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  االتفاقية المتعلقة

بالتنوع البيولوجي
  

مؤتمر األطراف في اتفاقية 

  التنوع البيولوجي
  الثامناالجتماع 
٢٠٠٦مارس /ارذ آ٣١ - ٢٠ ، البرازيل،كوريتيبا

  * من جدول األعمال المؤقت٣البند 

   على جدول األعمال المؤقت منقحة شروح

   األمين التنفيذيمذكرة من

  مقدمة

 (UNEP/CBD/COP/8/1)لشروح على جدول األعمال المؤقت لالجتماع الثامن لمؤتمر األطـراف   جرى تنقيح هذه ا     -١

رها من األحداث التي وقعت خالل الثالثة أشهر السابقة لالجتمـاع      بحيث تصور المدخالت من االجتماعات التحضيرية وغي      

  .الثامن المذكور 

 لمختلف عناصر مشاريع المقررات المقترحة من االجتماعات التي عقدت فيمـا            ااألمين التنفيذي أيضا تجميع   أعد    -٢

  .UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2بين الدورات، كي ينظر فيها مؤتمر األطراف، وهذا التجميع وارد في الوثيقة 

 ولتوجيهات المكتب، قام األمين التنفيذي بترتيب البنود الواردة في جدول األعمال            ٥/٢٠ من المقرر    ٢وفقا للفقرة     -٣

الشؤون التنظيمية؛ النظـر فـي التقـارير؛        : المؤقت الخاص باالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف بتوزيعها على سبعة أقسام         

ها بتعمق؛ القضايا االستراتيجية لتقييم التقدم المحرز أو لمساندة التنفيـذ؛ القضـايا المواضـيعية               القضايا المطلوب النظر في   

وفي المرفـق األول    .  الشؤون الختامية  ؛األخرى الناشئة عن مقررات مؤتمر األطراف؛ الشؤون االدارية وشؤون الميزانية         

  . المشار اليه الثامنقائمة بوثائق االجتماع

 وزاريا رفيع المستوى نظمه البلد المستضيف في تشاور مـع           لثامن لمؤتمر األطراف سيشمل جزءا    إن االجتماع ا    -٤

 مـارس   ٢٦ وسوف يفتتح يوم     ٢٠٠٦ مارس   ٢٩ الى   ٢٦وسوف ينعقد هذا الجزء الرفيع المستوى من        . األمانة والمكتب   

ادية ، فخامة لويس اناسيو لوال دا سـيلفا          بحفل استقبال ، في دار اوبرا دي أرامي ، يرأسه رئيس جمهورية البرازيل االتح             

 مارس في مركز اجتماع استاكاو امبراتل ، وسوف تنعقـد           ٢٨ و   ٢٧وسيكون عبارة عن سلسلة من الموائد المستديرة في         

                                                          
*  UNEP/CBD/COP/8/1.
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التنـوع  ) ١: (، لتضع الخطوط العريضة ، تعقبها أربع موائد مستديرة مواضيعية تعالج ما يلـي               أوال مائدة مستديرة عامة     

) ٤(التنوع البيولوجي والتجـارة ؛      ) ٣(التنوع البيولوجي والتنمية واستئصال الفقر ؛       ) ٢(ولوجي واألغذية والزراعة ؛     البي

وسيقوم فريق اختتامي بالتركيز على الخطوات الالزمـة الدراك األهـداف           . الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع       

والوزراء وغيرهم من رؤساء الوفود الراغبون في تقـديم تقريـر عـن              . ٢٠١٠ثالثة التفاقية التنوع البيولوجي وهدف      ال

االنجازات الحديثة التي حققتها بلدانهم في تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية ، يستطيعون أن يفعلوا ذلك عن طريق القاء بيـان                    

ال تزيد فترة القاء البيانات عـن عشـر   وينبغي أ.  مارس في الجلسة العامة لمؤتمر األطراف ٢٩رسمي منهم يوم األربعاء    

المنشورة على  " معلومات للمشاركين   "وفي الوثيقة    ٢٠٠٦ فبراير   ٦ الصادر في    ٢٠٠٦/٠١٠وتوجد في االخطار    . دقائق  

  . وبسايت األمانة مزيد من التفاصيل بشأن الجزء الوزاري الرفيع المستوى 

   الشؤون التنظيمية–أوال 

جدول األعمال المؤقت البنود ذات الطبيعة االجرائية وهي تشمل الشؤون المتصلة بالتنظيم يتضمن القسم األول من       -٥

. باالجتماعةوالتشغيل والبروتوكول الخاص

  افتتاح االجتماع: ١البند 

، سـوف يعقـد االجتمـاع    ٧/٣٥على اثر دعوة من حكومة البرازيل، رحب بها مؤتمر األطراف بموجب مقرره     -٦

 مـارس  ٣١ الى ٢٠ بمدينة كوريتيبا بالبرازيل من (Trade Expo)مركز االتفاقيات والمعارض طراف في الثامن لمؤتمر األ

٢٠٠٦.  

 ٢٢ الـى السـاعة   ٣٠/١٩ من الساعة  ٢٠٠٦ مارس   ١٩سيكون موعد االفتتاح الرسمي لالجتماع هو يوم األحد           -٧

 وسيبدا تسجيل المشـاركين     ٢٠٠٦ مارس   ٢٠ثنين  بحديقة النباتات  وسيبدأ االجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم اال           

    .٢٠٠٦ مارس ١٨ من صباح يوم السبت ١٠بمقر االجتماع في الساعة 

 للمشاورات غير الرسمية داخل المجموعـات االقليميـة          مارس   ١٩ و   ١٨يومى  وستكون قاعات اجتماع متاحة       -٨

  .الخمس

نة بابالغ األمـم المتحـدة ووكاالتهـا        األطراف ستقوم األم   من قواعد اجراءات اجتماعات مؤتمر ا      ٦وفقا للقاعدة     -٩

المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك ابالغ أية دولة ليست طرفا في االتفاقية بعقد االجتمـاع المـذكور حتـى           

  .تستطيع أن تكون ممثلة فيه بمراقبين

كانت حكومية أو   أأية هيئة أو وكالة، سواء      رت ايضا   قد أخط  من قواعد االجراءات، ستقوم األمانة       ٧وفقا للقاعدة     -١٠

غير حكومية، مؤهلة في الميادين المتصلة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، إذا كانت قد أبلغت األمانة رغبتها                 

ر األطراف ، فـي     وفي هذا الصدد قام مكتب مؤتم     .تستطيع أن تكون ممثلة فيه بمراقبين     أن تكون ممثلة في االجتماع، حتى       

العتماد المنظمات غير الحكومية لـدى اتفاقيـة   ورقة سياسية  بالنظر في مسودة ٢٠٠٦ فبراير ٣اجتماع عقد بغرناطة يوم    

. التنوع البيولوجي ووافق المكتب على عرض المسودة الستعراضها واقرارها على مؤتمر األطراف في اجتماعه الثـامن                 

   . من جدول االعمال١-٢٢ تحت البند (UNEP/CBD/COP/8/30) اول المسودةوسوف يدعى مؤتمر األطراف الى تن

  .قوم بافتتاح االجتماعتإن رئيسة االجتماع السابع لمؤتمر األطراف، وهي من ماليزيا، أو من يمثلها، س  -١١

  . البرازيلمن المتوقع أنه في الجلسة االفتتاحية سيستمع المؤتمر الى بيان ترحيب أو أكثر من ممثلي حكومة  -١٢

  . المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بالقاء بيانومفي الجلسة االفتتاحية كذلك سيق  -١٣
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  .سيسلط األمين التنفيذي لالتفاقية الضوء على القضايا الرئيسية أمام مؤتمر األطراف  -١٤

  انتخاب أعضاء المكتب: ٢البند 

  نتخاب الرئيسا

رئيس االجتمـاع السـابع لمـؤتمر      فيما مضى من المتوقع في الجلسة االفتتاحية أن يقوم           وفقا للعرف المعمول به     -١٥

وفترة رئاسة هذا الرئيس ستبدأ فورا من موعد       . لبلد المستضيف رئيسا لالجتماع الثامن    لاألطراف بالدعوة الى انتخاب ممثل      

  .ي الالجتماع التاسع ف أو لهاابه أو انتخابها لالجتماع الثامن وتنتهي بانتخاب خلف لهانتخ

  انتخاب أعضاء المكتب غير الرئيس

 عشرة نواب    هناك ، باالضافة الى الرئيس   )٥/٢٠المعدلة بموجب القرار    ( من قواعد االجراءات     ٢١وفاقا للقاعدة     -١٦

يس تبـدأ   وفترة عمل نواب الرئ   . للرئيس، يعمل أحدهم كمقرر، ينبغي انتخابهم من بين ممثلي األطراف الحاضرة االجتماع           

وسوف يذكر أنه، فـي     . عند اختتام االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف وتنتهي عند اختتام االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف            

االجتماع السابع، انتخب مؤتمر األطراف عشرة نواب للرئيس من البلدان اآلتية لفترة خدمة ستنتهي في اختتـام االجتمـاع                   

  .اكوادور، مصر، ايرلندا، كيريباتي، منغوليا، ناميبيا، االتحاد الروسيألبانيا، كندا، كوبا، : الثامن

  انتخاب أعضاء مكاتب الهيئات الفرعية واالجتماعات األخرى

 من قواعد االجراءات تقضي بأن يقوم مؤتمر األطراف بانتخاب رئيس أية هيئـة فرعيـة بينمـا                  ٢٦إن القاعدة     -١٧

أن مؤتمر األطراف   إذن من   وفي هذا االجتماع سيقتضي األمر      . ية الهيئة نفسها  انتخاب أعضاء المكتب اآلخرين هو مسؤول     

") الهيئـة الفرعيـة   "ويشار اليها في هذه الوثيقة بعبارة       (ينتخب رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية         

: لفرعية ينتمون الى المجموعات االقليمية التاليـة      والرؤساء السابق انتخابهم للهيئة ا    . الجتماعيها الثالث عشر والرابع عشر    

 آسـيا والهـادئ؛     – وغيرها؛ االجتماعين الثالـث والرابـع        الغربية أوروربا   – أفريقيا؛ االجتماع الثاني     –االجتماع األول   

لوسـطى   مجموعـة أوروبـا ا     – أمريكا الالتينية والكاريبي؛ االجتماعين السابع والثـامن         –االجتماعين الخامس والسادس    

  . أوروبا الغربية وغيرها– أفريقيا؛ االجتماعين الحادي عشر والثاني عشر –والشرقية؛ االجتماعين التاسع والعاشر 

   جدول األعمالإقرار: ٣البند 

 من قواعد اجراءات ٨قد أعده األمين التنفيذي وفقا للقاعدة  (UNEP/CBD/COP/8/1)إن جدول األعمال المؤقت   -١٨

 بشأن ٧/٣١ األطراف، بارشاد من المكتب، ومع مراعاة برنامج العمل الوارد في المرفق األول بالمقرر اجتماعات مؤتمر

 وغير ذلك من المقررات ذات الصلة التي صدرت عن ٢٠١٠برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام 

  .مؤتمر األطراف

تنظيم العمل: ٤البند 

ؤون المطلوب معالجتها في االجتماع الثامن، قد يرغب مؤتمر األطراف أن ينشئ  وتعقيد الشكثرةفي ضوء   -١٩

ويتضمن المرفق الثاني أدناه جدوال زمنيا مقترحا وتقسيما للمسؤوليات مقترحا بين الجلسة العامة . فريقين عاملين اثنين

  . ينلوالفريقين العام
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. العداد مسودة مقررات ينظر فيها الفريقـان العـامالن   ومن المقترح كذلك انشاء لجنة صياغة مفتوحة العضوية        -٢٠

 من جدول األعمال بشأن ادارة االتفاقية وميزانيـة         ٢٨ويجوز أن تنشئ الجلسة العامة فريق اتصال للميزانية لمعالجة البند           

      .٢٠٠٨ و ٢٠٠٧برنامج العمل لفترة العامين 

ولن تكون متاحة للجلسات المسائية، . جلستي الصباح وبعد الظهرعاملين لال لفريقينلستكون الترجمة الفورية متاحة   -٢١

  .إذا كان عقد مثل تلك الجلسات ضروريا

  تقرير عن وثائق تفويض الممثلين الى االجتماع السابع لمؤتمر األطراف: ٥البند 

  : من قواعد اجراءات اجتماعات مؤتمر األطراف تقضي بما يلي١٨إن القاعدة   -٢٢

 الممثلين وأسماء الممثلين المناوبين والمستشارين سوف تعرض على األمين التنفيذي لمـؤتمر             إن وثائق تفويض  " 

وأي تغييـر   . اعاألطراف أو ممثل األمين التنفيذي في موعد ال يتأخر عن أربع وعشرين ساعة بعد افتتاح االجتم               

ائق التفويض من رئيس الدولة  وثروتصد.  يجب أيضا عرضه على األمين التنفيذي أو ممثله   الحق في تكوين الوفد   

أو الحكومة أو وزير الخارجية أو، في حالة منظمة اقليمية للتكامل االقتصادي، مـن السـلطة المختصـة لتلـك                    

  ".المنظمة

 األطـراف   مـؤتمر  على تقريره ويعرض التفويضر في وثائقمكتب أي اجتماع ينظ" بأن ١٩تقضي القاعدة   -٢٣

  ".للبت فيه

 أعد األمين التنفيذي عينة من الشكل المطلوب لوثائق      ١٨اعدة األطراف على الوفاء بمتطلبات القاعدة       في سبيل مس    -٢٤

  .التفويض المناسبة كي توزع على نقاط االتصال الوطنية مع كتاب الدعوة الى االجتماع

 الذي سيقدمه اليـه     سوف يدعى مؤتمر األطراف الى النظر في التقرير عن وثائق التفويض واعتماد ذلك التقرير               -٢٥

  .المكتب

  القضايا المعلقة: ٦البند 

، فيمـا عـدا     ١/١مؤتمر قواعد االجراءات الجتماعاته بموجب مقرره       الأقر  لمؤتمر األطراف   في االجتماع األول      -٢٦

وقد نظر مؤتمر األطراف في هذا الموضـوع المعلـق فـي            .  المتعلقة باتخاذ مقررات مواضيعية    ٤٠ من القاعدة    ١الفقرة  

 ولكن ليس –وفي االجتماع الثالث، تم التوصل الى وفاق في اآلراء بشأن بعض . اجتماعات الحقة دون أن يصل الى حل له

  . النص الموضوع بين أقواس–بشأن كل 

.  اعتمد مؤتمر األطراف القواعد المالية الدارة الصندوق االستئماني التفاقية التنوع البيولوجي           ١/٦بموجب المقرر     -٢٧

 تعالج سلم تقييم االشتراكات الواقعة على عاتق ٤فالفقرة .  من تلك القواعد تتضمنان نصوصا بين أقواس١٦ و١٤رتان والفق

.  فهي تعالج اتخاذ مقررات بشأن الصـندوق االسـتئماني         ١٦أما الفقرة   . األطراف والواجب تسديدها للصندوق االستئماني    

ـ   تولـذا   . ألطراف، ولكن دون الوصول الى أي اتفاق      ونظرت هذه الفقرات في اجتماعات الحقة لمؤتمر ا        وص ظـل النص

  . بين أقواسالمذكورة

أوصى الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية بأن ينظر مؤتمر األطـراف                 -٢٨

 المرفـق األول  UNEP/CBD/COP/8/4(في اجتماعه الثامن في هذا الشأن بقصد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكـن            

ومن المتوقع أن يجري الرئيس مشاورات غير رسمية خالل اجتماع مؤتمر األطراف لتبين ما إذا               ) ٩، الفقرة   ١/٢التوصية  

  . كان من المستطاع التوصل إلى توافق في اآلراء حول هذا الموضوع
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  مكان وزمان االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف: ٧البند 

 من قواعد اجراءات مؤتمر األطراف، على المؤتمر أن يبت في مكان وزمان اجتماعه           ٤ من القاعدة    ٢وفقا للفقرة     -٢٩

  .العادي القادم

 من قواعد اجراءاته حتى تعقد االجتماعات العاديـة لمـؤتمر           ٤في اجتماعه الخامس قرر المؤتمر تعديل القاعدة          -٣٠

بيد أنه ينبغـي أن يالحـظ أن        . ٢٠٠٨األطراف سوف ينعقد في     االجتماع التاسع لمؤتمر    وبذلك فإن   . األطراف كل سنتين  

 الفريق العامل   توصية  في ضوء  ١-٢٢مسألة المدة الزمنية بين اجتماعات مؤتمر األطراف سوف ينظر فيها في نطاق البند              

لالجتماعات الية  الحض التنفيذ، وهي التوصية التي تشير بابقاء الوتيرة الزمنية          المخصص المفتوح العضوية المعني باستعرا    

  ).١٣، الفقرة ١/٢ المرفق األول التوصية UNEP/CBD/COP/8/4 (٢٠١٠العادية لمؤتمر األطراف حتى عام 

 من قواعد االجراءات تقول أن اجتماعات مؤتمر        ٣فيما يتعلق بمكان االجتماع القادم لمؤتمر األطراف إن القاعدة            -٣١

 مناسبة مـن جانـب       أخرى ؤتمر األطراف غير ذلك أو ما لم توضع ترتيبات        األطراف تعقد في مقر األمانة، ما لم يقرر م        

  .األمانة في تشاور مع األطراف

  . البت في مكان وزمان االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافبوتحت هذا البند مطل  -٣٢

تعدد السنوات  سيقوم جدول أعمال االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف على أساس برنامج عمل مؤتمر األطراف الم               -٣٣

  . وغير ذلك من المقررات ذات الصلة٧/٣١ الذي أقره المؤتمر بموجب مقرره ٢٠١٠حتى عام 

  التقارير  – ثانيا

  : من جدول األعمال المؤقت يقضي بتقديم تقارير منالثانيإن القسم   -٣٤

  التحضيرية لالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف؛االقليمية االجتماعات   )أ(

  ؛) أدناه٣٨انظر الفقرة  (جتماعات ما بين الدورات التي عقدتها الهيئات الفرعيةتقارير ا  )ب(

  ؛(UNEP/CBD/COP/8/10)تقرير مرفق البيئة العالمية   )ج(

  ؛(UNEP/CBD/COP/8/11)األمين التنفيذي عن ادارة االتفاقية وادارة ميزانية الصندوق االستئماني لالتفاقية   )د(

  .(UNEP/CBD/COP/8/12) ة الى التنوع البيولوجيالنظرة العامة العالمي  )ه(

 على أساس أنه من المفهوم أن القضايا         ذلك إن مؤتمر األطراف مدعو الى أن يحيط علما بالتقارير على أن يكون             -٣٥

صيات والتو. المواضيعية الناشئة عن تلك التقارير سوف يتم تناولها تحت بند جدول األعمال المتصل بها، كما هو مبين أدناه      

ي يعـده   الذ (UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2) في تجميع مشاريع المقررات      )أي تتراءى  (الواردة في التقارير سوف تنعكس    

  .األمين التنفيذي

  التحضيرية االقليمية تقارير االجتماعات : ٨البند 

كي يقدموا تقارير   طراف،  تحت هذا البند ستتاح فرصة لرؤساء االجتماعات االقليمية المعقودة للتحضير لمؤتمر األ             -٣٦

  .وتقارير االجتماعات االقليمية ستكون متاحة باعتبارها وثائق اعالمية. اعاتمتلك االجت

 نتائج االجتماعات االقليمية في     – حسبما يكون األمر مناسبا      –سيدعى مؤتمر األطراف الى أن يحيط علما ويدرج           -٣٧

  .ؤقتالبنود التي ينظر فيها في نطاق جدول األعمال الم
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  تقارير اجتماعات الهيئات الفرعية المقعودة بين الدورات: ٩البند 

تحت هذا البند ستتولى األمانة ابالغ مؤتمر األطراف أخبار اجتماعات الهيئات الفرعية المعقودة خالل فترة ما بين                   -٣٨

 تلك التقارير سوف يتم تناولها في       الدورات، وتقاريرها على أساس أن يكون من المفهوم أن القضايا المواضيعية الناشئة عن            

  :واالجتماعات المذكورة هي. نطاق بنود جدول األعمال المتصلة بها

  .(UNEP/CBD/COP/8/2 and 3) االجتماعان العاشر والحادي عشر للهيئة الفرعية -

  ؛(UNEP/CBD/COP/8/4) االجتماع األول للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض التنفيذ -

 الثالث والرابع للفريـق العامـل المخصـص المفتـوح العضـوية المعنـي بالحصـول وتقاسـم المنـافع                   ن االجتماعا -

(UNEP/CBD/COP/8/5 and 6)؛  

ومـا يتصـل بهـا مـن أحكـام          ) ي(٨االجتماع الرابع للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعنـي بالمـادة             -

(UNEP/CBD/COP/8/7)؛  

 UNEP/CBD/COP/8/8 and)ع األول للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعنـي بالمنـاطق المحميـة     االجتما-

Add.1).

  

   بشأن السالمة األحيائيةتقرير عن األوضاع القائمة في بروتوكول قرطاجنة: ١٠البند 

عقد االجتماع األول لمـؤتمر     و. ٢٠٠٣ سبتمبر   ١١إن بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية دخل حيز النفاذ يوم            -٣٩

وعقد . األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في كوااللمبور في تعاقب مع االجتماع السابع لمؤتمر األطراف              

 ١٣وسيعقد االجتماع الثالث في كوريتيبا، بالبرازيل، مـن         . ٢٠٠٥ يونيه   ٣ مايو الى    ٣٠االجتماع الثاني في مونتريال من      

  . الثامن لمؤتمر األطراف في االتفاقية العادي، ويسبق فورا االجتماع٢٠٠٦ مارس ١٧الى 

األوضاع القائمـة فـي     وتبعا لذلك سيقوم األمين التنفيذي، تحت هذا البند، بتقديم تقرير الى مؤتمر األطراف عن                 -٤٠

 ومؤتمر األطراف مدعو الى     .(UNEP/CBD/COP/8/9)بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وما أحرز من تقدم في تنفيذه           

  .أن يحيط علما بذلك التقرير

  تقرير من مرفق البيئة العالمية: ١١البند 

 من مذكرة التفاهم بين مؤتمر األطراف ومجلس مرفق         ١-٣ من اتفاقية التنوع البيولوجي والفقرة       ٢١اعماال للمادة     -٤١

  . (UNEP/CBD/COP/8/10)البيئة العالمية، سيكون أمام مؤتمر األطراف تقرير المرفق 

 مرفق البيئة العالمية والى أن ينظر في        مجلستحت هذا البند إن مؤتمر األطراف مدعو الى أن يحيط علما بتقرير               -٤٢

 والبنود األخرى   ٢٥ المعلومات الواردة فيه، عند البت في الحاجة الى اصدار مزيد من االرشاد الى اآللية المالية تحت البند                

  .ذات الصلة

  تقرير األمين التنفيذي عن ادارة االتفاقية وادارة ميزانية الصندوق االستئماني لالتفاقية: ١٢د البن

ر تمئمانية لالتفاقية سيكون أمام مؤإن تقرير األمين التنفيذي عن ادارة االتفاقية وادارة ميزانية الصناديق االست  -٤٣

  .    UNEP/CBD/COP/8/11/Rev.1 األطراف بوصفه الوثيقة
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تحت هذا البند إن مؤتمر األطراف مدعو الى أن يحيط علما بالتقرير وأن يتناول المعلومات الواردة فيه عند نظره                     -٤٤

  .٢٠٠٨-٢٠٠٧فترة العامين ل من جدول أعمال بشأن ميزانية برنامج العمل ٢٢في البند 

  النظرة العامة العالمية الى التنوع البيولوجي: ١٣البند 

 قوم األمين التنفيذي بعرض الطبعة الثانية للنظرة العامـة العالميـة الـى التنـوع البيولـوجي                تحت هذا البند سي     -٤٥

(UNEP/CBD/COP/8/12) ومحتـوى  .  الثامن لمؤتمر األطـراف     إلى االجتماع   الرئيسية لالتفاقية   من المنشورات  ، باعتباره

، بينمـا االرشـادات     ٢٠سوف ينظر فيها تحت البند      المذكورة وآثارها على عمل االتفاقية      الطبعة الثانية من النظرة العامة      

  . من جدول األعمال٢٣بشأن اعداد الطبعة الثالثة للنظرة العامة سوف ينظر فيها تحت البند 

   قضايا مطلوب النظر فيها بتعمق–ثالثا 

  التنوع البيولوجي الجزري: ١٤البند 

 البيولوجي الجزري كموضوع جديـد مطلـوب        التنوع قرر مؤتمر األطراف أن ينظر في        ٧/٣١بموجب المقرر     -٤٦

  . فحصه بتعمق في االجتماع الثامن وطلب من األمين التنفيذي أن يضع الترتيبات الالزمة لعملية تحضيرية لذلك

 إلى ١٣من في جزر الكناري، اجتمع جتماع فريق مخصص من الخبراء التقنيين      المقرر دعي إلى اال   استجابة لهذا     -٤٧

أعده فريـق   وهو المشروع الذي    التنوع البيولوجي الجزري،    ب المتعلقعمل  العناصر برنامج   فوضعت  . ٢٠٠٤ ديسمبر   ١٧

  .للمناقشة البنود الرئيسية على الهيئة الفريعة في اجتماعها العاشر كأحدالخبراء، 

لصادرة عـن   ا١٠/١التوصية برنامج العمل المقترح الوارد في في تحت هذا البند إن مؤتمر األطراف مدعو الى         -٤٨

عن تجميع الخطوات المساندة لبرنـامج العمـل        األمين التنفيذي   الهيئة الفرعية وفي المعلومات االضافية الواردة في مذكرة         

(UNEP/CBD/COP/8/13)     الصادرة عن الفريق العامل المعني باسـتعراض تنفيـذ   ) ه(١، الفقرة  ١/٨، مع مراعاة التوصية

  .االتفاقية

  ولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبةالتنوع البي: ١٥البند 

، قرر المـؤتمر أن  ٢٠١٠ بشأن برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام     ٧/٣١بموجب المقرر     -٤٩

وتبعا . برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة ينبغي استعراضه بتعمق في االجتماع الثامن              

عية قام باستعراض تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي في األراضي           جتماع الحادي عشر للهيئة الفر    اللذلك فإن ا  

الجافة وشبه الرطبة ، والمعلومات بشأن التقدم والعوائق المتعلقة بتقييم األوضاع واالتجاهات للتنوع البيولوجي فـي تلـك                  

حقيق نتائج فعلية للتنوع البيولوجي في األراضي المـذكورة وادماجهـا فـي             األراضي ، واألهداف العالمية الموجهة نحو ت      

  . بشأن التنوع البيولوجي في تلك األراضي  XI /1وقد أقرت الهيئة الفرعية التوصية . برنامج العمل 

عمـل   من تلك التوصية تطلب من األمين التنفيذي اعداد مصفوفة تربط بين غايات وأهداف برنـامج             ٢ان الفقرة     -٥٠

. األراضي الجافة وشبه الرطبة باألنشطة الواردة في برنامج العمل ، كى ينظر في ذلك االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف                   

وتبعا لـذلك أعـد األمـين التنفيـذي المصـفوفة المطلوبـة وأتاحهـا لمـؤتمر األطـراف فـي الوثيقـة االعالميـة                         
UNEP/CBD/COP/8/INF/5     

، كمـا وردت فـي تقريـر        الهيئة الفرعية بشأن هذا البنـد     توصيات  الى أن ينظر في     إن مؤتمر األطراف مدعو       -٥١

 وفي النص الموحد لمشروع المقررات المعروض على االجتمـاع          .(UNEP/CBD/COP/8/3)  للهيئة االجتماع الحادي عشر  

   (UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2 )الثامن لمؤتمر األطراف
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  المبادرة العالمية للتصنيف: ١٦البند 

 قـرر مـؤتمر     ٢٠١٠ بشأن برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عـام            ٧/٣١بموجب المقرر     -٥٢

  .األطراف أن برنامج العمل بشأن المبادرة العالمية للتصنيف ينبغي استعراضه بتعمق في اجتماعه الثامن

شادات الصادرة لالسـتعراض المتعمـق       رحبت بالعملية المقترحة وباالر    ١٠/١٢إن الهيئة الفرعية في توصيتها        -٥٣

لتنفيذ برنامج العمل المتصل بالمبادرة العالمية للتصنيف وطلبت من األمين التنفيذي أن يقوم بسلسلة مـن األنشـطة قبـل                    

تنفيذ وفعالية برنـامج    في اجتماعها الحادي عشر من المتوقع أن تقوم الهيئة الفرعية باستعراض            و. اجتماعها الحادي عشر  

  .مبادرة العالمية للتصنيف والمعلومات التكميلية االضافية وأن تصدر توصية كي ينظر فيها مؤتمر األطرافعمل ال

استعرضت الهيئة الفرعية في اجتماعها الحادي عشر تنفيذ وفعالية برنامج عمـل المبـادرة العالميـة للتصـنيف                 -٥٤

  .ظر فيها مؤتمر األطراف  كى ين XI/2والمعلومات االضافية المتصلة بها وأقرت التوصية 

  )١٥المادة (الحصول وتقاسم المنافع : ١٧البند 

عقد الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالحصول على الموارد الجينية وبتقاسم المنافع اجتماعه الثالث في   -٥٥

وكان مما  . ٢٠٠٦ فبراير ٣  يناير الى٣٠ واجتماعه الرابع في غرناطة باسبانيا من ٢٠٠٥ فبراير ١٨ الى ١٤بنكوك من 

 دال الصادر ٧/١٩فعله الفريق العامل أن بدأ المفاوضات في نظام دولي بشأن الحصول على الموارد الجينية وفقا للمقرر 

 باء ، بما في ذلك النظر في شهادة ٦/٢٤وعالج الفريق العامل ايضا نهوجا أخرى جاءت في المقرر . عن مؤتمر األطراف 

 لمساندة االمتثال مع – تشمل امكانية وسهولة تطبيقها وتكاليفها –المنبع القانوني ؛ وفي تدابير /  المصدر /دولية للمنشأ 

القبول المسبق عن علم من الطرف المتعاقد القائم بتوريد تلك الموارد وللشروط المتفق عليها تبادليا التي صدرت على 

وارجئ . تعملي الموارد الجينية الخاضعين لوالية تلك األطراف أساسها موافقة الحصول من األطراف المتعاقدة مع مس

او معجم األلفاظ حسب مقتضى الحال الى حين وصول التفاوض في النظام / النظر في مسألة المصطلحات والتعاريف و 

تقييم التقدم الذي : وفيما يتعلق بقضية الخطة االستراتيجية . الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع الى مرحلة أكثر تقدما 

الى ، والخيارات الممكنة في مجال مؤشرات الحصول على الموارد الجينية وخصوصا التقاسم  الحاجة –يحرز في المستقبل 

 تمت التوصية بأن يواصل الفريق العامل معالجة هذا الموضوع في –العادل والمنصف الناشئ عن استعمال تلك الموارد 

   .اجتماعه الخامس 

 نظرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية ٧/١٩ من مقرره ٨جابة لدعوة من مؤتمر األطراف في الفقرة است  -٥٦

في القضايا المتعلقة بالعالقة بين الحصول على الموارد الجينية ومتطلبات كشف النقاب في طلبات اثبات حقوق ) الوايبو(

طراف متاحة في الوثيقة االعالمية نتائجها المعروضة على مؤتمر األالملكية الفكرية ، وتقرير 
(UNEP/CBD/COP/8/INF/7)  

 هاء الذي يدعو األونكتاد والمنظمات األخرى ذات الصلة الى النظر في ٧/١٩ من المقرر ٩استجابة للفقرة   -٥٧

 في طلبات تحليل خيارات لتنفيذ متطلبات كشف النقاب" القضايا المماثلة ، يجري توزيع دراسة طلبها األونكتاد عنوانها 

       (UNEP/CBD/COP/8/INF/25)كوثيقة اعالمية" اثبات الملكية الفكرية 
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 سيكونان أمام مؤتمر األطراف (UNEP/CBD/COP/8/6) و (UNEP/CBD/COP/8/5)ان تقريرى الفريق العامل   -٥٨

  .للنظر فيهما 

ة الصادرة عن الفريق العامل ان مؤتمر األطراف مدعو الى أن ينظر تحت هذا البند في التوصيات ذات الصل  -٥٩

المفتوح العضوية المعني بالحصول على الموارد الجينية وبتقاسم المنافع ، والمرفقة بتقريرى االجتماعين الثالث والرابع كما 

    .جاءا في تجميع مشاريع المقررات الذي أعده األمين التنفيذي 

  وما يتصل بها من أحكام) ي(٨المادة : ١٨البند 

 الفريق العامل المخصص المفتـوح العضـوية         اجتماع ، أن يعيد عقد   ٧/١٦تمر األطراف بموجب مقرره     قرر مؤ   -٦٠

وما يتصل بها من أحكام، قبل اجتماعه الثامن، لكفالة دفع مزيد من            ) ي(٨الذي ينعقد بين دورات االجتماع، المعني بالمادة        

  .٥/١٦ أحكام، وهو البرنامج المعتمد بموجب المقرر وما يتصل بها من) ي (٨برنامج العمل الى األمام بشأن المادة 

 اسـتعرض و. ٢٠٠٦ يناير   ٢٧ الى   ٢٣ باسبانيا من    طةوتبعا لذلك سيعقد الفريق العامل اجتماعه الرابع في غرنا          -٦١

لبـرامج  أمور منها استعراض التقدم المحرز في المهام ذات األولوية الداخلة في برنامج العمل وادماجها في ا           الفريق العامل   

بشـأن األوضـاع القائمـة      المواضيعية؛ ونظر في التقرير المنقح الخاص بالمرحلة األولى من التقرير المتعدد الجوانـب،              

واالتجاهات فيما يتصل بما لدى المجتماعات األصلية والمحلية من معارف وابتكارات وممارسـات فـي مجـال الحفـظ                   

ي المرحلة الثانية من التقرير المتعدد الجوانب، شامال مشروع برنامج عمل           وكذلك ف واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي     

الستبقاء المعرفة التقليدية واالبتكارات والممارسات التي لدى مجتمعات السكان األصليين والمحليين؛ والنظر في مدخالتـه               

 بشأن أمـور منهـا آليـات اشـراك          في مفاوضات النظام الدولي المتعلق بالحصول وتقاسم المنافع؛ وبذل مزيد من العمل           

مجتمعات السكان األصليين والمحليين في تنفيذ االتفاقية؛ شاملة التوصيات الخاصة بالمعايير والخطوط االرشادية الخاصـة               

، آلية التمويل الطوعي لمشاركة المجتماعات األصلية والمحلية في االجتماعات التي تعقد في ظل االتفاقية             باالختيار لتشغيل   

لحماية  sui generis؛ والنظم الفريدة  في آلية تبادل المعلومات التابعة لالتفاقيةلك مزيد من تطوير بوابة المعرفة التقليديةوكذ

المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية؛ ومدونة سلوك خلقية لكفالة احترام التراث الثقافي والفكـري الموجـود لـدى                 

والمزيد من النظر في الوقع االحتمالي االقتصادي االجتماعي لتكنولوجيات تقييد االسـتعمال    المجتماعات األصلية والمحلية؛    

على مجتمعات السكان األصليين والمحليين؛ ومؤشرات لتقييم التقدم المحرز نحو هدف التنـوع             الذي يقع    )غورتس(الجيني

  .ني بقضايا السكان األصليين؛ وكذلك توصيات المحفل الدائم لألمم المتحدة المع٢٠١٠البيولوجي لعام 

 والنظـر فـي      في تنفيذ برنامج العمل      تحت هذا البند إن مؤتمر األطراف مدعو الى أن يستعرض التقدم المحرز             -٦٢

وما يتصل بهـا  ) ي(٨توصيات الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية الذي ينعقد بين دورات االجتماع المعني بالمادة       

  .، التي هي تقرير عن عمل االجتماع الرابعUNEP/CBD/COP/8/7 الوثيقة من أحكام، كما جاءت في

  )١٣المادة (االتصال والتثقيف والتوعية الجماهيرية : ١٩البند 

 طلب مؤتمر األطراف من األمين التنفيذي أن يعقد اجتماعا للجنة استشـارية  ٧/٢٤من المقرر ) ٢)(أ(٤في الفقرة     -٦٣

 للهيئة الفرعية لتواصـل وضـع   التالي، تجتمع في االجتماع (CEPA)ثقيف وتوعية الجماهير غير رسمية بشأن االتصال والت    

  . كي ينظر فيه مؤتمر األطراف بتعمق في اجتماعه الثامنCEPAبرنامج عمل 

 طلب أيضا مؤتمر األطراف من األمين التنفيذي أن يواصل جهوده التعاونيـة             ٧/٢٤من المقرر   ) ب(٤في الفقرة     -٦٤

. ، لتعزيز التنسيق وزيادة التضـافرات     )بما في ذلك اتفاقات ريو    ( بمنظمات أخرى ذات صلة      المعمول بها  CEPAمع برامج   
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من المقرر نفسه طلب مؤتمر األطراف من األمين التنفيذي أن يقدم الى مؤتمر األطراف فـي اجتماعـه                  ) ج(٤وفي الفقرة   

  . CEPAولوية التي تم تبينها في برنامج عمل الثامن تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة ذات األ

 التي تنطـوي علـى تمثيـل    CEPA استجابة لذلك المقرر أنشأ األمين التنفيذي اللجنة االستشارية غير الرسمية لـ  -٦٥

متواز على أساس اشتراك الجنسين والمناطق الجغرافية والخبرة، لعناصر مستمدة من الحكومات ووكاالت األمـم المتحـدة          

واجتمعت اللجنة االستشارية غيـر     . منظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات البحث والمؤسسات األكاديمية        وال

 الستعراض التقدم المحرز في تنفيذ ٢٠٠٥ فبراير ١٢الرسمية المذكورة في االجتماع العاشر للهيئة الفرعية في بانكوك يوم       

  .٧/٢٤ن تطوير برنامج العمل وفقا ألحكام المقرر  واعطاء ارشاد بشأن مزيد مCEPAبرنامج عمل 

، واجتماع الفريق العامـل المخصـص   CEPA على أساس االرشاد المقدم من اللجنة االستشارية غير الرسمة لـ  -٦٦

ة  أولوي، تبين األمين التنفيذي أنشطة ذات ٢٠٠٥المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، الذي اجتمع في سبتمبر           

واألنشـطة ذات  . توصيات لتنفيذ تلك األنشطة كي ينظر في ذلك االجتماع الثامن لمؤتمر األطراففي برنامج العمل وكذلك  

  .UNEP/CBD/COP/8/14 واردة في مذكرة األمين التنفيذي CEPAاألولوية والتوصيات بمزيد من تطوير برنامج عمل 

  حرز أو مساندة التنفيذ لتقييم التقدم الم القضايا االستراتيجية–رابعا 

التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية وخطتها االستراتيجية بما في   :٢٠البند 

 واسهام االتفاقية في األهداف االنمائية لأللفية ٢٠١٠ذلك هدف 

  ذات الصلة

ماسـكا  ت الخطة االستراتيجية التي تلزم األطراف بتنفيذ أشد فعاليـة و          ٦/٢٦قر مؤتمر األطراف بموجب مقرره      أ  -٦٧

ا في المعدل الحالي لضياع التنوع البيولـوجي        سوس تخفيضا مح  ٢٠١٠لألهداف الثالثة لالتفاقية، في سبيل أن تحقق بحلول         

الفريـق العامـل   ) ٢٣الفقرة  ( ٣٠ /٧وأنشأ مؤتمر األطراف بموجب مقرره      .  على المستويات العالمي واالقليمي والوطني    

راض تنفيذ االتفاقية كي يقوم بأمور منها النظر في التقدم المحـرز فـي تنفيـذ                المخصص المفتوح العضوية المعني باستع    

 والنظر في طرائق ووسائل تبين العوائق والتغلب عليها ٢٠١٠االتفاقية وخطتها االستراتيجية واالنجازات المؤدية إلى هدف        

امل المعني باستعراض التنفيذ نظر في هذه الشؤون وتبعا لذلك فإن الفريق الع ) ٢٣الفقرة  (التي تعرقل التنفيذ الفعال لالتفاقية      

  .٢٠٠٥ سبتمبر ٩ إلى ٥في اجتماعه المعقود بمونتريال من 

    استعراض التنفيذ١-٢٠البند 

 طلب من األمين التنفيذي أن يقـوم  ٧/٣٠ من مقرره ٨إن مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر وفي الفقرة      -٦٨

صد الحفظ التابع لليونيب وغير ذلك من المنظمات الدولية ذات الصلة باعداد النظرة العامة              بمساعدة من المركز العالمي لر    

العالمية الثانية إلى التنوع البيولوجي كي ينشرها قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف عقب مراجعتها علـى يـد نظـراء                 

وتبعا لذلك أعد األمين .   اجتماعها العاشر أو الحادي عشروعلى يد الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في

الـذي  ،  (UNEP/CBD/SBSTTA/11/16) الطبعة الثانية من النظرة العامة العالمية إلى التنـوع البيولـوجي            مسودة   التنفيذي

نهائية مـع   قد أعدت الطبعة ال   و .(UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/14)الفرعية في اجتماعها الحادي عشر      الهيئة  استعرضته  

 والتعليقات التـي    )١١/٣ التوصية  ،المرفق األول   (UNEP/CBD/COP/8/3 مراعاة اآلراء التي أبديت في الهيئة الفرعية

 .(UNEP/CBD/COP/8/12)وردت خالل االستعراض الذي قام به النظراء وسيتم نشره لالجتماع الثامن لمؤتمر األطـراف               

، إن النظرة العامة العالمية إلى التنوع البيولوجي تتضـمن نظـرة            ٦ ١١/٣ و   /١٠ي  الهيئة الفرعية ف  وتمشيا مع توصيتى    
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 على الصعيد العالمي، على أساس المجـاالت الرئيسـية          ٢٠١٠عامة إلى التقدم المحرز نحو هدف التنوع البيولوجي لعام          

  .لأللفية وإلى االسهامات في تحقيق األهداف االنمائية ٧/٣٠ من المقرر ١المبينة في الفقرة 

إن مؤتمر األطراف مدعو كذلك إلى النظر في تجميع المعلومات الواردة في التقارير الوطنيـة الثالثـة المقدمـة                     -٦٩

، عند استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الخطـة االسـتراتيجية           (UNEP/CBD/COP/8/23) من االتفاقية    ٢٦بموجب المادة   

  .٢٠١٠ومتابعة التقدم المحرز نحو تحقيق هدف 

رض تنفيذ االتفاقية على أساس التوصيات ذات الصلة بالموضع الصـادرة           إن مؤتمر األطراف مدعو إلى أن يستع        -٧٠

  .والوثائق اآلنفة الذكر)  المرفق األولRev.1) UNEP/CBD/COP/8/4 /عن الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ

التنوع تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل في مجال   ٢-٢٠البند 
البيولوجي الوطني، وتحقيق التكامل المقطعي المتعامد 
بين شواغل التنوع البيولوجي، والخيارات في توفير 

  المزيد من المساندة التقنية

إن مؤتمر األطراف، منذ اجتماعه الثاني، قد أصدر في مقرراته المختلفة ارشادات معينة بشـأن وضـع وتنفيـذ                     -٧١

بين عـدة   ة للتنوع البيولوجي، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ برامج العمل والقضايا المشتركة            استراتيجيات وخطط عمل وطني   

  .قطاعات

 قرر مؤتمر األطراف أن يتصدى صراحة للحاجة إلى اسداء مساندة مركزة والى             ٧/٣٠ من مقرره    ٢٦في الفقرة     -٧٢

ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع      تحسين ما يوجد من آليات المساندة عندما يتم تبين عوائق تعرقل تنفيذ اال            

البيولوجي، خصوصا عند النظر في نتائج تقييم ما يحرز من تقدم نحو ادارك غايات ومهام الخطة االسـتراتيجية وكـذلك                    

  .الغايات واألهداف الفرعية المبينة في المقرر نفسه

ـ          -٧٣ تعراض التنفيـذ قـد أوصـى بالقيـام باسـتعراض           إن الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باس

لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، استعدادا للنظر المتعمق في هذا الموضوع في االجتمـاع                

جيات وأوصى الفريق العامل كذلك باعداد ارشادات مجمعة ومحدثة لوضع وتنفيذ وتقييم االستراتي           .  التاسع لمؤتمر األطراف  

التوصـية  (وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي وادماج شواغل التنوع البيولوجي في القطاعات ذات الصـلة                 

ثم أن الفريق العامل طلب من األمين التنفيذي أو يقوم بوضع ما يلي كي ينظر فيه مؤتمر األطراف في اجتماعـه                     ).  ١/١

  :الثامن

لوب معالجتها بتعمق عند استعراض االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيـة    الخطوط العريضة للقضايا المط     )أ(

  .المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في       وتقييم   اقتراحا عن شكل ومدى االرشادات المتعلقة بوضع وتنفيذ         )ب(

  .مجال التنوع البيولوجي وادماجها في شتى القطاعات

تصـف   (UNEP/CBD/COP/8/15)الطلب سيكون أمام مؤتمر األطراف مذكرة من األمين التنفيـذي           استجابة لهذا     -٧٤

 الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ إلى جانب الخطوط العريضة للقضـايا              ١/١خطوات التوصية   متابعة  

 مجال التنوع البيولوجي واقتراحـا بشـأن        الداخلة في عملية االستعراض المتعمق لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في         

الوطنية المتعلقة بـالتنوع البيولـوجي    االستراتيجيات وخطط العمل  وتقييم شكل ومدى االرشادات الرامية إلى وضع وتنفيذ  

  .وادماجها في شتى القطاعات
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فتوح العضـوية المعنـي     عند النظر في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية اعترف الفريق العامل المخصص الم             -٧٥

بالتنفيذ بالحاجة إلى زيادة القدرة التي لدى األطراف على تنفيذ االتفاقية، خصوصا فيما يتعلق باالستراتيجيات والسياسـات                 

) ب( جـيم    في الفقرتين  إن الفريق العامل،      لذلك وتبعا. والخطط والتشريعات والتقارير الوطنية المتصلة بالتنوع البيولوجي      

  : طلب من األمين التنفيذي أن يضع كي ينظر في ذلك مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن ما يلي١/١صيته من تو) د(و

خيارات السداء المساعدة التقنية إلى األطراف في سبيل تسهيل وتعزيز تنفيـذ االتفاقيـة، مثـل برنـامج                    )أ(

  للمساعدة التقنية؛

م، طوعا، باستعراض للتنفيذ الوطني كما هو منظور فـي           إلى األطراف على القيا    خيارات السداء المساندة    )ب(

  .٥/٢٠ من المقرر ٤١ذلك األمر في الفقرة 

إن الخيارات المشار اليها أعاله قد وضعها األمين التنفيذي وستكون أمام مؤتمر األطراف في المذكرة اآلنفة الذكر                   -٧٦

  .(UNEP/CBD/COP/8/15)المعدة تحت هذا البند 

د إن مؤتمر األطراف مدعو إلى النظر في توصيات الفريق العامـل المعنـي باسـتعراض التنفيـذ                  تحت هذا البن    -٧٧

(UNEP/CBD/COP/8/4/Rev.1)والوثيقة اآلنفة الذكر .  

  اآلثار المترتبة على نتائج تقييم األلفية لألنظمة االيكولوجية  :٢١البند 

تقيـيم األلفيـة لألنظمـة       أن تسـتعرض نتـائج        طلب من الهيئة الفرعيـة     ٧/٦إن مؤتمر األطراف، في مقرره        -٧٨

االيكولوجية، بما في ذلك التقرير التجميعي بشأن التنوع البيولوجي، الذي ينبغي أن يؤخذ في الحسبان من جانب تقييم األلفية                   

لمـؤتمر  لألنظمة اإليكولوجية عند وضع اللمسات النهائية على تقاريره ويضع التوصيات التي تقدم إلى االجتمـاع الثـامن           

  .األطراف

 الهيئة الفرعية في اجتماعها الحادي عشر نتائج تقييم األلفية لألنظمة اإليكولوجيـة        استعرضت   إعماال لهذا المقرر    -٧٩

 (UNEP/CBD/COP/8/3)توصيات كي ينظر فيها مؤتمر األطراف وستكون مرفقة بالتقرير عن ذلك االجتمـاع              وأصدرت  

   .١٠/٤المرفق األول ، التوصية 

إن مؤتمر األطراف مدعو إلى النظر في النتائج المستمدة على أساس نتائج تقييم األلفية لألنظمة اإليكولوجية وذلك                   -٨٠

  .بوسائل منها النظر فيما تقدمه الهيئة الفرعية من توصية

     تنقيح اآلليات المساندة للتنفيذ:٢٢البند 

  اقية  استعراض فعالية ووقع هيئات وعمليات االتف١-٢٢البند 

، قد أنشأ الفريق العامل المخصص المفتوح العضـوية المعنـي           ٢٣، الفقرة   ٧/٣٠إن مؤتمر األطراف في مقرره        -٨١

باستعراض التنفيذ كي يقوم بأمور منها استعراض الوقع والفعالية لما يوجد من عمليات في ظل االتفاقية، مثـل اجتماعـات           

 واألمانة كجزء مـن     ، للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية       التابعة  الوطنية مؤتمر األطراف ونقاط االتصال   

 وعند نظر الفريق العامل في عمليات االتفاقية واعماال         .العملية الجامعة لتحسين عمليات االتفاقية وتنفيذ الخطة االستراتيجية       

 وتجميع مقـررات    استعراض وتوحيد : أن   بشأن تلك العمليات استعرض الفريق العامل وأصدر توصيات بش         ٧/٣٣للمقرر  

 من قواعد اجراءات انتخاب أعضاء المكتب وشروط خدمتهم؛ والقاعدة  ٢١ وفعالية التعديالت على القاعدة      ؛مؤتمر األطراف 

 والخيارات المتعلقة بآلية لوضع األولويـات  ؛رة الزمنية الجتماعات مؤتمر األطراف يتو من قواعد االجراءات المتصلة بال     ٤

  . وعقد اجتماعات اقليمية تحضيرية قبل اجتماعات مؤتمر األطراف؛ نظر مؤتمر األطراف في بنود جدول األعمالعند
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فيما يتعلق بمؤتمر األطراف نظر الفريق العامل أيضا في كيفية زيادة وقع الجزء الـوزاري وطرائـق ووسـائل                     -٨٢

 الجـدول الزمنـي      مـن قواعـد    ٤٠ من القاعدة    ١الفقرة   تحسين فعالية االجتماعات والحاجة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن        

وباالضافة إلى ذلك نظر الفريق العامل في طرائق ووسائل تحسين جودة المشورة التي تصدر عن الهيئـة                 .  لالجتماعات  

مليـة  الفرعية إلى مؤتمر األطراف، بما في ذلك تسهيل تبادل المعلومات بشأن بنود جدول أعمال الهيئة الفرعية وتعزيز ع                 

 وتكليف األفرقة العاملة المخصصة المفتوحة العضـوية؛        ؛التقييم وتجميع جميع االرشادات التشغيلية الصادرة للهيئة الفرعية       

 وكيفية تعزيز المشاركة والتعاون االقليمي؛ وخطط العمل واألدوات والخطـوط           ؛ودور قدرة نقاط االتصال التابعة لالتفاقية     

  .التفاقيةاالرشادية التي توضع في ظل ا

وعلى أساس  ). ١/٢ المرفق األول التوصية     UNEP/CBD/COP/8/4(إن توصيات الفريق العامل واردة في تقريره          -٨٣

عن عمليات   (UNEP/CBD/COP/8/16)، أعد األمين التنفيذي مذكرة       ٧/٣٣ والمقرر   التوصيات الصادرة عن الفريق العامل    

وأعد األمين التنفيذي ايضا مسودة طريقة تشـغيل  . بها األمين التنفيذي تبعا لذلك      األنشطة التي قام     عنتقارير  فيها  االتفاقية  

كى ينظر فيها مؤتمر األطراف ووثيقة اعالمية بشأن ترتيبات عمل          (UNEP/CBD/COP/8/16/Add.4)موحدة للهيئة الفرعية    

  (UNEP/CBD/COP/8/INF/10)األفرقة العاملة المخصصة المفتوحة العضوية 

 قام األمين التنفيذي باستعراض ووضع اقتراحـات بشـأن سـحب المقـررات      ٧/٣٣ من المقرر    ٣ للفقرة   عماالإ  -٨٤

واالستعراض وارد في .  وعناصر من المقررات الصادرة في االجتماعين الخامس والسادس اللذين عقدهما مؤتمر األطراف

ـ         .(UNEP/CBD/COP/8/INF/2)وثيقة اعالمية  ي مـذكرة مـن األمـين التنفيـذي         كمـا أن اقتراحـات السـحب واردة ف

(UNEP/CBD/COP/8/16/Add.1) .   عمال لتوصـيات اجتمـاع     إ من المقرر نفسه وكذلك      ٤عمال للفقرة   باالضافة إلى ذلك وإ

الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بتنفيذ االتفاقية، سيكون أمام مؤتمر األطراف مشـروع بيـان تجميعـي        

 واالرشادات  ،مجاالت التنوع البيولوجي للغابات والحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع         للمقررات التي صدرت في     

وما يتصل بها من أحكام فـي       ) ي(٨والمادة  . الصادرة إلى اآللية المالية والتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة         

يته والتقارير الوطنية والتعاون مع الهيئات والعمليات األخرى        االتفاقية، والمبادرة العالمية للتصنيف، وتثقيف الجمهور وتوع      

  .(UNEP/CBD/COP/8/16/Add.2)التفاقية التي تجري في ظل ا

تحت هذا البند من جدول األعمال إن مؤتمراألطراف مدعو إلى النظر في التوصيات ذات الصلة الصـادرة عـن         -٨٥

،  المرفـق األول   UNEP/CBD/COP/8/4(ستعراض تنفيـذ االتفاقيـة      الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني با      

 (UNEP/CBD/COP/8/16) وكذلك التوصيات الواردة في مذكرة األمين التنفيذي عـن عمليـات االتفاقيـة                )١/٢التوصية  

المنظمـات  ومؤتمر األطراف مدعو أيضا الى أن يتناول ، تحت هذا البند ، مسودة الورقة السياسية باعتمـاد                . وضميماتها  

  (UNEP/CBD/COP/8/30)  أعاله١٠غير الحكومية لدى اتفاقية التنوع البيولوجي ، المشار اليها في الفقرة 

  )١٨المادة (  التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلومات ٢-٢٢

حـديث الخطـة    قد طلب مـن األمـين التنفيـذي أن يقـوم بت           ) أ(٧ الفقرة   ٧/٢٣إن مؤتمر األطراف في مقرره        -٨٦

ونظـر الفريـق العامـل    . االستراتيجية آللية غرفة تبادل المعلومات كي ينظر في ذلك االجتماع الثامن لمؤتمر األطـراف    

المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية في مشروع خطة استراتيجية وطلب من األمين التنفيـذي أن                 

وتبعا لذلك سيكون أمام مـؤتمر األطـراف   . في تشاور مع الفريق العامل االستشاري   يضع اللمسات النهائية على المشروع      

  .(UNEP/CBD/COP/8/18)مشروع خطة تشغيلية استراتيجية جرى تحديثها، تتعلق بآلية غرفة تبادل المعلومات 

 تبادل المعلومات    طلب مؤتمر األطراف من األمين التنفيذي أن يستعمل آلية غرفة          ٧/٢٣ من المقرر    ٦في الفقرة     -٨٧

في تعاون مع اللجنة االستشارية غير الرسمية لمواصلة تعزيز التعاون مع الشركاء والمنظمات الدولية كي يقـوم مـؤتمر                   

واعماال لهذا الطلب سيكون أمام     . األطراف في اجتماعه الثامن باستعراض هذا الموضوع، مع تقديم تقرير عن ذلك التعاون            
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دوار األ بشأن األنشـطة الجاريـة وتوضـيح         (UNEP/CBD/COP/8/17/Add.1)ألمين التنفيذي   مؤتمر الطراف مذكرة من ا    

  .آلية تبادل المعلومات والمرافق االعالميةالنسبية التي تقوم بها 

األمين التنفيذي  إلى   عددا من الطلبات     قدم) ز(-)ب (٧ و ٦أيضا، الفقرتين    ٧/٢٣إن مؤتمر األطراف، في مقرره        -٨٨

استعمال آلية تبادل المعلومات لتعزيز التعاون مع الشركاء والمنظمات الـدوليين؛ وعقـد ورش اقليميـة؛        : هابشأن أمور من  

وتحديث محفظة أدوات آلية تبادل المعلومات؛ والنظر في طرائق ايجاد بوابات اقليمية تسمح برؤية المعلومات الخرائطيـة                 

االجتماع الثامن لمـؤتمر    ذلك   ن اتفاقيات ريو الثالث كي يستعرض     دل بي  التشغيل المتبا  وتسهيلالوطنية واالقليمية وتبادلها؛    

األطراف؛ ووضع بوابة ويب عن التنوع البيولوجي الجزري؛ وتعزيز أقسام ويب سايت االتفاقية المتعلقة بمجاالت البرنامج                

 مـن   ألنشطة وغيرهـا  وسيكون أمام مؤتمر األطراف تقرير مرحلي عن هذه ا        . والموضوعات المشتركة بين عدة قطاعات    

 بينما ستتاح تقارير الورش االقليمية كوثائق     (UNEP/CBD/COP/8/17) التي تبذلها آلية تبادل المعلومات       األنشطة ذات الصلة  

  .اعالمية

إن مؤتمر األطراف مدعو إلى النظر في التوصيات الواردة في المذكرات اآلنفة الذكر التي يضعها األمين التنفيذي           -٨٩

  .يات ذات الصلة الصادرة عن الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقيةوفي التوص

  )١٦المادة (  نقل التكنولوجيا والتعاون فيها ٣-٢٢

 قد أقر برنامج عمل بشأن نقل التكنولوجيـا والتعـاون التكنولـوجي             ٧/٢٩إن مؤتمر األطراف، بموجب مقرره        -٩٠

ألطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة كما طلب من األمين التنفيذي القيام باألنشطة الداخلة فـي نطـاق                 والعلمي، ودعا ا  

. (UNEP/CBD/COP/8/19)والتقدم المحرز في تنفيذ هذه األنشطة تستعرضه مذكرة مـن األمـين التنفيـذي               . مسؤولياتهم

 لهذه المذكرة بيانا بالعمل المحدد      (UNEP/CBD/COP/8/19/Add.2) و (UNEP/CBD/COP/8/19/Add.1)وتتضمن الضميمتان   

المطلوب أن يقوم به األمين التنفيذي بمساعدة اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية تبادل المعلومات وفريق الخبراء المعني                 

   .٧/٢٩ من المقرر ٧ و ٦ كما تطلب ذلك الفقرتان –بنقل التكنولوجيا وبالتعاون العلمي والتقني 

هذا البند إن مؤتمر األطراف مدعو إلى النظر في التقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ برنامج العمل بشأن نقـل                  تحت    -٩١

التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي والعلمي، الوارد في المذكرة اآلنفة الذكر التي وضعها األمـين التنفيـذي، وكـذلك فـي                   

  .التوصيات التي تتضمنها تلك المذكرة

  المالية واآللية المالية  الموارد ٤-٢٢

، التـي دعـت األطـراف       )٧الفقـرة    (٦/١٦ قد نوه بأهمية تنفيذ المقرر       ٧/٢١إن مؤتمر األطراف، في مقرره        -٩٢

عمل الوطنية للتنـوع    الستراتيجيات وخطط   الوالحكومات إلى أن تشاطر خبرتها بشأن وضع وتنفيذ التدابير المالية لمساندة ا           

وفي المقرر نفسه طلب    . التنفيذي على أن يقوم بتجميع ونشر ما يمكن توفره من تلك المعلومات           البيولوجي، وشجعت األمين    

مؤتمر األطراف من األمين التنفيذي أن يواصل جهوده لتجميع ونشر المعلومات المتعلقة بتمويل التنوع البيولوجي، في سبيل     

في أنشطة التمويـل ويضـع خيـارات تتعلـق بهـذا      رصد األوضاع القائمة في مجال التمويل وتبين ما يوجد من فجوات      

  .الموضوع

 تتضمن نظرة عامة    (UNEP/CBD/COP/8/21)تبعا لذلك أعد األمين التنفيذي مذكرة عن الموارد المالية االضافية             -٩٣

  .إلى األوضاع القائمة في مجال التمويل والى ما يوجد من فجوات وكذلك عن التدابير التي تساند تنفيذ االتفاقية

إن الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض التنفيذ، في اجتماعه األول، قد استعرض تنفيـذ                -٩٤

 وفـي .   حتـى اآلن مؤتمر األطرافعن من االتفاقية وكذلك المقررات المتصلة بالموضوع الصادرة ٢١ و٢٠المادتين 
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 ٢٠ات كي يبت فيها مؤتمر األطراف بشأن مزيد من تنفيذ المادتين             قدم الفريق العامل عدة توصي     ١/٤ من توصيته    ١الفقرة  

  :  من األمين التنفيذي ما يلي من التوصية نفسها طلب الفريق العامل٢وفي الفقرة .  ٢١و

أن يضع خطة عمل العداد النظر بتعمق في الموارد المالية واألدوات المالية في االجتماع التاسع لمـؤتمر                   )أ(

  األطراف؛

ن يتعاون مع مرفق البيئة العالمية في حوار بشأن طرائق صياغة أشد فعالية وتنفيذ أجـدى لالرشـادات                  أ  )ب(

  المتعلقة باآللية المالية وأن يستكشف فرص التنسيق بين تلك االرشادات؛

 التي تتضمن األطـراف مـن البلـدان         ١/٢وضعها بموجب المقرر    تم  أن ينقح إذا لزم األمر القائمة التي          )ج(

  تقدمة النمو واألطراف األخرى التي تضطلع طوعا بالتزامات البلدان المتقدمة النمو؛الم

ضع طرائق ووسائل لتحسين عملية استعراض اآللية المالية كي ينظر في ذلك االجتماع الثامن لمؤتمر               أن ي   )د(

  .األطراف

  .(UNEP/CBD/COP/8/20)اآللية المالية استجابة لهذه الطلبات أعد األمين التنفيذي مذكرة عن الموارد المالية و  -٩٥

إن مؤتمر األطراف مدعو إلى النظر في توصيات الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض                 -٩٦

  .التنفيذ وفي الوثائق اآلنفة الذكر

في والتبليغ، بما في ذلك ادماج األهداف الرصد والتقدم وعمليات   ٢٣البند 

يعية، والتبليغ الوطني والنظرة العامة العالمية برامج العمل المواض

  إلى التنوع البيولوجي

  اطار رصد التقدم استعراض برامج عمل االتفاقية

ومـن خـالل الخطـة      .  الرشاد مواصلة تطبيق االتفاقية    ٦/٢٦إن الخطة االستراتيجية لالتفاقية قد أقرت المقرر          -٩٧

، تخفيضا محسوسا في المعدل الحالي لضياع التنوع البيولـوجي  ٢٠١٠عام  االستراتيجية تلتزم األطراف بأن تحقق، بحلول       

والخطة االستراتيجية تتضمن أربعة غايات لتعزيز تنفيذ االتفاقية، وكل من هذه           . على المستوى العالمي واالقليمي والوطني    

  .الغايات ينطوي على مجموعة من األهداف المتصلة بالموضوع

م التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االسـتراتيجية، إن مـؤتمر األطـراف، فـي     في ضوء الحاجة إلى تقيي   -٩٨

ويتضمن االطار مجموعـة    ).  ٧/٣٠المقرر   (٢٠١٠اجتماعه السابع، أقر اطارا لتقييم ما يحرز من تقدم نحو ادراك هدف             

اية على عدد من األهداف يتراوح ما       وتنطوي كل غ  .  غاية عالمية، واردة قائمتها مقسمة على سبعة مجاالت رئيسية         ١١من  

ويشمل االطار أيضا مجموعة من المؤشرات لتقييم ما يحرز من تقدم على الصعيد العـالمي    . بين هدف واحد وثالثة أهداف    

  .والغايات واألهداف الداخلة في االطار تستكمل ما يوجد من غايات في الخطة االستراتيجية. ٢٠١٠نحو ادارك هدف 

 وضعاألطراف بالتركيز على أن الغايات واألهداف ينبغي أن ينظر اليها باعتبارها اطارا مرنا يستعمل ل قام مؤتمر     -٩٩

 يكون األمـر مناسـبا      أو االقليمية، ودعا المؤتمر األطراف والحكومات إلى وضع تلك األهداف حسبما          /األهداف الوطنية و  

ما في ذلك الخطط االستراتيجيات وخطـط العمـل الوطنيـة       ، في الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة، ب       والى ادماجها 

ومقصود أيضا من أهداف االطار أن تعزز التماسك بين برامج عمل االتفاقية، ويتضمن المرفق              . المتعلقة بالتنوع البيولوجي  

  . نهجا عاما الدماج األهداف في برامج العمل٧/٣٠الثالث بالمقرر 
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العاشر قامت بتنقيح المؤشرات الموضوعة لتقييم ما يحرز من تقدم على الصـعيد             إن الهيئة الفرعية في اجتماعها        -١٠٠

، على أساس االقتراحات التي وضعها فريق مخصص من الخبراء التقنيين معني بموشرات ٢٠١٠العالمي نحو ادراك هدف     

 طلبت  ١٠/٥ي توصيتها   وف. ٧/٣٠ من المقرر    ٦، وفقا للفقرة    ٢٠٠٤، وهو فريق اجتمع بمونتريال في أكتوبر        ٢٠١٠عام  

والخطة، ككل، بما   . الهيئة الفرعية من األمين التنفيذي أن يستكشف الخيارات في مجال وضع مؤشرات للخطة االستراتيجية             

، بدعوة األمين ١/٨ الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ الذي قام، بموجب توصيته هافي ذلك آليات التبليغ، قد استعرض     

 في سبيل مواصلة وضـع مؤشـرات       ٢٠١٠شاورة أعضاء الفريق العامل المخصص المعني بمؤشرات عام         التنفيذي إلى م  

على  –إذا لزم األمر    و –للغايات واألهداف التي تدخل تحت الخطة االستراتيجية، وحثت الهيئة الفرعية على أن تستعرض              

وتبعا لذلك عالجت الهيئة الفرعية في اجتماعهـا        ).ب(و) أ(١٢ الفقرتين   ٧/٣٠أن تنقح غايات وأهداف االطار وفقا للمقرر        

التوصـية  المرفـق األول،   (UNEP/CBD/COP/8/3 ١٠ تحت الغايـة   األهداف لتنقيح خيارات الحادى عشر ووضعت 

  . وقام الفريق العامل أيضا بوضع خطوط ارشادية الستعراض برامج عمل االتفاقية )١١/١٥

االطار الخـاص    فيها نظرة عامة إلى      (¢) األطراف مذكرة من األمين التنفيذي       تحت هذا البند سيكون أمام مؤتمر       -١٠١

برصد تنفيذ االتفاقية وتحقيق األهداف في ضوء توصيات الهيئة الفرعية والفريق العامل المخصـص المفتـوح العضـوية                  

  .٢٠١٠المعني باستعراض التنفيذ، ومشورة فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات عام 

وفي هذا السياق قد يرغب مؤتمر األطراف ايضا في أن يأخذ في حسبانه مذكرات األمين التنفيذي المعدة استجابة                    -١٠٢

 المتعلقة على التوالي بخطة انجاز المؤشـرات والبيانـات والتحاليـل            ١١/١٣ و   ١١/٧ و   ١٠/٥لتوصيات الهيئة الفرعية    

(UNEP/CBD/COP/8/INF/33)والتطبيــق والعالقــة بــين الغايــات واألهــداف والمؤشــرات  ، واألوضــاع القالئمــة 

(UNEP/CBD/COP/8/INF/17)             وتجميع المبادرات والعمليات والمنظمات التي تقوم بوضع وتوحيد المؤشرات الدالة علـى 

  (UNEP/CBD/COP/8/INF/31)االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 

 التي هى عبارة    UNEP/CBD/COP/8/22ة المقرر الواردة في الوثيقة      مسودإن مؤتمر األطراف مدعو إلى النظر في        -١٠٣

والفريق العام المخصـص المفتـوح      عن تجميع التوصيات الصادرة عن االجتماعين العاشر والحادى عشر للهيئة الفرعية            

   .العضوية المعني باستعراض التنفيذ

  ادماج األهداف في برامج العمل المواضيعية

قوم بتنقيح المقترحـات    ت طلب مؤتمر األطراف من الهيئة الفرعية أن         ٧/٣٠من المقرر   ) د(و) ج(١٢في الفقرتين     -١٠٤

علقة بالتنوع البيولـوجي للميـاه الداخليـة        تالرامية إلى ادماج األهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في برامج العمل الم            

ى ادماج األهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية فـي          والتنوع البيولوجي البحري والساحلي والى وضع توصيات ترمي إل        

كل من برامج العمل المواضيعية األخرى، وذلك عند استعراض برامج عمل االتفاقية طبقا لبرنامج العمل المتعدد السـنوات      

هيئـة  وباالضافة إلى ذلك طلب مؤتمر األطراف من األمين التنفيذي أن يقترح، كي تنظر فـي ذلـك ال                 . لمؤتمر األطراف 

فـي  ( في أهداف موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية للتنوع البيولوجي للغابات            –الفرعية قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف       

) تعاون مع فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني باستعراض تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولـوجي للغابـات                 

  )).أ(١٠، الفقرة ٧/٢٧المقرر (البيولوجي الجبلي للتنوع و)) ٧الفقرة  (٧/١المقرر (

تبعا لذلك نظرت الهيئة الفرعية في اجتماعها العاشر في ادماج األهداف ببرامج العمل بشأن التنـوع البيولـوجي                    -١٠٥

ـ            (للمياه الداخلية والتنوع البيولوجي البحري والساحلي        ي على أساس المقترحات التي وضعها فريق من الخبـراء انعقـد ف

وكذلك بشأن التنـوع  ) ١٠/٤التوصية   ، المرفق األول  UNEP/CBD/COP/8/2) (٢٠٠٤ أكتوبر   ٢٧ إلى   ٢٥مونتريال من   

  .البيولوجي الجزري
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 بالتنوع البيولـوجي    ةالهيئة الفرعية في اجتماعها الحادي عشر في ادماج األهداف في برامج العمل المتعلق            نظرت    -١٠٦

توصيات لمؤتمر  وقامت بوضع  التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة     كذلك  جبال و للغابات والتنوع البيولوجي لل   

  . )١١/٧ ، الملحق األول ، التوصيات (UNEP/CBD/COP/8/3) األطراف حول هذا الموضوع

يهـا   المشـار ال   UNEP/CBD/COP/8/22مسودة المقرر الوارد في الوثيقة      إن مؤتمر األطراف مدعو إلى النظر في        -١٠٧

  .أعاله ، التي تنظر في التوصيات ذات الصلة الصادرة عن اجتماعى الهيئة الفرعية العاشر والحادى عشر 

  التبليغ الوطني

إن الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض التنفيذ قد استعرض عمليـة التبليـغ الـوطني                   -١٠٨

وطلب الفريق العامل أيضا من األمين التنفيـذي أن يعـد           . تحسين تلك العملية  بموجب االتفاقية وأقر التوصيات الرامية إلى       

وتبعـا لـذلك أعـد األمـين التنفيـذي مـذكرة عـن هـذا الموضـوع          . مشروع خطوط ارشادية للتقرير الوطني الرابع    

(UNEP/CBD/COP/8/24).  

ني باستعراض تنفيـذ االتفاقيـة      إن مؤتمر األطراف مدعو إلى النظر في توصيات الفريق العامل المخصص المع             -١٠٩

(UNEP/CBD/COP/8/4)              ١/٩التوصـية   ( وال سيما الخيارات المقترحة لتحسين عملية التبليغ الوطني بموجـب االتفاقيـة (

ومشروع الخطوط االرشادية الخاصة بالتقرير الوطني الرابع، وهو المشروع الوارد ضمن المذكرة اآلنفة الذكر التي أعدها                

  .ياألمين التنفيذ

  االستعداد للطبعة الثالثة من النظرة العامة العالمية إلى التنوع البيولوجي

إن الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض التنفيذ قد أوصى باعداد الطبعة الثالثة                  -١١٠

، وأن تكون قائمة ٢٠١٠األطراف في من النظرة العامة العالمية إلى التنوع البيولويج كي تنشر في االجتماع العاشر لمؤتمر 

أن ما أحرز   على أساس التقريرين الوطنيين الثالث والرابع، وكذلك على أساس المعلومات األخرى التي تكون قد وردت بش               

  )).ي(١، الفقرة ١/٩ المرفق األول، التوصية (UNEP/CBD/COP/8/4/Rev.1 ٢٠١٠من تقدم نحو هدف 

  .نظر في هذه التوصيةومؤتمر األطراف مدعو إلى ال  -١١١

التعاون مع االتفاقيات ومع المنظمات والمبادرات الدولية األخرى   ٢٤البند 

  واشراك أصحاب المصلحة في تنفيذ االتفاقية

تنـوع  ، قد حث األطراف على مواصلة وتعزيز التعـاون بـين اتفاقيـة ال          ٧/٢٦إن مؤتمر األطراف، في مقرره        -١١٢

ترتيبات التعاون الموجودة لتعزيز تضافر     على  بناء  ال علىات والهيئات الدولية ذات الصلة، و     البيولوجي واالتفاقيات والمنظم  

 تتضمن أيضا عناصـر     ٦/٢٦والخطة االستراتيجية التي أقرت بموجب المقرر       . الجهود وتخفيض وجوه النقص في الكفاءة     

يع الصكوك واألدوات والعمليات الدولية لتعزيز      إن االتفاقية تقوم بتعزيز التعاون بين جم      "( ٢-١هامة للتعاون، تحت الهدف     

العمليات الدولية األخرى تساند بنشاط تنفيذ االتفاقية بطريقة تتمشى واطـار            (" ٣-١والهدف  . ("التماسك في السياسة العامة   

رئيسـيون  الفـاعلون ال  (" الوارد في الخطـة االسـتراتيجية        ٤-٤والهدف األخير يرتبط ارتباطا وثيقا بالهدف       "). كل منها 

وأصحاب المصحلة الرئيسيون، بما فيهم القطاع الخاص، عاكفون على شراكة لتنفيذ االتفاقية ويقومـون بادمـاج شـواغل                  

  "). المتصلة بالموضوعالخاصة بقطاع معين أو الشاملة لعدة قطاعات،التنوع البيولوجي في خططهم وبرامجهم وسياساتهم 

قد طلب من األمين التنفيذي ابالغ الفريق العامل المخصص          ٧/٢٦ المقرر    من ٥إن مؤتمر األطراف، في الفقرة        -١١٣

المفتوح العضوية المعني باستعراض التنفيذ عن العمل الجاري اليجاد طرائق لتعزيز التعاون بـين المنظمـات واألمانـات            

ن األمين التنفيذي أن ينظر في    من المقرر نفسه طلب مؤتمر األطراف م       ٣وفي الفقرة   . الرئيسية المتصلة بالتنوع البيولوجي   
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خيارات اليجاد اطار مرن بين جميع الفاعلين المتصلين بالموضوع مثل ايجاد شراكة عالمية بشأن التنوع البيولـوجي مـع                  

  .عن السبل التي يمكن سلوكها للسير قدما لمؤتمر األطراف تقديم تقرير إلى االجتماع الثامن

اض التنفيذ، في اجتماعه األول، قد أوصى أن يحيط مـؤتمر األطـراف علمـا               إن الفريق العامل المعني باستعر      -١١٤

بالوثائق التي أعدت لذلك االجتماع عن الخيارات الرامية إلى تعزيز التعاون وهي الوثائق التي أعدتها بالتشارك بينها أمانات     

مم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ، من ناحية اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية األ  

(UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.1)     أى اتفاقية التنوع البيولـوجي واتفاقيـة       ( واالتفاقيات الخمس المتصلة بالتنوع البيولوجي

اقية رامسار واتفاقية االتجار الدولي في األنواع المعرضة لالنقراض من الفونة والفلورا البرية واتفاقية االنواع المهاجرة واتف  

وباالضافة إلى ذلك اقترح الفريق العامـل أن يقـوم           (UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.2) من ناحية أخرى     )التراث العالمي   

األمين التنفيذي بمشاورات في سبيل تقديم مقترحات بشأن شراكة عالمية تتعلق بالتنوع البيولـوجي ينظـر فيهـا مـؤتمر                    

  ).٨، الفقرة ١/٦التوصية (األطراف في اجتماعه الثامن 

 طلب الفريق العامل من األمين التنفيذي أن ينظر في مزيد مـن وسـائل تحسـين                 ١/٦ من توصيته    ٥في الفقرة     -١١٥

التعاون في تنفيذ االتفاقية على المستويات العالمي واالقليمي والوطني، باالضافة إلى الوسائل الواردة في توصـيته، وذلـك          

  .لتعاون وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامنبقصد وضع نهج منظم ل

عند النظر في الحاجة إلى اشراك القطاع الخاص في تنفيذ االتفاقية إن الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ، قد         -١١٦

 االتفاقيـة وادراك هـدفها لعـام         أن االسهامات من دوئر األعمال والصناعة في تنفيذ        ١/٧ من توصيته    ٥الحظ في الفقرة    

زيد من العمل في ظل االتفاقية لوضع عدة أدوات ومقـاييس وارشـادات تسـتهدف القطـاع      أمر يمكن أن يسهله م   ٢٠١٠

  .الخاص

 (UNEP/CBD/COP/8/25)متابعة لتوصيات الفريق العامل سيكون أمام مؤتمر األطراف مذكرة من األمين التنفيذي        -١١٧

لوسائل لتحسين التعاون على تنفيذ االتفاقية بقصد إيجاد نهج منتظم للتعاون يشمل مقترحات بشأن تحقيق               تنظر في مزيد من ا    

 (UNEP/CBD/COP/8/25/Add.1)وسيكون أمام المؤتمر كذلك ضـميمة للمـذكرة         . شراكة عالمية تتعلق بالتنوع البيولوجي    

  .اشراك القطاع الخاصفي نظر التتضمن 

دعو تحت هذا البند إلى النظر في التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الفريق العامل المعني               إن مؤتمر األطراف م     -١١٨

  .باستعراض التنفيذ وفي الوثائق اآلنفة الذكر التي أعدها األمين التنفيذي

  ارشاد إلى اآللية المالية  ٢٥البند 

المقـرر  (طراف ومجلس مرفق البيئة العالميـة        من االتفاقية ووفقا لمذكرة التفاهم بين مؤتمر األ        ٢١إعماال للمادة     -١١٩

 إلـى   –مطلوب من مؤتمر األطراف أن يصدر ارشادا منه ويصدر أية تنقيحات الزمة لالرشادات الالزمة               ) ، المرفق ٣/٨

) ١( :مرفق البيئة العالمية بوصفها الهيكل المؤسسي القائم بتشغيل اآللية المالية في ظل االتفاقية وذلك بشأن األمور اآلتيـة                 

قائمـة  ) ٥(قائمة داللية للتكـاليف االضـافية       ) ٤(ية  معايير األهل ) ٣( أولويات البرنامج    )٢(السياسة العامة واالستراتيجية    

) ٦(غير األطراف، التي تضطلع طوعا بالتزامات البلدان األطراف المتقدمة النمو           البلدان  األطراف و النمو  بالبلدان المتقدمة   

، بما في ذلك التحديد على فترات منتظمة لمبلغ الموارد الالزمة كما جاءت تفاصيله فـي  ٢١مادة أية شؤون أخرى تتعلق بال   

  . من مذكرة التفاهم٥الفقرة 

 قرر أن االرشاد إلى اآللية المالية ينبغي ادماجه في مقرر وحيد، يشمل تبيين ٥/٢٠إن مؤتمر األطراف في مقرره   -١٢٠

مساندة إلى القضايا المشتركة بين عدة قطاعات وتحقق بنـاء القـدرة، خصوصـا         الموضوعات ذات األولوية التي ستسدي      

أن تسـمح   ) ٣(أن تسمح بالمشاركة    ) ٢(أن تكون شفافة    ) ١(بالنسبة للبلدان النامية وذلك بطريقة تتوفر فيها الشروط اآلتية          
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بقة لمؤتمر األطراف أنشـئ فريـق       وفي االجتماعات السا  . في كل المقررات األخرى الصادرة عن المؤتمر      الكامل  بالنظر  

  .صغير من أصدقاء الرئيس كي يقوم بوضع مشروع المقرر المطلوب

نص مجمع يضم االرشادات السابقة     على إثر مشاورات مع أمانة مرفق البيئة العالمية يقوم األمين التنفيذي باتاحة               -١٢١

  .(UNEP/CBD/COP/8/INF/1)في جدول األعمال المؤقت الصادرة إلى اآللية المالية، مقسما إلى مختلف المواضيع الداخلة 

 نظر مـؤتمر    (UNEP/CBD/COP/8/10)تحت هذا البند وعلى أساس النظر في تقرير مجلس مرفق البيئة العالمية               -١٢٢

 بشـأن   ١١/١٣  من توصية الهيئة الفرعية       ٧ وكذلك في الفقرة     األطراف في البنود المواضيعية الواردة في جدول األعمال       

  .أن ينظر في اصدار مزيد من االرشادات لمرفق البيئة العالميةفي ، قد يرغب مؤتمر األطراف  المستدام ستعمالاال

   شؤون مواضيعية أخرى ناشئة عن مقررات صدرت عن مؤتمر األطراف–خامسا 

  برامج العمل المواضيعية: ٢٦البند 

رز في تنفيذ عدد من برامج العمل المواضـيعية علـى           تحت هذا البند سينظر مؤتمر األطراف في التقدم الذي أح           -١٢٣

 هذه البرامج ستكون موضوع استعراض متعمق، ويتم        .(UNEP/CBD/COP/8/26)أساس تقرير مرحلي من األمين التنفيذي       

من غير أنه يوجد عدد من الشؤون المحددة التي تتطلب انتباها           . التبحر فيها وتنقيحها في اجتماعات الحقة لمؤتمر األطراف       

  .مؤتمر األطراف في االجتماع الحالي، نتيجة لعدة طلبات قدمها مؤتمر األطراف في اجتماعات سابقة

  تنفيذ برنامج العمل:  التنوع البيولوجي للغابات١-٢٦

 في سلسلة مـن الخطـوات       ع طلب مؤتمر األطراف من األمين التنفيذي أن يشر        ٦/٢٢ من المقرر    ١٩في الفقرة     -١٢٤

 هامة نحو تنفيذ برنامج العمل الموسع المتعلق بالتنوع البيولوجي للغابـات علـى المسـتويين االقليمـي                 باعتبارها خطوات 

الواردة في  وتحت هذا البند من جدول األعمال إن مؤتمر األطراف مدعو الى أن ينظر في توصية الهيئة الفرعية                  . والدولي

 مـن المقـرر     ١٩ر في الشؤون الناشئة عن تنفيذ الفقرة        بشأن النظ  (UNEP/CBD/COP/8/3)تقرير االجتماع الحادي عشر     

مجموعة من األنشطة التعاونية التي تم االتفاق على بـذلها بـين   .  UNEP/CBD/COP/8/INF/12    وتتضمن الوثيقة.٦/٢٢

شـؤون التـي    ادارة الغابات في الفاو وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وهى تهدف الى اسداء مزيد من المساعدة في تنفيذ ال                 

  )) .ج(الفقرة الفرعية (  ، والسيما بشأن االدماج في شتى القطاعات ٦/٢٢ من المقرر ١٩تعالجها الفقرة 

 دعا األمين التنفيذي الى عقد اجتماع لفريق مخصص من الخبـراء التقنيـين              ٦/٢٢ من المقرر    ٢٦اعماال للفقرة     -١٢٥

 عملية مقترحة بينهـا      االجتماع الحادي عشر للهيئة الفرعية في      د نظر وق.السداء المشورة في استعراض تنفيذ برنامج العمل      

  .ومؤتمر األطراف مدعو الى النظر في تلك التوصية .  ومرفقها ١١/١٠الفريق المذكور في توصيته 

  عمليات التبليغ وتحسين استعراض التنفيذ والتصدي للتهديدات:لمياه الداخليةا التنوع البيولوجي ألنظمة ٢-٢٦

 الصادر عن مؤتمر األطراف تشير الى موضوعات مرتبطة بعضـها بـبعض    ٧/٤ توجد عدة فقرات في المقرر        -١٢٦

وضع مقترحات عن طرائـق ووسـائل جعـل    ) ٢بشأن الفقرة )( ١(وتطلب من األمين التنفيذي القيام بعمل يتصل بما يلي       

، مع أمانة اتفاقية رامسار بشأن تنسيق وتحسـين  وضع اقتراح ) ٣بشأن الفقرة ) (٢(استعراض برنامج العمل أشد شموال ؛       

العداد خطة عمـل لتقيـيم      )  ١٦بشأن الفقرة   ) (٣(فعالية التبليغ الوطني المتعلق باألنظمة االيكولوجية للمياه الداخلية ؛ و           

وسائل عمليات  نظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية بما في ذلك مصادر المعلومات وطرائق و          ص لال خصائال و ،توزيعال و ،مدىال

 وفئات األنشطة التي لها أو يحتمل أن يكون لها وقع ضار محسوس علـى الحفـظ واالسـتعمال المسـتدام للتنـوع                  مالتقيي

  .البيولوجي للمياه الداخلية
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وقـد   . ١١/٩نظر االجتماع الحادي عشر للهيئة الفرعية في بعض جوانب تلك المقترحات أسفرت عن التوصية                 -١٢٧

تعالج االحتياجات المتبقية التـي لـم تغطهـا الهيئـة     ) ١( التي UNEP/CBD/COP/8/26/Add.3نفيذي الوثيقة أعد األمين الت 

 ١١/٩من التوصـية    ) ج (٧تقدم مقترحات عن الكيفية التي يمكن بها أن يستجيب مؤتمر األطراف للفقرة             ) ٢(الفرعية ، و  

رامج العمل ، وتقييم ورصد التهديدات وتبين أصـحاب         بشأن الطرائق والوسائل لوضع نهج استراتيجي ذى صلة بجميع ب         (

  ) . في تخفيض التهديدات – حيثما يكون األمر الزما –المصلحة الرئيسيين وتعزيز المشاركة الكاملة 

 مـع مشـروع المقـرر الـوارد فـي           ١١/٩ان مؤتمر األطراف مدعو الى أن ينظر في توصية الهيئة الفرعية              -١٢٨

 . UNEP/CBD/COP/8/26/Add.3الوثيقة

موارد قاع البحر العميق الجينية واالدارة المتكاملة للمناطق البحرية : التنوع البيولوجي البحري والساحلي  ٣-٢٦
  والساحلية

  :فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي إن مؤتمر األطراف مدعو الى أن ينظر فيما يلي  -١٢٩

متصلة بالموارد الجينية لقاع البحر العميق الخارج       اعها الحادي عشر ال   في اجتم الهيئة الفرعية   إن توصيات     )أ(

 الذي اعتمد برنـامج العمـل   ٧/٥ من المقرر ٥٤خاص بهذا العمل ناشئ عن الفقرة  والتكليف ال . عن نطاق الوالية الوطنية   

األمين التنفيذي أن يقـوم     وفي هذا المقرر طلب مؤتمر األطراف من        . الموضوع بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي     

 وفي تعاون مع المنظمات الدولية مثل شعبة األمـم          ،بتشاور مع األطراف والحكومات األخرى والسلطة الدولية لقاع البحار        

المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واللجنة األقيانوغرافية الحكومية الدوليـة التابعـة                

 حضـيض كو، إذا كان األمر مناسبا، لتجميع المعلومات عن طرائق تبين وتقييم ورصد الموارد الجينية لقاع البحار و               لليونيس

المحيط وتربته التحتية، في مناطق تتجاوز حدود الوالية الوطنية مع القيام بتجميع وتحليل المعلومات عن األوضاع القائمـة                  

  .ات الواقعة على تلك الموارد الجينية وتبين الخيارات التقنية لحماية تلك المواردواالتجاهات فيها، بما في ذلك تبين التهديد

فريق الخبراء التقنيين المخصـص     اجتماع  ، وال سيما نتائج     ٧/٥الموضوعات األخرى الناشئة عن المقرر        )ب(

 ١١ انعقد بمونتريال في كندا من        وهو االجتماع الذي   (IMCAM)المعني بتنفيذ االدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية        

، ونتائج الورشة بشأن برنامج العمل المشترك المتعلق باألنواع الغريبة الغازية البحريـة والسـاحلية،               ٢٠٠٥ يوليه   ١٥الى  

  .٢٠٠٥ يونيه ٢٩ الى ٢٧وهو االجتماع الذي انعقد بمونتريال بكندا من 

راف مذكرة من األمين التنفيذي بشأن موارد قاع البحـر العميـق   عند النظر في هذا البند سيكون أمام مؤتمر األط        -١٣٠

  .(UNEP/CBD/COP/8/26/Add.1)الجينية وتنفيذ االدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية 

المبادرة الدولية للتنوع البيولوجي : التنوع البيولوجي الزراعي  ٤-٢٦
تنوع ة المشتركة بين عدة قطاعات بشأن الرللتربة والمباد

 وتكنولوجيات تقييد االستعمال البيولوجي للغذاء والتغذية
  الجيني

قرر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث انشاء مبادرة دولية للحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للتربـة        -١٣١

لزراعي ودعا الفاو وغيرها مـن   بوصفها قضايا مشتركة بين عدة قطاعات داخل برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي ا            

  ).٦/٥ من المقرر ٣الفقرة (المنظمات الى تسهيل وتنسيق هذه المبادرة 

 مبـادرة الإن الهيئة الفرعية في اجتماعها العاشر رحبت بالتقدم الذي أحرزته الفاو وغيرها من المتعـاونين مـع                    -١٣٢

أساس مزيد مـن تنفيـذ      ك ١٠/١٠ارد في المرفق بالتوصية      التنوع البيولوجي للتربة، وساندت اطار الخطوات الو       الدولية  

  .المبادرة
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  .ومؤتمر األطراف مدعو الى النظر في تلك التوصية   -١٣٣

 طلب من األمين التنفيذي أن يقوم بتعاون مع الفاو والمعهـد            ٧/٣٢ من المقرر    ٧إن مؤتمر األطراف، في الفقرة        -١٣٤

بأمور منها القيام بالمشاورات الالزمة ووضع خيارات كي ينظـر فيهـا مـؤتمر               (IPGRI) الدولي للموارد الجينية النباتية   

ق بالتنوع البيولوجي من أجل األغذية والتغذية داخـل         لاألطراف في اجتماعه الثامن، بشأن مبادرة شاملة لعدة قطاعات تتع         

  .نمائية لأللفيةبرنامج العمل الموجود المتعلق بالتنوع البيولوجي الزراعي، بقصد تحقيق الغايات اال

وضعت الهيئة الفرعية في اجتماعها العاشر عناصر لمبادرة دولية بشأن التنوع البيولوجي مـن أجـل األغذيـة                    -١٣٥

، وطلبت من األمين التنفيذي أن ينظم تشاورا عن مدى المبادرة المقترحة، في ترابط مـع          ١٠/٩والتغذية، بموجب التوصية    

التي انعقدت ببرازيليا في البرازيـل      (ونتائج هذه المشاورة    . األمم المتحدة الدائمة بشأن التغذية    الدورة الثانية والثالثين للجنة     

 ونتتائج المناقشات الجارية مع الشركاء فـي المبـادرة المقترحـة مقدمـة فـي الوثيقـة                  )٢٠٠٥ مارس   ١٣ و ١٢يومي  

UNEP/CBD/COP/8/26 Add.2التي هي مذكرة وضعها األمين التنفيذي .  

   . UNEP/CBD/COP/8/26/Add.2ن مؤتمر األطراف مدعو الى النظر في مشروع التوصية الوارد في الوثيقة ت  -١٣٦

 طلب مؤتمر األطراف من الهيئة الفرعية أن تنظر في تقرير فريق الخبراء المخصص              ٤، الفقرة   ٧/٣في المقرر     -١٣٧

مشورة الى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن، مـع         بقصد اسداء    (GURTS)المعني بتكنولوجيات تقييد االستعمال الجيني      

  .وما يتصل بها من أحكام) ي (٨المادة الخاص ب ٧/١٦مراعاة المقرر 

 وكذلك  (GURTS) بشأن   ١٠/١١تحت هذا البند إن مؤتمر األطراف مدعو الى أن ينظر في توصية الهيئة الفرعية                 -١٣٨

ومـا  ) ي (٨ المعني بالمـادة    بين دورات االجتماع      العامل لمخصص   ا فيما يتعلق بشؤون هذا الموضوع في تقرير الفريق       

والمعلومات ذات الصلة المقدمة فـي الوثيقـة         UNEP/CBD/COP/8/7 ام وهو التقرير الوارد في الوثيقة     يتصل بها من أحك   

  .اآلنفة الذكر

  قضايا مشتركة بين عدة قطاعات:  ٢٧البند 

ما أحرز من تقدم في تنفيـذ بـرامج العمـل           فيف ينظر مؤتمر األطراف      من جدول األعمال، سو    ٢٦أسوة بالبند     -١٣٩

مشـتركة بـين عـدة قطاعـات علـى أسـاس تقريـر مرحلـي مـن األمـين التنفيـذي                      المواضيعية بشأن المسائل ال   

(UNEP/CBD/COP/8/27) .               وهذه البرامج ستكون موضوع استعراض متعمق ثم يتم التبحر فيها وتنقيحها فـي اجتماعـات

وجد عدد من الشؤون المحددة التي تقتضي أن يوليها مؤتمر األطراف عناية في االجتماع يغير أنه . ؤتمر األطرافالحقة لم 

  .الحالي، نتيجة لطلبات مختلفة مقدمة من مؤتمر األطراف في اجتماعات سابقة

  النظر في توصيات الفريق العامل المعني بالمناطق المحمية:   المناطق المحمية١-٢٧

 من المقرر نفسه    ٢٥ أقر مؤتمر األطراف برنامج عمل بشأن المناطق المحمية وفي الفقرة            ٧/٢٨وجب المقرر   بم  -١٤٠

قرر مؤتمر األطراف أن ينشئ فريقا عامال مخصصا مفتوح العضوية معنيا بالمناطق المحمية لمساندة واسـتعراض تنفيـذ                  

 من ذلك المقرر قرر مؤتمر األطراف أن يقـوم          ٢٨لفقرة   وفي ا  .برنامج العمل وتقديم تقرير عن ذلك الى مؤتمر األطراف        

 بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية وتحديد الحاجة الى تدابير            ٢٠١٠في كل اجتماع له حتى      

   .٢٠١٠أشد فعالية والى مساندة مالية وتقنية اضافية للمساعدة على ادراك هدف 

بإيطاليـا  كاتيني  يالمناطق المحمية في منت   بول للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني        عقد االجتماع األ    -١٤١

و ) ب(و  ) أ( وقد نظر الفريق العامل في ذلك االجتماع في مهام واردة في الفقرات الفرعية               .٢٠٠٥ يونيه   ١٧ الى   ١٣من  

وهى مهـام واردة  (مج العمل بشأن المناطق المحمية  ووافق على استعراض تنفيذ برنا٧/٢٨ من المقرر    ٢٩من الفقرة   ) ج(
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بيد أنه ، نظرا لنقص الموارد المالية . وذلك في اجتماعه الثاني )  المذكورة ٢٩من الفقرة ) ه(و ) د(في الفقرتين الفرعينين   

   .في االوان الالزم لم يكن من المستطاع تنظيم االجتماع الثاني قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف 

    :أقر الفريق العامل في اجتماعه األول التوصيات اآلتية   -١٤٢

استكشاف الخيارات للتعاون في سبيل انشاء مناطق محمية بحرية في المجاالت البحرية الخارجة عن حدود                )١/١(

  الوالية الوطنيةة؛

لدان النامية وال سيما أقلها نموا      استكشاف الخيارات لتعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج العمل من جانب الب           )١/٢(

  ؛والدول النامية الجزرية الصغيرة، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي

لتبين وتصميم وادارة ورصـد وتقيـيم األنظمـة     (tool kits)االسهام في مزيد من وضع محفظات أدوات   )١/٣(         

  ؛طنية واالقليمية للمناطق المحميةالو

  .النظر في العملية الستعراضها :  العمل المتعلق بالمناطق المحميةتنفيذ برنامجراض  استعالنظر في )١/٤(

 ، الصادرة عن االجتماع األول  للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية ٥ ، الفقرة ١/٤ اعماال للتوصية   -١٤٣

 ذات الصلة والى المجتمعات األصلية المعني بالمناطق المحمية ، أرسل األمين التنفيذي الى األطراف والمنظمات األخرى

وقام األمين التنفيذي بضم تلك المعلومات الى . والمحلية اخطارا يدعوها الى تقديم معلومات عن تنفيذ برنامج العمل 

لتسهيل استعراض  (UNEP/CBD/COP/8/29) الثالثة وأخرج منها الوثيق  المعلومات التي وردت من خالل التقارير الوطنية

  . رنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية ، من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن تنفيذ ب

 الصادرة عن أول اجتماع للفريق العامل المخصص ١/٤من التوصية ) د(٨استجابة للطلب الوارد في الفقرة   -١٤٤

 الخبراء في شؤون المناطق المحمية الى المفتوح العضوية المعني بالمناطق المحمية ، قام األمين التنفيذي بدعوة ورشة من

والغرض الرئيسي من .  مارس في كوريتيبا بالبرازيل قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف ١٨ و ١٧االجتماع يومى 

العناصر الداخلة في برنامج العمل بشأن المناطق المحمية ، وتسهيل قيام / الورشة هو النظر مسبقا في تنفيذ األنشطة 

، وتسهيل استعراض مصفوفة التقييم الواردة في الملحق الثاني ع الثامن لمؤتمر األطراف باستعراض عن علم االجتما

وسيكون تقرير الورشة متاحا لمؤتمر األطراف بوصفه وثيقة . من التوصية نفسها ) ب(٨ وذلك اعماال للفقرة ١/٤بالتوصية 

   .(UNEP/CBD/COP/8/INF/7)اعالمية

 دعا مؤتمر األطراف مختلف األطراف الى تقدير تكلفة تنفيذ األنشـطة الالزمـة          ٧/٢٨من المقرر    ١٠في الفقرة     -١٤٥

 ما يوجد من موارد مالية ومتبينة التكاليف التي لم تتم تغطيتها، مع ارسـال               ةللوفاء بأهداف برنامج العمل واستعراض فعالي     

وع إلى مـؤتمر األطـراف بوصـفها وثيقـة اعالميـة            ستقدم مذكرة حول هذا المض    . تقرير عن ذلك الى االجتماع الثامن     

(UNEP/CBD/COP/8/INF/6).  

 من برنامج العمل بشأن المناطق المحمية ، عقد األمين التنفيذي اجتماعا للوكاالت المانحة              ٧-٤-٣اعماال للنشاط     -١٤٦

ة في سبيل تنفيذ برنـامج العمـل   والمنظمات األخرى ذات الصلة لمناقشة خيارات لتعبئة تمويل جديد واضافي للبلدان النامي          

وقد تبين هـذا االجتمـاع بعـض         . ٢٠٠٥ يونية   ٢١ و   ٢٠بشأن المنادق المحمية ، وذلك في مونتيكاتيني بايطاليا يومى          

 تنفيذ برنامج العمـل  بشـأن المنـاطق          سبيل المحتملة لتعبئة تمويل جديد واضافي للبلدان النامية في       / الخيارات  الممكنة    

   .(UNEP/CBD/COP8/INF/26)وف يتاح تقرير الورشة لمؤتمر األطراف بوصفه وثيقة اعالمية وس. المحمية 

 االجتماع األول للفريـق العامـل المخصـص         توصياتتحت هذا البند إن مؤتمر األطراف مدعو الى النظر في             -١٤٧

 واستعراض تنفيذ برنامج العمـل      (UNEP/CBD/COP/8/8)المفتوح العضوية المعني بالمناطق المحمية  الواردة في الوثيقة          

   .(UNEP/CBD/COP8/29)بشأن المناطق المحمية الوارد في الوثيقة 
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وضع مقترحات بشأن ازالة أو : ١١المادة (التدابير الحافزة   ٢-٢٧
تخفيف الحوافز الضارة؛ وبشأن التدابير الحافزة اإليجابية؛ 

  وبشأن أدوات التقييم

   ، وايجاد حوافز ايجابيةل الزالة أو تخفيف الحوافز الضارةوضع مقترحات لتطبيق طرائق ووسائ

بمزيد من تنقيح المقترحـات الخاصـة       طلب من الهيئة الفرعية أن تقوم       ،  ٧/١٨إن مؤتمر األطراف، في مقرره        -١٤٨

تحليل لألدوات بتطبيق الطرائق والوسائل الكفيلة الزالة أن تخفيف الحوافز الضارة ، وطلب أيضا من األمين التنفيذي اعداد              

الموجودة والجديدة التي توفر حوافز ايجابية ووضع مقترحات لتطبيق تلك الحوافز االيجابية وادماجها فـي السياسـات أو                  

  .  كى تنظر في ذلك الهيئة الفرعية -البرامج أو االستراتيجيات ذات الصلة 

لتطبيق الطرائق والوسائل الزالة أو      لمقترحاتإن الهيئة الفرعية في اجتماعها العاشر واصلت النظر في مشروع ا            -١٤٩

تخفيف الحوافز الضارة وأوصت بأن يقوم مؤتمر األطراف بالنظر فيها بقصد اقرارها ، في ترابط مع نتائج النظـر فـي                     

  .الحوافز االيجابية التي ستنظر فيها الهيئة الفرعية في اجتماعها الحادي عشر 

ر في وضع تعاريف على أساس االقتراحات المقدمة من األطراف والمنظمـات            أوصت الهيئة الفرعية كذلك بالنظ      -١٥٠

وإعماال لهذه التوصية قام األمين التنفيذي بدعوة األطراف والمنظمـات          . ذات الصلة إلى االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف      

  .الدولية ذات الصلة إلى تقديم مقترحات إلى األمين التنفيذي لتجميعها

الهيئة الفرعية في اجتماعها الحادي عشر تحليل لألدوات الموجودة والجديدة التي توفر حوافز ايجابيـة               كان أمام     -١٥١

   .٦/ ١١وكذلك مقترحات عن تطبيق تلك الحوافز ، وأقرت الهيئة بعد ذلك القسم ألف من المقرر 

الصادرة عـن   ) ق األول المرف UNEP/CBD/COP/8/2( ١٠/٨إن مؤتمر األطراف مدعو إلى النظر في التوصية           -١٥٢

الهيئة الفرعية وكذلك في تجميع المقترحات المتعلقة بوضع التعاريف الواردة في مذكرة من األمين التنفيذي تحت هذا البنـد         

)(UNEP/CBD/COP/8/27/Add.1)          ١١/٦ وكذلك القسم باء من توصية الهيئة الفرعية )UNEP/CBD/COP/8/3    المرفـق ، 

  .الالزمة واتخاذ الخطوات  )األول 

  ايجاد مقترحات بشأن أدوات التقييم

 يستكشف المنهجيات الموجودة لتقييم التنوع البيولوجي وكذلك موارد         ، طلب من األمين التنفيذي أن     ٧/١٨ مقررال في   -١٥٣

ووظائف هذا التنوع ويستكشف أيضا األدوات األخرى التي تكون لها األولوية في صنع القرار ، وذلك عن طريق اعـداد                     

   .تجميع ألدوات التقييم ومقترحات لتطبيق تلك األدوات ، كى تنظر في ذلك الهيئة الفرعية 

 بشأن تطبيق أدوات تقييم التنوع البيولوجي       ١١/٥ إن مؤتمر األطراف مدعو إلى النظر في توصية الهيئة الفرعية           -١٥٤

جتماعهـا الحـادي عشـر      التقريـر عـن عمـل ا      وموارد ووظائف ذلـك التنـوع ، وهـى التوصـية الـواردة فـي                

(UNEP/CBD/COP/8/3).  

  استعراض متعمق لبرنامج العمل بشأن التدابير الحافزة

)  المرفـق  ٧/٣٠المقرر  (تمشيا مع برنامج العمل المتعدد السنوات الذي أقره مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع                -١٥٥

وفـي  . ة يجريه مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع      سوف يجري استعراض متعمق لبرنامج العمل المتعلق بالتدابير الحافز        

 (UNEP/CBD/COP/8/27/Add.1)سبيل تسهيل هذه العملية سوف تتضمن المذكرة اآلنفة الذكر التي يقدمها األمين التنفيـذي               

ومؤتمر األطراف مدعو إلى النظر في تلك المقترحات والى اصدار          . مقترحات عن العمل التحضيري لالستعراض المتعمق     

  .ما يلزم من ارشادات
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 المتضـمنة توصـيات بشـأن       ١١/٦ان مؤتمر األطراف مدعو الى النظر في القسم الف من توصية الهيئة الفرعية              -١٥٦

  .استعراض العمل المتعلق بالتدابير الحافزة في ظل االتفاقية 

األنواع الغريبة التي تهدد األنظمة اإليكولوجية أو الموائل أو   ٣-٢٧
فجوات وتضاربات في االطار : ))ح (٨ة الماد(األنواع 

  التنظيمي الدولي

، طلب مؤتمراألطراف من الهيئة الفرعية أن تنشئ فريقا مخصصـا مـن الخبـراء               ٩، الفقرة   ٧/١٣في المقرر     -١٥٧

عـالمي  التقنيين ليعالج الفجوات والتضاربات في االطار التنظيمي الدولي المتعلق باألنواع الغريبة الغازية على المسـتوى ال         

  .واالقليمي

وتبعا لذلك إن فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالفجوات والتضاربات في اإلطار التنظيمي الدولي فيمـا                  -١٥٨

ونتـائج ذلـك االجتمـاع      .  ٢٠٠٥ مـايو    ٢٠ إلى   ١٦يتعلق باألنواع الغريبة الغازية قد اجتمع في أوكالند بنيوزيلندا من           

)UNEP/CBD/SBSTTA/11/16و  UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/4( استعراضها في االجتماع الحادي عشر للهيئـة   قد تم

  .الفرعية

 الناجمة عن ذلك االستعراض، كمـا        ١١/١٢  الهيئة الفرعية  ةطراف مدعو إلى أن ينظر في توصي      إن مؤتمر األ    -١٥٩

ك سيكون متاحا تقرير مرحلي عن      وباالضافة الى ذل  .(UNEP/CBD/COP/8/3)  للهيئة يتضمنها تقرير االجتماع الحادي عشر    

 .(UNEP/CBD/COP/8/INF/35)بوصفه الوثيقة) جيسين(لمعلومات األنواع الغازية تنفيذ الشبكة العالمية 

   تنقيح الخطوط االرشادية لتقييم الوقع الذي يشمل التنوع البيولوجي: تقييم الوقع  ٤-٢٧

مقترحات في سبيل مواصـلة وضـع    مين التنفيذي أن يعداأل طلب مؤتمر األطراف من    ألف ٦/٧بموجب المقرر     -١٦٠

ال سيما الدماج جميع مراحل عمليـات تقيـيم          - شامال التنوع البيولوجي     –الخاصة بتقييم الوقع    وتنقيح الخطوط االرشادية    

يـة علمـا، فـي    وقد أحاطت الهيئـة الفرع . الوقع البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي، مع مراعاة نهج األنظمة اإليكولوجية        

، باالقتراحات الرامية إلى مواصلة وضع وتنقيح الخطوط االرشادية الدمـاج القضـايا المتصـلة بـالتنوع                 ٩/١توصيتها  

ــي االســتراتيجي    ــيم البيئ ــي التقي ــي وف ــع البيئ ــيم الوق ــي التشــريع أو االجــراءات الخاصــة بتقي ــوجي ف البيول

(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/18)    مؤتمر األطراف بحث األطراف والحكومات األخرى علـى         قام   ٧/٧ وبموجب المقرر

تضمن تاالسهام بتقديم دراسات حاالت عن التجارب الجارية في اجراءات تقييم الوقع البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي التي   

  .المسائل المتصلة بالتنوع البيولوجي

 أعـدها األمـين     (UNEP/CBD/COP/8/27/Add.2)ة  استجابة إلى هذه األحكام سيكون أمام مؤتمر األطراف مذكر          -١٦١

التنفيذي في تعاون مع الرابطة الدولية لتقييم الوقع وعدد من المنظمات األخرى ذات الصلة، تتضمن الخطـوط االرشـادية                 

  .المنقحة الجراء تقييم الوقع الذي يشمل التنوع البيولوجي

رشادية والـى حـث األطـراف والحكومـات األخـرى           إن مؤتمر األطراف مدعو إلى مساندة تلك الخطوط اال          -١٦٢

  .والمنظمات ذات الصلة على تطبيقها حسبما يكون األمر مناسبا

النظر في توصيات فريق الخبراء القانونيين والتقنيين: المسؤولية والجبر التعويضي  ٥-٢٧

اجتماعـا مـن الخبـراء       طلب مؤتمر األطراف من األمين التنفيذي أن يعقـد           ٧/١٧ و ٦/١١بموجب المقررين     -١٦٣

والمراقبين التقنيين والقانونيين، يكلفون باستعراض المعلومات التي جمعها األمين التنفيذي واجراء مزيد من تحاليل للقضايا               
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 الـى  ١٢وانعقد بمونتريال من    .  من االتفاقية  ٢ فقرة   ١٤ذات الصلة المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق المادة          

 مـن   ٢ اجتماع فريق الخبراء التقنيين والقانونيين المعني بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق الفقرة              ٢٠٠٥  أكتوبر ١٤

  . من االتفاقية١٤المادة 

تحت هذا البند إن مؤتمر األطراف مـدعو إلـى اسـتعراض تقريـر فريـق الخبـراء القـانونيين والتقنيـين                        -١٦٤

(UNEP/CBD/COP/8/27/Add.3)د من االرشادات بشأن عمل االتفاقية في هذا الموضوع والى وضع مزي.  

ارشاد لتعزيز تضافر الجهود بين :   التنوع البيولوجي وتغير المناخ٦-٢٧
حفظ التنوع البيولوجي وتخفيف الوقع أو التواؤم مع تغير 

  المناخ ومكافحة تدهور األراضي

تغير المناخ، الذي أنشئ إعماال للفقرة      والتواؤم مع    يجلون المخصص المعني بالتنوع البيو    فريق الخبراء التقنيي  إن    -١٦٥

أنشطة التواؤم مع تغير    أو تحوير   ادماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفيذ       ا بشأن   ، قد أصدر تقرير   ٧/١٥ من المقرر    ١٤

ـ         تعزيز التضافر بين  لارشادات عملية   اصدار  المناخ و  تعماله المسـتدام   األنشطة الرامية الى حفظ التنـوع البيولـوجي واس

 الهيئـة الفرعيـة فـي     وقد نظرت    .(UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/5) واألنشطة المتعلقة بتدهور األراضي وتغير المناخ     

  .  في اجتماعها الحادي عشرالفريق المذكور تقرير

لنظـر اآلنفـة     عن عملية ا   ةالناجمالهيئة الفرعية    توصيةتحت هذا البند إن مؤتمر األطراف مدعو الى النظر في             -١٦٦

  .الذكر

   شؤون ادارية وشؤون الميزانية–سادسا 

٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ادارة االتفاقية وميزانية برنامج العمل لفترة العامين : ٢٨البند 

، للوفـاء   ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧تحت هذا البند إن مؤتمر األطراف مدعو الى اقرار ميزانية برنامجية لفترة العـامين                 -١٦٧

  .ية لمؤتمر األطراف وللهيئة الفرعية والجتماعات أخرى ولألمانةالرئيسبالتكاليف االدارية 

، BZ و BE و BYإن مؤتمر األطراف أمامه، كي ينظر فيها ويوافق عليها، ميزانية مقترحة للصناديق االسـتئمانية                 -١٦٨

واقعة على عاتق   وأسوة بما جرى في الماضي إن مستويات االسهامات في الميزامنية ال          . (UNEP/CBD/COP/8/28)لالتفاقية  

األمم المتحدة لتقاسـم    االسهامات في   األطراف منفردة والمبينة في المرفق األول بالوثيقة، تقوم على أساس ميزانية حصص             

  .نفقات المنظمة

وتتوقع أيضا االحتماالت المرجح    . إن الميزانية البرنامجية المقترحة تبنى على ما يوجد من برامج وبرامج فرعية             -١٦٩

والمعلومات التفصيلية عن األنشطة واالحتياجات الى الموارد لكل        . مؤتمر األطراف للتي تنشأ عن االجتماع الثامن      حدوثها ا 

 في مذكرة من األمين التنفيذي بشأن األنشطة التفصيلية للبرنامج الفرعي وبشأن المـوارد              واردةبرنامج وكل برنامج فرعي     

  .(UNEP/CBD/COP/8/28/Add.1)الالزمة 

بقدر ما تكون خدمات األمانة للبروتوكول خدمات       : " بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية يقضي بما يلي        إن  -١٧٠

ولذا هناك حاجة الى تبين تكاليف األمانة المتميزة والناشئة عن البروتوكول،           " متميزة، تتحملها األطراف في هذا البروتوكول     

ونظرا ألن االجتماع الثالث لمـؤتمر األطـراف العامـل كاجتمـاع            . بروتوكولوتبين التكاليف المشتركة بين االتفاقية وال     

لألطراف في البروتوكول سوف يسبق بمباشرة االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في االتفاقية، فإن هذا المـؤتمر األخيـر                  

  .رها تكاليف متميزةسوف يبلغ عن الميزانية التي يتم اقرارها للبروتوكول خالل فترة العامين القادمة، باعتبا
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هـى  (UNEP/CBD/COP/8/16/Add.3) مـذكرة    ٧/٣٣ من المقرر    ٦وأخيرا أعد األمين التنفيذي ، اعماال للفقرة          -١٧١

، وهى ترتيبات يجري تنفيذها فـي       عبارة عن تقرير عن استعراض وتنقيح الترتيبات االدارية بين اليونيب وأمانة االتفاقية             

  .مدير التنفيذي لليوتيب الوقت الحاضر في تعاون مع ال

   شؤون ختامية– سابعا

  شؤون أخرى:  ٢٩البند 

 من قواعد ١٢إن مؤتمر األطراف قد يرغب في أن ينظر في شؤون أخرى إذا أثيرت وقبلت للمناقشة وفقا للقاعدة         -١٧٢

  .٤/١٦ من المقرر ٧االجراءات والفقرة 

  اعتماد التقرير:  ٣٠البند 

ووفقا للعرف المعمول به إن مؤتمر األطراف مدعو الـى التـرخيص            .  ويعتمد تقريره  سيتفحص مؤتمر األطراف    -١٧٣

  .للمقرر باتمام التقرير النهائي لالجتماع بارشاد من الرئيس ومساعدة من األمانة

   اختتام االجتماع:٣١البند 

 حـوالي السـاعة     ٢٠٠٦  مارس ٣١من المتوقع أن يختتم الرئيس االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف يوم الجمعة              -١٧٤

١٨,٠٠.   
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  المرفق األول 

  قائمة مؤقتة بوثائق االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

  

   وثائق العمل–ألف 

UNEP/CBD/COP/8/1 جدول األعمال المؤقت

UNEP/CBD/COP/8/1/Add.1/Rev.1 تنقيح للشروح على جدول األعمال المؤقت

UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2  مؤتمر األطرافلمشروع مقررات لالجتماع الثامن

UNEP/CBD/COP/8/2  تقرير االجتماع العاشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية

والتكنولوجية

UNEP/CBD/COP/8/3 تقرير االجتماع الحادي عشر للهيئة الفرعية

UNEP/CBD/COP/8/4/Rev.1    مخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ      تقرير الفريق العامل ال

االتفاقية

UNEP/CBD/COP/8/5      تقرير االجتماع الثالث للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعنـي

بالحصول وتقاسم المنافع

UNEP/CBD/COP/8/6       تقرير االجتماع الرابع للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعنـي

سم المنافعبالحصول وتقا

UNEP/CBD/COP/8/7      تقرير االجتماع الرابع للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المنعقـد

وما يتصل بها من أحكام) ي(٨بين دورات االجتماع، المعني بتنفيذ المادة 

UNEP/CBD/COP/8/8     ل المخصص المفتوح العضوية المعنـي      متقرير االجتماع األول للفريق العا

المحميةبالمناطق 

UNEP/CBD/COP/8/8/Add.1           تقرير االجتماع الثاني للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعنـي

بالمناطق المحمية

UNEP/CBD/COP/8/9 تقرير عن الوضع القائم في بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية

UNEP/CBD/COP/8/10 تقرير مرفق البيئة العالمية

UNEP/CBD/COP/8/11               تقرير األمين التنفيذي عـن ادارة الميزانيـة وعـن ميزانيـة الصـندوق

االستئماني لالتفاقية

UNEP/CBD/COP/8/12 موجز تنفيذي:النظرة العامة العالمية إلى التنوع البيولوجي 

UNEP/CBD/COP/8/13 بجميع الخطوات المساندة لبرنامج العمل: التنوع البيولوجي الجزري

UNEP/CBD/COP/8/14  تقرير مرحلي:  وتوعية الجمهوروالتثقيفاالتصال
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UNEP/CBD/COP/8/15      مقترحات بشـأن القضـايا     : التقدم نحو تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية

المطلوب معالجتها في استعراض االستراتيجيات وخطط العمـل الوطنيـة          

السـتراتيجيات  المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبشأن االرشادات المتصـلة با       

وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والخيارات بشأن توفير المسـاندة          

.التقنية واستعراض التنفيذ الوطني

UNEP/CBD/COP/8/16 عمليات االتفاقية  

 UNEP/CBD/COP/8/16/Add.1 اقتراحات لسحب مقررات.

UNEP/CBD/COP/8/16/Add.2 مقترحات لتجميع مقررات. 

UNEP/CBD/COP/8/16/Add.3 تدابير ادارية بين أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي واليونيب  

UNEP/CBD/COP/8/16/Add.4 طريقة تشغيل موحدة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  

UNEP/CBD/COP/8/17 تقرير عن األنشطة: آلية تبادل المعلومات.

UNEP/CBD/COP/8/17/Add.1   أدوار كل من آلية تبادل المعلومات في التعامل مع قواعـد البيانـات             بيان

التصنيفية التي تشمل شبكة معلومات التنوع البيولوجي داخـل األمريكـات    

(IABIN)          والشراكات التابعة لبيو نت التي يجري تنظيمها وتشغيلها محليا ،

(LOOPs)   ومراكز بيانات الحفظ ، (CDCs)      والمرفق العـالمي لمعلومـات 

 .(GBIF)التنوع البيولوجي 

UNEP/CBD/COP/8/18 مشروع الخطة التشغيلية االستراتيجية: آلية تبادل المعلومات.

UNEP/CBD/COP/8/19 تقرير مرحلي: نقل التكنولوجيا والتعاون فيها.

UNEP/CBD/COP/8/19/Add.1  المعلومات آلية تبادل مقترحات لتعزيز: نقل التعاون في التكنولوجيا 
  بوصفها آلية رئيسية لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها

UNEP/CBD/COP/8/19/Add.2  اعداد مقترحات بشأن خيارات لتطبيق تدابير وآليات لتسهيل

الحصول على التكنولوجيات وتحويرها كى تتواءم مع الظروف 

المحلية واستكشاف امكانيات وآليات التعاون مع ما يجري من 

  ات والمنظمات الدولية األخرىعمليات في االتفاقي

UNEP/CBD/COP/8/20 الموارد المالية واآللية المالية.
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UNEP/CBD/COP/8/21 األوضاع القائمة والفجوات والخيارات: موارد مالية اضافية.

UNEP/CBD/COP/8/22 اطار لرصد التقدم في تنفيذ االتفاقية وخطتها االستراتيجية.

UNEP/CBD/COP/8/23  التقارير الوطنية الثالثةتجميع.

UNEP/CBD/COP/8/24 مشروع الخطوط االرشادية للتقارير الوطنية الرابعة.

UNEP/CBD/COP/8/25  ،التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات واشراك أصحاب المصلحة

.بما في ذلك الخيارات المتعلقة بايجاد شراكة عالمية

UNEP/CBD/COP/8/25/Add.1 اك القطاع الخاصاشر.

UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.1 خيارات لتعزيز التعاون بين اتفاقات ريو.

UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.2 خيارات لتعزيز التعاون بين االتفاقيات المتصلة بالتنوع البيولوجي.

UNEP/CBD/COP/8/26  تقرير مرحلي –برامج العمل المواضيعية gg نظر في مقترحات تتعلق

التنوع البيولوجي للغابات، التنوع البيولوجي لألنظمة : ت المستقبلبخطوا

اإليكولوجية للمياه الداخلية، التنوع البيولوجي البحري والساحلي، التنوع 

.البيولوجي الزراعي

UNEP/CBD/COP/8/26/Add.1 الموارد الجينية لقاع البحر العميق : التنوع البيولوجي البحري والساحلي

.متكاملة وادارة المناطق البحرية والساحليةواالدارة ال

UNEP/CBD/COP/8/26/Add.2 

UNEP/CBD/COP/8/26/Add.3 

التشاور مع المبادرة الدولية المقترحة بشأن : التنوع البيولوجي الزراعي

  .الغذاء والتغذية

مقترحات بشأن : التنوع البيولوجي في األنظمة االيكولوجية للمياه الداخلية 

 المتعلقة باألهداف ٧/٤ من المقرر ١٦ و٣ و ٢لتي تتبينها الفقرات األمور ا

والمؤشرات والتبليغ الوطني والمتطلبات االعالمية األخرى وتبين التهديدات 

.ذات األولوية وعمليات تحسين استعراض التنفيذ   

UNEP/CBD/COP/8/27  راحات  تقرير مرحلي والنظر في اقت–القضايا المشتركة بين عدة قطاعات

المناطق المحمية، التدابير الحافزة، األنواع الغريبة : بشأن خطوات المستقبل

التي تهدد األنظمة اإليكولوجية، أو الموائل، أو األنواع، تقييم الوقع، 

.المسؤولية والجبر التعويضي، التنوع البيولوجي وتغير المناخ

UNEP/CBD/COP/8/27/Add.1 قترحات بشأن وضع تعاريف واقتراحات متصلة تجميع الم: التدابير الحافزة

بالعمل التحضيري لالستعراض المتعمق لبرنامج العمل بشأن التدابير 

.الحافزة
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UNEP/CBD/COP/8/27/Add.2 تنقيح الخطوط االرشادية بشأن تقييم الوقع شامال التنوع : تقييم الوقع

.البيولوجي

 UNEP/CBD/COP/8/27/Add.3 تقرير فريق الخبراء القانونيين والتقنيين في : لتعويضيالمسؤولية والجبر ا

. من اتفاقية التنوع البيولويج١٤ من المادة ٢سياق الفقرة 

        UNEP/CBD/COP/8/28  بالتنوع البيولوجي المتعلقة الميزانية المقترحة لبرنامج عمل االتفاقية

.وبروتوكول قرطاجنة التابع لها

UNEP/CBD/COP/8/28/Add.1 
أنشطة البرنامج والموارد : ضميمة للميزانية المقترحة لبرنامج العمل

.الالزمة

UNEP/CBD/COP/8/29  ٢٠٠٤استعراض تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية للفترة – 

٢٠٠٦.   

UNEP/CBD/COP/8/30  مشروع سياسة باعتماد المنظمات غير الحكومية لدى اتفاقية التنوع

  .البيولوجي

   وثائق اعالمية–باء 

UNEP/CBD/COP/8/INF/1 تجميع االرشادات السابق صدورها الى اآللية المالية من مؤتمر األطراف.
UNEP/CBD/COP/8/INF/2  مقررات االجتماعين الخامس والسادس لمؤتمر األطراف سحباستعراض .
UNEP/CBD/COP/8/INF/3  راء التقنيين لمنطقة تقرير ورشة  الخب: االستعمال المستدامCEE. 
UNEP/CBD/COP/8/INF/4  تقرير ورشة الخبراء التقنيين ألمريكا الالتينية : االستعمال المستدام

.والكاريبي
UNEP/CBD/COP/8/INF/5   أهداف عالمية موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية لبرامج عمل التنوع البيولوجي

.في األراضي الجافة وشبه الرطبة 
UNEP/CBD/COP/8/INF/6  لتحقيق تقديرات التكاليف الخاصة باألنشطة الالزمة : المناطق المحمية

  برنامج العمل
UNEP/CBD/COP/8/INF/7 العالقة بين الحصول على الموارد الجينية وبين كشف النقاب عن المتطلبات

مة تقرير المنظ: الالزم توافرها عند تقديم طلبات اثبات حقوق الملكية الفكرية

  )وايبو(العالمية للملكية الفكرية 
UNEP/CBD/COP/8/INF/8   نظرة عامة الى خبرة : التقدم نحو تنفيذ االتفاقية وخطتها االستراتيجية

االتفاقيات االخرى في اسداء المساندة التقنية والى المنهجيات االحتمالية التي 

  .يمكن بها أن تساند المنظمات الدولية عملية التنفيذ 
UNEP/CBD/COP/8/INF/9   نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتقني.  
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UNEP/CBD/COP/8/INF/10 ترتيبات العمل لألفرقة العاملة المخصصة المفتوحة العضوية.  

UNEP/CBD/COP/8/INF/11 في مجال التنوع ٢٠١٠تقرير االجتماع الثاني بشأن األعمال وتحدى 

  .البيولوجي
UNEP/CBD/COP/8/INF/12             أنشطة مشتركة مقترحة بين ادارة الغابات في الفاو وأمانة اتفاقيـة التنـوع

  .البيولوجي 
UNEP/CBD/COP/8/INF/13         أدوات لتقيـيم   : التنوع البيولوجي في األنظمة االيكولوجية للمياه الداخليـة

 –وظيفة وصحة األنظمة االيكولوجية للمياه الداخليـة والقـيم االجتماعيـة            

  .ية والثقافية لذلك التنوع االقتصاد
UNEP/CBD/COP/8/INF/14   تقرير األمين التنفيذي عن ادارة االتفاقية وميزانية صناديقها االستئمانية.  
UNEP/CBD/COP/8/INF/15          الترابطات بـين   : التنوع البيولوجي في األنظمة االيكولوجية للمياه الداخلية

لوجي في األنظمة االيكولوجية للمياه     الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيو    

سبل العيش المستدامة ، بمـا فـي ذلـك     / الداخلية وبين تخفيف وطأة الفقر      

  . اعتبارات الصحه البشرية
UNEP/CBD/COP/8/INF/16              ملخص ما يوجد من معايير ايكولوجية لتبين المناطق البحريـة االحتماليـة

  .ألنظمة الحماية والتصنيف البيوجغرافي 
UNEP/CBD/COP/8/INF/17      األوضاع القائمة وتطبيق الغايات     : ٢٠١٠رصد تنفيذ االتفاقية وانجاز هدف

  .واألهداف والمؤشرات والعالقة بينها جميعا 
UNEP/CBD/COP/8/INF/18           األهداف العالمية الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية لبرامج العمل بشأن التنوع

  .به الرطبة البيولوجي في األراضي الجافة وش
UNEP/CBD/COP/8/INF/19 مياه –األنظمة االيكولوجية للجبال ودورها كمصادر لتوريد المياه 

  .األراضي العالية  كمصدر ذي أهمية عالمية                   

UNEP/CBD/COP/8/INF/20              دراسات حاالت بشأن المعلومات والـدروس المسـتفادة مـن تطبيـق

ارسات الوطنية واالقليمية ، ومن تطبيق والخطط وأفضل الممالسياسات

شاملة أمثلة محددة عن تدخالت سياسية ناجحة في مجال حفظ أطر المياه

  .واستعمالها المستدام المياه الداخلية

UNEP/CBD/COP/8/INF/21  خيارات بشأن وسائل تعزيز استعمال آليات مبتكرة اليجاد شراكات بين

ستثمارات الخاصة في المشـروعات لقطاعي العام والخاص لتشجيع اال

  .المستدامة في المناطق المحمية 

UNEP/CBD/COP/8/INF/22       تقرير تجميعي عن المعلومات المتعلقـة      : نقل التكنولوجيا والتعاون فيها

  بأنظمة االعالم الوطنيو االقليمية والدولية

UNEP/CBD/COP/8/INF/23       بتنفيذ االدارة المتكاملـة     لمعنيتقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص ا 

  )امكام(للمناطق البحرية والساحلية 

UNEP/CBD/COP/8/INF/24   التنوع البيولوجي:  تقرير مرحلي من الفاو –برامج العمل المواضيعية
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للغابات ، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي والتنوع البيولوجي فـي          

  . البيولوجي الزراعي األنظمة االيكولوجية للمياه الداخلية والتنوع

UNEP/CBD/COP/8/INF/25  تحليل الخيارات لتنفيذ مطلب كشف النقاب عن المنشأ في حقوق الملكية

  .بيان وارد من االونكتاد : الفكرية 

UNEP/CBD/COP/8/INF/26  تقرير اجتماع الوكاالت المانحة والمنظمات األخرى ذات الصلة لمناقشة

واضافي لتنفيذ برنـامج العمـل الخـاص        خيارات لتعبئة تمويل جديد     

  .المحمية بالمناطق

UNEP/CBD/COP/8/INF/27             تقرير االجتماع األول للفريق العامل المخصـص المفتـوح العضـوية

  .بالمناطق المحمية المعني

UNEP/CBD/COP/8/INF/28            خيارات بشأن وسائل تعزيز استعمال آليات مبتكرة اليجاد شراكات بين

عام والخاص في سبيل تشجيع االستثمارات الخاصـة فـي  القطاعين ال

  .المشروعات المستدامة في المناطق المحمية 

UNEP/CBD/COP/8/INF/29   ٢٠٠٤دراسة برنامج التنوع البيولوجي في عام.    

UNEP/CBD/COP/8/INF/30    الدراسة الثالثة الجامعة ألداء مرفق البيئة العالمية.  

UNEP/CBD/COP/8/INF/31   رصد عمليات التقدم والتبليغ ، بما في ذلك ادماج األهداف في بـرامج

العمل المواضيعية ، والتبليغ الوطني ، والنظرة العامة العالميـة الـى  

تجميع المبادرات والعمليات والمنظمات التي تقـوم : التنوع البيولوجي 

بوضع وتوحيد المؤشرات الدالة علـى االسـتعمال المسـتدام للتنـوع            

  .لوجيالبيو

UNEP/CBD/COP/8/INF/32       اعداد دراسات تقنية تنطوي على مزيـد   : نقل التكنولوجيا والتعاون فيها

من االستكشاف والتحليل لدور حقوق الملكية الفكرية في نقل التكنولوجيا          

  . في سياق اتفاقية التنوع البيولوجي،

UNEP/CBD/COP/8/INF/33        خطة انجـاز المؤشـرات      : ٢٠١٠رصد تنفيذ االتفاقية وتحقيق هدف

  .والبيانات والتحليالت 

UNEP/CBD/COP/8/INF/34    ، التطبيق االقليمي لألنشطة البيوجغرافية الساحلية والبحريـة العالميـة

  .كأداة مساندة لتنفيذ برامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي 

UNEP/CBD/COP/8/INF/35        عالميـة لألنـواع الغازيـة      تحليل مرحلي عن تنفيذ الشبكة االعالمية ال

  )                 غيسين(

UNEP/CBD/COP/8/INF/36   مصفوفة بشأن تحليل الفجوات.  
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UNEP/CBD/COP/8/INF/37   ملخص القضـايا : العالقة بين اتفاق تريبس واتفاقية التنوع البيولوجي

 بيان وارد من أمانة المنظمة العالمية–التي أثيرت والنقاط التي أبديت 

  . لتجارة ل

UNEP/CBD/COP/8/INF/38  تقرير عن أنشطة برنامج األمم المتحدة للبيئة في مجال التنوع البيولوجي

  .والسالمة األحيائية
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  المرفق الثاني

  مقترحات لتنظيم العمل في االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

الثاني العامل الفريقاألول العامل الفريقالعامة الجلسة

٢٠٠٦ مارس ٢٠االثنين 

 .١٣,٠٠ الى الساعة ١٠,٠٠الساعة 

افتتاح االجتماع  -١

انتخاب أعضاء المكتب  -٢

اعتماد جدول األعمال  -٣

تنظيم العمل  -٤

القضايا المعلقة  -٦

تقارير االجتماعات االقليمية  -٨

يما بين  تقارير اجتماعات الهيئات الفرعية المنعقدة ف       -٩

دورات االجتماع 

تقرير عن الوضع القائم في بروتوكول قرطاجنـة          -١٠

بشأن السالمة األحيائية

تقرير مرفق البيئة العالمية  -١١

تقرير األمين التنفيذي عـن ادارة االتفاقيـة وعـن       -١٢

ميزانية الصندوق االستئماني لالتفاقية

يالنظرة العامة العالمية الى التنوع البيولوج  -١٣

ادارة االتفاقية وميزانية برنامج العمل لفترة العامين         -٢٨

٢٠٠٨ - ٢٠٠٧

وتقاسم المنافععلى المواد الجينية الحصول   -١٧التنوع البيولوجي الجزري  -١٨,٠٠١٤ الى الساعة ١٥,٠٠الساعة 

٢٠٠٦ مارس ٢١الثالثاء 

 .١٣,٠٠ الى الساعة ١٠,٠٠الساعة 

وما يتصل بها من أحكام) ي(٨المادة   -١٨راضي الجافة وشبه الرطبةالتنوع البيولوجي لأل  -١٥

االتصال والتثقيف وتوعية الجماهير  -١٩المبادرة العالمية للتصنيف  -١٨,٠٠١٦ الى الساعة ١٥,٠٠الساعة 

التنوع البيولوجي للغابات  ١-٢٠٠٦٢٦ مارس ٢٢األربعاء 

 البيولوجي لألنظمـة اإليكولوجيـة للميـاه        التنوع  ٢-٢٦

استعراض تنفيذ االتفاقية وخطتها االستراتيجية       ١-٢٠

  .٢٠١٠شاملة هدف 
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الثاني العامل الفريقاألول العامل الفريقالعامة الجلسة

تننفيذ اسـتراتيجيات وخطـط عمـل التنـوع           ٢-٢٠الداخلية١٣,٠٠ الى الساعة ١٠,٠٠الساعة 

البيولوجي وادماج شواغل التنوع البيولـوجي      

في شتى القطاعات وخيارات بشأن توفير مزيد       

.من المساندة التقنية

  التنوع البيولوجي البحري والساحلي  ٣-٢٦  .١٨,٠٠ الى الساعة ١٥,٠٠ساعة ال

التنوع البيولوجي الزراعي  ٤-٢٦

اآلثار المترتبة على نتائج تقييم األلفية لألنظمة         -٢١

  االيكولوجية 

استعراض فعاليـة ووقـع هيئـات االتفاقيـة           ١-٢٢

وعملياتها وآلياتها 

٢٠٠٦ مارس ٢٣الخميس 

 .١٣,٠٠ الى الساعة ١٠,٠٠الساعة 

التعاون العلمي والتقني وآلية تبادل المعلومات  ٢-٢٢المناطق المحمية  ١-٢٧

نقل التكنولوجيا والتعاون فيها  ٣-٢٢

الموارد المالية واآللية المالية  ٤-٢٢

التدابير الحافزة  ٢-١٨,٠٠٢٧ الى الساعة ١٥,٠٠الساعة 

األنواع الغريبة  ٣-٢٧

عمليات التبليغ، بما فيها ادمـاج      رصد التقدم و    -٢٣

األهداف في برامج العمل المواضيعية والتبليغ      

  الوطني

٢٠٠٦ مارس ٢٤الجمعة 

 .١٣,٠٠ الى الساعة ١٠,٠٠الساعة 

  تقييم الوقع  ٤-٢٧

  المسؤولية والجبر التعويضي  ٥-٢٧

التنوع البيولوجي وتغير المناخ  ٦-٢٧

لمبـادرات  التعاون مع االتفاقيات والمنظمات وا      -٢٤

.الدولية األخرى، واشراك أصحاب المصلحة

استعراض التقدم المحرز١٨,٠٠ الى الساعة ١٥,٠٠الساعة 

٢٠٠٦ مارس ٢٧االثنين 

 .١٣,٠٠ الى الساعة ١٠,٠٠الساعة 

تقرير مرحلي عن القضايا المواضيعية والقضايا المشتركة       [

ـ          اع بين عدة قطاعات غير الواردة في جدول أعمال االجتم

نهـج األنظمـة االيكولوجيـة،      (الثامن لمؤتمر األطـراف     

االسـتعمال المسـتدام،    االستراتيجية العالمية لحفظ النبات،     

)]األنظمة االيكولوجية الجبلية

ارشاد لآللية المالية  -٢٥

)شؤون معلقة()شؤون معلقة(١٨,٠٠ الى الساعة ١٥,٠٠الساعة 
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الثاني العامل الفريقاألول العامل الفريقالعامة الجلسة

٢٠٠٦ مارس ٢٨الثالثاء 

 .١٣,٠٠الى الساعة  ١٠,٠٠الساعة 

)شؤون معلقة()شؤون معلقة(

)شؤون معلقة()شؤون معلقة(١٨,٠٠ الى الساعة ١٥,٠٠الساعة 

٢٠٠٦ مارس ٢٩األربعاء 

 .١٣,٠٠ الى الساعة ١٠,٠٠الساعة 

  

بيانات من الوزراء

)شؤون معلقة()شؤون معلقة(

) معلقةشؤون()شؤون معلقة(تابع١٨,٠٠ الى الساعة ١٥,٠٠الساعة 

٢٠٠٦ مارس ٣٠الخميس 

 .١٣,٠٠ الى الساعة ١٠,٠٠الساعة 

)اعتماد التقرير()اعتماد التقرير(

   ١٨,٠٠ الى الساعة ١٥,٠٠الساعة 

٢٠٠٦ مارس ٣١الجمعة 

 .١٣,٠٠ الى الساعة ١٠,٠٠الساعة 

اعتماد مقررات االجتماع الثامن لمؤتمر األطـراف         -٣٠

 العاملةواعتماد تقارير األفرقة

مكان وزمان االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف  -٧

شؤون أخرى  -٢٩

اعتماد التقرير   -٣٠

اختتام االجتماع  -٣١

)تابع إذا لزم األمر(١٨,٠٠ الى الساعة ١٥,٠٠الساعة 
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