثناء المداوالتأدخلتثانية تحتوي على التنقيحات التي 

 ودول األعضاء، ا، ودولهةوروبي األلجماعةبالنيابة عن ا (ایرلندا ممثلو البرازیل، آندا، مصر، وتحدث -549
 . وسویسراالنرویج،، جامایكا، المكسيك، )االنضمام، وبلغاریا ورومانيا آدول مرشحة لالنضمام

 . واصل الفریق العامل مناقشته لهذا البند من جدول األعمال15في االجتماع الـ  -550

) بالنيابة عن المجموعة االفریقية(صر ألقى ببيانات ممثلو آل من االرجنتين، البرازیل، آولومبيا، م -551
بالنيابة عن االتحاد األوروبي والبلدان اآل خذة في االنضمام والبلدین المرشحين بلغاریا ( اثيویبيا، ایرلندا 

 .المكسيك، السنغال، اوغندا) ورومانيا

قاعة تضم مشروع  نظر الفریق العامل في ورقة منقحة من ال2004 فبرایر 19 یوم 17في االجتماع الـ  -552
 .مقرر عن عمليات االتفاقية

والبلدان اآلخذة  باالنضمام والبلدین االتحاد األوروبي بالنيابة  عن ( أدلى ببيانات آل من ایرلندا  -553
 .، اوغندا)المرشحين بلغاریا ورومانيا

بوصفه مشروع المقرر تمت الموافقة على مشروع المقرر بعد تعدیله شفویا الحالته الى الجلسة العامة   -554
(UNEP/CBD/COP/7/L.21/Add.1) 

 بالتنوع ةتعلقالم االتفاقية وأمانة للبيئة المتحدة األمم برنامج بين اإلداریة الترتيبات )ب (
 البيولوجي

، اعتمد مؤتمر األطراف الترتيبات اإلداریة بين 6/17 المقرر من 1 ممثل األمانة أنه وفقا للفقرة ذآر -555
 أموروتناولت هذه الترتيبات، ضمن .  وأمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيللبيئةمم المتحدة برنامج األ

 للسياسات واإلجراءات ووفقاوفيما یتعلق بتعيين األمين التنفيذي، . أخرى، تعيين وترقية موظفي األمانة
ت في منصبي وآيل األمين العام واألمين  التعييناتقعوالممارسات لتعيينات آبار المسؤولين في األمم المتحدة، 

 رؤساء برامج وصنادیق األمم المتحدة، تقع ضمن سلطة األمين العام لألمم مناصبالعام المساعد، باإلضافة إلى 
 في نطاق فهذا األمر یقع.  وبالتالي فهي تتم خارج نطاق اإلجراءات القائمة للتعيينات والترقيات، التقدیریةالمتحدة

 .الشخصية لألمين العام وتمارس استنادا إلى هذا الفهمالمسؤولية 

 لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي المتضمنة في الترتيبات التنفيذي اجراءات تعيين األمين بيد أن -556
 المدیر  من قبلعين ُیالتنفيذي أمانة االتفاقية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والتي تنص على أن األمين بيناإلداریة 
  فقد آلف المؤتمر، األمم المتحدة للبيئة بعد التشاور مع مؤتمر األطراف من خالل هيئة مكتب لبرنامجالتنفيذي 
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 إلى تعيين األمين المتحدة بدعوة األمين العام لألمم رافـ، رئيس مؤتمر األط6/29مؤتمر األطراف، في مقرره 
 حل هذا المقرر محل عليه،وبناء . (ASG-1)جة األولى التنفيذي في منصب األمين العام المساعد من الدر

 . تعيين األمين التنفيذيجراءاتإالترتيبات اإلداریة فيما یتعلق ب

 إنشاء مجلس للتعيينات والترقيات على نصت الترتيبات اإلداریة أیضا ،آخرین  لتعيين موظفينوبالنسبة -557
 إلى المدیر التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن جميع شورةالم المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلسداء لالتفاقية
ولم ینشأ مثل . D-1 بالتعيينات والترقيات وتقييم الموظفين حتى رتبة المدیر من الدرجة األولى المتعلقةالمسائل 

المتحدة نظاما جدیدا وباإلضافة إلى ذلك، اعتمدت األمم .  البيولوجيبالتنوعهذا المجلس قط في االتفاقية المتعلقة 
وبموجب هذا . D-1 األولى بالنسبة للتعيينات حتى رتبة المدیر من الدرجة ،(Galaxy System) للتعيينات

 . تعد ساریة بعض المتطلبات الواردة في الترتيبات اإلداریة بخصوص التعييناتلمالنظام الجدید، 

دیل الترتيبات اإلداریة بين برنامج األمم المتحدة  لتعحاجة على ذلك، ذآر ممثل األمانة أن هناك وبناء -558
فعلى سبيل المثال، قد یرغب مؤتمر .  الحالية لألمم المتحدةجراءاتإل متمشية مع الجعلهاللبيئة وأمانة االتفاقية 

د  للبيئة إلیجاالمتحدة أن یطلب إلى األمين التنفيذي أن یتشاور مع المدیر التنفيذي لبرنامج األمم فياألطراف 
 .تعدیالت مناسبة لهذه الترتيبات

موضوع ، وافق الفریق العامل على بحث 2004 فبرایر 18 جلسته الرابعة عشرة، المنعقدة في في -559
 مشروع مقرر بشأن عمليات الترتيبات اإلداریة بين اليونيب وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في ترابط مع

 ) .اله  أع545 و 542أنظر الفقرات  (االتفاقية

 ، نظر مؤتمر األطراف في مشروع 2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة الـ  -560
الوارد نصه في  . 7/33 ووافق عليه بوصفه المقرر UNEP/CBD/COP/7/L.21 and Add.1المقرر 

 .المرفق بالتقریر الحالي 

 

 .االتفاقية نتائج فعلية في برنامج عمل  وادماج األهداف الموجهة نحو تحقيقاالستراتيجية الخطة
 2004 فبرایر 12 في اجتماعه الخامس یوم األعمال من جدول 26 الفریق العامل األول البند تناول -561

 2010 عن تنفيذ الخطة االستراتيجية، وتقييم التقدم المحرز نحو هدف التنفيذي من األمين توآان أمامه مذآرا
وایجاد أهداف ومؤشرات واطار تبليغ محددة  : البيولوجيبالتنوعالخاص 

(UNEP/CBD/COP/7/20/Add.3)، وادماج األهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في برامج عمل 
 النبات واألهداف ذات لحفظ الخاص بالتنوع البيولوجي، واالستراتيجية العالمية 2010 مع مراعاة هدف االتفاقية،

 أهداف موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في تنفيذ مشروع –مية للتنمية المستدامة الصلة التي وضعتها القمة العال
 البيولوجي لألنظمة االیكولوجية للمياه الداخلية بالتنوعبرنامج العمل المنقح الخاص 
(UNEP/CBD/COP/7/20/Add.4)، نتائج فعلية في برامج عمل تحقيق وادماج األهداف الموجهة نحو 

 واالستراتيجية العالمية لحفظ النبات واألهداف ذات البيولوجي، الخاص بالتنوع 2010ة هدف االتفاقية مع مراعا
 العمل برنامج أهداف موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية لتنفيذ – العالمية للتنمية المستدامة القمةالصلة التي وضعتها 

 ومشروع (UNEP/CBD/COP/7/20/Add.5)المفصل المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي ،
 (UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2) األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي لمؤتمرمقررات االجتماع السابع 

 ،(UNEP/CBD/COP/7/4) الفرعية عن عمل اجتماعها التاسع الهيئة وما یليها، وتقریر 316 الصفحات
 العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى  العضویة المعني ببرنامجالمفتوحوتقریر اجتماع ما بين الدورات 

2010(UNEP/CBD/COP/7/5). 

 التنفيذي عن النظر في نتائج األمين أمام الفریق العامل أیضا وثائق اعالمية هي مذآرات وآان -562
 والمؤشرات (UNEP/CBD/COP/7/INF/22)"  البيولوجيللتنوع التحدي العالمي -2010"االجتماع بشأن 

 ،(UNEP/CBD/COP/7/INF/33). الخاص بالتنوع البيولوجي2010 التقدم نحو هدف لتقييملمؤقتة العالمية ا
 االستراتيجية األوروبية الجامعة للتنوع بيان: وتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي في المنطقة األوروبية الجامعة

 .(UNEP/CBD/COP/7/INF/38)   (PEBLDS)  البيولوجي وتنوع المناظر الطبيعية

 فيها فان الخطة 2010 الى تضمين هدف باالضافة األمانة في معرض تقدیمها لهذا البند أنه قالت -563
 التقييم الموضوعي للتقدم المحرز نحو تنفيذ االتفاقية والخطة سبيلاالستراتيجية دعت الى طرائق أفضل في 

 مندر اجتماع ما بين الدورات عددا  أصدرت الهيئة الفرعية في اجتماعها التاسع آما أصوقد. االستراتيجية
 وضعت استجابة من التي(UNEP/CBD/COP/7/20/Add.1)وقد تضمنت الوثيقة . التوصيات في هذا الشأن

 فرعية لتسهيل ألهداف الى األمين التنفيذي لبذل بعض العمل فيما بين الدورات، قد وضعت اطارا الفرعيةالهيئة 
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 ومجموعة من المؤشرات العالمية لرصد العملالدماج األهداف في برامج ، ونهجا 2010وتقييم التقدم نحو هدف 
 في مجموعة مشاریع المقررات والواردومشروع المقرر في هذا البند . التقدم

(UNEP/CBD/COP/7/1/Add.2)، قد جمعت بين مجموعات التوصيات وبين المقترحات التي وضعها 
 الخاص باألهداف االطارولذا دعي الفریق العامل الى النظر في اقرار .  بارشاد من الهيئة الفرعيةالتنفيذياألمين 

 ادماج األهداف في برامج العمل ونهج، 2010الفرعية المحددة لتسهيل وتقييم التقدم المحرز نحو هدف 
 . رصد التقدمالىومجموعة المؤشرات العالمية التجریبية الرامية 

 لالجتماع التاسع للهيئة الفرعية، فسلط الضوء على رئيساا بوصفه  هذه المقدمة أدلى ببيان ممثل غانبعد -564
 .9/13بضع نقاط رئيسية من التوصية 

 البرازیل، بلغاریا، آندا، آولومبيا، ایسالندا، بوليفيا، ببيانات أیضا ممثلو األرجنتين، اوستراليا، أدلى -565
ین والبلدوالبلدان اآلخذة باالنضمام د األوروبي متكلمة أیضا بالنيابة عن االتحا(الهند، اندونيسيا، ایرلندا 

متحدثة أیضا بالنيابة عن (، آينيا، مالدیف، المكسيك، نيوزیلندا، النرویج )المرشحين بلغاریا ورومانيا
متكلمة بالنيابة عن مجموعة (، بيرو ) األوروبية الجامعة للتنوع البيولوجي وتنوع المناظر الطبيعيةاالستراتيجية

 . سویسرا)االندیز،

 :  ببيانات ایضا آل من أدلى -566

Birdlife, Conservation International, Fauna and Flora International, the Nature 
Conservancy, Wildlif Conservation Society. World Wide Fund for Nature and the 
International Forum on Biodiversity. 

 فریق اتصال یرأسه السيد أصغر فاضل انشاءيانات وافق الفریق العامل على  اثر هذه البعلى -567
 اعداد نص منقح لمشروع القرار، یتضمن التعدیالت المقترحة على لمساعدة الرئيس )جمهوریة ایران االسالمية(

 . الفریق العامل في اجتماع الحقفيهمن القاعة، آي ینظر 

 وآان أمامه 2004 فبرایر 19 یوم 17ي هذا البند في االجتماع الـواصل الفریق العامل األول نظره ف -568
. التقييم المستقبلي لما یحرز من تقدم: في ذلك ورقة من القاعة تتضمن مشروع مقرر بشأن الخطة االستراتيجية

عمل وأشار الرئيس الى وجود حاجة الى النظر في ادماج األهداف الموجهة نحو ادراك نتائج فعلية في برنامج ال
 .المتعلق لألنظمة االیكولوجية للمياه الداخلية والتنوع البيولوجي البحري والساحلي

، رئيس فریق االتصال بتقریر عن التقدم اذي )جمهوریة ایران االسالمية(أدلى السيد أصغر فاضل  -569
واسع النطاق بشأن معظم أحرزه الفریق، وبعد أن أثنى على روح التعاون التي أبدتها الوفود قال أنه تحقق اتفاق 

 .النص وبشأن ثالثة مرفقات من المرفقات األربعة

بالنيابة عن االتحاد (، ایرلندا )متكلمة بالنيابة عن المجموعة االفریقية(أدلى ببيانات ممثلو آندا، اثيوبيا  -570
 .، جامایكا، اليابان، نيبال، نيوزیلندا)األوروبي والبلدان اآلخذة باالنضمام 

 19 یوم 18صل الفریق العامل األول نظره في هذا البند خالل الجزء غير الرسمي من اجتماعه الـوا -571
 .2004فبرایر 

بالنيابة عن االتحاد األوروبي والبلدان اآلخذة (أدلى ببيانات تحت هذا البند ممثلو آندا، ایرلندا  -572
 .، آيریباتي، نيوزیلندا، النرویج)باالنضمام 

 نظره في ورقة القاعة المقدمة 2004 فبرایر 20 یوم 20یق العامل األول في اجتماعه الـ واصل الفر -573
 .من الرئيس عن هذا البند

بالنيابة عن االتحاد األوروبي والبلدان اآلخذة (أدلى ببيانات تحت هذا البند ممثلو البرازیل، آندا، ایرلندا  -574
 .، النرویج)باالنضمام

شروع المقرر بعد تعدیله شفویا الحالته الى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر تمت الموافقة على م -575
(UNEP/CBD/COP/7/L.27). 

 ، نظر مؤتمر األطراف في مشروع 2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة الـ  -576
المرفق بالتقریر  الوارد نصه في 7/30 ووافق عليه بوصفه المقرر UNEP/CBD/COP/7/L.27المقرر 
 .الحالي 

    شؤون ختامية-خامسا 
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    شؤون أخرى-27البند 

مشروع مقررات عن األنواع الغریبة التي تهدد األنظمة اإلیكولوجية أو الموائل مقدمة من رئيس مؤتمر 
.األطراف في اجتماعه السادس   

الجلسة العامة الثالثة من االجتماع قال السيد هوغيفين، رئيس االجتماع السادس لمؤتمر األطراف خالل  -577.
 إنه بعد االجتماع السادس قرر المكتب دعوة الرئيس، بتأیيد من األمين 2004فبرایر / شباط10التي عقدت في 

التنفيذي، إلى الشروع في مشاورات غير رسمية مع األطراف المعنية بهدف توضيح الشواغل الفنية النوعية التي 
 والتماس اقتراحات بشأن آيفية 6/23 السادس لمؤتمر األطراف أثناء إقرار المقرر تم تحدیدها خالل االجتماع

على أال تستعمل هذه العملية لفتح باب . معالجة هذه الشواغل وحلها خالل االجتماع السابع لمؤتمر األطراف
سلة من واستنادا إلى هذه المشاورات، وضع مشروع سل6/23المناقشة على مصراعيه من جدید في المقرر 

 UNEP/CBD/COP/7/L.1-3(المقررات عن األنواع الغریبة التي تهدد النظم اإلیكولوجيــــــــــة أو الموائل 
وإذا آان ثمة اعتراض رسمي یدل على عدم وجود . ، وهى المقررات التي قدمت إلى االجتماع الحالي إلقرارها )

 .توافق في اآلراء فانه سوف یسحب االقتراح طبعًا

ررات إلتاحة وقت              -578 بعد مناقشات اشترك فيها عدد من الممثلين، اتفق على إرجاء النظر في مشاریع المق
  إضافي لدراسة النص

 ، سحب رئيس االجتماع السادس لمؤتمر 2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة الـ  -579
مة اإلیكولوجيـــة أو الموائــــــل األطراف مشروع القرارات بشأن األنواع الغریبة التي تهدد األنظ

)UNEP/CBD/COP/7/L.1-3 ( من قواعد اإلجراءات 37وفقًا للقاعدة )الالئحة الداخلية( 

 :أدلى ممثل أستراليا بالبيان اآلتي ، الذي طلب أدراجه بحذافيره في تقریر االجتماع  -580

ووفد أستراليا . یأمل أال تأتي أنها لحظة آان معظمنا في هذه القاعة . أن هذه لحظة حزینة "  
وصل إلى آوااللمبور ممتلئًا أمًال وتفاؤًال ، بأننا سنستطيع أخيرًا ونهائيًا أن نتجاوز هذه 

ولذا فإن األمر أمر أسف شدید وعميق للحكومة األسترالية ، ولوفدي ولي . القضية الصعبة
نه تعيين على رئيس االجتماع شخصيًا سيدي الرئيس ، أننا لم نستطيع أن نتوصل إلى اتفاق وأ

 .السادس لمؤتمر األطراف أن یسحب اقتراحه 

بينما آان اقتراح هوغيفن  من وجهة نظرنا ، غير أمثل ، إال أن أستراليا : سيدي الرئيس "  
وآنا سنقبله في اليوم .آانت ستقبله تحقيقًا لمصلحة االتفاقية وبروح األخذ بالحلول الوسطى 

ونحن نرى أن النص المنطوى على حل وسط آان سيأتي . طراف األول من مؤتمر األ
 والسيما تذآير –بالتصحيحات الالزمة ألهم المشكالت في المبادئ اإلرشادیة المتنازع عليها 

األطراف بأن المبادئ البد من تفسيرها وتنفيذها بما یتمشى واالتفاقية ، ویتمشى اإللتزامات 
فاق على النص یمثل حًال وسط آان من شأنه أن یحل واالت. الدولية األخرى ذات الصلة 

 ، مما آان سيغلق الباب أمام 6/23الشذوذ اإلجرائي الناشئ عن اإلقرار غير السوي للمقرر 
واألخذ بإقتراح الرئيس السابق آان من شأنه أن یسمح لنا جميع . مزید من الشكوك اإلجرائية

 .ألنواع الغریبة الغازیة في نطاق االتفاقية أن نسير قدما في تنفيذ برنامج عمل سوي بشأن ا

أني أرید فقط أن أذآرآم وأذآر المندوبين في هذه القاعة بأن أستراليا تساند : سيدي الرئيس "  
أساسا األهداف البيئية لبرنامج العمل المذآور ، وأذآر األطراف ، آما فعلت في مناسبات 

زیلندا ، المضطلع األصلي بهذا العمل داخل سابقة ، بأن أستراليا هي التي آانت ، مع نيو
وآانت أستراليا إلى جانب نيوزیلندا هي الجهة التي صاغت أصًال . اتفاقية التنوع البيولوجي 

من تلك % 99.9ونحن إلى اليوم نساند . النص ، والمؤلف األصلي للمبادئ اإلرشادیة 
 .المبادئ اإلرشادیة 

 سألتنا أو بينت لنا أنها ال تدرك بوضوح ما هي أن بعض األطراف قد: سيدي الرئيس "  
الشواغل التي تشغل بال أستراليا،  وما هو الجزء الصغير جدًا من المبادئ اإلرشادیة الذي 

وفي سبيل تسجيل األمور أسمحوا لي أن اشرح بوضوح ما هي هذه األمور ولماذا . یثير قلقًا
 .جميع األطراف هي ذات أهمية ليس فقط بالنسبة لنا ولكن أیضًا ل

فتعریف النهج التحوطي في . أن أول قضية تشغل بالنا تتعلق بتعریف النهج التحوطي "  
 من ریو ، الصادر عن 15 الحاضر ینحرف عن التعریف المتفق عليه في المبدأ 6/23المقرر 

 عامين فتعریف ریو أعيد تأآيده منذ أقل من. أعالن األمم المتحدة في ریو بشأن البيئة والتنمية
على مستوى رؤساء الحكومات في القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة ، ومن بين من 
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ونحن نري أن من دواعي السخریة ، سيدي . أآدوها األطراف الموجودة اليوم في هذه القاعة 
 من 15الرئيس ، أن األطراف التي لم تستطع أن تقبل اإلشارة غير المصحوبة إلى المبدأ 

ئ ریو بشأن األنواع الغریبة الغازیة قد وافقت توًا اآلن ، في هذا المساء ، على إشارة مباد
 بوصف هذا المبدأ هو تعریف النهج التحوطي في الورقة المتعلقة 15غير مصحوبة إلى ریو 

 .بالمبادئ اإلرشادیة المتصلة باالستعمال المستدام

. راليا تعترض على ممارسة التحوط سيدي الرئيس أن بعض األطراف قد عن لها أن أست"  
والتحوط هو جزء ال یتجزأ من الطریقة التي نعالج . وليس هناك شئ أبعد من ذلك عن الحقيقة 

بها القضایا التي تؤثر في البيئة واألمن الغذائي والزراعة والكيماویات البيطریة وطائفة 
اليا أخذ بالنهج التحوطي آما حدده والواقع أن التشریع البيئي السائد في أستر. األمور األخرى 

 . باعتباره مبدأ رئيسيًا 15ریو 

 10أن أحكام عب اإلثبات في المبدأ . والقضية الثانية التي تشغل بالنا تتعلق بعبء اإلثبات "  
 قد یؤدي إلى مطالبات ال تتمشى مع الحقوق األصلية ألعضاء 6/23في المقرر الحالي 

وجب اتفاق المنظمة المتعلق بتطبيق التدابير الصحية وتدابير المنظمة العالمية للتجارة بم
وهذه األحكام ال تتمشى أیضًا مع الطریقة التي یعالج بها الكثيرون منا بشكل . صحة النبات

 .عملي مشكلة األنواع الغریبة الغازیة ، بما فيها تدابير الحجر الصحي 

أن أستراليا قلقه من جراء أن . بتقييم المخاطر والقضية الثالثة التي تشغل بال أستراليا تتعلق "  
الطریقة التي تبين بها المبادئ اإلرشادیة الكيفية التي یجب أن تؤخذ بها في الحسبان العوامل 
االجتماعية االقتصادیة والثقافية في عملية تقييم المخاطر ، یمكن أن تعتبر مقوضة ألهمية 

موجب هذه االتفاقية ، ویحتمل أیضًا بموجب صنع القرار القائم على األساس العلمي ، ب
 .اتفاقات دولية أخرى 

وهذا یعني سيدي الرئيس أنه ال یوجد ، في عمليات إعادة التفسير أوإعادة بيان األمور هذه "  
فيما یتعلق بالمبادئ واإللتزامات والعمليات الموجودة ، ال یوجد شئ الزم على أي نحو في 

وإنما تؤدي تلك العمليات فقط إلى فتح الباب . ل المبادئ اإلرشادیة سبيل التنفيذ الفعال وتشغي
 . إلمكانيات دخول الشك واللبس 

أن النص الذي یمثل حًال وسطًا لم یكن ليحول . أسمحوا لي سيدي الرئيس بأن أآون واضحًا "  
األنواع دون قيام أي طرف في اتفاقية التنوع البيولوجي من اتخاذ الخطوات الالزمة لمعالجة 

الغریبة الغازیة ، وتكون خطوات متمشية مع اإللتزامات الدولية األخرى الواقعة على عاتق 
ولذا نحن ال نرى أي خطر على أي طرف في أخذه بإقتراح الحل الوسط ، . معظم األطراف 

 ، إذا ما آان یهمه فعًال یتعلق بصفة عامة بالرقابة وبالمكافحة وبمنع األنواع الغریبة الغازیة
 .وليس أمورًا أخرى 

. وآان هناك أیضًا بعض إیحاءات بأن أستراليا تسعى إلى إنشاء ترتيب هرمي بين االتفاقات " 
وإنما أن آراءنا هي تصویر لرغبتنا أن نكفل احترام الدول . ومرة أخرى ليس األمر آذلك 

وهذا أمر . حقوقًا لها لسالمة إلتزاماتها بجميع االتفاقات الدولية التي ترتب إلتزامات عليها و
ذو أهمية خاصة في سياق اتفاقية التنوع البيولوجي ، بسبب ترابطاتها العدیدة بقضایا تعالجها 

وتبعًا لذلك آان اهتمامنا .  وهي ليست مجرد القضایا المتعلقة بالتجارة –أنظمة دولية أخرى 
ت بموجب هذا االتفاق هنا متصًال بمحاوالت بعض األطراف أن تحاول أن تؤثر في االرتباطا

، بقصد اإلدعاء بأن ذلك یوفر لها إمكانية إعادة التفسير أو التهرب من إاللتزامات الدولية 
أننا نعتقد اعتقادًا راسخًا أن االتفاقات التجاریة والبيئية . األخرى أو تقویض تلك اإللتزامات 

 . بعضًا یمكن وینبغي أن تنفذ على نحو متآزر ، تساند فيه األطراف بعضها

سيدي الرئيس البد لي أن أنوه ، للموجودین في هذه القاعة ، بالجهد الشاق الذي بذلته "  
أستراليا مع السيد هوغيفين ، خالل ما یقرب من العامين الماضيين ، للتوصل إلى حل مقبول 

یوجد هنا الكثيرون لم یكونوا على آثب من هذه المناقشات ، . قبوًال تبادليًا للجميع
لمفاوضات ، لذا فقد ال یكونون على علم بدرجة المرونة التي أبدیناها ، ولذا سوف أخذ من وا

 .وقتكم دقيقة الستعراض تسلسل األحداث 

فأوًال ، في العام الماضي قدمنا اقتراحًا مكتوبًا یغطي جميع القضایا التي تثير قلقًا ، في "  
تمة المطاف ما إذا لم تكن تلك المحاولة وفي خا. محاولة منا للتوصل إلى توافق في اآلراء 

مقبولة للجميع ، وقبل في مطلع هذا العام تقابلنا وجهًا لوجه هوغيفين ، وتفاوضنا على مدى 
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وعندما وصلنا هنا إلى . ثالثة أیام بشأن موقف أخر ، ینطوي على تنازل آبير من أستراليا 
ة تثير قلقًا لبعض اآلخریين ، ووافقنا آوالمبور یوم السبت ، أبلغنا بوجود بوجود شؤون إضافي

وفي اليوم التالي ، أثيرت . على أن نقبل مزیدًا من التنازل لمعالجة هذه القضایا اإلضافية 
وخالل األسبوع الماضي ، في نطاق نشاط . بعض الشؤون األخرى ، تنازلنا أیضًا بشأنها 

أضافية في محاولة منا للتوصل إلى المؤتمر السابع لألطراف ، قدمنا ثالثة اقتراحات تنازلية 
 . حل 

. سيدي الرئيس أننا لم نكن مستطيعين أن نبذل المزید من الجهد الشاق لحل هذا الموضوع " 
واآلن ال ینبغي ألحد أن یشك في حسن نية أستراليا أو رغبتها في حمل األطراف اآلخریين 

 .على محاولة حل هذه القضية 

ة ليس مجرد قضية تتعلق بكنه المبادئ االرشادیة ولكن ینطوي سيدي الرئيس أن هذه القضي"  
. األمر هنا أیضًا على المعني الحقيقي لتوافق اآلراء في هذه االتفاقية وغيرها من االتفاقيات 

وآما تعرف األطراف ، ألن الشواغل الرئيسية التي تشغل بال أستراليا بشأن المبادئ 
الذي حضر االجتماع السادس التفاقية األطراف اإلرشادیة ، اعترض الوفد االسترالي 

ونظرًا . ، الذي ارفق به مشروع المبادئ اإلرشادیة 6/23اعتراضًا رسميا على األخذ بالمقرر 
 أن المقرر قد صدر صدورًا سليمًا ، – والنزال ال نعتقد –لهذا االعتراض الرسمي ال نعتقد 

عدة وفود أخرى أعربت عن تحفظاتها بشأن أن . ولذا نحن ال نقبله باعتباره قرارا صحيحًا 
وقد رحبنا بأن المستشار القانوني لألمم المتحدة قد أید فيما بعد بأن توافق . هذا اإلجراء أیضًا 

أن : اآلراء في مؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي یعني ما یلي وهنا أذآر رأیه حرفيًا 
قرارات أو المقررات بإتفاق عام دون اللجوء إلى توافق اآلراء یفهم على أنه ممارسة اتخاذ ال

التصویت إذا لم یكن هناك أي اعتراض رسمي یقف في طریق إعالن أن القرار قد اتخذ بهذه 
وبوضوح نحن ال نقبل رأي المستشار القانوني القائل بأن اعتراضنا لم یكن قد قدم ". الطریقة 

 . شاطرنا هذه الشواغل وهناك عدد من األطراف األخرى ت. تقدیمًا سویًا 

وآما أوضحت أستراليا في الورقة التي وزعتها توزیعًا غير رسمي منذ بضعة أیام ، مع "  
بعض االقتراحات بشأن الكيفية التي یمكن بها تجاوز هذا المأزق ، لم یكن في اعتقادنا أن 

مقرر صدر األخذ باقتراح الحل الوسط سوف یكون سابقة تسمح بإعادة فتح الباب بشأن أي 
وإنما آان المقصود بذلك أن تكون ثمة استجابة للظروف الفریدة التي . عن مؤتمر األطراف 

 .تحيط بالنظر في إقرار المبادئ اإلرشادیة في االجتماع السادس لمؤتمر األطراف 

سيدي الرئيس ، نتيجة لهذا المقرر الذي صدر بطریقة غير سویة ، أضطرت استراليا إلى "  
ن جميع اإلشارات الالحقة إلى نتائج االجتماع السادس لمؤتمر األطراف تكون أن تكفل أ

 قد صدر صدورًا 6/23مصحوبة ببيانات تجعل من الواضح أن استراليا ال تقبل ان المقرر 
 .صحيحًا 

 . 6/23ومن أسف سنضطر اآلن أن نستمر في اعتراضنا على جميع اإلشارات إلى المقرر "  
ة رأي المستشار القانوني لألمم المتحدة القائل بأنه بصرف النظر وسوف نستمر في منازع

.  ، فإن هذا المقرر ینبغي أن یظل قائمًا 6/23عن اإلجراء المعيب بخطأ ، في إصدار المقرر 
ومن دواعي األسف من جدید سيدي الرئيس أن شرعية المبادئ اإلرشادیة ستظل اآلن موضع 

قبل آي نحاول مرة أخرى أن نبدد الشكوك التي تكتنف هذا لقد نظرنا اآلن إلى المست. تساؤل 
 .الموضوع ، في أول فرصة ممكنة 

" ولذا تنوى استراليا أن تثير في جدول أعمال االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف بندًا هو "  
ونحن نتطلع إلى إرشادآم سيدي الرئيس في معالجة " .  المتنازع فيه6/23توضيح المقرر 

وعلى نحو ما ذآرنا دائما نحن نظل مستعدین للعمل مع . ة فيما بين انعقاد الدورات هذه القضي
. وإذا آان األمر مسعفًا سوف نشرع في هذه العملية في الغد . األطراف على حل هذه المشكلة 

وإذا آان األمر مسعفا سوف نتحدث مع أي طرف في هذه القاعة للوصول إلى حل ، وسوف 
 .من اآلن وإلى أن نلتقي من جدید في البرازیل نواصل هذه العملية 

سيدي الرئيس أن استراليا تنوي أن تظل طرفًا نشطًا وملتزمًا في اتفاقية التنوع البيولوجي ، "  
وآنا من أوائل . ان استراليا أدلت بدلوها في خلق االتفاقية . آما آنا في مؤتمر األطراف هذا 

قد أن اتفاقية التنوع البيولوجي تتصدى لقضایا هامة ونحن نعت. البلدان التي صدقت عليها 
ونحن نعمل بنشاط على الصعيد . ستفيد التنوع البيولوجي على النطاقين العالمي واالسترالي 
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الوطني بطرائق شتى لتنفيذ أحكام االتفاقية ، بما فيها في آثير من المجاالت التي نوقشت هنا 
واسمحوا لي . المحمية والتنوع البيولوجي البحري خالل االسبوعين االخيرین مثل المناطق 

سيدي الرئيس أن أقول أننا سوف نواصل تنفيذ برامجنا المتعلقة بالتنوع البيولوجي والشؤون 
البيئية األخرى بطریقة تتمشى مع حقوقنا وإلتزامتنا بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي 

 .التفاقات یمكن أن تكون متآزرة والصكوك الدولية األخرى التي تبرهن على أن هذه ا

سيدي الرئيس أن الطریق آان طویًال لبعض منا من الجلسة العامة في الهاي إلى جلسة هذا "  
وطوال ما یقرب من هذین العامين ، لم تأل أستراليا وغيرها جهدًا . المساء في آوااللمبور 

ة للمبادئ اإلرشادیة ولكنه والحل المنشود هو الذي یحفظ السالمة الجوهری. للتوصل إلى حل
ومن أسف أننا لم نستطع . في الوقت نفسه یعالج القضایا التي تشغل بالنا وبال أطراف أخرى 

 . أن نتوصل إلى هذا الحل 

غير أني أود أن أشكر جميع األطراف في هذه القاعة الذین ، إلى جانب استراليا ، قد حاولوا "  
سيدي الرئيس إنى أود فوق آل شئ أن أشكر . كلة عن صدق أن تعثروا على حل لهذه المش

أن هانس آان ال یكل إطالقًا في السعي إلى نتيجة متوازنة وعادلة لهذه . السيد هانز هوغيفين
قد آان برجًا هامدًا من القوة بينما آان جميع اآلخرین یتزعزعون ویكادون یتنازلون . القضية 

س إنسانًا متفتحًا الفهم ویسير على صراط مستقيم وفي جميع األوقات آان هان.ویكفون أیدیهم 
ليس في هذه القاعة من جهد جهدًا أشق . وفي جميع األوقات سلك مسلكًا من النزاهة المطلقة . 

وإذا آنا لم ننجح ، فليس هذا خطأ من . مما بذله هانز هوغيفينللتوصل إلى حل لهذا األمر 
 "ن أشكر هانس بكل أخالص وبالنيابة عن الوفد االسترالي أود أ. هانس 

سيدي الرئيس أشكرك على أعطاء اإلذن لي باإلدالء بهذا البيان الطویل ، في هذا الموعد "  
 ".المتأخر من الليلة ، وأود أیضًا أن أطلب تفضلكم بإدراج نص بياني في تقریر هذا االجتماع 

أن توافق اآلراء هو الرآيزة التي یرتكز أعربت ممثلة نيوزیلندا عن قلقها بشأن سحب االقتراح ونوهت ب -581
 .وقالت أنه من األهمية بمكان إدراك المعني الصحيح لتوافق اآلراء. عليها صنع القرار في اتفاقية األطراف 

ذآرت ممثلة آندا أن حكومتها تساند التفهم الجماعي لألطراف لتوافق اآلراء ، آما جاء في الرأي  -582
 .تشار القانوني لألمم المتحدة القانوني الذي أبداه المس

متكلمة بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول اآلخذة باالنضمام إليه والبلدین (قالت ممثلة إیرلندا  -583
فساندت التفهم الجماعي لألطراف لتوافق اآلراء آما جاء في الرأي القانوني ) المرشحين بلغاریا ورومانيا 

 .ألمم المتحدة الصادر عن المستشار القانوني ل

 بيان من ترآيا
 قال ممثل ترآيا أن ترآيا تود تسجيل البيان 2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11في الجلسة العامة الـ  -584

 : التالي في محضر االجتماع 

أن قبول ترآيا للمقررات والتقاریر التي اعتمدها مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في "  
 ، ال تخل وال تؤثر 1982عه السابع ، المتضمنة إشارة إلى اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام اجتما

 ."في موقف ترآيا إزاء االتفاقية المذآورة 

 

ونوهت ترآيا بأن الغایةمن اتفایة رامسار ليست إدارة وتخصيص المياه وأن ذلك یخرج عن نطاق "  
 . "االتفاقية المذآورة 

 

ر ترآيا بتحفظاتها على الفقرات السادس والثاني عشر والخامس عشر والثامن عشر من مشروع وتذآ"  
 والمواد 22 الصادر عن االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في رامسار ، وعلى الفقرة DR1المقرر 

 D25 من مشروع القرار 3-1-12 و 2-1-12دال و واو من المشروع المذآور ، وآذلك على الفقرتين 
لصادر عن االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار بشأن خطة العمل ، التي أبدیت في ا

 ."االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار ، المعقود في فالنسيا 

 بيان من المحفل الدولي للسكان األصليين بشأن التنوع البيولوجي
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، قالت ممثلة المحفل الدولي للسكان 2004 فبرایر 20جتماع یوم  من اال11في الجلسة العامة الـ  -585
األصليين بشأن التنوع البيولوجي أن السكان األصلييين ال یزالون یشعرون بقلق عميق بشأن النظام الدولي 

تعلقة فهذا النظام البد أن یتمشى مع القوانين والمعایير الدولية الم. المقترح المتعلق بالحصول وتقاسم المنافع 
ونظم حقوق الملكية الفكریة تشجع خصخصة المواد البيوثقافية للسكان األصليين من جانب . بحقوق اإلنسان 

ولمضادة هذا االتجاه ، یجب أن یكون القانون العرفي للسكان األصليين عنصرًا أساسيا . الشرآات عبر الوطنية 
 .في أي نظام فرید لحمایة المعارف التقليدیة 

وما ) ي(8 أن تكفل األطراف استمرار الفریق العامل المخصص المفتوح العضویة المعني بالمادة ینبغي -586
یتصل بها من أحكام ، وینبغي أن یستعرض الفریق العامل في اجتماعه القادم الخطوط اإلرشادیة بشأن التنوع 

ما یتعلق بالسياحة المستدامة ، البيولوجي والسياحة في ضوء توصيات التجمع الدولي لزعامة السكان األصليين في
  .2005وهو التجمع الذي سوف یعقد في آندا في سبتمبر 

إن إنشاء مناطق محمية إقليمية ودون اإلقليمية والوطنية ، وشبكات إیكولوجية ، ال ینبغي أن یسفر عن  -587
مية البحریة والمناطق المح. توطين قهري أو أنقراض أو خرق لحقوق السكان األصليين على أراضيهم 

أن المناطق المحمية ینبغي إنشاؤها وفق لمبدأ . والساحلية قد أضرت آذلك بحياة وأراضي السكان األصليين 
 .الموافقة المسبقة الحرة وعن علم 

أن جميع برامج العمل في ظل االتفاقية ینبغي أن تكفل المشارآة الكاملة والفعالة من السكان األصليين  -588
رد في األراضي الجافة والقاحلة والمياه البحریة والساحلية والمياه الداخلية والغابات والجبال في إدارة الموا

وختامًا نوهت المتكلمة بأن األطراف یجب أن تساند حقوق السكان األصليين على أراضيهم وحقهم في . والجزر 
 . التحكم في الحصول على مواردهم ومعارفهم وفي استعمالها 

 يوش بيان من موریس
أن ممثل موریشيوس ، متكلمًا بالنيابة عن الدول النامية الجزریة الصغيرة ، قال أن الموارد البيولوجي  -589

ذات أهمية هائلة لجميع الدول النامية الجزریة الصغيرة ، ورحب باإلشارات المحددة إلى الدول النامية الجزریة 
ال أنه یرید أن یرحب بجميع المشارآين في االستعراض وق. الصغيرة  في االجتماع السابع لمؤتمر األطراف 

 30 سنوات لخطة عمل بربادوس ، وهو االستعراض الذي سوف یجرى في موریشيوس من 10الذي یجرى آل 
 .2004 سبتمبر 3أغسطس إلى 

 شكر وعرفان لحكومة ماليزیا وشعبها 
ن خالص امتنانه لحكومة ماليزیا  من االجتماع أعرب مؤتمر األطراف ع11في الجلسة العامة الـ  -590

وقد أقر مؤتمر األطراف المقرر . وشعبها على الترحيب القلبي الذي لقيه االجتماع وعلى إسهامها في انجاحه 
 ، المقدمة من المكتب UNEP/CBD/COP/7/L.36 على أساس مشروع المقرر الوارد في الوثيقة – 7/36
 . الحالي ونص هذا المقرر وارد في المرفق بالتقریر. 

 

 اعتماد التقریر -28البند 
، على أساس 2004 فبرایر 20 من االجتماع یوم 11تم اعتماد التقریر الحالي في الجلسة العامة  -591

و تقریـري الفریق العامل ) UNEP/CBD/COP/7/L.4 /and Add.1(مشروع التقریر المقدم من المقرر 
ــــق العامـــــل الثـــــــاني والفریـــ) UNEP/CBD/COP/7/L.4/Add.2(األول 

)UNEP/CBD/COP/7/L.4/Add.3( على أساس أنه من المفهوم أن المقرر سوف یعهد إليه بوضع هذا ، 
 12 و الـ 11التقریر في صياغته النهائية في ضوء مناقشات الجلستين العامتين الـ 

 

 اختتام االجتماع  -29البند 
 ، استمع مؤتمر األطراف إلى بيانات 2004 فبرایر 27الجتماع یوم في الجلسة العامة السادسة من ا -592

بالنيابة عن مجموعة (، هنغاریا )بالنيابة عن الدول النامية الجزریة الصغيرة (اختتامية من آل موریشيوس 
 )بالنيابة عن منطقة آسيا والهادئ ، ومجموعة البلدان الشدیدة التباین (والهند ) أوروبا الوسطى والشرقية

بالنيابة عن االتحاد (وإیرلندا ) بالنيابة عن اليابان والوالیات المتحدة وآندا واستراليا ونيوزیلندا(واستراليا 
بالنيابة عن مجموعة (وآولومبيا ) األوروبية والبلدان اآلخذة باالنضمام والبلدین المرشحين بلغاریا ورومانيا 

 .وجمهوریة آوریا ونيبال) بة عن المجموعة األفریقية بالنيا(وأثيوبيا ) أمریكيا الالتينية والكاریبي
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أدلى آذلك ببيانات بالنيابة عن المنظمات غير الحكومية من جميع القارات ومن محفل السكان األصليين  -593
 .الدولي للتنوع البيولوجي 

رس توبفر والسيد حمدهللا أدلى أیضا ببيانات اختتامية ممثل اليونيب بالنيابة عن المدیر التنفيذي السيد آال -594
 .زیدان األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي 

 من 16أدلى أیضا الرئيس ببيان اختتامي وأعلن اختتام االجتماع السابع لمؤتمر األطراف في الساعة الـ  - 595
  .2004 فبرایر 27یوم الجمعة 

 


