
 نسخهم إلى االجتماعات وعدم إحضار بتكرملدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ال

 .طلب نسخ إضافية

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

 الثامناالجتماع 

 ٢٠٠٦ مارس/آذار ٣١- ٢٠  البرازيل،،كوريتيبا

 *ا�����  من جدول األعمال٢٦البند 
 

 : للمستقبلبرامج العمل المواضيعية ـ التقارير المرحلية والنظر في األعمال المقترحة

 التنوع البيولوجي للغابات؛ والتنوع البيولوجي لألنظمة االيكولوجية للمياه الداخلية؛

 والتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ والتنوع البيولوجي الزراعي

 مذكرة من األمين التنفيذي

    المقدمة-أوال

 مـن جـدول األعمـال    ٢٦على النظر في البند أعدت هذه المذكرة لمساعدة مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن   -١

التنـوع البيولـوجي للغابـات؛      : التقارير المرحلية عن تنفيذ برنامج العمل والنظر في األعمال المقترحة للمستقبل          : المؤقت

ع البيولوجي لألنظمة االيكولوجية للمياه الداخلية؛ والتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ والتنوع البيولوجي الزراعي؛ والتنو

وتشمل هذه المذكرة األنشطة المنفذة فـي الفتـرة         .  ٧/٥ و   ٧/٤ و   ٧/٣ و   ٧/١على النحو المنصوص عليه في المقررات       

 واالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، مع      ٢٠٠٤فبراير  /ف الذي عقد في شباط    المنقضية بين االجتماع السابع لمؤتمر األطرا     

وبالتالي فان هذا التقرير يكمل التقارير المرحلية ذات الصلة التي أعدت لالجتماعين العاشر .  التركيز على أحدث التطورات

الوثيقـة  () الهيئـة الفرعيـة   :اختصـارا (يـة والتقنيـة والتكنولوجيـة      والحادي عشر للهيئـة الفرعيـة للمشـورة العلم        

UNEP/CBD/SBSTTA/10/2 والوثيقة UNEP/CBD/SBSTTA/11/2(  .  هو تسليط الضـوء    من هذا التقرير    والهدف

 .على بعض أهم التطورات واألحداث

م المزيد من التوجيهات    ديرجى من مؤتمر األطراف أن يحيط علما بالتقدم المحرز في تنفيذ برامج العمل، وأن يق               -٢

 .القتضاء لمواصلة تنفيذ برامج العملحسب ا
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عندما تها الهيئة الفرعية    أعدت في التوصيات التي     دالتوصيات األخرى ذات الصلة المقدمة من الهيئة الفرعية ور         -٣

 والوثيقة  UNEP/CBD/COP/8/2الوثيقة  (على نظر مؤتمر األطراف     عقدت اجتماعيها العاشر والحادي عشر وعرضتها       

UNEP/CBD/COP/8/3(  والتوصيات التي عرضتها الهيئات األخرى التي تجتمع بين الدوراتهي. 

ان مشاريع المقررات الخاصة بجميع هذه البنود، بما فيها التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الهيئات التي تجتمع                  -٤

الوثيقـة  (طـراف   ستدرج في الوثيقة الجامعة لمشاريع المقررات التـي أعـدت لينظـر فيهـا مـؤتمر األ                ،بين الدورات 

UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2.( 

    التنوع البيولوجي للغابات-ثانيا

ـ أن يوضح األساس الم   ) ١: ( من األمين التنفيذي   ٦/٢٢مقرره  طلب مؤتمر األطراف في      -٥ النظـام   ي لـنهج    ماهيف

 للنهـوض   حزمة أدوات كل  الممارسات على ش  وأن يجمع أفضل    ) ٢(مفهوم االدارة المستدامة للغابات،     بالنسبة ل االيكولوجي  

الشروع ) ٣ ( للغابات والسياسات األخرى،    التنوع البيولوجي  والتي تجمع بين سياسات     بنهج متكاملة وشاملة لعدة قطاعات      

 األمـم   نتـدى مساندة أعمال م  ) ٦(ألنترنيت،   مواقع على ا   اعداد بوابة ) ٥(في أعمال تعاونية لتنفيذ برنامج العمل الموسع،        

 والشراكة التعاونية للغابات وال سيما اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة                المتحدة للغابات 

 .اصدار ارشادات بشأن آثار قلة انفاذ القوانين على التنوع البيولوجي للغابات) ٧(لمكافحة التصحر، 

 :ذي باألنشطة التاليةاستجابة للمقررات المذكورة أعاله، اضطلع األمين التنفي -٦

 في ادارة الغابات التابعـة لمنظمـة        ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٠عقدت األمانة اجتماعا لمدة يوم واحد في         )أ( 

في روما الستطالع المزيد من الفرص للتعاون واعداد مشروع خطة عمـل مشـتركة لألنشـطة    ) الفاو (األغذية والزراعة 

هم الموقعة بين المنظمتين، مع مراعاة المواضيع ذات الصلة المذكورة فـي المقـرر              المتعلقة بالغابات في اطار مذكرة التفا     

 :وشملت مسائل التعاون ما يلي.  ٦/٢٢

 و  ٢٠٠٥الرصد والتقييم واعداد التقارير، بما في ذلك تقييم موارد الغابات العالميـة للسـنتين                )١( 

 ٢٠١٠لوجي بموجب هـدف سـنة        وعالقته بالتقارير المطلوبة من اتفاقية التنوع البيو       ٢٠١٠

 واستعراض تنفيذ برنامج العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات؛

 اسهام عملية االتفاقية في البرامج الوطنية للغابات؛ )٢( 

مـن المقـرر    ) ج (١٩وفقا للفقـرة     ( مختلفة اعداد مجموعة وثائق للتخطيط الشامل لقطاعات      )٣( 

 ؛٦/٢٢

بما فيها تقرير الفاو عن حالة الغابـات فـي   (م في االجتماعات والمطبوعات   المشاركة واالسها  )٤( 

 ؛)العالم

 التقارير  نسيقأنشطة المستقبل في اطار الشراكة التعاونية بشأن الغابات وفرقة العمل المعنية بت            )٥( 

 .عن الغابات
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 نصـت رسـالة     دوق.  لين والمهل الزمنية   وكذلك تحديد المسؤو   ،نشطة المستهدفة ألوتم تحديد عدد من المجاالت النوعية وا      

 ؛النوايا بين هولندا واألمانة على تمويل موظفين من األمانة لحضور االجتماع

ة عمل الخبراء المشتركة بين المنظمة الدوليـة لألخشـاب          حلققدمت األمانة معلومات تقنية زاخرة الى        )ب( 

 ٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلـول  ١٥ الـى    ١٢ي سويسرا في الفترة مـن       التي عقدت ف  االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، و    االستوائية و 

 التنوع البيولوجي فـي الغابـات االنتاجيـة         حفظالستعراض وتحديث ارشادات المنظمة الدولية لألخشاب االستوائية بشأن         

ـ       للعرض على نظر   ١٩٩٢االستوائية، وهي االرشادات التي كانت قد صدرت أصال في سنة            ن ي الـدورة السـابعة والثالث

 ؛٢٠٠٥نوفمبر /للمنظمة الدولية لألخشاب االستوائية التي عقدت في تشرين الثاني

ــيليا      )ج(  ــا تفص ــة مقترح ــة الفرعي ــر للهيئ ــادي عش ــاع الح ــى االجتم ــة عل ــت األمان عرض

(UNEP/CBD/SBSTTA/11/15)        بشأن قيام االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف باستعراض متعمق لتنفيذ برنـامج العمـل 

مجموعة األهداف الفرعية الموجهة صوب تحقيق النتائج دعمـا         استعراض  نوع البيولوجي للغابات، بما في ذلك       الموسع للت 

   وأصدرت األمانـة أيضـا تقريـرا        . المطبق على برنامج العمل الموسع للتنوع البيولوجي للغابات        ٢٠١٠للهدف العالمي   

 ٦/٢٢ مـن المقـرر      ١٩وبـة فـي الفقـرة       لتقـدم المحـرز فـي تنفيـذ األمـور المطل          ا استعرضت فيـه بالتفصـيل    

(UNEP/CBD/SBSTTA/11/14)؛ لتنظر فيه الهيئة الفرعية 

أعدت األمانة تقريرا تجميعيا عن أفضل الممارسات، اشتقت معلوماته من دراسات حالة في نخبة مـن                 )د( 

ــداد ح        ــالزم الع ــاس ال ــي األس ــر التجميع ــذا التقري ــكل ه ــة، وسيش ــات االنتاجي ــة أدوات القطاع زم

(UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/13)،      ن أهم أسباب وعواقب قلة انفاذ قـوانين الغابـات        عوأعدت كذلك تقريرا مرحليا

  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/14) على التنوع البيولوجي للغابات

هـو   أوليا للقسم المتعلق بتنفيذ برنامج العمل الموسع للتنوع البيولوجي للغابـات، و   الأجرت األمانة تحلي   )ه( 

 ؛(UNEP/CBD/COP/8/23)القسم الذي قدمته األطراف كجزء من التقرير الوطني الثالث 

برنامج العمل الموسع للتنوع البيولوجي      في   ١ الغاية   تتح ٣الهدف   من   ١العنصر البرنامجي   في اطار    )و( 

برنامج الحياة  في كتاب أصدره    أدرج   للغابات، أسهمت األمانة بنص عن اعادة الغابات الجبلية االستوائية الى حالتها األولى،           

 ؛Forest Restoration in Landscapesبعنوان  عن استعادة الوضع الطبيعي لمناظر الغابات (WWF) ١البرية العالمي

في اطار رسالة النوايا الموقعة بين حكومة هولندا واألمانة، تم تكليف مركز التدريب والبحث في مجال                 )ز( 

وضع اطار للشراكة االقليمية بشأن التنوع البيولوجي في  الالزم لمفهومالكوستاريكا باعداد ورقة تشرح الزراعة المدارية في 

تتضمن مجموعة من التوصيات واالجراءات المعينة التي من شـأنها أن تسـهل تنفيـذ          وأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي،     

  .شبكة من المواقع االيضاحية في أماكن متعددة عبر ذلك االقليم         برنامج العمل الموسع للتنوع البيولوجي للغابات، من خالل         

                                                 
Mansourian, S. Vallauri, D. Dudely, N. Editors. 2005. Forest Restoration in Landscapes: beyond planting trees.  1 
Springer, New York. 
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ومينغو ده لجنة الغابات التابعة للفاو القليم أمريكا الالتينية في سانتو       دوستعرض تلك الورقة للمناقشة في االجتماع الذي ستعق       

 .٢٠٠٦ ويوني/ حزيران٣٠ الى ٢٦في الفترة من 

 مياه الداخلية   التنوع البيولوجي ألنظمة ال-ثالثا

، طلب مؤتمر األطراف أن يعد األمين التنفيذي، بالتعاون مع الفاو وغيرها مـن              ٧/٤ من المقرر    ٢٥في الفقرة    -٨

احتمال تخفيف وبين لتنوع البيولوجي للمياه الداخلية     الحفظ واالستخدام المستدام ل    بين   طترابالمنظمات المختصة دراسة عن ال    

 مؤتمر األطراف في  في هذه الدراسة، لكي ينظر الصحة البشريةاعتباراتمستدامة، مع ذكر وطأة الفقر وتحقيق سبل عيش 

يسهم العمل على نحو تنفيذ برنامج  السبل والوسائل الكفيلة بحات بشأناقتراهذه الدراسة تتضمن وينبغي أن .  اجتماعه الثامن

 .تحقيق سبل عيش مستدامةالفقر ووطأة في تخفيف 

 المعلومات والدروس المستفادة  تقاسم، حث مؤتمر األطراف جميع األطراف على        ٧/٤قرر  ممن ال  ١٢في الفقرة    -٩

من تطبيق السياسات والخطط وأفضل الممارسات الوطنية واالقليمية، ومن تطبيق أطر العمل المتعلقة بالمياه، بما في ذلـك                  

واستخدامها المستدام، وطلب مـن األمـين التنفيـذي أن           المياه الداخلية    حفظدخالت السياسية الناجحة ل   تاعطاء أمثلة على ال   

 .للعرض على نظر االجتماع الثامن لمؤتمر األطرافبهذا الموضوع والمعلومات المتاحة ذات الصلة ذلك يلخص 

  فيه نظريل من األمين التنفيذي أن يعد تقريرا تجميعيا      مؤتمر األطراف   من المقرر نفسه، طلب     ) أ (١٤في الفقرة    -١٠

 األطراف في االجتماع الثامن، فيه معلومات عن األنظمة االيكولوجية الجبلية ودورها بوصفها مصادر للمياه، وأمثلة                مؤتمر

 أيضـا  ، والمتعلقـة بتنفيذ برنامج العمل المنقح للتنوع البيولوجي للمياه الداخليـة       تحويل المتعلقة   على التكنولوجيات القابلة لل   

لتنوع  المتعلـق بـا    ضع هذه المعلومات في االعتبار عند تنفيذ برنامج العمل        وكفل أن ت  أن ي باألنظمة االيكولوجية الجبلية، و   

 .أعمال لجنة الغابات التابعة للفاوأمور منها البيولوجي للجبال، ومراعاة 

، طلب مؤتمر األطراف أن يضع األمين التنفيذي مع أمانة اتفاقية رامسار اقتراحا،             ٧/٤ من المقرر    ٣في الفقرة    -١١

وتحسين فعالية التقارير الوطنية عن األنظمـة االيكولوجيـة         نسيق  للعرض على مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن، عن ت        

 األمـم   نتـدى التي أنشئت في اطـار م     نسيق التقارير عن الغابات و    للمياه الداخلية، مع مراعاة أعمال فرقة العمل المعنية بت        

 .التقارير الوطنية عن التنوع البيولوجيحقيق االنسجام بين ذلك لتالمتحدة للغابات، وغيرها من المبادرات، و

 تقييمات وطنية وبيانات أساسية موثوقة    إعداد  بالحاجة الى    من المقرر نفسه، سلم مؤتمر األطراف        ١٦في الفقرة    -١٢

فظ واالستخدام المستدام    والح أساس صنع القرار  على   لحالة واتجاهات التنوع البيولوجي للمياه وما يتهدده من أخطار         منتظمة

لتنوع البيولوجي للمياه، وطلب المؤتمر بناء على ذلك أن يقوم األمين التنفيذي، بالتعاون مع األطراف والمنظمات المختصة                 ل

 :ومع االستفادة من جميع المعلومات المتاحة، باعداد ما يلي وعرضه على نظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن

 وتوزيعها  لتقييم مدى األنظمة االيكولوجية   ار زمني وطرائق واحتياجات القدرة الالزمة        باط خطة عمل    )أ( 

 ها؛صوخصائ

خطـوط  وتحديد اخلية، دالتنوع البيولوجي للمياه الفي تجاهات الاها بشأن معلومات ومصادر التقرير عن    )ب( 

 المؤشرات ووتيرة التقييمات؛ واألساس المتفق عليها
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لها أو يمكن أن يكون لها وقع منـاوئ          ووسائل تقييم العمليات وفئات األنشطة التي        خطة عمل فيها سبل    )ج( 

 . التنوع البيولوجي للمياه الداخلية واستخدامه المستدامحفظقوي على 

 العلمي والتقنـي   الستعراض من المقرر نفسه، دعا مؤتمر األطراف أمانة اتفاقية رامسار وفريق ا           ٢٩في الفقرة    -١٣

والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، على التوالي، ووفقـا          تنفيذي  سار، بالتعاون مع األمين ال    التفاقية رام 

التنوع شمل لعناصـر  تحقيق تغطية أ  قصد   الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار، وب        ٨/١٠ من القرار    ٣٠للفقرة  

 .المزيد من المعايير والخطوط التوجيهيةاعداد بمواقع رامسار، عيين البيولوجي من خالل ت

، بالتعـاون مـع     ى أن تقوم   ال ، دعا أيضا مؤتمر األطراف أمانة اتفاقية رامسار        نفسه  من المقرر  ٣٠في الفقرة    -١٤

 ير وتطبيق معايير   من منطلق الخبرات المكتسبة، لتفس     باسداء توجيهات األمين التنفيذي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي،       

 .رامسار على المستويين الوطني واالقليمي

، يتعين على األمانة وأمانـة اتفاقيـة        ٧/٤ من برنامج العمل المرفق بالمقرر       ١٠-١-١ختاما، في اطار النشاط      -١٥

 .تطوير وتنفيذ مبادرة أحواض األنهار تنفيذا تاما بناء على مدخالت المنظمات الشريكة المتعاونةكمال رامسار أن ت

 :ابة لهذه المقررات، تم القيام باألنشطة التاليةاستج -١٦

عملت األمانة عن كثب مع الهيئات المتعاونة، وخصوصا الفاو، والفريق االستشاري للبحوث الزراعيـة               )أ( 

 الدولية، على   WWFوالهيئة الدولية لألراضي الرطبة وهيئة      ) مركز األسماك العالمي والمعهد الدولي الدارة المياه      (الدولية  

التنـوع البيولـوجي للميـاه الداخليـة        حفـظ   رابط بين   تاعداد وثيقة معلومات لالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، تشرح ال        

االستناد  و اعتبارات الصحة البشرية،  مع ذكر   ،   المستدامة سبيل العيش  وتحقيق    الفقر وطأةمها المستدام وبين تخفيف     اواستخد

 ١٥-٧(التي حددها االجتماع التاسع لألطراف المتعاقدة في اتفاقية األراضي الرطبـة          الوثيق الى المعلومات التقنية والنتائج      

ومـن  .  ١٤-٩ هي أقام االعتبار بالتفصيل للعالقة بين األراضي الرطبة والفقر في قرار          ذوال) ٢٠٠٥نوفمبر  /تشرين الثاني 

عيش، لاستدامة سبل ا  تحقيق  الفقر و وطأة   تخفيف فييسهم  على نحو مالئم    تنفيذ برنامج العمل    الكفيلة ب وسائل  السبل و التحليل  

التي تعمل بالفعل تبين أنه ينبغي أن تركز األنشطة المقترحة على استمرار الشراكة مع المبادرات والعمليات الكثيرة األخرى 

وهناك على وجه الخصوص المزيد من الفرص من خالل اتفاقيـة رامسـار وشـركائها مـن                 .  على هذا الموضوع المهم   

 المذكور أعاله من فريق االستعراض العلمي والتقني التابع لتلـك    ١٤-٩وقد طلب قرار اتفاقية رامسار      .  لمنظمات الدولية ا

وبعض السبل لتحقيق ذلك وردت في ورقة المعلومات المذكورة أعاله التي تعدها            .  االتفاقية أن يطور سبل تنفيذ ذلك القرار      

فاقية التنوع البيولوجي أن يتابع هذه المسائل مباشرة مع اتفاقية رامسار بموجب التكليـف        األمانة، وبوسع األمين التنفيذي الت    

 مؤتمر األطراف؛السارية التي أصدرها المسند اليه في المقررات 

 دراسات حالة من أطر العمـل الخاصـة         تطلب) ٠٢١-٢٠٠٥(وردت خمس عشرة اجابة على رسالة        )ب( 

على معلومات موضوعية سوف تجمع في ورقة معلومات لالجتماع الثامن لمؤتمر           الجابات  من هذه ا  بالمياه، واحتوى الكثير    

 .األطراف
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تم اعداد وثيقة معلومات عن األنظمة االيكولوجية الجبلية ودورها كمصادر للمياه، فيهـا أمثلـة علـى                  )ج( 

مياه الداخلية ولهـا عالقـة أيضـا باألنظمـة           لتنفيذ برنامج العمل المنقح للتنوع البيولوجي لل       تحويلالتكنولوجيات القابلة لل  

تحليال لثماني عشرة دراسة حالة متضمنة على االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف هذه الوثيقة االيكولوجية الجبلية، وستعرض 

 .وردت ردا على رسالة من األمين التنفيذي

ن كثب على تطبيق المعايير والخطوط واصلت أمانة االتفاقية وأمانة اتفاقية رامسار العمل مع بعضهما ع  )د( 

مذكرة أعدها االجتماع الحادي عشـر للهيئـة        وقد تضمنت   ).  ٣٠ و   ٢٩، الفقرتان   ٧/٤المقرر  (التوجيهية المنقحة للمواقع    

تقريرا مرحليا عن هذا الموضوع شرح      ) (UNEP/CBD/SBSTTA/11/13الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية      

وكانت األمانة ممثلة في االجتماع التاسـع لمـؤتمر         .  صل الهيئة الفرعية مشاركتها في هذه العملية      ازمة لكي تو  اآلليات الال 

األطراف في اتفاقية رامسار، وشاركت مشاركة كثيفة في المناقشات التي دارت حول هذا الموضـوع بنـاء علـى هـذه                     

ـ      و.  االتصالأفرقة  حد  أالمقررات، بل وشاركت بوصفها عضوا في        م المحـرز فـي ذلـك       دتم تقديم تقرير شفهي عن التق

 ١١/٩فـي توصـيتها     وقد تناولت الهيئة الفرعية هذا الموضوع       .  االجتماع الى الهيئة الفرعية في اجتماعها الحادي عشر       

 .اتها الالحقة اجتماع أحدوأحالته للمزيد من النظر الى

األمانة مذكرة لالجتماع الحـادي عشـر للهيئـة         ، أعدت   ٧/٤ من المقرر    ١٦ و   ٣فيما يتعلق بالفقرتين     )ه( 

تحضيرا لالجتمـاع الثـامن   قترحات، فيها تقرير عن التقدم المحرز ومشاريع ا ) (UNEP/CBD/SBSTTA/11/12الفرعية  

لمؤتمر األطراف، ومعلومات عن سبل ووسائل تقييم العمليات وفئات األنشطة التي تؤثر أو يحتمل أن تـؤثر تـأثيرا قويـا       

 هذا الموضوع جزئيا فقـط      ونظرت الهيئة الفرعية في   .  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية واستخدامها المستدام     حفظ  لمناوئا  

وعندما عقد مؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار اجتماعه التاسع، نظر بالتفصيل في عدد مـن               .  ١١/٩وأصدرت توصيتها   

رير الوطنية بين االتفاقيتين، والتقييمات واالتجاهات والمؤشرات المتعلقة        األمور ذات الصلة، وال سيما في تنسيق اعداد التقا        

ـ  معلومات وقد قام األمين التنفيذي بتجميع   .  بالتنوع البيولوجي للمياه الداخلية     الفتـرة  ه فـي هذا العمل والتقدم المحـرز في

ــؤتمر األطــ       ــامن لم ــاع الث ــر االجتم ــى نظ ــتعرض عل ــة س ــي وثيق ــدورات، ف ــين ال ــية ب راف المنقض

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

    التنوع البيولوجي البحري والساحلي-رابعا

ويستعرض .   للتنوع البيولوجي البحري والساحلي    ابرنامج عمل تفصيلي   ٧/٥في المقرر   اعتمد مؤتمر األطراف     -١٧

 . البرنامجاهذا القسم بايجاز التقدم المحرز في كل عنصر من عناصر هذ

 املة للمناطق البحرية والساحلية   االدارة المتك-١

عقد فريق الخبراء التقني المخصص المعني بتنفيذ االدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية اجتماعـا فـي                 -١٨

وكانت الهيئـة الفرعيـة للمشـورة       .   بفضل تمويل سخي من حكومة هولندا      ٢٠٠٥ ويولي/ تموز ١٥ الى   ١١مونتريال من   

.  لـف  أ٨/٣كنولوجية قد اعتمدت صالحيات هذا الفريق التقني المخصص في المرفق األول بتوصـيتها        العلمية والتقنية والت  

التنفيـذ  العوائق التـي تعتـرض       من برنامج العمل لتحديد      ١-١في اطار الهدف    ) ج( الفريق في النشاط     اوتسهم أعمال هذ  
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ستراتيجيات التطوير والتنفيذ، مثل الشـراكات واألدوات       الوطني واالقليمي لالدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية، وا       

وأصـبح  .  والوسائل األخرى الالزمة للتغلب على هذه العوائق، بما في ذلك تقديم االرشاد بشأن كيفية تطبيق هذه األدوات                

يات للعرض  توصفيه  وتم وضع تقرير موجز     .  تقرير هذا الفريق التقني متاحا لمؤتمر األطراف على شكل وثيقة معلومات          

وستتاح نتائج أعمال هذا الفريق، بما فيهـا مـن أدوات           ).  (UNEP/CBD/COP/8/26/Add.1على نظر مؤتمر األطراف     

 . من خالل غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقيةواستراتيجيات،

 :شاركت األمانة في االجتماعات التالية ذات الصلة -١٩

ـ  ٢٣حيطات والسواحل والجزر، الذي عقد في باريس بفرنسا من          ن الم عالمؤتمر العالمي الثالث     )أ(  ى ـ ال

واستعرض ذلك المؤتمر التقدم المحرز والعوائق فيما يتعلـق بتنفيـذ األهـداف الدوليـة               .  ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاني  ٢٨

عالمي للتنمية المسـتدامة    للمحيطات والسواحل والدول النامية الجزرية الصغيرة، وال سيما األهداف المتعلقة بمؤتمر القمة ال            

 البيولـوجي وجـدول     ، وأهداف األلفية للتنمية، واالتفاقات األخرى ذات الصلة مثل اتفاقية التنوع          ٢٠٠٢الذي عقد في سنة     

 ؛٢١أعمال القرن 

، عقدت في فانكوفر بكندا     "راءات لمستقبل المحيطات  الجتخطيط ا : التيارات المتغيرة   "حلقة عمل بعنوان     )ب( 

تحديد االستراتيجيات واالجـراءات العمليـة الالزمـة        منها  وكان الهدف   .  ٢٠٠٥فبراير  / شباط ٢٦ الى   ٢٣ة من   في الفتر 

: وقد نشر تقرير هذه الحلقة العملية في الموقع.  الدخال التغييرات على ادارة الموارد البحرية وكبح تدهور التنوع البيولوجي

htm.changingcurrents/coastalstudies/ca.sfu.www://http. 

ـ / تموز ٢٩ الى   ٢٨مائدة مستديرة عقدت في هاليفاكس بوالية نوفا سكوشيا الكندية في الفترة من              )ج(   ويولي

، "السياسات والقـوانين واالدارة   : حيطاتادارة الم "، بمناسبة انعقاد الدورة التي نظمها المعهد الدولي للمحيطات عن           ٢٠٠٤

فاقية وهناك مذكرة تعاون معقودة بين أمانة ات.  للنظر في السياسات المتعلقة بالمحيطات ودور االتفاقيات في ادارة المحيطات

 .التنوع البيولوجي وبين المعهد الدولي للمحيطات

 عملية الدولية حول التقييم العالمي للبحار، المعقودة       الحلقة ال :  اجتماعان بشأن التقييم العالمي للبحار هما      )د( 

 ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٦ الى   ٢٣ن  مالذي عقده في نيويورك     جتماع  ال في نيويورك، وا   ٢٠٠٤ ويوني/ حزيران ١١ الى   ٧من  

 البحرية، بما   منتظمة العداد التقارير العالمية وتقييم حالة البيئة      التي ستضع اجراءات    فريق الخبراء المعني بمشروع الوثيقة      

 .قتصاديةالجتماعية واالجوانب اتقييم الفي ذلك 

تعاونت األمانة مع المركز الدولي لرصد المحافظة على البيئة، التابع لبرنامج األمـم المتحـدة للبيئـة، وذلـك                    -٢٠

.  قتها برخاء االنسـان لتحضير تقرير موجز في اطار تقييم األلفية لألنظمة االيكولوجية عن األنظمة البحرية والساحلية وعال   

وقدمت األمانة تعليقاتها على صيغتين من هذا التقرير، واستعرضت أيضا الفصلين المتعلقين بالبحار والسواحل مـن تقيـيم                  

 .األلفية لألنظمة االيكولوجية
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وقد عرضـت هـذه     .  net.giwa.wwwموقع  النشرت التقارير االقليمية عن التقييم العالمي للمياه الدولية على           -٢١

.  في أقـاليم مختلفـة    ) شاملة المناطق البحرية والساحلية ومناطق المياه العذبة      (التقارير تقييما شامال ومتكامال للمياه الدولية       

 .وفي هذه التقارير تقييم منهجي للظروف والمشاكل البيئية

.   تسـونامي   موجة واعادة التعمير بعد  الوضع الطبيعي   عادة  ست توجيهية ال  أعد برنامج األمم المتحدة للبيئة مبادئ      -٢٢

وتستند هذه المبادئ التوجيهية الى مفاهيم االدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما في ذلك التزام القطاع العام بصنع القرارات 

تسونامي، عقـد  بموجة لية في االقليم الذي تأثر حياء وادارة المناطق الساحإواعتمدت هذه المبادئ في اجتماع عن   .  المحلية

 .tsunami/org.unep.gpa.www://http/وقد نشرت هذه المبادئ في الموقع .  ٢٠٠٥فبراير / شباط١٧في القاهرة في 

  الحية البحرية والساحلية   الموارد-٢

  االيكولوجية ذات الصلةالشعب المرجانية واألنظمة

ابيضـاض الشـعب المرجانيـة،    المتعلقـة ب قام االجتماع السابع لمؤتمر األطراف بتحديث خطة العمل المحددة    -٢٣

وطلب مؤتمر األطراف أن يواصل األمين التنفيذي تسهيل تنفيذ هـذه           .  ٧/٥للمرفق األول بالمقرر     ١التذييل  وأدرجها في   

مبادرة الدولية للشعب المرجانية، ومع شركائها، ومع البرامج االقليمية للبحار التابعة لبرنـامج             الخطة بالتعاون النشيط مع ال    

.   لعلوم البحار، ومع غيرها من المنظمات ذات الصلة      الحكومية الدولية  ، ومع لجنة اليونسكو   )اليونيب (األمم المتحدة االنمائي  

   .ويعرض هذا القسم عددا من أنشطة التنفيذ

ـ ي كورور، باالو، مـد فـت األمانة في االجتماع العام للمبادرة الدولية للشعب المرجانية، الذي عق          شارك -٢٤ ن ــ

، وشاركت أيضا في حلقة عملية حول فرص تمويـل التنميـة            ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢أكتوبر الى   / تشرين األول  ٣١

ا فضال عن أن األمانة شاركت في ثالثة اجتماعات تتعلق هذ.  نوفمبر/ تشرين الثاني٣ عقدت في نفس المكان في       ،المستدامة

اجتماع الفريق االداري للشبكة العالمية لرصد : تلو األخرى في أوكيناوا باليابان وهيمنها بالشعب المرجانية، عقدت الواحدة 

لمرجانية، التي عقدت   ، والندوة الدولية العاشرة للشعب ا     ٢٠٠٤ ويوني/ جزيران ٢٩ الى   ٢٧الشعب المرجانية، الذي عقد من      

، واجتماع لجنة التنسيق والتخطيط التابعة للمبادرة الدولية للشعب المرجانية، الذي           ويولي/ تموز ٢ الى   ويوني/ حزيران ٢٨من  

 وشركاء  ،المبادرة الدولية للشعب المرجانية   وكان الهدف من هذه المشاركة تعزيز قيام        .  ٢٠٠٤ ويولي/ تموز ٤ و   ٣عقد في   

 بتنفيذ خطة العمل التي وضعتها اتفاقية التنوع البيولوجي بخصوص الشـعب المرجانيـة، بمـا فـي ذلـك                    ،هذه المبادرة 

استراتيجيات التنفيذ المشتركة وعرض النتائج ذات الصلة التي خرج بها االجتماع السابع لمؤتمر األطراف من كل من هذه                  

بحريـة  لامناطق  ، باالضافة الى النتائج المتعلقة بال     ٧/٥مقرر  األول بال  بالمرفق   ٤ و   ١الن  لتذيياالجتماعات، وبما في ذلك ا    

 . المحميةوالساحلية

، "٢٠٠٤حالة الشعب المرجانية في العالم لسنة       "أصدرت الشبكة العالمية لرصد الشعب المرجانية تقريرا بعنوان          -٢٥

، وقد عرض هذا التقرير على االجتماع العاشر        )http://www.gcrmn.orgانظر   (٢٠٠٤نوفمبر  / الثاني ونشرته في تشرين  

هذا فضال عن أن تقريرا عن حالة الشعب المرجانيـة فـي البلـدان    .  للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية    
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تي نشرتها المبادرة العالمية لرصد     واشتملت المطبوعات الحديثة ال   .  ٢٠٠٦تسونامي سينشر في أوائل سنة      موجة  المتأثرة ب 

 .بشأن رصد األحوال االجتماعية واالقتصاديةالشعب المرجانية على أدلة عالمية واقليمية 

 World Atlas of Mangroves  المنغـروف يجري اآلن اعداد الطبعة الثانية من األطلس العـالمي لغابـات   -٢٦

، السـتوائية مة االيكولوجية للغابات المائية، والمنظمة الدولية لألخشـاب ا        الجمعية الدولية لألنظ  وكمبادرة مشتركة بين الفاو     

، والشـبكة العالميـة     ليونيبوبرنامج اليونسكو عن االنسان والمحيط البيولوجي، والمركز العالمي لرصد حفظ البيئة التابع ل            

ومـن  .  ١٩٩٧  أصال في سـنة     قد نشر  طلسهذا األ وكان  .  المعنية بالمياه والبيئة والصحة والتابعة لجامعة األمم المتحدة       

 .حفظ البيئةء معلومات موجهة الى مدير وخبراء وعلمافيها ، و٢٠٠٦عة الثانية المحدثة في أوائل سنة المتوقع أن تنشر الطب

 الشعب المرجانية لجنوب المحيط الهادئ في أنشطتها على األرض في أعقـاب حلقـة                مشروع مبادرةشرعت   -٢٧

وستساند هذه المبادرة حماية الشـعب المرجانيـة        .  ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢٨ الى   ٢٤ في نوميا من     عملية تقنية عقدت  

وبتمويل من وكالة التنمية الفرنسية والمرفق الفرنسي للبيئة العالمية وعدد من           .   كأساس للتنمية المستدامة   سليمة  وادارتها ال 

،  بالمناطق البحريـة المحميـة   أنشطة تتعلق، مليون دوالر أمريكي١١لف ك التي تت،الشركاء اآلخرين، ستساند هذه المبادرة  

، وستحقق التكامل بين قواعد البيانات      ستعادة الوضع الطبيعي للشعب المرجانية    وادارة المياه الجبلية، والتقييم االقتصادي، وا     

 .ليم فرنسيةاالقليمية وشبكات الرصد، وستشمل عشرة بلدان جزرية من المحيط الهادئ وثالثة أقا

وهـو مشـروع    .  بدأت أيضا أنشطة برنامج البحوث التي تستهدف الشعب المرجانية وبناء القدرات االداريـة             -٢٨

ستهدف سد ثغرات حرجة في المعلومـات  تمشترك بين مرفق البيئة العالمية والبنك الدولي ويهدف الى اجراء بحوث نوعية      

 يتسـنى توطيـد العمليـات    ، وبذلك سوفألنظمة االيكولوجية للشعب المرجانيةالمهمة التي تفيد في تحقيق الفهم األساسي ل    

قليميـة فـي    ال ا  االمتياز ويشمل هذا البرنامج عنصرا قويا لبناء القدرات عن طريق مراكز         .  االدارية والسياسات في العالم   

 .)org.gefcoral.www(الكاريبي وأفريقيا الشرقية وجنوب شرق آسيا وآسيا الجنوبية 

 عن المشروع المتعلـق بتـدهور الشـعب         ٢٠٠٥ التقرير المرحلي لسنة     ٢٠٠٥نوفمبر  /تشرين الثاني نشر في    -٢٩

، واشتمل هذا التقرير على معلومات عن الثغرات التي استجدت على صحة الشعب المرجانية         .  المرجانية في المحيط الهندي   

 رها من موجة تسونامي في المحيط الهندي، ومعلومات عن نتائج مشاريع في ثالثـة أقـاليم فرعيـة                 معلومات عن تضر  و

 .)org.cordio.www://httpانظر(

جيدة ولية للشعب المرجانية أعمالها على تبادل الخبرة المكتسبة من الممارسات االدارية ال     دواصلت شبكة العمل ال    -٣٠

 موقعا في مناطق الكاريبي األوسع وأفريقيا الشرقية وجنوب آسيا وبحار شرق آسـيا وجنـوب المحـيط                  ٣٠في أكثر من    

 المنـاطق  فعالية ادارةو، ة السياحيةنافسمأحدث أنشطة التدريب والتثقيف، وأنشطة تعزيز ال    هذه األعمال   وتضمنت  .  الهادئ

 .org.icran.wwwوتوجد معلومات اضافية منشورة في الموقع .  رجانية، واعداد خرائط الشعب المةحمي المالبحرية

بعيدة عن النظر ولكنها لـم  : الشعب المرجانية في المياه الباردة  "نشر المركز العالمي لحفظ البيئة تقريرا بعنوان         -٣١

ت وبيانات شاملة محدثة عن الشعب المرجانية في المياه الباردة في أنحاء            ويمثل هذا التقرير معلوما   ".  تعد بعيدة عن الذهن   

 .org.wcmc-unep.www://httpالعالم، وهو منشور في الموقع 



UNEP/CBD/COP/8/26 
Page 10 
 

 د الحية األخرىرالموا

ر الرسمية المتعلقة بالمحيطات وقانون     السادس لعملية األمم المتحدة االستشارية غي     شاركت األمانة في االجتماع      -٣٢

وشاركت األمانة أيضا في اجتماعين جانبيين عقـدا        .  ٢٠٠٥ ويوني/ حزيران ١٠ الى   ٦البحار، الذي عقد في نيويورك من       

 المعنية بالمحيطات والمناطق الساحلية، واجتماع       التنسيقية ألمم المتحدة اآلية  على هامش ذلك االجتماع السادس هما اجتماع        

 .العالمي للمحيطات والسواحلنتدى للجنة التوجيهية للما

 التي  لجنة المصائد العامة للبحر المتوسط استخدام شبكات الصيد التي تجر على قاع البحار في األعماق              حظرت   -٣٣

 البحار   أساطيل البحر المتوسط قد استغلت قيعان      ولم تكن .  ر هو األول من نوعه في العالم      وهذا الحظ .   متر ١٠٠٠تتجاوز  

ر يشكل تدبيرا احترازيا لحماية األنظمة االيكولوجية التي لم يمسها االنسان بعد والتي حظهذا اللذلك فان ، و متر١٠٠٠تحت 

 .أصبح أكثر من نصف البحر المتوسط محميا من وقع الصيد بجر الشبكات على قاعهبذلك و.  ما زال فهم حمايتها ضعيفا

، وهـو   يوقـائع تقرير  كل  شيسي عن حالة مصائد األسماك والثروة المائية في العالم          أخذ اآلن تقرير الفاو الرئ     -٣٤

بتجميـع  ح،  بلغيـر أغـراض الـر     التي نشأت   ،  GreenFactsت منظمة   ماقو.  يشكل واجهة ادارة مصائد األسماك بالفاو     

انظـر  (يعاب   فـي مجموعـة مـن الملخصـات سـهلة االسـت            ٢٠٠٤التقرير لسنة   هذا  محتويات الصيغة االنجليزية من     

htm.index/fisheries/org.greenfacts.www://http.( 

 بلدا مشاركا فـي مبـادرة       ٧٠شبكة عالمية متنامية تضم باحثين من أكثر من         "  البحرية موارد الحية  ال تعداد"ان   -٣٥

ويمكن االطالع على معلوماتها .   البحرية في المحيطاتموارد الحيةع وتوزيع ووفرة ال سنوات لتقييم وشرح تنو    ١٠عمرها  

 أما النظام المرتبط بها للمعلومات البيولوجية والجغرافية عن المحيطـات   htm.coml/org.coml.www://http: في الموقع 

 .org.iobis.www://http/فهو متاح في الموقع 

وهو واحد من المؤشرات العالمية التي اعتمـدها مـؤتمر األطـراف            (أصبحت حسابات مؤشر التغذية البحرية       -٣٦

 تنفـذه   الذي(See Around Us) "البحار حولنا"متاحة في الموقع االلكتروني لمشروع ) ٧/٣٠لالختبار المباشر في مقرره 

  وأصبحت البيانات الزمنية لمؤشر التغذية البحرية والمؤشر المرتبط          .)org.seaaroundus.www( جامعة بريتيش كولومبيا  

.  ٢٠٠١ الـى  ١٩٥٠لسـنين مـن   لكل منطقة اقتصادية حصرية في كـل بلـد   عن به بخصوص الصيد المتوازن متاحين    

-٢من الهدف التشغيلي ) أ(النشاط وير هذا المؤشر ينفذ طوت.  ٢٠١٠حدث هذه البيانات الزمنية بصفة دورية لغاية سنة وست

 . من برنامج العمل حول التنوع البيولوجي البحري والساحلي١

 رية والساحلية المحميةح  المناطق الب-٣

ية والساحلية المحمية، وذلك مـن خـالل عـدد مـن      بشأن المناطق البحر٧/٥يجري اآلن تنفيذ أجزاء المقرر     -٣٧

 :األنشطة المستمرة والوارد بعضها في الملخص أدناه

اكتوبر / تشرين األول  ٢٧ الى   ٢٣ من   انعقد المؤتمر الدولي األول للمناطق البحرية المحمية في جيلونغ باستراليا          -٣٨

وستسهم هذه النتـائج    .  htm.registration/org.impacongress.www://httpهم نتائجه في الموقع      ملخص أل   ونشر ٢٠٠٥
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المطلوب في الفقـرة    حسب   ( بينها االيكولوجيالترابط   وال سيما    ،المزيد من المشورة التقنية عن تصميم الشبكات      سداء  في ا 

 ).٧/٥ من المقرر ٣٧

 :شاركت األمانة في االجتماعات التالية -٣٩

االجتماع الرابع لخبراء المناطق البحرية والساحلية المحمية في جنوب شرق المحيط الهادئ، الذي انعقد               )أ( 

التنوع البيولـوجي وأمانـة     تفاقية   في غواياكيل باكوادور، لتعزيز التعاون بين أمانة ا        ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٧ الى   ٢٥من  

 دائمة لجنوب المحيط الهادئ في اطار مذكرة التعاون المعقودة بينهما؛اللجنة ال

، ٢٠٠٤سبتمبر  /ل أيلو ١٠ و   ٩الحلقة العملية لسياسات التراث البحري العالمي، المعقودة في باريس في            )ب( 

 .للنهوض بتعاون أوثق بين أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانة اتفاقية التراث العالمي

الوالية الوطنية لعرضـهما علـى االجتمـاع األول         نطاق  عن المناطق البحرية الخارجة عن      ن  يتسادرعداد  تم ا  -٤٠

 ١٧ الـى    ١٣للفريق العامل المخصص مفتوح العضوية المعني بالمناطق المحمية، الذي انعقد في مونتيكاتيني بايطاليا من               

بوعات التقنية التي تصدرها اتفاقية التنـوع البيولـوجي      راستان في سلسلة المط   د، وقد نشرت هاتان ال    ٢٠٠٥ نيويو/حزيران

الجوانب العلميـة   أوالهما  وقد استطلعت   ).  asp.ts/awareness/outreach/programmes/org.biodiv.www://httpانظر  (

فـي حـين تضـمنت      ) ٢٠التقرير التقني رقم    (الوالية الوطنية   نطاق  طق البحرية الخارجة عن     ي في المنا  جللتنوع البيولو 

 ٧/٥وهاتان الدراستان تنفـذان المقـرر     ).  ١٩التقرير التقني رقم    (تحليال للنظام القانوني الدولي في تلك المناطق        ألخرى  ا

 .٧/٢٨والمقرر 

، متاحة ٧/٥ من المقرر ٣٨ المطلوبة في الفقرة ،حرية المحميةأصبحت الصيغة األولى لقاعدة بيانات المناطق الب -٤١

الذي صاحبها  ويتبين من التحليل search=php?action.index/org.mpaglobal.www://http: على الخط في العنوان التالي   

 ومعظـم  . مليـون كيلـومتر مربـع   ٢,٢ ولمساحة كلية تبلغ العالم محمي في الوقت الراهن في المئة من محيطات  ٦,٠أن  

 في المئة تقريبا من البحار االقليمية في العالم ٦وقد أصبح .  المناطق البحرية والساحلية المحمية موجود على طول السواحل

.   في المئـة تقريبـا     ٥ في المئة و     ٣راوح بين   وازدادت الحماية البحرية على مدى القرن الماضي بمعدل سنوي ت         .  محميا

عداد قاعدة البيانات هذه بالتعاون مع المركز العالمي لرصـد حفـظ            مركز مصائد األسماك بجامعة بريتيش كولومبيا با       وقام

 .WWFومع منظمة ليونيب البيئة التابع ل

ربين في مجـال ادارة المنـاطق البحريـة          التابع لليونيب، برنامج تدريب المد     ،يواصل برنامج البيئة الكاريبية    -٤٢

، علـى أن   ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦وقد نظم حتى اآلن تنظيم أربع دورات اقليمية وسينظم دورتين اضافيتين في السنتين              .  المحمية

زيادة عدد المديرين المـدربين علـى       هو  والهدف من هذا النشاط     .  غيرهم على المستوى المحلي   يتولى المشاركون تدريب    

: وقد نشرت المواد التدريبيـة علـى الخـط فـي العنـوان التـالي              .  اطق البحرية المحمية في االقليم الكاريبي     ادارة المن 
php.manual%20MPA/issues/org.unep.cep.www://http. 
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 باالشتراك مع المشروع المتعلق بتدهور"  للجزرها وتكاليفها منافع:المناطق البحرية المحمية"صدر تقرير بعنوان  -٤٣

ة حفظ الطبيعة، واللجنة العالمية للمناطق المحمية التابعة لالتحاد الدولي لحفـظ            ئالشعب المرجانية في المحيط الهندي، وهي     

 .org.icran.www://http/وهذا التقرير منشور في الموقع االلكتروني .  WWFالطبيعة، ومنظمة 

كيف حال منـاطقكم البحريـة   ( "?How is your MPA doing"نشر االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كتابا بعنوان  -٤٤

 رات الطبيعية واالجتماعية لتقييم فعالية ادارة المناطق البحرية المحمية، يشمل اجراءات مختبـرة  شوهو دليل للمؤ  ) المحمية؟

ميدانيا وموضوعة خطوة خطوة لتخطيط وتقييم فعالية ادارة المناطق البحريـة المحميـة، ويمكـن شـراؤه مـن الموقـع                   
/bookstore/org.iucn.www://http. 

  ا����������� ا����ء  -٤

هي توزعها  و البحرية،   تربية األحياء  بجمع دراسات حالة عن      ، قامت األمانة  ٧/٥ من المقرر    ٤٧استجابة للفقرة    -٤٥

 .عن طريق آلية غرفة تبادل المعلومات

على التنوع البيولـوجي البحـري      تربية األحياء البحرية    تشجيعا الستخدام التقنيات التي تقلل الى أدنى حد وقع           -٤٦

األحيـاء  البحرية، باعداد ورقة تقنية عـن مـزارع          اء األحي والساحلى، قامت الفاو، بالتعاون مع خبراء دوليين في مزارع        

وعالجت في هـذه    .   ٢البحرية، عالجت فيها ادارة وتقييم وفعالية تكاليف المواد الجينية، والمخاوف على التنوع البيولوجي            

اصـل أعمالهـا   هذا فضال عن أن الفاو تو     .  ٣الورقة أيضا السياسات والممارسات االدارة الجيدة لمزارع الجمبري الساحلية        

احل، وذلك بدعم الجهود الراهنة التي يبذلها فريـق الخبـراء     والسعلى  المائية  لتربية األحياء   يم وادارة الوقع البيئي     يعلى تق 

تربيـة  المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية من أجل تقييم األخطار البيئية ومسائل االتصال فيما يتعلق ب                

 .على السواحلئية  المااألحياء

المائية وستشمل هذه السلسلة معلومات مواضيعية تربية األحياء  عن يةأعدت الفاو سلسلة جديدة من ورقات وقائع    -٤٧

 علـى  يـة ورقـة وقائع كـل  وتحتوي .  محددة وشروحا معززة بالرسومات، بما في ذلك خرائط نظم المعلومات الجغرافية      

  وقد نشرت الفـاو علـى موقعهـا           ٤المائيةتربية األحياء   موضوع يتعلق ب  شرح مختلف خصائص كل     تمعلومات ملخصة   

المائية، بما في ذلك تقارير اجتماعات الخبراء وحلقات        تربية األحياء    عددا من المطبوعات األخرى التي تتعلق ب       ٥االلكتروني

 .ئيةالماتربية األحياء العمل ذات الصلة، باالضافة الى االرشادات التقنية التي تتعلق ب

                                                 
٢   Marine Ranching. FAO Fisheries Technical Paper N. 429. D.M. Bartley and K.M. Leber (eds). FAO Rome, Italy. 

2004.  
World Bank/WWF/NACA/FAO Consortium Program “Shrimp Farming and the Environment” ٣   
http://www.enaca.org/modules/news/index.php?storytopic=2&storynum=10 

:    يمكن االطالع على هذه التقارير الوقائية في العنوان التالي٤
xml.index/aquaculture=root&xml=static?dom/servlet/figis/org.fao.www://http 

: هذه المطبوعات متاحة في العنوان التالي    ٥
=&sortorder4serv_=aquaculture|acuicultura&owner=asp?title.advanced_s_result/eims_search/fi/org.fao.www://http

en=AND&lang=&form_c3 
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    األنواع الغريبة واألنواع الجينية-٥

بالتعاون مع البرنامج العالمي لألنواع الغريبة، وبرنامج اليونيب للبحار االقليمية، عقدت األمانة حلقة عمل لوضع  -٤٨

 الحلقة  وانعقدت هذه .  برنامج عمل مشترك مع أصحاب المصلحة والمنظمات الرئيسية عن األنواع البحرية الغازية الغريبة            

األنشـطة المتعلقـة    موجودة في   ، وحددت الثغرات ال   ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٩ الى   ٢٧في مكاتب األمانة في مونتريال من       

وسيسهم هذا العمل في انشاء مبادرة للسيطرة على األنـواع          .  باألنواع البحرية الغازية ووضعت برنامجا لسد هذه الثغرات       

لتنوع البيولـوجي البحـري      المتعلق با   في برنامج العمل   ٢-٥من الهدف التشغيلي    ) أ(ط  البحرية الغريبة الغازية طبقا للنشا    

وقد عرض تقرير هذه الحلقة على الهيئة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتقنيـة       ).  ، المرفق األول  ٧/٥المقرر  (والساحلي  

 واستجابت هـذه الحلقـة      .(UNEP/CBD/SBSTTA/INF/10)والتكنولوجية في اجتماعها الثامن، بوصفه وثيقة معلومات        

 بضرورة وضع برنامج عمل من خـالل شـبكة الشـراكة فـي              *٦/٢٣من المقرر   ) ه (٢٦أيضا للطلب الوارد في الفقرة      

بين اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية رامسار، والمنظمة البحرية الدولية، مشترك البرنامج العالمي المعني باألنواع الغازية، 

 .الدولية لوقاية النباتات، والهيئات األخرى ذات الصلةواالتفاقية 

قاعدة (توخيا لمسك قائمة وقائع عن ادخال األنواع الغريبة، وسعت الفاو قاعدة بياناتها عن ادخال األنواع المائية                 -٤٩

 الغريبة فـي    األنواعتوخي المسؤولية في استخدام      لمعالجة كيفية    ٧ ونشرت دراسات  ٦ وعقدت أفرقة خبراء   )DIASبيانات  

 . وكيفية السيطرة عليهاالمائيةمزارع األحياء مصائد األسماك و

، التابعة للمنظمة البحرية الدولية، دورتها الثالثة والخمسين في )(MEPCعندما عقدت لجنة حماية البيئة البحرية  -٥٠

السـفن   صـابورة   ميـاه وتصـريف  توجيهية لتوحيد تنفيذ االتفاقية الدولية لمراقبـة      ا أصدرت خطوط  ،٢٠٠٥ ويولي/تموز

ذه الخطوط التوجيهية امتثال مكافئ لتصريف مياه الصابورة، واعتماد نظم تصريف مياه الصـابورة              وشملت ه .  ورواسبها

وادارة مياه الصابورة ووضع الخطط لها، وتبادل حصص مياه الصابورة، واجراءات اعتماد نظم تصريف مياه الصـابورة                 

 .org.imo.wwwالمزيد من المعلومات على العنوان ويوجد .  بالمواد النشطة

                                                 
ت المفضية الى اصدار هذا المقرر، وشدد على أنه ال يعتقد أن بوسع مؤتمر األطراف أن يقر قدم أحد الممثلين اعتراضا رسميا في أثناء االجراءا   *

وأعرب ممثلون آخرون عن تحفظاتهم ازاء االجراءات التي أفضت الى .  بصفة مشروعة أي نقطة أو أي نص في حالة وجود اعتراض رسمي

 .٣٢٤  الى٢٩٤، الفقرات UNEP/CBD/COP/6/20أنظر (اصدار هذا المقرر 
٦..      International Mechanisms for the Control and Responsible Use of Alien Species in Aquatic Ecosystems. FAO 

Non-Serial Publication. D.M. Bartley et al. (eds and comps). FAO Rome, Italy. 2004. Building capacity to combat 
impacts of aquatic invasive alien species and associated trans-boundary pathogens in ASEAN countries. 
ASEAN/NACA/FAO et. al. workshop, Penang, Malaysia, 12-16 July 2004. Report of the Joint 
APEC/FAO/NACA/OIE/DOF-Thailand/INP/CONAPESCA/SAGARPA Workshops. APEC FWG 01/2002. NACA,  

٧Briggs et al. 2004. Arthur, J.R., M.G. Bondad-Reantaso, F.C. Baldock and C.J. Rodgers. 2004. Manual on risk        
analysis for the safe movement of aquatic animals (FWG/01/2002). APEC/DoF/NACA/FAO, 59 p.  FAO Fisheries 
Technical Paper Nos. 402 (2000), 402/1 (2001), 402/2 (2001), 451 (2004). Arthur, J.R. and  M.G. Bondad-Reantaso 
(eds). 2004. Capacity and Awareness Building on Import Risk Analysis (IRA) for Aquatic Animals. Proceedings of 
the Workshops held from 1 to 6 April 2002 in Bangkok, Thailand and 12-17 August 2002 in Mazatlan, Mexico. 
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ـ    ) GloBallastبرنامج  (ان البرنامج العالمي لتصريف مياه الصابورة        -٥١ د البيئـة العالميـة     والمشترك بـين وف

يذ التدابير التي تقلل الى أدنى حد من اآلثار          الى مساعدة البلدان النامية على تنف       والمنظمة البحرية الدولية، يهدف    يواليوئنديب

المناوئة التي تسفر عنها األنواع المائية الغازية التي تنقلها مياه صابورة السفن،  وقد بدأ هذا البرنامج مرحلته الثانية بعد أن                     

 مليـون دوالر    ١٠,٢نجح في المرحلة األولى في تنفيذ مشروع المنظمة البحرية الدولية خماسي السنوات والـذي تكلـف                 

 ٢٠٠٥ابريل / في أول نيسان GloBallast Partnerships ىوبدأت المرحلة التحضيرية للمشروع الجديد المسم.  أمريكي

وسـتنفذ المنظمـة البحريـة هـذا المشـروع          .  (GEF) دوالر أمريكي من مركز البيئة العالمية        ٧٠٠ ٠٠٠بتمويل قدره   

األساس الالزم لتنفيذ المشروع الكامل المتعلق بميـاه  أن يرمي هذا المشروع  شهرا، ومن المتوقع     ١٨التحضيري على مدى    

من أجل اصالح ألقاليم المتأثرة على وجه الخصوص أو ل/ة الى تقديم المساعدة للبلدان ورئيسي بصفة هدف والذي ي  الصابورة

السفن ورواسبها، التي اعتمدتها المنظمـة  القوانين والسياسات لبلوغ أهداف االتفاقية الدولية لمراقبة وتصريف مياه صابورة           

 ).org.imo.wwwانظر  (٢٠٠٤فبراير /البحرية الدولية في شباط

     عام-٦

شاركـت األمانـة فـي اجتمـاع عقدته آلية األمم المتحدة التنسيقية المعنية بالمحيطات والمنـاطق السـاحلية                -٥٢

(UN-Oceans) ـ أو.  يناير/ كانون الثاني  ٢٦ و   ٢٥ي مكاتب لجنة اليونسكو الحكومية الدولية لعلوم البحار في يومي            ف  أنش

فرقة العمل المعنية بالتنوع البيولوجي في المنـاطق الخارجـة عـن     تولت األمانة منها تنسيق     هذا االجتماع عدة فرق عمل    

التي أعدها الفريق العامل المخصص      األساسية   هذا الموضوع الوطنية، والتي استعرضت، ضمن جملة أمور، وثائق        والية  ال

 .المفتوح العضوية المعني بالمناطق المحمية

تعاونت أمانة االتفاقية، وبرنامج البحار االقليمية التابع لليونيب، ولجنة البحر األسود، على عقد حلقـة عمليـة                  -٥٣

 عموم أوروبا للتنوع البيولوجي      واستراتيجية ،قية التنوع البيولوجي   واتفا ،مشتركة بين اتفاقية حماية البحر األسود من التلوث       

وكان الهدف من هذه الحلقة تعزيز التكافل والتعاون من خالل المواءمة بين أهـداف ومؤشـرات      .  وتنوع المناظر الطبيعية  

ـ         الذي تتواله    مشروعالوأنشطة   ر األسـود وبـين أهـداف       استراتيجية لحفظ التنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية في البح

وهذه الحلقة تمثل أحد األنشطة المشتركة التي يساندها برنامج اليونيب للبحار           .  ومؤشرات وأنشطة اتفاقية التنوع البيولوجي    

 .االقليمية في اطار أنشطته التعاونية مع أمانة االتفاقية

    التنوع البيولوجي الزراعي-خامسا

 أن يتخذ األمين التنفيذي، بالتعاون مع المؤسسات األخـرى، الخطـوات           ٦/٥طلب مؤتمر األطراف في المقرر       -٥٤

من المرفق األول بذلك المقـرر، وحسـب الجـدول    ) ١(الضرورية للتنفيذ التام لبرنامج العمل بصيغته الواردة في الجدول     

رر، طلب المؤتمر أن يعد األمين  من نفس المق٦من نفس المرفق، وفي الفقرة ) ٢(الزمني لتقديم التقارير الوارد في الجدول     

، وذلك في وقت تنفيذ برنامج العملفي والفرص وتحليال للثغرات التنفيذي، بالتعاون مع الفاو، ملخصا للدراسات ذات الصلة      

 .يتيح لمؤتمر األطراف أن ينظر فيه في اجتماعه الثامن
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التنوع البيولـوجي   حفظ واستدامة استخدام     ل  من نفس المقرر، أنشأ مؤتمر األطراف مبادرة دولية        ١٣في الفقرة    -٥٥

لتنوع البيولوجي الزراعي، ودعا الفاو وغيرهـا   المتعلق با للتربة باعتبارها مبادرة متعددة القطاعات في اطار برنامج العمل        

 . وتنسيقهاهذه المبادرةعنية تيسير من المنظمات الم

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية      ، طلب مؤتمر األطراف من      ٧/٣ من المقرر    ٤وفي الفقرة    -٥٦

الموارد الجينية علـى    تقييد استعمال   لتكنولوجيات  المحتمل  وقع  الأن تدرس تقرير فريق الخبراء التقني المخصص المعني ب        

قصد اسـداء   ، ب المجتمعات األصلية والمحلية وعلى حقوق المزارعين، وذلك في اجتماعها العاشر         على  صغار المزارعين و  

 واالحكـام ذات     من االتفاقية  )ي (٨ بشأن المادة    ٧/١٦المشورة الى االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، مع مراعاة المقرر          

 .الصلة

استجابة لذلك المقرر، تم االضطالع بالمبادرات المذكورة في الفقرات التالية، على أن األنشطة المتعلقة بالتنوع                -٥٧

 . عن تنفيذ برنامج العملينتاج الى طاقم موظفين مسؤولالبيولوجي الزراعي تح

 تقريرا مرحليا تفصيليا عن هذه األنشـطة وغيرهـا   يك الرائد في تنفيذ برنامج العمل     أعدت الفاو، بوصفها الشر    -٥٨

 :وفيما يلي أهم النقاط.  لمعلومية مؤتمر األطراف

ول أعمال األغذية والزراعـة علـى المسـتوى         معظم أعمال الفاو التي تدمج التنوع البيولوجي في جدا         )أ( 

"). اللجنة: "اختصارا(الحكومي الدولي تمت عن طريق لجنتها الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة              

ي لهـا   الت، أصبحت هذه اللجنة تتعامل اآلن مع جميع التنوعات البيولوجية        ١٩٩٥وفي أعقاب ما قرره مؤتمر الفاو في سنة         

وهي تعد وترصد األدوات العالمية، مثـل االسـتراتيجية العالميـة    .   بلدا عضوا  ١٦٦ولها اآلن   .  صلة باألغذية والزراعة  

وهي تشرف على تعاون الفاو     .  الدارة الموارد الوراثية لحيوانات المزارع، واالستراتيجية العالمية للموارد الوراثية للنباتات         

قية التنوع البيولوجي، وتتلقى تقارير بصفة منتظمة من المنظمات الدولية العاملـة فـي مجـال     مع مؤتمر األطراف في اتفا    

وأحاطت هذه اللجنة علما في اجتماعها العاشر بأن الفاو فاعل رئيسي في برنامج عمل .  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة

 .د األسماكاتفاقية التنوع البيولوجي فيما يتعلق بالزراعة والغابات ومصائ

ان األعمال التي تمارسها هذه اللجنة بدون انقطاع لها أهميتها بالنسبة لحالة واتجاهات التنوع البيولوجي                )ب( 

 : وهماوتشرف هذه اللجنة على اعداد تقييمين رئيسيين في هذا المجال.  الزراعي

 أول تقريـر علـى      ، وهـو  المالتقرير األول عن حالة الموارد الوراثية لحيوانات المزارع في الع          )١(  

الوضـع الـراهن    هذا التقريـر    قطريا لتنوع حيوانات المزارع، وسيشرح      االطالق يشمل تقييما    

للموارد الوراثية الحيوانية في األغذية والزراعة على المسـتوى الـدولي، وسـيحدد الثغـرات               

التقارير القطريـة   وقد بلغ عدد    .  حفظ هذه الموارد واستخدامها المستدام    في مجال   واالحتياجات  

ومن بين أهم أهداف هذا التقرير تحليل ووصف حالة المـوارد الوراثيـة   .   تقريرا١٦٥الجاهزة  

الحيوانية، وأوضاعها واتجاهاتها، ومدى اسهامها في األغذية، بما في ذلك اسهامها فـي التنميـة               
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المؤتمر التقني  فقة  على موا  ٢٠٠٧ هذا التقرير في سنة      رضوسيع.  التغذوية والزراعية والريفية  

 .الدولي األول الذي ستعقده الفاو وتستضيفه سويسرا

التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية لنباتات العالم من أجل األغذيـة والزراعـة، المتوقـع                 )٢(  

 وأن يشمل عددا من التقارير القطريـة مشـابها للمـذكور      ٢٠٠٨االنتهاء من اعداده بحلول سنة      

 الغذائي  مل هذا التقرير الثاني فصال يعالج اسهام الموارد الوراثية النباتية في األمن           وسيش.  أعاله

وتعكف اللجنة اآلن على وضع برنامج عمل متعدد السنوات لتنظيم .  والتغذية والزراعة المستدامة

 . بما في ذلك تعزيز التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي،أعمالها في المستقبل

منـاطق أولويـة األعمـال    "اللجنة على أن تقوم أمانتها ـ بالتعاون مع الدوائر ذات الصلة ومع  وافقت  )ج( 

  التي يعمل من خاللها في الفاو فريق العمل المشترك بين االدارات والمعني بالتنوع البيولوجي(PAIA)" متعددة التخصصات

  وتتشاور اآلن أمانة اللجنة مع المجموعات االقليمية . بعرض برنامج عمل متعدد السنوات على نظر دورتها الحادية عشرة،

االفـريقين العـاملين    أفكارها قبل تحضير المشروع األول لبرنامج العمل متعدد السنوات الذي سيراعي مدخالت             الستطالع  

مشروعا  األمانة   تلكوبعد ذلك ستعد    .  مجال اختصاصه ، كل في    ات والحيوان اتبالنباتالتقنيين الحكوميين الدوليين والمعنيين     

 ستضع المشروع الختامي لعرضه     وفي ضوء تعليقات المجموعات االقليمية    .  المجموعات االقليمية نظر  ثانيا وتعرضه على    

 ).٢٠٠٦في أواخر سنة (الدورة الحادية عشرة للجنة على 

قـرار  (كولة اليها   متعدد السنوات، ينبغي أن تنفذ اللجنة جميع الصالحيات المو        البرنامج  هذا ال من خالل    )د( 

عن حالة واحتياجات قطاعات     اللجنة أن تحضر وثيقة      طلب من أمانة  قد  و.  على األجلين القصير والمتوسط   ) ٣/٩٥المؤتمر  

 والحيوانات، بما في ذلك مختلف مجاالت التنـوع البيولـوجي لألغذيـة             تالموارد الوراثية لألغذية والزراعة، غير النباتا     

األمور المشتركة بين عدة قطاعات، مـع       عن   و ، الموارد الوراثية  لحفظمة االيكولوجية الزراعية    نهج األنظ عن  ووالزراعة،  

، وأن تعرض هذه الوثيقة على اللجنة في      جاالت أولوية العمل المتعدد التخصصات    تحديد مسؤوليات دوائر الفاو المختصة وم     

 .دورتها الحادية عشرة

عكف الفاو بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية المشريكة على          تحضيرا للدورة الحادية عشرة للجنة، ت      )ه( 

 واحتياجات األمور القطاعية والمتعددة القطاعات التي لها    ألوضاعاألساسية   التي تشرح الخلفيات     وثائقالتحضير سلسلة من    

 .ص عليها في برنامج عمل االتفاقيةالمنصوالتنوع البيولوجي الزراعي ف تقييمات تلعالقة بمخ

فيما يتعلق بالتعاون مع االتفاقية على تنفيذ برنامج عملها بشأن التنوع البيولوجي الزراعـي، أوصـت                 )و( 

رياديا في االستعراض المتعمق لبرنامج العمل اللجنة بأن تعمل الفاو عن كثب مع اتفاقية التنوع البيولوجي، وبأن تؤدي دورا 

بدأ لغاية سنة   ي االستعراض لن    هذاوأحاطت علما بأن    .  ٢٠٠٨ف في سنة    الذي سينظر فيه االجتماع التاسع لمؤتمر األطرا      

 . في أي نتائج أولية في دورتها الحادية عشرة اللجنة تقريبا، وستنظر٢٠٠٦

انظر على وجه الخصوص القسمين ثامنا وعاشـرا        (أصبح التقرير الختامي للدورة الحادية عشرة للجنة         )ز( 

 .pdf.repe10r/10grfac/grfac/ag/org.fao.ftp-ext//ftp:  الموقعىمتاحا عل) REP/10/04-CGRFA(من التقرير 
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تضطلع الفاو اآلن بأنشطة جديدة تتعلق بتقييم التنوع البيولوجي لصالح األغذية والزراعة مـن زوايـا                 )ح( 

 :وتشمل األمثلة على هذه األعمال ما يلي.  مختلفة

وسـتقدم  .   في العالمألغذية والزراعةلد الوراثية النباتية التحضير للتقرير الثاني عن حالة الموار     )١(  

هذا التقرير التجميعي عن الحالة في      حتى يتسنى لها تجهيز      ٢٠٠٦اليها التقارير القطرية في سنة      

 .٢٠٠٨ابريل /العالم في نيسان

لعالم علـى   ستعرض األعمال التحضيرية للتقرير األول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في ا            )٢(  

 والتابع للجنة المعنيـة     ،الفريق العامل التقني الحكومي الدولي المعني بالموارد الوراثية الحيوانية        

، وسيجري التفاوض عليها ٢٠٠٦ في النصف األول من سنة ،بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 . عن الموارد الوراثية الحيوانية٢٠٠٧في مؤتمر دولي تقني سيعقد في سنة 

 .تقييم حالة الملقحات في العالم عن ولياألتقرير ال )٣(  

 على فترة تتراوح بين خمس سنوات       ١٩٤٦الذي يصدر منذ سنة     (التقييم العالمي لموارد الغابات      )٤(  

 ).وعشر سنوات

أخـذ  تو.  التقييمات التي تجريها الفاو تأتي في معظمها نتيجة لمشاورات كثيفة مع الشركاء الوطنيين            ان   )ط( 

 من التقارير القطرية التي تقدمها البلدان الى الفاو في حينها حتى يتسنى  تحضير التقارير المذكورة أعاله   معلومات الالزمة ل  ال

 والزراعـة،   مثل التقرير عن حالة الموارد الوراثية النباتية في العالم لصالح األغذيـة           (تصنيفها وتجميعها في تقرير واحد      

هذا فضال عـن أن     ).  رد الوراثية الحيوانية في العالم، والتقرير عن تقييم موارد الغابات في العالم           والتقرير عن حالة الموا   

 . من عملية ترمي الى بناء القدرات على المستوى الوطنياجزءيشكل تحضير التقارير القطرية 

وهي متاحة على   (ة  دراسات التنوع البيولوجي في الترب    مثل  دعت الفاو أيضا الى اجراء دراسات حالة،         )ي( 

 وهـي   ،وعن الملقحات والتلقـيح النبـاتي     ) stm.cases/soilbiod/agll/agl/ag/org.fao.www://http العنوان االلكتروني 

وتجمع الفاو أيضا المعلومات فـي قواعـد   .  "حالة الملقحات في العالم"للوثيقة  جمع المعلومات   لاسهاما مهما   تشكل  دراسات  

د ئف جوانب التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وأحد األمثلة على ذلك قاعدة بيانـات مصـا           بيانات واحصاءات عن مختل   

 .pdf.E3w3p/fpd/rd3ITWG/pgr/AGPS/AGP/ Agricult/FaoInfo/waicent/org.fao.www://http األسماك 

 مكونات التنـوع البيولـوجي لألغذيـة والزراعـة تـوفر      لفان أنشطة الفاو المستمرة حول تقييم مخت   )ك( 

وسيجري تقييم  .  األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي    التي طلبها   الزراعي    لتقييم التنوع البيولوجي    الالزمة معلوماتال

ج العمل المتعدد السنوات للجنة الحكومية الدولية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة في            امنوضع بر تمهيدا ل األعمال الجارية   

 .٢٠٠٦دورتها الحادية عشرة التي ستعقد في سنة 

التقرير الختامي عن التقييم الشامل للتنوع البيولوجي       اعداد   بتأجيل   ٧/٣أحاط مؤتمر األطراف علما في المقرر        -٥٩

). UNEP/CBD/COP/7/11 مـن الوثيقـة      ١٦الفقرة  (، ومراحله األساسية، لمدة سنتين      تصلة به  عن المراحل الم   الزراعي
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وجدير بالذكر أنه ال بد من تنسيق األنشطة المذكورة في الفقرة .  على توقيت األنشطة المرتبطة بذلك التقريريؤثر وهذا أمر 

 . مع هذا العمل٦/٥ من المقرر ٦

 :ضطلعت األمانة باألنشطة التاليةاية المذكورة أعاله والتي تتزعمها الفاو، باالضافة الى األنشطة الرئيس -٦٠

 وهيئـات   (IPGRI)أجرى األمين التنفيذي، بالتعاون مع الفاو والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتيـة              )أ( 

لتنوع البيولـوجي لألغذيـة     مختلف الخيارات التخاذ مبادرة متعددة القطاعات بشأن ا       إلعداد  أخرى، المشاورات الضرورية    

تقريـر  مذكرة على حدة فيها     قدم  ستو.   لينظر فيها االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف      )٧/٣١ من المقرر    ٧الفقرة  (والتغذية  

 .(UNEP/CBD/COP/8/26/Add.2)تفصيلي عن التقدم المحرز في هذا الموضوع 

 على اعداد تقييم متكامل للسياسات المتعلقة       لليونيبتتعاون األمانة مع فرع االقتصاديات والتجارة التابع         )ب( 

والهدف من هذه المبادرة هو دعم تنفيذ االتفاقية عن طريق بناء مؤسسات وطنية وقـدرات               .  بالتجارة في القطاع الزراعي   

ـ  المتعلقة بالتجارة في القطاع الزراعي التي       سياسات  التقييم ووضع وتنفيذ    لحكومية في البلدان النامية      أنها أن تحقـق    من ش

 .ثير على التنوع البيولوجيمن التأ، وتقلل الى أدنى حد كاسب تنميةأقصى م

: قدم األمين التنفيذي الى الفاو تقريرا موجزا من األنشطة التي جرت في اطار االتفاقية لتحقيق ما يلـي                  )ج( 

التحضـير  ) ٢(ألغذية والزراعـة، و للنباتية لموارد الوراثية احفظ واستدامة استخدام ارصد تنفيذ خطة العمل العالمية ل ) ١(

وقد نظر في هذا التقرير الفريق العامل التقني الحكومي الدولي          .  للتقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية النباتية في العالم        

 .المعني بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة

حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولـوجي  ة الدولية ل  أعد األمين التنفيذي تقريرا مرحليا عن حالة المبادر        )د( 

فـي   (UNEP/CBD/SBSTTA/10/14)لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيـة والتكنولوجيـة         ا فيه   ت، ونظر في التربة 

 .١٠/١٠ ةتوصيبشأنه الأصدرت اجتماعها العاشر و

ـ     أعد األمين التنفيذي مذكرة عن تقرير الفريق العامل التقنـي ا           )ه(   المحتمـل   وقعاللمخصـص المعنـي ب

المجتمعات األصـلية والمحليـة وعلـى حقـوق       على   على صغار المزارعين و     الجينية الموارد تقييد استعمال    لتكنولوجيات

 (UNEP/CBD/SBSTTA/10/15)المزارعين، وكانت الهيئة الفرعية قد نظرت في ذلك التقرير في اجتماعهـا العاشـر               

للمزيد من الدراسة على     ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاني في  ا الموضوع أيضا    ذ  وسيعرض ه   .١٠/١١ ةتوصيبشأنه ال وأصدرت  

 .واألحكام ذات الصلة بها) ي( ٨ل المفتوح العضوية المخصص للمادة الفريق العام

نظمت األمانة حلقة عملية اقليمية ألفريقيا عن التكافل بين اتفاقيات ريو واالتفاقات األخـرى المتعلقـة                 )و( 

تنفيذ برامج العمل المتعلقة باألراضي الجافة وشبه الرطبة والتنوع البيولوجي الزراعي، وقـد وردت              في  ع البيولوجي   بالتنو

 .٧/٢اشارة الى ذلك في المقرر 

 لمؤتمر مزارعي العالم الذي ينظمه مرة كل سنتين المعهد الدولي لحفـظ             ٣٦شاركت األمانة في الدورة      )ز( 

وقدمت األمانة  .   في واشنطن العاصمة   ٢٠٠٤ ويوني/ حزيران ٢ في هذه المرة في       هذا المؤتمر    عقدقد   و ،الموارد الوراثية 

وكان ذلك المؤتمر بمثابة فرصة مهمـة الشـراك         ".  التنوع البيولوجي حفظ  كيفية تعزيز مشاركة المزارعين في      "بيانا عن   
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ن المعهد الدولي لحفظ الموارد الغذائية بأن تلـك        عقبت هذه المشاركة اشارة م    القطاع الخاص في المسائل ذات الصلة، وقد أ       

 .الهيئة ستزيد من مشاركتها في عملية االتفاقية، وخصوصا بحضور االجتماعات ذات الصلة

أسهمت األمانة في اعداد فصول تقييم األلفية لألنظمة االيكولوجية المتعلقة بنظم األغذيـة والزراعـة،                )ح( 

مجلـد الـذي يخـص الظـروف        ال الوارد في    "األراضي الجافة "انة أيضا في فصل     وأسهمت األم .  وراجعت هذه الفصول  

 .واالتجاهات، وراجعت األعمال الخاصة بجوانب التنوع البيولوجي الزراعي في األراضي الجافة

إبان االجتماع السابع لمؤتمر األطراف اجتماعا جانبيا ركـز علـى           " شركاء الزراعة االيكولوجية  "نظم   )ط( 

التنوع البيولوجي في حد ذاته واستخدامه المستدام، وخصوصا أهميته لألمن          حفظ  نوع البيولوجي الزراعي بالنسبة ل    أهمية الت 

ادارة التنـوع البيولـوجي   "واستضاف المعهد الدولي لحفظ الموارد الوراثية اجتماعا جانبيا دار موضوعه حـول         .  الغذائي

ن بدء انشـاء    ع، واجتماعا آخر لتقديم المعلومات      "ل أعمال للبحوث  صوب وضع جدو  : الزراعي من أجل التنمية المستدامة    

 .الصندوق االستئماني لتنوع المحاصيل في العالم

عقدته الفاو وحكومة   الذي  حضر عضو من األمانة مؤتمر المياه من أجل األغذية واألنظمة االيكولوجية             )ي( 

وقدم عرضا بالنيابة عن األمين التنفيذي، ركز فيه .  ٢٠٠٥راير فب/ شباط٥يناير الى / كانون الثاني٣١هولندا في الهاي من 

وخصوصا برامج العمل على التنوع البيولوجي في األنظمة االيكولوجية للميـاه           ( اتفاقية التنوع البيولوجي      بين عالقةالعلى  

مثال تي ناقشها ذلك المؤتمر يع الالمواضكانت و.  موضوع وأهداف ذلك المؤتمروبين ) الداخلية والتنوع البيولوجي الزراعي

 .ممتازا وشامال على تنفيذ برامج العمل هذه في القطاع على المستويات الميدانية

 الزراعة، الذي يعده الفريق االستشاري       ألغراض تواصل األمانة اسهامها في التقييم الشامل الدارة المياه        )ك( 

يونيـو  / حزيـران ٨ الى ٥سا من  مل عقدت في مونبيلييه بفرن     وحضر عضو من األمانة حلقة ع      . للبحوث الزراعية الدولية  

وتم .  وتقديم المعلومات التقنية ذات الصلة ودراسات الحالة      " األنظمة االيكولوجية "لوضع اللمسات األخيرة في شرح الفصل       

أهم "الجزء االفتتاحي   في  المدرجة  عالقته بالمواضيع   عن  و" التنوع البيولوجي "االتفاق على أن تعد األمانة شرحا موجزا عن         

، وأوصت بعدم معالجتـه كموضـوع       أساساقطاعات  يشمل عدة   وقد روجت األمانة للتنوع البيولوجي كموضوع       ".  الرسائل

 التنـوع  ، وبـأن رسـالة  أمر جيد عموما لعدد مـن األسـباب  " التنوع"في هذا التقييم استنتاج بأن    أدرج  وعموما  .  منفصل

 بين ذلك التقييم الشامل     الترابطوتم شرح   .  التقييم حسب االقتضاء  بواب  تركيز في جميع أ    ينبغي أن تكون موضع      البيولوجي

وهذه االتفاقية، وال سيما برامج عملها على التنوع البيولوجي لألنظمة االيكولوجية للميـاه الداخليـة والتنـوع البيولـوجي                   

وقد تقدم .  تهكة في رعايريصفة رسمية أكبر وبوصفها شلمشاركة في ذلك التقييم بلوبعد ذلك قبلت األمانة دعوة .  الزراعي

 علـى   ، بالتعاون مع األمانة   ،ح أعده الفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية      اقتراهذا العمل على نحو جيد وأسفر عن        

 . عالقته بالري، الصدار وثيقة أكثر تفصيال عن عالقة التنوع البيولوجي بالزراعة، وال سيماالتقييمتوسيع نطاق مواضيع 

ت بحكم الضرورة عن الجدول الزمني المقترح       داحتالحظ األمانة أن أنشطة الفاو وشركائها ذوي الصلة، مهما           -٦١

ستؤدي على مدى السنتين المقبلتين الى      جارية  وهناك أنشطة   .  ما زالت تتقدم بطريقة ممتازة    ) ٦/٥مرفق وجداول المقرر    (

، وتحليل دراسـات الحالـة       أخرى  التنوع البيولوجي الزراعي وما يرتبط به من تقييمات        اجراء تقييم شامل لحالة واتجاهات    

 .والثغرات والفرص، وتوضيح احتياجات وفرص بناء القدرات، وتحديد أهم االجراءات للقيادات

---- 


