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  افتتاح االجتماع   - 1البند 
 منظمـة األغذيـة     انعقد االجتماع الثالث عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في مقر            .1

 . 2008شباط /  فبراير22 إلى 18من ) الفاو(والزراعة لألمم المتحدة 
 فتتاح االجتماع، شكراوفي .  2008شباط / فبراير 18 يوم االثنين  من صباح10تتح االجتماع في الساعة     اف .2

 إيطاليـا والفـاو علـى       رئيس الهيئة الفرعية، شكر حكومة    ) جمهورية إيران اإلسالمية  (السيد أصغر محمدي فاضل     
استضافة هذا االجتماع، وشكر بصفة خاصة الدكتور جاك ضيوف، المدير العام للفاو على جهوده الرامية إلى تعزيـز    

ـ الستعراضات المتعمقة لبرتغلب عليه ا  قال إن جدول أعمال االجتماع      و . التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي      يامجن
ة إلى ضياع التنوع دافع كانت الزراعة من بين أهم العناصر الوبينما.  لزراعة والغاباتل التنوع البيولوجي بشأنالعمل 

غيـر   الحراجة ت وكان. مستدامبشكل سكان ال عدد متزايد من فإن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في إطعام    البيولوجي،  
 لحفظ تقدم فرصا متاحة ياتهج ومنأساليب هناكلكن والتنوع البيولوجي، المستدامة بالمثل عنصرا دافعا رئيسيا لضياع 

 مشروع االستعراض المتعمق لتنفيذ برنامج ظهر وقد أ. لمنافعهالتنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وللتقاسم المنصف 
 . المـانحين مجتمـع   تقتضي مزيداً من العمل ومزيداً من الدعم من جانب األمانة و           األهدافالغايات و العمل أن بعض    

شـكر  و . مهمـين العمل ال  مر األطراف لتحسين تنفيذ برنامجي    م توصياته إلى مؤت   يقدت في هذا االجتماع     مهمة وتتمثل
ـ و بـين الـدورات،     تعقـد شاركة خبراء في االجتماعات التي      الحكومات التي ساعدت مساهماتها على م       اخصوص

 وهذا من شـأنه أن     هذا االجتماع،    حضورلالمفوضية األوروبية والسويد على رعايتهما لمشاركين من البلدان النامية          
 . العلميعالية للحواريضمن التوازن اإلقليمي ونوعية 

، وزيرالبيئـة    سـكانيو  السيد ألفونسو بيكـورارو   : ، أدلى ببيانات كل من    للرئيسفي أعقاب البيان االفتتاحي      .3
ة روما والذي تحدث بالنيابة عن مديني  مستشار شؤون البيئة ف،واألراضي والبحار في إيطاليا، والسيد داريو إسبوزيتو    

 .عمدة روما
يشكالن المتوسط األبيض قال السيد بيكورارو سكانيو إن ضياع التنوع البيولوجي وتغير المناخ في إقليم البحر  .4
د  وقد أك.  جماعية وتصحرةهجرعمليات  أزمات إنسانية وويمكن أن يؤديا إلى حدوثلنظم اإليكولوجية، لرئيسيا  يداهدت

 القيـام بعمـل عاجـل   تقرير التقييم الرابع الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ على الحاجة إلى  
 .  لتغير المناخ على إنتاج األغذية والصحة البشرية والتنوع البيولـوجي واالقتصـادات            ضار ال ثر للتصدي لأل  وطموح

 . ستراتيجيةاال مثل هذهة لمفيديصبح أداة أن ن التنوع البيولوجي ع" يشبه تقرير شتيرن " موثوق إصدار تقرير  من شأن و
 .  الغابـات  مسـاندة حفـظ   وقد شرعت إيطاليا مؤخراً في تنفيذ مشروع رائد بالتعاون مع شركة طيران وطنية كبيرة ل              

بـات   سنتاً الستزراع الغا   20 تصدرها كل تذكرة إلكترونية     ثمن شركة الطيران من     تخصص بموجب هذا المشروع،  و
 وحث المشاركين في االجتماع على إشـراك شـركات الطيـران    . لتنوع البيولوجيدارة اسليمة إلاستنادا إلى مبادئ    
مشروع العد التنازلي إلى سنة     " في   2005 وأضاف إن إيطاليا بوصفها عضواً منذ سنة         . مماثلة اتالوطنية في مبادر  

ور المتعلقة بـالتنوع البيولـوجي، ألن ضـياع التنـوع            القطاع الخاص في األم    إشراك بضرورة   بشدةتؤمن  " 2010
على أسـاس   من القطاعين العام والخاص     المجمعة   يجب استثمار األموال     ، ولذلك . يةاقتصادخسارة  البيولوجي يعني   

 . كوارثوقوع سليمة، قبل مشورة علمية 
 .  إلى اتساع مساحتهاتعود أيضا، بل  فحسبسبوزيتو إن شهرة روما ال تنحصر في آثارها القديمة السيد إوقال .5

يقضي  وتم اتخاذ قرار . خضراءيجب أن تظل ها أراضي في المائة من 67 بأنقضي للمدينة،  خطة رئيسية وقد أعدت
 من الحشرات، نوع 5 200 من النباتات ونوع 1 300فيها أكثر من وجد يمن األراضي التي     هكتار   40 000حماية  ب
بيولوجي التنوع  مثل هذا ال  حماية  للحاجة إلى    انظر و .  نوعاً من الطيور   140ا في ذلك    بم نوعاً من الفقاريات،     187و
 المناطق وسيتم اإلبقاء على . 2010إعالن العد التنازلي إلى سنة على  فإن السلطات المحلية لمدينة روما ستوقع ،غنيال

 شـجرة  500 000ع ازرسـت الجارية أخرى  وهناك مبادرة . بينهافيما بط وا الر مع زيادة في روما   الحالية  الخضراء  
شـروعاً  ، وهو يشمل م"روما تناصر كيوتو"إطالق مشروع  أيضا   وتم   . بتمويل مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص     
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 إلى هذا المشروع ويهدف . لتشييد مبني تقوم إمدادات الطاقة له على مبدأ االكتفاء الذاتي" االسابينز"مشتركاً مع جامعة 

 التنوع البيولوجي، وخصوصاً بزيادة الوعي بالكارثة التي        لحماية السلطات المحلية    في جهود الجمهور   إشراكتشجيع  
 . في حالة التقاعص عن العملستحدث 

العد التنازلي إلى مشروع   رئيس   ،ينكلروباستيان  ة روما، والسيد س   نمدي مستشار   ،رئيس السيد إسبوزيتو  الدعا   .6
 األمين التنفيذي ،غالف، والسيد أحمد ج2010زلي إلى سنة العد التنامشروع  سفير ،نونتيس، والسيد ألدو كو  2010سنة  

 . 2010 إلى سنة  العد التنازليمشروعة روما على مدينتوقيع حفل التفاقية التنوع البيولوجي، إلى المشاركة في 
أيضاً أمـام   وتحدث   . م للفاو  نائب المدير العا   ،بتلر. غالف، والسيد جيمس غ   ثم ألقى ببيانات كل من السيد ج       .7

 . المدير التنفيذي لمؤسسة الطبيعة اإلقليمية إلكوادور وكولومبيا، روساليا أرتياغا سيرانوالبروفيسورالهيئة الفرعية 
اجتماع للهيئة الفرعية    تهاستضافعلى   الدكتور جاك ضيوف     لمدير عام الفاو  شكره  عن  غالف  أعرب السيد ج   .8

التـي   المنظمة مساندة، والستمرار  تاريخ اتفاقية التنوع البيولوجيألول مرة في ية والتكنولوجية   للمشورة العلمية والتقن  
 .  لالتصال مع الفـاو    مسؤوالًعارة موظف متفرغ إلى أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ليعمل          إل يدل عليها القرار الموقع   

لها عن الحاجة إلى حفظ واستدامة اسـتخدام التنـوع          وقال إن الزراعة تحتل مكانة مركزية في التنمية وال يمكن فص          
إطعـام   وإن .  أيضا هدد األمن الغذائي  هي أخطار ت  هدد التنوع البيولوجي    تر  اخطأ ذلك ألن أي     . البيولوجي الزراعي 

 مـن  يشكل واحدا ،بما في ذلك التنوع البيولوجي للغابات ، باليين نسمة وحماية التنوع البيولوجي في الوقت ذاته        ةتسع
 ولما كانـت    . الحضري السريع  تحول وال  تغير المناخ  وهو تحد أدى إلى تفاقمه     ،واجه البشرية ى التي ت  كبرالتحديات ال 

 : بعنوان على مشروعهاالتهنئة إلى مدينة روما فقد وجه ، األرض تكسب أو تخسر في المدنعلى كوكبمعركة الحياة   
ع نصف ازراست، و2010 إلى سنة  العد التنازليمبادرةمام إلى وعلى قرارها االنض"  عاصمة التنوع البيولوجي:روما"

 وأثنى أيضـاً علـى   . مبادرة مدن كوريتيبا للتنوع البيولوجي إلىلتنضم أيضا   أيضا   روما   مدينة ودعا . مليون شجرة 
حة في هذه ضيف، على التزامها بحماية غاباتها والتوسع فيها، وعلى إشراكها جميع أصحاب المصل           ستإيطاليا، البلد الم  

ان " الالفتة الكبيرة التي تتصدر واجهة مبنى الفاو والمكتوب عليها           إلى استرعى االنتباه    وفي ختام كلمته،   . المبادرات
، وحث الهيئة الفرعية على بذل قصارى جهودهـا  " ، فلنعطه هذا الحق  شخص دائما وفي كل مكان هو الغذاء      حق كل   

 .  الحاليمن خالل أعمالها في االجتماع ، هذا الحق لكل شخصإنجازللمساعدة على 
 الحوار بين البيئة والزراعة، وتوثيق التعاون تعزيزعن قال السيد بتلر إن استضافة الفاو لهذا االجتماع تعبير   .9

 . بين الفاو واتفاقية التنوع البيولوجي، السيما وأن هذا االجتماع يركز على التنوع البيولوجي في الزراعـة والغابـات            
نـوع   والبد من حفـظ الت . د أن الفاو تشدد على األمن الغذائي ورفع مستويات التغذية وتحسين اإلنتاجية الزراعية     وأك

ة، والبد أيضاً من اتخاذ اإلجـراءات الالزمـة   ادممان سبل الرزق ولصالح األجيال الق من أجل ض  الحيوي  البيولوجي  
 أساسية بين قطاعات اإلنتاج والتنوع البيولوجي ال غنـى           وهناك روابط  . للعيش في عالم مستدام وأمن غذائي عالمي      

بشكل  وشدد على أن المحافظة على رأسمالنا الطبيعي وإدارته . عنها لتحقيق األمن الغذائي العالمي والتنمية المستدامة  
الفاو مشاكل حفظ    وقد عالجت    .  الدولية  الدولية واألهداف البيئية   األهداف اإلنمائية لبلوغ  أيضا   أمران حاسمان    مستدام

آزر من خـالل    تباع نهج متعدد التخصصات وإقامة الشراكات وتحقيق الت       إالتنوع البيولوجي واستدامة األمن الغذائي ب     
 لمناقشة هذه   أيضا محفال ت الفاو   قدم و . إدارة المعلومات والمساعدة التقنية ووضع وتنفيذ السياسات      األنشطة المتعلقة ب  
 مسـاندة لبا الفاو قر وت.  أحد التحديات المعقدة في وجه األغذية والزراعةكان تغير المناخ و. هابشأناألمور والتفاوض  

 .، والسيما من وزارة  البيئة واألراضي والبحار لهذا االجتماعمن إيطاليا اتلقته الذي ةالسخي
 الثـورة   فـي زمـن   أ   البيئة قد بد   ظالتوازن بين اإلنتاج الزراعي وحف     اختالل أرتياغا إن    البروفيسوروقالت   .10

التقليدية هي االحتياطي الرئيسـي للتنـوع       الزراعية  اإليكولوجية  نظم  المعرفة أن   اً بالرغم من    سائدالصناعية ومازال   
 وسيزداد فـي  ،ةقادملثين على مدى الثالثين سنة اللى أن سكان العالم سيزدادون بمقدار الث   إ التقديرات   تشير و . الجيني

 والسكن، بما يجـور علـى الموائـل         صحاح والرعاية الصحية واإل   ياهاألغذية والطاقة والم  الوقت ذاته احتياجهم إلى     
 بشـأن   القـرارات حكومات كثيرة تتخذ    في  ، ولكن    معروفة  وسائل ضمان الزراعة اإليكولوجية    والواقع أن  . الطبيعية
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 بدون اتصاالت كثيرة فيما بينها      ، وزارات البيئة والزراعة والمياه والغابات     بشكل منفصل من جانب   التنمية المستدامة   
 أضف إلى ذلك أن المزيد من التركيز أصبح ينصب على المحاصيل واألنشطة ذات     . بل وبدون اتصال على اإلطالق    

بين فيما   بتعزيز التعاون    ، وأحد أهداف التنمية المستدامة هو مكافحة الفقر       . القيمة التجارية، بما يفقر المستودع الجيني     
والبنى التحتية، وتبادل الموارد    النادرة   وزيادة اإلبداع واالستقاللية، واالستخدام الفعال للموارد البشرية         الجنوب،بلدان  

 ية أمر الطلب، واحترام حدود التغير المقبول       ولذلك البد من أن تدبر سياسات التنمية الوطن        . البشرية الجديدة وتدريبها  
 البصـمة تقليل  المعارف التقليدية واحترامها، و   ، بما في ذلك االعتراف ب     يتحوطمبدأ ال التباع   وإ في النظم اإليكولوجية،  

 ويعتبـر   .  ممارسات الزراعة التقليدية، ورصد نظم اإلنتاج الزراعي       ة، وذلك بإنشاء مناطق محمية، وحفظ     اإليكولوجي
 . الدولية بشأن التنمية المستدامة تحديا ولكنه ضرورياحترام االتفاقيات

 أعضاء المكتب وإقرار جدول األعمالانتخاب  - 2البند 
 وتنظيم العمل

  الحضور   –ألف 
الجزائـر، أنغـوال، أنتيغـوا وبربـودا،     :  التاليةخرىاألحكومات  الحضر االجتماع ممثلون عن األطراف و      .11

البرازيل، رسك،  البوسنة واله بنن، بوتان،   بليز،  أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بنغالديش، بلجيكا،       أرمينيا،  األرجنتين،  
الصين، كولومبيا، جزر القمر، الكونغو، جزر كوك،       تشاد، شيلي،   بوركينا فاصو، كمبوديا، الكاميرون، كندا،      بلغاريا،  

إثيوبيـا،  اسـتونيا،   إكوادور، السـلفادور،    دومينيكا،  ، الدانمرك،   كوبا، الجمهورية التشيكية  ،  كوت ديفوار كوستاريكا،  
 بيسـاو، هـايتي، هنغاريـا،    -غرينادا، غينيا، غينياغانا، ألمانيا،  جورجيا،  لندا، فرنسا،   فنفيجي،  الجماعة األوروبية،   

كيريباتي، الكويت، قيرغيزستان،   ايطاليا، اليابان، كينيا،    ايرلندا،  الهند، اندونيسيا، جمهورية إيران اإلسالمية،      أيسلندا،  
موريتانيـا،  جـزر مارشـال،     مـالي،   مالديف،  اليزيا،  ليبيريا، مدغشقر، م  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، لبنان،      

نيبال، هولندا، نيوزيلنـدا،    موزامبيق، ميانمار، ناورو،    المغرب،  واليات ميكرونيزيا الموحدة،    المكسيك،  موريشيوس،  
جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة      قطر،  البرتغال،  بولندا،  النيجر، نيجيريا، النرويج، باكستان، باالو، باراغواي، بيرو،        

السـنغال،   تومي وبرنسيبي، المملكة العربيـة السـعودية،   نساسانت لوسيا،  سانت كيتس ونيفيس،    رومانيا،  ولدوفا،  م
السـويد،  ، سري النكا، سـورينام، سـوازيلند    أسبانيا،  سلوفينيا، جنوب أفريقيا،    كيا،  وفاسلسيشيل، سنغافورة،   صربيا،  

أوغندا، تركيا، تركمانستان،   ، توغو، تونس،    الشرقيةند، تيمور   طاجيكستان، تايل الجمهورية العربية السورية،    سويسرا،  
أوكرانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وايرلندا الشمالية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الواليات المتحدة األمريكيـة،          

 . وزامبيافيتنام، اليمن، أوروغواي، فانواتو، 
متحدة والوكاالت المتخصصة وأمانات االتفاقيات والهيئات األخرى       حضر أيضاً مراقبون من هيئات األمم ال       .12

، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (GEF)، مرفق البيئة العالمية )الفاو(منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة : التالية
(IFAD) أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،(IPPC) ، علمي والتقني الاالستشاري الفريق أمانة(STAP)  التابع لمرفق

البيئة العالمية، البنك الدولي، أمانة اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة، أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، 
 ، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(UNDOALOS)شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار في األمم المتحدة  

، وجامعـة األمـم     (UNFF)، منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات       (UNEP)برنامج األمم المتحدة للبيئة     ،  )اليونسكو(
 . (UNU)المتحدة 

 : وكانت الهيئات التالية ممثلة أيضاً بمراقبين .13
Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT); Arab Center for the Studies 
of Arid Zones and Dry Lands; ASEED Japan (Youth NGO); Asociación ANAI; Asociacion de la 
Juventud Indigena Argentina; Association ANDES; BioNet-International; Bioversity International; 
BirdLife International; CARE International; CBD Alliance; CBDC Global Network; Center for 
International Forestry Research; COBASE-ECOSOC; Coecoceiba- FoE Costa Rica; Community 
Biodiversity Development and Conservation Nan Project, Hug Muang Nan Foundation; Conservation 
International; Consortium for the Barcode of Life; Convention on the Conservation of European 
Wildlife and Natural Habitats (Bern Convention); Council of Europe; Council of the Cree Nation of 
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Mistissini; Cree Outfitting and Tourism Association; Development Fund; Ecoagriculture Partners; 
ECONEXUS; ECOROPA; Ethio Organic Seed Action; European and Mediterranean Plant Protection 
Organization; European Bureau for Conservation Development; European Centre for Nature 
Conservation (ECNC); European Environment Agency; Federacion de comunidades Nativas 
Fronterizas del Putumayo; Federation of German Scientists; Fondo Ambiental - Ecuador; Forest 
Peoples Programme; Forest Trends; Forum Environment & Development; Foundation for 
International Environmental Law and Development; Friends of the Earth International; Friends of the 
Siberian Forests; Fundacion Natura Regional (Ecuador & Colombia); Georg-August-Universität 
Göttingen; Global Biodiversity Information Facility; Global Canopy Programme; Global Forest 
Coalition; Global Invasive Species Programme; Greenpeace; Humanist Institute for Development 
Cooperation; Indigenous Information Network; Indonesian Forum for Environment; Institute for 
Biodiversity; Instituto Comunitario de Biodiversidad y Cultura; Inter-American Biodiversity 
Information Network; International Centre of Insect Physiology and Ecology; International Chamber 
of Commerce; International Collective in Support of Fish Workers; International Council on Mining 
and Metals; International Federation of Agricultural Producers; International Foundation of Organic 
Agricultural Movements; International Indian Treaty Council; International Indigenous Forum on 
Biodiversity; International Institute for Environment & Development; International Peasant 
Movement - Via Campesina; International Petroleum Industry Environmental Conservation 
Association; International Seed Federation; International Tropical Timber Organization; International 
Water Management Institute (CGIAR Centre); IUCN - The World Conservation Union; Kalinga 
Mission for Indigenous Children and Youth Development; Kijabe Environment Volunteers 
(EcoAgriculture Partners); League for Pastoral Peoples and Endogenous Livestock Development; 
Letloa Trust; Massachusetts Institute of Technology (MIT); Ministerial Conference on the Protection 
of Forests in Europe; NABU - German Nature and Biodiversity Conservation Union; National 
Wildlife Institute - Bern Convention; Nature Kenya/Birdlife International; Netherlands Center for 
Indigenous Peoples; Oceania Pollinator Initiative; Ole Siosiomaga society (OLSSI); Ornamental 
Aquatic Trade Association; Pet Industry Joint Advisory Council; Platform for Agro-biodiversity 
Research - Bioversity International; Practical Action; Pro Wildlife; Progressio - Changing Minds - 
Changing Lives; Public Research and Regulation Initiative; Regional Agenfy for Parks (A. R. P.  
Lazio); Regional Forest Cooperation – Germany; Russian Association of Indigenous Peoples of the 
North (RAIPON); Safari Club International Foundation; Servicio de Conservación de Especies de la 
Conselleria de Medio Ambiente; Smithsonian Institution; South East Asia Regional Institute for 
Community Education; South Pacific Regional Environment Programme (SPREP); Southeast Asia 
Regional Initiatives for Community Empowerment (SEARICE); Tebtebba Foundation; The Nature 
Conservancy; The Nature Conservancy Society of Japan; Tropical Soil Biology and Fertility (TSBF) 
Institute of CIAT; Universidad dos Açores; Universidade Federal de Santa Catarina; Universita 
Partenopae Napoli; University of Reading; University of Rome - La Sapienza; University of Tokyo; 
USC – Canada; Vetaid Mozambique, Gaza Food Security Project; VIOLA; Wildlife Conservation 
Society (WCS); World Forum of Fisher Peoples (WFFP); World Ocean Council; World Rainforest 
Movement; World Wide Fund for Nature (WWF).  

 انتخاب أعضاء المكتب    –باء 
 31 إلـى    20 في كوريتيبـا مـن       دنعق الم ،طبقاً للمقررات التي اتخذها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن         .14

 28نعقـد فـي مونتريـال مـن      اتخذتها الهيئة الفرعية في اجتماعها الحـادي عشـر الم          يت، وال 2006آذار  /مارس
 6 إلـى    2نعقد في باريس مـن      ، واجتماعها الثاني عشر الم    2005كانون األول   / ديسمبر 2تشرين الثاني إلى    /نوفمبر
، تألف مكتب االجتماع الثالث عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيـة والتكنولوجيـة مـن                2007تموز  /يوليو

 :األعضاء التالية أسماؤهم
 )جمهورية إيران اإلسالمية(السيد أصغر محمدي فاضل   :الرئيس

 )المكسيك (ز هيزيكيو بينيتيدالس :نواب الرئيس
 )تشاد(السيد حبيب غادمي 

 )تركمانستان(ارييفا كاآلنسة شيرين 
 )باالو(السيد جويل مايلز 

 )النمسا(اآلنسة غابرييل أوبرماير 
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 )غرينادا(السيد لينوس سبنسر توماس 
 )رومانيا(السيد أنغيلوتا فادينيانو 

 . )لمتحدةجمهورية تنزانيا ا(السيد روسون بنييل يونازي 
 . لالجتماعامقررنائب رئيس الهيئة الفرعية،  ،)رومانيا(أنغيلوتا فادينيانو  السيد  يعملواتفق على أن .15
ماري  أعلن الرئيس أن اآلنسة آن    ،  2008شباط  / فبراير 18في الجلسة العامة األولى لالجتماع، المنعقدة في         .16
 وقـال إن أوروبـا   . ها ولم يعد بإمكانها العمل عضواً في المكتـب قد تقلدت مسؤوليات جديدة في بلد  ) سترالياأ (توا

 في عضوية المكتب تمحل اآلنسة وا) النرويج(خرى قد اقترحت أن تحل اآلنسة تون سولهوغ األمجموعات الالغربية و
حضـور   وفي غياب أي اعتراض على هذا االقتراح، دعا اآلنسة سولهوغ إلـى           . حالياعتباراً من نهاية االجتماع ال    

 . مراقب بصفة اجتماعات المكتب
فـي  نصـها  لهيئة الفرعية، الـوارد  ل  التشغيل الموحدةةطريق من   9 وفقاً للفقرة    ،إنهالرئيس بعد ذلك ب    ذكّرو .17

 في عضوية المكتب، من المتوقع      لتحقيق التناوب  الصادر عن مؤتمر األطراف، وتوخياً       8/10المرفق الثالث بالمقرر    
 ليحلوا محل األعضاء    ،حالي ابتداء من نهاية االجتماع ال     ،لفرعية أربعة أعضاء جدد لمدة اجتماعين     أن تنتخب الهيئة ا   

دعا أعضاء المكتب إلى التشاور مع و . ية تنزانيا المتحدةر غرينادا وباالو ورومانيا وجمهوانتهت مدة خدمتهم منالذين 
 . مجموعاتهم اإلقليمية لترشيح األعضاء الجدد

 األعضـاء التاليـة     ة الفرعية ، انتخبت الهيئ  2008شباط  / فبراير 22 العامة السابعة، المنعقدة في      في الجلسة  .18
 محل أعضاء المكتب من غرينـادا،  واحليهاية االجتماع الحالي، لاجتماعين، تبدأ في نللعمل في المكتب لمدة   أسماؤهم

 نسـة واآل) نيبال(ل  ي كريشنا شاندرا بود   سيد، ال )ونست(السيد نبيل حمادة    : رومانيا وجمهورية تنزانيا المتحدة   وباالو،  و
 . لفترة ثانية مدتها اجتماعين) غرينادا(وانتخب السيد لينوس سبنسر توماس  . )البوسنة والهرسك(فيتش نوسنكا بارودا

  إقرار جدول األعمال   –ج 
 جدول األعمال التالي ،2008باط ش/ فبراير18نعقدة في الجتماع، المل األولى أقرت الهيئة الفرعية في الجلسة .19

علــى أســاس جــدول األعمــال المؤقــت الــذي أعــده األمــين التنفيــذي بالتشــاور مــع أعضــاء المكتــب  
(UNEP/CBD/SBSTTA/13/1): 

 .افتتاح االجتماع -1

 .قرار جدول األعمال وتنظيم العملانتخاب أعضاء المكتب وإ -2
 :استعراض متعمق لتنفيذ برامج العمل بشأن -3

 التنوع البيولوجي الزراعي؛ 3-1
 .التنوع البيولوجي للغابات 3-2

 :2010القضايا العلمية والتقنية ذات الصلة بتنفيذ هدف  -4
 بعض األنشطة على    تأثيراتخيارات لمنع وتخفيف    : التنوع البيولوجي البحري والساحلي    4-1

 الجغرافيالبيولوجي  يكولوجية ونظم التصنيف     والمعايير اإل  ،موائل مختارة في قاع البحار    
 حماية؛ال إلى تحتاجلمناطق البحرية التي ل

التطورات الحديثة بشأن معايير تعيين     : يكولوجية للمياه الداخلية  التنوع البيولوجي للنظم اإل    4-2
 وتبسيط إجراءات العمل وتنسيق أطر اإلبالغ الوطني بين اتفاقية التنـوع            ،مواقع رامسار 

 البيولوجي واتفاقية رامسار؛
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 تقرير عن المشاورات المتعلقة بالمعايير الدولية؛: األنواع الغريبة الغازية 4-3
 اتفاقيات داخل إطارتغير المناخ تعالج بعضها البعض  تساند  خيارات ألنشطة   : تغير المناخ  4-4

 ريو الثالث؛
 . القضايا الجديدة والناشئة المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام 4-5

 وزمان ومكان االجتماعين الرابع عشر والخامس عشر للهيئـة          ،مشروعا جدولي األعمال المؤقتين    -5
 .الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 . اعتماد التقرير واختتام االجتماع -6
  تنظيم العمل   –دال 

لرئيس عن تحسين المناقشة العلمية والتقنية  كان أمامها مذكرة من ا     العمل، الهيئة الفرعية في تنظيم      لدى نظر  .20
 . (UNEP/CBD/SBSTTA/13/1/Add.2) حاليوالتكنولوجية في االجتماع ال

 تلخـيص  كانة وثيقممثلي البرازيل واألرجنتين، شرح الرئيس أن القصد من تلك ال   من  رداً على استفسارات     .21
 وفي حالـة    . ل إنه سيلتمس توافق اآلراء حول كل مسألة        وقا . لمناقشات في االجتماع  ل تسهيالً   ،الممارسات الماضية 

سـيحيل الخيـارات أو   فإنه واحدة فقط وهي عدم ظهور توافق في اآلراء حول نصوص مختلفة ولكنها صائبة علمياً،           
، فإن كل مسألة تطرح دون أن تكون علمية أو تقنية أو تكنولوجيـة  وبالمثل . لى نظر مؤتمر األطراف إالحلول البديلة   

 وأضاف إنه يدرك أن هذه المذكرة لم توزع إال في وقت قريب ولكـن            . المعنى المطلق ستحال إلى مؤتمر األطراف     ب
 بصيغة متفق عليها لم توضع فيها اللمسات األخيرة إال في اجتماع عقد في جنيف وفودذلك يعزى إلى أنه أراد موافاة ال

 . ه لهاامتنانا، وأعرب عن  بتمويل من حكومة النمس،2008 كانون الثاني/في يناير
الجتماع أن تجتمع بوصفها لجنـة      لقاً لتوصية المكتب، قررت الهيئة الفرعية في الجلسة العامة االفتتاحية           وف .22

والسيد هيزيكيـو   ) ران اإلسالمية جمهورية إي (الرئاسة المشتركة من جانب السيد أصغر محمدي فاضل         تحت   ،جامعة
التنـوع  التنوع البيولـوجي الزراعـي و     : االستعراضات المتعمقة  (2-3 و 1-3 ينبندة ال ـلمناقش) المكسيك (يزبنيت

القضايا الجديدة والناشئة المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه    (5-4، والبند   )، على التوالي  اتـالبيولوجي للغاب 
 . )طريقة العمل لمعالجة القضايا الجديدة والناشئة: المستدام

  الثالـث عشـر  للعمل أثناء اجتماعها الهيئة الفرعية أن تنشئ فريقين عاملين مفتوحي العضوية        قررت أيضاً  .23
التنـوع البيولـوجي     (1-4 لينظر في البندين     ،)النمسا( برئاسة اآلنسة غابرييل أوبرماير      ،الفريق العامل األول  : وهما

 والمعايير اإليكولوجية ،تارة في قاع البحار بعض األنشطة على موائل مخأثرخيارات لمنع وتخفيف : البحري والساحلي
التنوع البيولـوجي للـنظم      (2-4، و   )حمايةال إلى   تحتاجلمناطق البحرية التي    ل البيولوجي الجغرافي ونظم التصنيف   

 وتبسيط إجراءات العمل وتنسيق أطر ،التطورات الحديثة بشأن معايير تعيين مواقع رامسار: اإليكولوجية للمياه الداخلية
ـ  برئاسة السيد لي، والفريق العامل الثاني؛)إلبالغ الوطني بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار   ا وس سبنسـر  ن

، )لمتعلقة بالمعايير الدوليـة تقرير عن المشاورات ا: األنواع الغريبة الغازية (3-4للنظر في البندين ) اغريناد(توماس  
 .) اتفاقيات ريو الثالثداخل إطارتغير المناخ  تعالجبعضها البعض اند تسألنشطة خيارات : تغير المناخ (4-4 و

    أعمال الفريقين العاملين-هاء 
التنـوع   (1-4نظـر فـي البنـدين    لل) النمسا(نسة غابرييل أوبرماير الفريق العامل األول برئاسة اآل    اجتمع   .24

طة على موائل مختارة في قاع البحار، والمعايير    خيارات لمنع وتخفيف أثر بعض األنش     : البيولوجي البحري والساحلي  
التنـوع   (2-4، و )اإليكولوجية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي في المناطق البحرية التي تحتاج إلـى الحمايـة            

 وتبسيط إجـراءات  ،التطورات الحديثة بشأن معايير تعيين مواقع رامسار    : البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية    
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وعقد الفريق العامل ثالث جلسات ).  العمل وتنسيق أطر اإلبالغ الوطني بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار         
 .2008شباط / فبراير21واعتمد تقريره في جلسته الثالثة المنعقدة في .  2008شباط / فبراير21 إلى 19من 
، اجتمع 2008شباط / فبراير18ولى لالجتماع، المنعقدة في حسبما قررت الهيئة الفرعية في الجلسة العامة األ .25

: األنواع الغريبة الغازيـة   (3-4للنظر في البندين    ) غرينادا(الفريق العامل الثاني برئاسة السيد لينوس سبنسر توماس         
تعـالج  لبعض  بعضها ا تساند  ألنشطة  خيارات  : تغير المناخ  (4-4و  ) تقرير عن المشاورات المتعلقة بالمعايير الدولية     

.  شـباط / فبرايـر 21 إلـى  19ات من جلس ثالثامل  وعقد الفريق الع).  اتفاقيات ريو الثالثداخل إطارتغير المناخ   
 . 2008شباط / فبراير21واعتمد التقرير الحالي في جلسته الثالثة المنعقدة في 

  لبرامج العمل االستعراض المتعمق   - 3البند 
 وجي الزراعي التنوع البيول   1-3البند 

ـ الجتمـاع، الم  ل من جدول األعمال في الجلسة الثانية        1-3نظرت اللجنة الجامعة في البند       .26  18دة فـي    نعق
 مذكرة من األمين التنفيذي عن االستعراض       كان أمام الهيئة الفرعية   لدى نظرها في هذا البند،       و . 2008شباط  /فبراير

 هـذه  وتضـمنت  . UNEP/CBD/SBSTTA/13/2)(بيولوجي الزراعـي  التنوع الشأن برنامج العمل بتنفيذ  المتعمق ل 
المذكرة أيضاً نتائج دراسة عن انطباق مبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية بشـأن االسـتخدام المسـتدام للتنـوع                   

ـ  ، وكان أمام اللجنة الجامعة أيضاً     .  التنوع البيولوجي الزراعي   بشأنعمل  الالبيولوجي الزراعي على برنامج      ائق كوث
  الزراعـي   التنـوع البيولـوجي    بشأن، معلومات موجزة من التقارير الوطنية الثالثة عن تنفيذ برنامج العمل            إعالمية

(UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/1)           بشـأن ، ومذكرة من األمين التنفيذي عن االستعراض المتعمق لبرنامج العمل 
ذكرة من األمين التنفيذي عـن اإلسـهام فـي       ، وم (UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/2)التنوع البيولوجي الزراعي    

 (UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/3 التنـوع البيولـوجي الزراعـي        بشأناالستعراض المتعمق في برنامج العمل      
، ومذكرة من األمين التنفيذي عن انطباق مبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية بشأن االسـتخدام  Corr. 1)وتصويبها 

، (UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/4)لتنوع البيولوجي الزراعي الستخدام المستدام لجي على االمستدام للتنوع البيولو
  عن القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الزراعي والتي حددها االتحاد الدولي للمنتجـين الـزراعيين   رسالةو

(IFAP) (UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/17) . 
 بين الربط عن إلى تقديم عرض ،اية النباتاتوق أمين االتفاقية الدولية ل،نمورر ك الرئيس المشارك السيد بيتدعا .27

 . الزراعة والبيئةجدولي أعمال 
 سـنة  باليين نسمة بحلـول      9 إلطعام في المائة    50 بنسبة   زيادته بج ي الغذائينمور إن اإلنتاج    قال السيد ك   .28

طعمـة ذات األسـاس      نحو المزيد مـن األ     الغذائيالتحول  إن النمو االقتصادي يرتبط ب    ف وعالوة على ذلك،   . 2050
 واألسمدة  اآلفاتمبيدات  زيادة االعتماد على     تقليدياً على    تنطوي ،الطلبذلك   تلبية اإلنتاج ل   وكانت زيادات  . الحيواني

من االعتماد  التقليدية و اإلنتاج  مستلزمات  وثمة حاجة إلى تحول في المفهوم من االعتماد على           . وكثرة استخدام المياه  
ن القطـاع   وحقيقـة أ   .  الموارد الجينية  اءعتمد على ثر  تي  تف على الكيماويات إلى أشكال التكثيف البيولوجي ال       مكثال

ول اوجد ةول األعمال البيئياجد بين آزر فرصاً للتقدمللمشورة البيئية والضغط البيئي يأكثر انفتاحا اآلن أصبح الزراعي 
ات  أكبـر لغـزو  هناك خطر ،ائيغذومع إطالة سالسل اإلمداد ال     . ةعويص التحديات   أضاف أن  و . ةاألعمال الزراعي 

، مثل االحترار العالمي وأحداث      كما إن ظواهر تغير المناخ     .  أجمع  العالم في تحركات المنتجات الزراعية     اآلفات من 
 في الزراعة من االعتماد على  لغير أن االنتقا   . الطقس الشديدة والجفاف، ستؤثر جميعاً على األرض المتاحة لإلنتاج        

 تفيد أيضاً في ضمان استدامة إنتـاج الوقـود          ،الكيماويات إلى االعتماد على الموارد البيولوجية سيفتح فرصاً للتكيف        
، المقترنـة بتثقيـف      الرشـيدة   نجحت السياسات الحكومية   ، وكلما تحسن فهم التنوع البيولوجي الزراعي      . البيولوجي

للتنـوع   مـديرين    باعتبارهم ينعرازمالإلى   لنظر وينبغي ا  . مثل إنتاج األرز والبقول والقطن    زراع، في مجاالت    مال
 اتخاذ إجراءات فعالة ضد القوى التي تشجع ينبغي ، وفي الوقت ذاته. لمصانع تنتج األغذيةالبيولوجي بدال من مديرين 
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ات ، وعدم االنتباه إلى الخدميضا األرستخدامل في اوالتحوقصير األجل، ر المستدامة، مثل التخطيط  الزراعة غي  على
 . م اإليكولوجياقدمها النظيالتي 

ية وراثالموارد الب المعني منظم المؤتمر التقني الدولي     ،)سويسرا( الرئيس المشارك السيد فرانسوا بيتو       دعاثم   .29
عرضا بالنيابة عن رئيس ، ليقدم 2007أيلول /ألغذية والزراعة، الذي عقد في إنترالكن بسويسرا في سبتمبرالحيوانية ل

 .ذلك المؤتمر
ألغذيـة  وراثية الحيوانية ل  الموارد ال المعني ب قال السيد بيتو إن النتيجة الرئيسية للمؤتمر التقني الدولي األول            .30

عـالن  إ "من خـالل  ت هذه الخطة    عتمدا فقد   . ية الحيوانية وراث خطة العمل العالمية للموارد ال     مادتعاوالزراعة كانت   
ام ألغذيـة والزراعـة، واعتـرف بإسـه       وراثية الحيوانية ل   بالحاجة إلى حفظ تنوع الموارد ال      اعترفالذي  " إنترالكن

الخسـارة  والحظ ضخامة ية الحيوانية، وراثاألصلية في استدامة استخدام وتنمية وحفظ الموارد ال     المجتمعات المحلية و  
 واعترف اإلعـالن  .  للخطرالسالالت المعرضةراءات عاجلة لحفظ  الماشية، ونادى باتخاذ إج   سالالتة في   تواصلالم

 الحكومـات   واعترف بمسـؤولية   الحيوانية،   بالنسبة للموارد الوراثية   البلدان واألقاليم والشعوب     باالعتماد المتبادل بين  
 من 7  و1غ الهدفين ، هي واإلعالن، إسهاماً عظيماً في بلو وتشكل خطة العمل.  العالميةفي تنفيذ خطة العملالوطنية 

 وضع إطار دولي متسق إلدارة التنوع البيولوجي الزراعي بطريقة وعالمة على الطريق نحواألهداف اإلنمائية لأللفية، 
 ويتوقف النجاح في تنفيذ خطة العمل العالمية على التعاون بين جميع القطاعات المعنية، وعلى حشد الموارد                 . حكيمة

 .البشرية والمالية الوافية
 المتحدثون الرئيسيون وض التي قدمها هذا البند في ضوء العرإلى مناقشة الرئيس المشارك اللجنة الجامعة دعا .31

 التنـوع البيولـوجي الزراعـي       بشـأن األمين التنفيذي عن االستعراض المتعمق لتنفيذ برنامج العمـل          من  ومذكرة  
(UNEP/CBD/SBSTTA/13/2). 

الصين، كولومبيا، إكوادور، السلفادور، إثيوبيا، شيلي، تين، بلجيكا، البرازيل، كندا، أدلى ببيانات ممثلو األرجن    .32
نيوزيلندا، لندا،  هوالجماعة األوروبية، فيجي، ألمانيا، غانا، الهند، إندونيسيا، اليابان، ليبيريا، ماليزيا، المكسيك، نيبال،             

 ليشـتي، تركيـا،   –تيمـور  تايلنـد،    العربية السـورية،     النرويج، بيرو، بولندا، قطر، سلوفينيا، سويسرا، الجمهورية      
 . أوروغواي، واليمن، )لنيابة عن المجموعة األفريقيةبامتحدثا (جمهورية تنزانيا المتحدة تركمانستان، أوغندا، 

، وبرنامج األمـم    (CGIAR) لبحوث الزراعية الدولية  ة ل  االستشاري الجماعةأدلى أيضاً ببيانات ممثلو الفاو، و      .33
 .لمتحدة للبيئةا

ة  الزراعي، وفرقة العمل التابعة لغرفة التجار   أدلى ببيانات ممثلو البرنامج األساسي لبحوث التنوع البيولوجي        .34
، والمنتدى الدولي للشـعوب      البيولوجي معلومات التنوع لالدولية والمعنية باتفاقية التنوع البيولوجي، والمرفق العالمي        

 . بيولوجياألصلية المعني بالتنوع ال
د ـلبنالنظر في ا  اللجنة الجامعة   ، استأنفت   2008شباط  / فبراير 19في  المنعقدة  في الجلسة الثالثة لالجتماع،      .35

 .  من جدول األعمال3-1
 . "فيا كامبسينو"منظمة السالم األخضر ومنظمة كل من  أدلى ببيان ممثال .36
مسـودة  بالبحث   اللجنة الجامعة    تناولت،  2008شباط  /راير فب 20دة في   نعقالجتماع، الم لفي الجلسة الرابعة     .37

 .  من جدول األعمال1-3بشأن البند المتشاركان توصية أعدها الرئيسان 
ا، كولومبيا، كـوت ديفـوار، كوبـا،        كندستراليا، البرازيل، بوركينا فاصو،     أأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين،      .38

ندونيسيا، المكسيك، المغرب، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بيرو، بولندا، اا، الجماعة األوروبية، ألمانيا، غانا، غيني  
بالنيابة عن مجموعة   متحدثا أيضا   (تركمانستان   ،المملكة العربية السعودية، السنغال، سلوفينيا، السويد، سويسرا، تركيا       

 . ، والمملكة المتحدة)أوروبا الوسطى والشرقية
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 . مثل منظمة األغذية والزراعةأدلى ببيان أيضا م .39
شـبكة  ال، و(ETC Group) والتركيـز  فريق العمل المعني بالتحات والتكنولوجيـا  ممثلو أخرىأدلى ببيانات  .40

، والمنتدى الـدولي    (IFAP) ، واالتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين    (CBDC)  التنوع البيولوجي  حفظلتنمية   المجتمعية
قليمية لجنوب شـرق آسـيا      جراءات العملية، والمبادرات اإل   تنوع البيولوجي، ومبادرة اإل    المعني بال  للشعوب األصلية 

 . (SEARICE) المعنية بتمكين المجتمعات المحلية
طار إ مسودة التوصية، في االستمرار في بحث وافقت اللجنة الجامعة على ،الجتماعلفي نهاية الجلسة الرابعة  .41

 .  في جلسة رسميةللمناقشةنقح نص مب بغية الخروجفريق اتصال، 
 اإلجراء المتخذ من الهيئة الفرعية

 سـودة ، تناولت الهيئة الفرعية بحـث م      2008شباط  / فبراير 22في الجلسة السادسة لالجتماع، المنعقدة في        .42
 برنامج العمل بشأنتنفيذ ن استعراض ع،   التي قدمها الرئيسان المتشاركان    UNEP/CBD/SBSTTA/13/L.2التوصية  

 اباعتبارهشفهيا، بعد تعديلها  ، التوصيةسودةآلراء، اعتمدت الهيئة الفرعية م    لوبعد تبادل     .التنوع البيولوجي الزراعي  
 .يرد نصها في المرفق بالتقرير الحاليالتي ، 13/1التوصية 

  التنوع البيولوجي للغابات   2-3البند 
 19فـي   المنعقـدة   الجتمـاع،   ل الثالثة   جلسةالال في    من جدول األعم   2-3في البند   نظرت اللجنة الجامعة     .43

 مذكرة من األمين التنفيذي عن اسـتعراض        لدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية         و . 2008شباط  /فبراير
 ، كوثـائق   أيضاً ها وكان أمام  . (UNEP/CBD/SBSTTA/13/3) التنوع البيولوجي للغابات     بشأنتنفيذ برنامج العمل    

 التنـوع البيولـوجي للغابـات       بشـأن استعراض تنفيذ برنامج العمل الموسـع       عن   أساسية   معلوماتوثيقة  ة،  إعالمي
(UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/5)      البيئية والثقافيـة واالجتماعيـة       تأثيرات، ومذكرة من األمين التنفيذي عن ال - 

 لتـأثيرات ، وتجميع لآلراء عن ا    (UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/6) وراثياة  حورألشجار الم المحتملة ل االقتصادية  
 UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/7)يـاً  وراثة حورألشجار المل ةاالقتصادية المحتمل -واالجتماعية البيئية والثقافية 
and Add. 1) القطاعات لحفظ التنوع البيولوجي للغابات واستخدامه شتركة بين عن النهج الممحفظة أدوات، ومسودة 

أزمة لحـوم   : حفظ واستدامة استخدام الموارد البرية    " ، وورقة بعنوان  (UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/8)المستدام  
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/8) "حيوانات األدغال

ليقـدم عرضـاً   ) منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة   ( الرئيس المشارك السيد خوسيه أنطونيو برادو        دعا .44
ير العام المساعد لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ورئيس الشراكة التعاونيـة             المد ،ان هينو يبالنيابة عن السيد    

 .الغاباتشأن ب
 العالم، وهي موئل لثلثي جميع      المساحة الكلية ألراضي   في المائة من     30قال السيد برادو إن الغابات تشكل        .45

 مليون نسمة وتوفر الفواكـه واألعشـاب        1.6األرض، وتوفر سبل الرزق ألكثر من       كوكب  األنواع التي تعيش على     
 ويعتمد على الغابات ستون مليون نسمة       .  في المائة من سكان البلدان النامية      80 ألكثر من    لألغراض الطبية والتغذية  

، كمـا أن    بمعدل يثير االنزعاج   العالم   قائمة على مستوى   ومع ذلك فإن إزالة الغابات مازالت        . من الشعوب األصلية  
ومع ذلك، فإن اهتماما متزايدا يوجه اآلن إلـى          . ة الدفيئ  في المائة من انبعاثات غاز     17 يستأثر بنسبة    اجةالحرقطاع  

 الغابـات الطبيعيـة،     لى الضغط ع  تفالمستزرعة التي خف   الغابات   عددزاد  فقد   . حفظ التنوع البيولوجي في الغابات    
 مخصـص  منهـا  في المائة 24، فإن  األخرىخشابمنتجات األ أغلبيتها للحصول على األخشاب وإدارةوبالرغم من   

 بيانات جديدة عن معدالت إزالة الغابات، 2010 لسنةموارد الغابات العالمي لتقييم ال وسوف يشمل . يةحماالألغراض  
 بحلول وسيجري   . وخطوطاً توجيهية بشأن نشر المعلومات وتحسين نوعية البيانات عن مخزون الكربون في الغابات            

إلى تحسين  (CPF)الغابات شأن  بعاونية الشراكة التوتهدف .  في العالمية للغاباتوراثتقييم لحالة الموارد ال 2013 سنة
 ضياع غطاء الغابات، وعقدت مؤخراً حواراً استراتيجياً عن سبل التعجيل بأوجه التقـدم وبنـاء       عكسإدارة الغابات و  
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االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، باالشتراك       الخطوط التوجيهية الصادرة عن     تشكل   و .  جديدة تحالفات

بشأن حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي في غابات إنتاج  (IUCN/ITTO)ية المدارمع المنظمة الدولية لألخشاب 
ات، مـع حفـظ    الطلب المتزايد على منتجات الغابتلبية تشكل هي أيضاً أداة عملية للمساعدة على     ،يةمداراألخشاب ال 

جـدول األعمـال   مكانة بارزة فـي  اآلن أكثر من أي وقت مضى  والغابات تحتل    . التنوع البيولوجي في الوقت ذاته    
 موارد غاللحفظ واستوإلى إجراءات عملية لمساعدة الناس على إدارة    أن يترجم هذا االهتمام      ويجب،  السياسي الدولي 

 . عيشالغابات بما يوفر لهم سبل ال
، (CIFOR)ة الدولية   يجاالحرلبحوث  المركز   سيمور، المدير العام     يس الرئيس المشارك اآلنسة فرانس    عادثم   .46

 . ألسباب الكامنة وراء إزالة الغاباتإجراءات السياسات المحتملة لمعالجة التقدم عرضاً عن 
، وقالت مناختغير ال البيولوجي وة الغابات والتنوعاسترعت اآلنسة سيمور االنتباه إلى الروابط القائمة بين إزال .47

نظم اإليكولوجية للغابات  على الكبير ومتزايد أثرإن تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية دل على أن تغير الموائل أسفر عن 
التحول الذي أوجبه التوسـع الزراعـي،       :  الغابات وتدهور بيئتها هي    المباشرة إلزالة  األسباب الرئيسية    إن . يةمدارال

اع األخشاب بطريقة تلغي استدامتها، بما في ذلك استخدام طرق بائسة وغير قانونية لقطـع أشـجار الخشـب،                   واقتط
 ارتفاع أسعار ينعكس في األسواق الذي  فشل وهناك أسباب أخرى مثل      .  والسيما شق الطرق   ،وتطوير البنى األساسية  

، وإخفاق  بدون تحديدالبيولوجي والنظم اإليكولوجيةخدمات التنوع ظلت فيه أسعار وقت أللياف، في األغذية والوقود وا
 ولذلك فـإن أهـم      . تباع سياسات مضللة  إ إنفاذ القوانين و   ضعف بما فيها غموض حقوق الملكية و      ،األساليب اإلدارية 

 وتوطيـد اآلليـات     ؛المباشر التنظيم حوافز إيجابية، وتعزيز     دخال وإ ؛نات الضارة اعإلغاء اإل : الخيارات األساسية هي  
 مسـتوى   زيـادة ها، وينبغي   لى إزالة الغابات وتدهور    وينبغي تقليل ربحية األنشطة المفضية إ      . والمؤسسات اإلدارية 

ها ت من انحسار الغابات وتدهورنبعاثا ويشكل هدف ترشيد سياسات خفض اإل. (SFM) المستدامة لغاباتاإدارة ربحية 
 . (UNFCCC) طارية بشأن تغير المناخ األمم المتحدة اإلفرصة للتعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية

 ، ألقي ببيانات ممثلو األرجنتين، النمسا، بنغالديش، بلجيكا، بوركينا فاصو، كندا، الصـين           هذه العروض،  بعد .48
انا، إندونيسيا، جماعة األوروبية، فيجي، فنلندا، فرنسا، غال، إثيوبياكولومبيا، كوستاريكا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، 

، ماليزيا، المكسيك، موزامبيق، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، باكسـتان،     )لنيابة عن المجموعة األفريقية   بامتحدثا  (ليبيريا  
، سـلوفينيا، سـوازيلند،     )ةبالنيابة عن مجموعة أوروبا الوسطى والشـرقي      (صربيا  البرتغال، قطر، جمهورية كوريا،     

تـونس،  ، )ن مجموعة آسيا والمحـيط الهـادئ    بالنيابة ع أيضا   متحدثا( العربية السورية    الجمهوريةالسويد، سويسرا،   
 .واليمن

 . Econexusأدلى ببيان أيضا ممثل  .49
 مسـودة  بحـث  ت اللجنة الجامعة تناول،  2008شباط  / فبراير 21دة في   نعقالجتماع، الم لفي الجلسة الخامسة     .50

 .  من جدول األعمال2-3ن البند  بشأ المتشاركينمقدمة من الرئيسينتوصية 
ستراليا، النمسا، بنغالديش، بلجيكا، البرازيل، بوركينا فاصو، كندا، شـيلي،          أأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين،      .51

إثيوبيا، الجماعة األوروبية، واليات ميكرونيزيا الموحدة، فنلندا، فرنسـا، ألمانيـا،        الدانمرك،  الصين، كولومبيا، كوبا،    
يتي، ليبيريا، ماليزيا، مالي، موريتانيا، المغرب، نيبال، نيوزيلندا، النـرويج، السـنغال، سـلوفينيا، السـويد،              ها غانا،

المملكة ،  )جموعة أوروبا الوسطى والشرقية   عن م متحدثة  (تركمانستان  سويسرا، الجمهورية العربية السورية، تونس،      
 .ايالمتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وأوروغو

اتحاد العلماء ، و(ETC Group) والتركيز فريق العمل المعني بالتحات والتكنولوجياثلو مأدلى أيضا ببيانات م .52
مة مناصرة حياة منظوللشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، المنتدى الدولي ومنظمة السالم األخضر، واأللمان، 

واالتحاد العالمي للحفظ ، (SEARICE)لتمكين المجتمع المحلي ب شرق آسيا قليمية لجنوالمبادرات اإلواألنواع البرية، 
(IUCN) ،ة األصليشعوبالمجتمع المدني وال منبالنيابة عن عدة مجموعات (ة ريوحركة مناصرة الغابات المط(. 
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لة النظر لمواص فريق اتصال على شكلجنة الجامعة أن تجتمع ل قررت ال،الجتماعلفي نهاية الجلسة الخامسة  .53
 . في مسودة التوصية

 اإلجراء المتخذ من الهيئة الفرعية
، تناولت الهيئة الفرعية بحـث مسـودة        2008شباط  / فبراير 22في الجلسة السادسة لالجتماع، المنعقدة في        .54

بشأن ن استعراض تنفيذ برنامج العمل عالتي قدمها الرئيسان المتشاركان     ،  UNEP/CBD/SBSTTA/13/L.7التوصية  
 بعد تعديلها شفهيا، باعتبارها     ،آلراء، اعتمدت الهيئة الفرعية مسودة التوصية     لوبعد تبادل    . للغاباتالتنوع البيولوجي   

 . يرد نصها في المرفق بالتقرير الحاليالتي ، 13/2التوصية 
 2010  عام القضايا العلمية والتقنية ذات الصلة بتنفيذ هدف   - 4البند 
 بعـض   تـأثيرات خيارات لمنع وتخفيف    : يولوجي البحري والساحلي  التنوع الب  1-4البند 

يكولوجيـة ونظـم     والمعـايير اإل   ،األنشطة على موائل مختارة في قاع البحار      
 حمايةال إلى تحتاجلمناطق البحرية التي لالجغرافي البيولوجي التصنيف 

ـ  األولـى، الم   من جدول األعمال فـي جلسـته       1-4البند  بحث  تناول الفريق العامل األول      .55  19 فـي دة نعق
 األمـين التنفيـذي     مـن  ولدى نظره في هذا البنـد، كـان أمـام الفريـق العامـل مـذكرة                  . 2008شباط  /فبراير

)UNEP/CBD/SBSTTA/13/4(   بعض األنشطة على موائل مختـارة فـي قـاع           أثرمنع وتخفيف   لخيارات  ال توجز 
  شعبة األمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحـار         دراسة مشتركة أجريت بالتعاون مع     وهي مأخوذة من   ،البحار

(UNDOALOS)،    كوثائق إعالمية، تجميـع   أيضا أمامهوكان . أخرىمعنية منظمات  والسلطة الدولية لقاع البحار و ،
واستعراض ألفضل الدراسات العلمية المتاحة بشأن المناطق ذات األولوية لحفظ التنوع البيولوجي في المناطق البحرية 

 األمين التنفيذي بشأن إعداد    من، ومذكرة   )UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/11(الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية      
قواعد البيانات المكانية التي تحتوي على معلومات عن المناطق البحرية الواقعة           ل واستعراض   )Imap(خريطة تفاعلية   

 األمين التنفيذي بشأن خيارات لمنع      من، ومذكرة   )UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/12(خارج حدود الوالية الوطنية     
البيولـوجي  يكولوجية ونظـم التصـنيف   وتخفيف وقع بعض األنشطة على موائل مختارة في قاع البحار والمعايير اإل     

، وتقريـر حلقـة عمـل       )UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/13(حماية  ال إلى   تحتاج للمناطق البحرية التي     الجغرافي
حمايـة  ال إلى تحتاج للمناطق البحرية التي   البيولوجي الجغرافي يكولوجية ونظم التصنيف    بالمعايير اإل الخبراء المتعلقة   

)UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/14( التصنيف اإلقليمي البيولوجي لموائل المحيطـات       " بعنوان  التقرير شروع، وم
 . )GOODS) (UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/19(المفتوحة وقاع البحار في العالم 

يراو سانتوس من جامعة جزر األزور، الذي ترأس حلقـة عمـل     س الفريق العامل السيد ريكاردو س     دعا رئي  .56
حماية، ال إلى   تحتاجلمناطق البحرية التي    ل البيولوجي الجغرافي يكولوجية ونظم التصنيف     بالمعايير اإل  متعلقةالخبراء ال 

 . ، كي يقدم التوصيات الرئيسية لحلقة العمل2007األول تشرين /التي عقدت في جزر األزور بالبرتغال في أكتوبر
مة مـن   مهلتالية لتحديد المناطق البحرية ال    لعلمية ا يراو سانتوس إن حلقة العمل أعدت المعايير ا       قال السيد س   .57

 الطـابع   :، وهي  وقاع البحار  ةحماية في موائل المحيطات المفتوح    ال إلى   تحتاجالتي  والناحية اإليكولوجية والبيولوجية    
و الموائل المهددة أو المعرضـة      أ/ تاريخ حياة األنواع؛ واألهمية لألنواع و      طوار؛ واألهمية الخاصة أل   ةدرالفريد أو الن  

طر أو المتناقصة؛ والتعرض للتهديدات أو الحساسية أو االنتعاش البطيء؛ واإلنتاجية البيولوجية؛ والتنوع البيولوجي للخ
 موائل بما في ذلكقة العمل المعايير التالية لشبكات تمثيلية من المناطق البحرية المحمية،  وحددت حل. والحالة الطبيعية

 اإليكولوجية والبيولوجية؛ والطابع التمثيلـي؛ ومـدى        وجهتينمة من ال  مهالمناطق ال : المحيطات المفتوحة وقاع البحار   
 كما اقترحت حلقة العمل المبـادئ   . قابلة للبقاء ات اإليكولوجية المكررة؛ والمواقع الوافية للغرض وال      سم؛ وال اصلالتو

؛ على نحو منفرد  تناول النظم المحيطية ونظم المياه العميقة       : التالية للتصنيف اإلقليمي البيولوجي على النطاق العالمي      
 العمليات ولـيس مجـرد      والحاجة إلى وصف  واستخدام أكبر مجموعة ممكنة من األنواع؛ واستخدام مستوى الوالية؛          
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 واستنادا إلى المعايير المحددة، أوصت حلقة العمل بمواصلة التحديد العلمي لمجموعة . نماط؛ وتصنيف النظم تسلسليااأل

 جغرافـي   اإليكولوجية والبيولوجية؛ وإيجاد أو اختيار نظام تصنيف بيولـوجي وجهتينمة من ال  مهأولية من المناطق ال   
أو الكمية لتحديد المواقع التي ينبغي إدراجها في شبكة ما؛ /ليب الكيفية وأو المجتمعات؛ وتكرار استخدام األسا/للموائل و

مة المواقع المختارة وقابليتها للبقاء من حيث الحجم والشكل والحدود والحاجز التـي تنشـئه ومـدى           ءوتقييم مدى مال  
تماع الثالـث عشـر للهيئـة     وأوصت حلقة العمل أيضا بأنه ينبغي تقديم نتائجها إلى االج      . مة نظام إدارة الموقع   ءمال

 ،االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولـوجي  إلى   و ،الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية    
 للفريق العامل غير الرسمي المفتوح العضوية المخصص التابع للجمعية العامة لألمـم المتحـدة             قادموإلى االجتماع ال  
 .لوالية الوطنيةالمناطق الخاضعة للمتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام خارج لدراسة القضايا ا

اسـتراليا،  األرجنتين،  :  التوصيات المقترحة  ممثلو البلدان التالية واقترحوا إجراء تعديالت على      ببيانات  أدلى   .58
، ألمانيا، غينيا، هايتي، أيسلندا، واليات ميكرونيزيا الموحدةيا، كوستاريكا، كوبا، كولومبالصين، كندا، شيلي، البرازيل، 

، ليبيريا، مدغشقر، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، )ة األفريقيمجموعةمتحدثا بالنيابة عن ال(كينيا الهند، إندونيسيا، اليابان، 
 . وايوأوروغتركيا، تايلند، سلوفينيا، السويد، قطر، النرويج، باكستان، بيرو، البرتغال، 

مـن خـالل    لفرض قيود ة الوحيدوسيلةطلب ممثل األرجنتين أن يعكس تقرير االجتماع رأي بلده وهو أن ال      .59
 جميع الدول على اآلليات هي من خالل الموافقة الصريحة منإنشاء مناطق بحرية محمية خارج حدود الوالية الوطنية   

 .  بواسطتها القيودتلكالتي تُفرض 

هناك حاجة ملحة لزيادة البحوث إن وقال  . ازيل أن يعكس تقرير االجتماع المالحظات التاليةطلب ممثل البر .60
فهم التنوع البيولوجي البحري، حسبما اعترفت به الجمعية العامـة  النهوض بالعلمية البحرية والتعاون بشأنها من أجل       

 كبير على مناقشـة  لنقص الفهم الحالي تأثير وقد كان . لألمم المتحدة وأعترف به مؤتمر األطراف في مقررات سابقة        
ن المعايير التي تستند إلى المناطق الساحلية ال يمكن تعميمها وتطبيقها على       أل،  UNEP/CBD/SBSTTA/13/4 ةالوثيق

 . التنوع البيولوجي ألعالي البحار وقاع البحار
 : تقرير االجتماعإضافة البيان التالي إلىوطلب ممثل تركيا  .61

تصرفت تركيا منذ البداية وفقـا      التنوع البيولوجي البحري والساحلي، فقد      العمل بشأن   تعلق ب فيما ي "
إنشاء المناطق ’ت إلى توافق اآلراء بشأن مسائل مثل انضم و،مقررات اتفاقية التنوع البيولوجيوروح وص لن

 . ‘البحرية المحمية
ومن  شبه المغلقة،    البحارالعالقة إلى   سابقة، وخاصة ب  ي اجتماعات    عليه ف  كما تم التشديد  غير أنه،   "

دولية، ينبغي أن يات اتفاقالبحرية بن فيها مناطق الوالية عيت لمر إيجة، والتي بينها البحر األبيض المتوسط وبح
، وفقا للقـانون  ونحن نعتقد .  بشأن حماية وحفظ البيئة البحرية العمل أيضا تتعاون الدول الساحلية وأن تنسق      

ة عني أن يتم بموافقة جميع األطراف الم      هذه، ينبغي  البحار   في مناطق اء مناطق بحرية محمية     الدولي، أن إنش  
 .  المتبادلةهاواحترام حقوق

، فإن موقف تركيا بشأن اتفاقية األمم المتحدة كما تم التشديد عليه في اجتماعات سابقة، وكنقطة ثانية"
قانون البحار واعترضت علـى هـذه       األمم المتحدة ل   ةقيتركيا ليست طرفا في اتفا     ف . لقانون البحار لم يتغير   

 . ةبسبب عدد من أوجع القصور الجسـيم        منذ البداية، نتيجة ما تراه تركيا من مواطن ضعف خطير          االتفاقية
تركيـا  ترفض  ،  وبناء عليه  . ككلالدولي العرفي   البحار  قانون   تعكس   الالمذكورة  وتعتقد تركيا أن االتفاقية     

وينبغي  . طرفا فيهاهي الصكوك الدولية التي ليست إلى  في وثائق اتفاقية التنوع البيولوجي دةاإلشارات الوار
  الصـكوك بخصوصير في موقف تركيا القانوني      ي تغ ار موافقة تركيا على تلك الوثائق على أنه       لذلك أال تفس  

 . المذكورة
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ليكون نصها كمـا    ) ز (2لفقرة  إلى ا ‘ البحار الدولي العرفي  قانون  ’، نود إضافة عبارة     بناء عليه و"
 ".‘الدولي العرفي واتفاقية األمم المتحدة لقانون البحارالبحار  قانون وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك. .. ’:يلي

شعبة األمم المتحدة لشؤون    ممثل   و )FAO( منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة       ببيانات أيضا ممثل  أدلى   .62
 . )UNDOALOS(حار المحيطات وقانون الب

والسالم األخضـر، والمنتـدى الـدولي     ،BirdLife Internationalممثلو  أدلى ببياناتوباإلضافة إلى ذلك،  .63
والمبادرات اإلقليمية لجنوب شـرق آسـيا لتمكـين المجتمـع المحلـي        للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي،      

(SEARICE) واالتحاد العالمي للحفظ ،(IUCN) ،والصندوق العالمي لحفظ الطبيعة (WWF) . 
ـ  لمحاولـة  جتمعتالعضوية من أصدقاء الرئيس س ة مفتوحمجموعة الجلسة، أعلن الرئيس أن    نهايةوفي   .64 ل ح

 . بعض نقاط الخالف
 يحتـوي ، نظر الفريق العامل في نص أعده الرئيس         2008شباط  / فبراير 21 فيدة  نعق الثالثة، الم  تهجلسفي   .65

 .  للتوصيات المقترحةعلى تنقيح
اليونان، السلفادور، ألمانيا،   ، الصين، كوبا، الدانمرك،     كندا استراليا، البرازيل، األرجتين،  أدلى ببيانات ممثلو     .66

المملكة ، تركيا،   سلوفينيا، السويد النرويج، بيرو، البرتغال،    هولندا، نيوزيلندا،   ، ايطاليا، اليابان، كينيا، المكسيك،      أيسلندا
 . حدة، والواليات المتحدة األمريكيةالمت
 . (UNDOALOS) ممثل شعبة األمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحارأيضا أدلى ببيان  .67
 . "غرين بيس" منظمة السالم األخضر  ممثل أيضاأدلى ببيان .68
مسـودة  باعتبارهـا    العامة    شفهيا، إلى الجلسة   بعد تعديلها ،  سودة التوصية  م حالةوافق الفريق العامل على إ     .69

 . UNEP/CBD/SBSTTA/13/L.6 التوصية
  الهيئة الفرعيةالمتخذ من اإلجراء

 مسودة بحث، 2008شباط / فبراير22 فيدة نعقالجتماع، الملتناولت الهيئة الفرعية، في الجلسة العامة السابعة  .70
 باعتبارهـا  شفهيا،   ا تعديله بعد،  التوصيةسودة  راء، اعتمدت م  آلل تبادل   بعدو ،UNEP/CBD/SBSTTA/L.6 التوصية

 . الحاليالتقريرفي المرفق ب هايرد نصالتي ، 13/3التوصية 
أعرب ممثل نيوزيلندا عن قلقه بشأن اعتماد الهيئة الفرعية لنص عن التنوع البيولوجي البحري والسـاحلي،              .71

ال أن ذلك ال يتمشى والعرف المتبع في اجتماعات وق.  التي وردت فيه الطلبات إلى األمين التنفيذي بين أقواس معكوفة
 .الهيئة الفرعية ومن شأنه أن يعني أن األمين التنفيذي لن يتمكن من اتخاذ إجراءات بشأن هذه الطلبات

التطورات الحديثـة   : يكولوجية للمياه الداخلية  اإلالتنوع البيولوجي للنظم     2-4البند 
ط إجراءات العمل وتنسيق أطـر   وتبسي،بشأن معايير تعيين مواقع رامسار 

 اإلبالغ الوطني بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار
شـباط  / فبرايـر  20 ، المنعقدة في   الثانية تهجلس من جدول األعمال في      2-4البند  بحث  تناول الفريق العامل     .72

مانـة اتفاقيـة     بالتعاون مع أ   ين التنفيذي  األم أعدها ولدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل مذكرة            . 2008
: ، وتشـتمل الوثيقـة علـى      )UNEP/CBD/SBSTTA/13/5(العلمي والتقنـي    االستعراض   رامسار وأعضاء فريق  

 المتطلبات التقنية بموجب برنامج العمـل بشـأن الـنظم           )2 (؛7/4 المحرز فيما يتعلق بالمقرر      عن التقدم موجز   )1(
العلمـي  التابع التفاقية التنوع البيولوجي واألنشطة الجارية والمزمعة لفريق االسـتعراض           يكولوجية للمياه الداخلية    اإل

المقترح الذي أعدته أمانة اتفاقية رامسار عن إطـار اإلبـالغ الـوطني للتنـوع                )3( ؛ التابع التفاقية رامسار   والتقني
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 كان أمام الفريق العاملو . يكولوجيةظائف اإل وال على   بقاء وإدارة المياه لإل   تخصيص )4(  و ؛البيولوجي للمياه الداخلية  

ن بشـأ  7/4 من المقرر 30  و29 األمين التنفيذي بشأن المسائل المتعلقة بالفقرتين        من، كوثائق إعالمية، مذكرة     أيضا
سياق المرفق األول مـن اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي        والخطوط اإلرشادية لتطبيقها في      معايير تعيين مواقع رامسار   

)UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/15(   ن المتطلبات التقنية في إطار برنامج العمـل        ع األمين التنفيذي    من، ومذكرة
االستعراض  رية والمزمعة التي يقوم بها فريق     يكولوجية للمياه الداخلية واألنشطة الجا    التنوع البيولوجي للنظم اإل   بشأن  

 . )UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/16( التابع التفاقية رامسار العلمي والتقني
 رامسار، للتعليق على التقدم المحرز بشأن التعاون ةدسون، نائب األمين العام التفاقيافيك ددعا الرئيس السيد ن .73

كيفية لال افيدسون إن الترتيب الحالي بين االتفاقيتين يعد مثا وقال السيد د.  التنوع البيولوجيبين اتفاقية رامسار واتفاقية
اتفاقية رامسار ستواصل   لري، فإن أمانة    من ا  على الموارد المائية، وال سيما       وفي ضوء الضغط الزائد    . التعاونقيام  

 في 70 وقال إن .  وليس األراضي الرطبة فحسب،على المياهتعتمد  النظم اإليكولوجية فكل . بشأن المياه هاعملتحسين 
 .ة المرويةلزراعلالمائة من استخدامات المياه كانت 

ممثلو البلدان التالية واقترحوا إجراء تعديالت ببيانات كي تقدم األطراف تعليقاتها، وأدلى ل بابفتح الرئيس الثم  .74
 السـنغال،  النرويج، اليابان، الهند، هايتي، إكوادور، كولومبيا، كندا، البرازيل، األرجنتين،: على التوصيات المقترحة  

 . )ة األفريقيالمجموعةمتحدثا بالنيابة عن (زامبيا  أوروغواي، ملكة المتحدة،الم تركيا، تونس، تايلند، السويد، سلوفينيا،
 . األغذية والزراعة لألمم المتحدةممثل منظمة أيضا أدلى ببيان  .75
 يحتـوي ، نظر الفريق العامل في نص أعده الرئيس         2008شباط  / فبراير 21 فيدة  نعق الثالثة، الم  جلستهفي   .76

 . قترحةعلى تنقيح للتوصيات الم
و، فرنسا، ألمانيا، غانا، ايطاليا، النـرويج، سـلوفينيا،         صبوركينا فا أدلى ببيانات ممثلو األرجتين، البرازيل،       .77

 . جمهورية تنزانيا المتحدةوتركيا، المملكة المتحدة، 
 . أدلى أيضا ببيان ممثل أمانة اتفاقية رامسار .78
 مسـودة باعتبارهـا    شفهيا، إلى الجلسة العامة      ا تعديله بعد،  ةوصي الت إحالة مسودة وافق الفريق العامل على      .79

 . UNEP/CBD/SBSTTA/13/L. 3 التوصية
  الهيئة الفرعيةالمتخذ من جراءاإل

 مسودةبحث ، 2008شباط / فبراير22 فيدة نعقالجتماع، الملتناولت الهيئة الفرعية، في الجلسة العامة السابعة  .80
ـ  التي  ،  13/4 التوصية   باعتبارها مسودة التوصية اعتمدت  و،  UNEP/CBD/SBSTTA/L.3 ةالتوصي فـي   هايرد نص

 . الحاليالتقريرالمرفق ب
 تقرير عن المشاورات المتعلقة بالمعايير الدولية: األنواع الغريبة الغازية    3-4البند 

 19 فـي نعقـدة  الم من جدول األعمال فـي جلسـته األولـى،        3-4البند  بحث  تناول الفريق العامل الثاني      .81
 ولدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل مذكرة أعدها األمين التنفيذي تشـتمل علـى               . 2008شباط  /فبراير

 التي ليست ،، وال سيما الحيوانات  األنواع الغريبة الغازية   التي تغطي    المشاورات المتعلقة بالمعايير الدولية   تقرير بشأن   
 8/27 من المقرر 14الذي طُلب إعداده في الفقرة     وهو التقرير   ية الدولية لوقاية النباتات،      بموجب االتفاق  للنباتاتآفات  

)UNEP/CBD/SBSTTA/13/6( . 

 . إلى تقديم عرض(IPPC) دعا رئيس الفريق العامل السيد بيتر كنمور، أمين االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .82
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ـ  لوقاية النباتات تدرك الحاجة إلى وجود تعاون دولـي ل قال السيد كنمور إن االتفاقية الدولية    .83 ة آفـات  مكافح
األنـواع  يمكن إضافة   و . انتشارها دوليا، وال سيما في المناطق المعرضة للخطر       مكافحة  النباتات ومنتجات النباتات و   

على حجر الصحي   للوطنية   التي تضر النباتات أو منتجات النباتات بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى قائمة               الغازية
تخضـع   كآفات   مسجلةاع الغريبة الغازية ال   األنوضد   باستخدام ضوابط الحدود ونظم المراقبة وخطط اإلزالة      ،  اآلفات

ـ ت وأضاف أن لدى االتفاقية الدولية لوقاية النباتات آليات للوقاية ضد آفات النباتات، وس            . للحجر الصحي  هم زيـادة  س
 وقال إن التعاون بين أمانتي . وع البيولوجي الزراعي والتنوع البيولوجي بصفة عامةاستخدام تلك اآلليات في حفظ التن

التعاون بين الوكاالت على تشجيع في الاالتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاقية التنوع البيولوجي قد أدى إلى تحقيق تقدم 
ت الوطنية لوقاية النباتات، ومعالجة الفجوات الموجودة في الوطنية المعنية بالمسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمنظما

اإلطار التنظيمي الدولي الخاص باألنواع الغازية، والعمل على مسائل ذات اهتمام مشترك مثل إعداد إضافة لمعجـم                 
ت في استخدام مصطلحات الصحة النباتية الخاص باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لتعزيز فهم أوجه التداخل واالختالفا    

موضوعين  بحث إضافة تم  ي وقال إنه    . المصطلحات من قبل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاقية التنوع البيولوجي         
 اآلفات  انتقالتخفيض  : ، وهما برنامج العمل المتعلق بوضع المعايير التابع لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات         في  جديدين  

 .  وعن طريق الحاويات ووسائل النقل البحرية،وية والطائراتعن طريق الحاويات الج
، )لدول الجزرية الصغيرة النامية    عن ا  ةمتحدثا بالنياب  (أنتيغوا وبربودا  العرض، أدلى ببيانات ممثلو      بعد تقديم  .84
، نيوزيلنـدا ،  هولنـدا ،  المكسيك،  ماليزيا،  كينيا،  إندونيسيا،  الهند،  الجماعة األوروبية ،  شيلي،  كندا،  البرازيل،  سترالياأ

ـ المجموعـة متحدثا بالنيابة عن (سوازيلند ، جنوب أفريقيا،  سلوفينيا،  سيشيل ،سانت لوسيا ،  باالو،  النرويج ، )ة األفريقي
 .  وتايلند،السويد

 .مجلس أوروباممثل ممثل منظمة األغذية والزراعة وأيضا أدلى ببيانات  .85
والمجلس االستشاري  والبرنامج العالمي لألنواع الغازية،     ،  تمع المحلي تمكين المج  وأدلى أيضا ببيانات ممثلو    .86

 .برنامج الشعوب للغاباتناعات الحيوانات األليفة، والمشترك لص
، إن الغرض من النص هو أن يعكس 3-4 التوصيات في إطار البند سودةوقال الرئيس، في معرض تقديمه لم .87

 هـو الفجـوات     ة التوصي سودة وذكّر الفريق بأن موضوع م     . صورة متوازنة المقترحات المقدمة في الجلسة السابقة ب     
 التي حددت من خالل التشاور مع المنظمات الدولية طبقـا للمقـرر    ،وأوجه عدم االتساق في اإلطار التنظيمي الدولي      

 .  لوقايـة النباتـات   بموجب االتفاقية الدوليةللنباتات، باألنواع الغازية التي ليست آفات  وخصوصا، فيما يتعلق،    8/27
ه عندما كانت التغييرات المقترحة تمثل طلبات للمنظمات األخرى، تم التشاور مع تلك المنظمـات بشـأن                 إنوأضاف  

 وبما أن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تغطي البستنة، فإن التغييرات المقترحة بإدراج هذا العنصر لم . إمكانية تنفيذها 
دد على وجود عدد من المقررات السابقة المتعلقة باألنواع الغازية تغطي، ضمن أمـور أخـرى،    كما ش. يتم إضافتها 

 . أهمية األنشطة الوطنية واإلقليمية وبناء القدرات؛ ولذلك فإن اإلشارات الجديدة إلى تلك المواضيع ظلـت مختصـرة                
 . 8/7وقال إنه تم اإلشارة إلى النماذج المواضيعية في المقرر 

، نظر الفريق العامل في نص أعده الرئيس يشـتمل          2008شباط  / فبراير 21 فيسته الثالثة، المعقودة    في جل  .88
 . على تنقيح للتوصيات المقترحة

، الهند، ماليزيا،   الجماعة األوروبية، ألمانيا  ، كوستاريكا،   كولومبيا الصين،،  أدلى ببيانات ممثلو البرازيل، كندا     .89
 . سلوفينيا، والسويد قطر، نيوزيلندا، باالو، البرتغال،

 . أدلى أيضا ببيان ممثل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .90
 التوصـية  مسـودة  شفهيا، إلى الجلسة العامة ك     اتعديلهبعد  ،   مسودة التوصية  حالة العامل على إ   وافق الفريق  .91

UNEP/CBD/SBSTTA/13/L.4 . 
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  الهيئة الفرعيةاإلجراء المتخذ من

مسودة بحث ، 2008شباط / فبراير22 فيدة نعقالجتماع، الملالهيئة الفرعية، في الجلسة العامة السابعة تناولت  .92
فـي   هايرد نص التي  ،  13/5 التوصية   باعتبارها،  مسودة التوصية اعتمدت  و ،UNEP/CBD/SBSTTA/L.4 التوصية
 .  الحاليالتقريرالمرفق ب

 تعالجعضها البعض   ب تساند   نشطةألخيارات  : تغير المناخ  4-4بند ال
 تغير المناخ في اتفاقيات ريو الثالث

ـ ن الم، من جدول األعمال فـي جلسـته األولـى       4-4البند  بحث  تناول الفريق العامل الثاني      .93  19 فـي دة عق
 األمـين التنفيـذي     مـن  ولدى نظره في هذا البنـد، كـان أمـام الفريـق العامـل مـذكرة                  . 2008شباط  /فبراير

)UNEP/CBD/SBSTTA/13/7(     بعضها تساند  أنشطة  اء الواردة من األطراف بشأن       تشتمل على مقترحات تدمج اآلر
، كوثيقة إعالمية، تقرير االجتماع الثـامن   أيضاكان أمامهو . األخرىالمعنية طراف والمنظمات البعض لألمانات واأل 

دة لمكافحة التصحر واتفاقية األمم المتحدة لفريق االتصال المشترك التابع التفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتح     
 . )UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/18(اإلطارية بشأن تغير المناخ 

سـلوفينيا،   البرتغـال،  هولندا، المكسيك، موريتانيا، ماليزيا، فنلندا، البرازيل، أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين،    .94
 .وتايلند

 20 المنعقـدة فـي      ، من جدول األعمال في جلسته الثانية      4-4البند  استأنف الفريق العامل الثاني النظر في        .95
 . 2008شباط /فبراير

، بنغالديش، بلجيكـا،  )دول الجزرية الصغيرة الناميةبالنيابة عن ال(أدلى ببيانات ممثلو استراليا، جزر البهاما   .96
ادور، إثيوبيا، الجماعة األوروبية، فرنسـا،      البرازيل، كندا، كولومبيا، كوستاريكا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، إكو       

 النرويج، قطر، جنوب أفريقيا،    المغرب، نيوزيلندا،  ،)ة األفريقي المجموعةبالنيابة عن   (ألمانيا، أيسلندا، الهند، مدغشقر     
 . السويد، سويسرا، واليمن

 .ل منظمة األغذية والزراعة وممث تغير المناخبشأناتفاقية األمم المتحدة اإلطارية ممثل أيضا أدلى ببيان  .97
بالنيابة عن المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعنـي بـالتنوع          (بطيبا  ي مؤسسة ط  ممثلوأخرى  أدلى ببيانات    .98

فريـق العمـل المعنـي بالتحـات        ، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية ألمريكا الالتينية، و       )البيولوجي في إقليم آسيا   
 (CBDC) التنوع البيولوجي حفظ، والسالم األخضر، والشبكة المجتمعية لتنمية (ETC Group) والتركيز والتكنولوجيا

 . (SEARICE)والمبادرات اإلقليمية لجنوب شرق آسيا لتمكين المجتمع المحلي 
، نظر الفريق العامل في نص أعده الرئيس يشتمل على 2008شباط / فبراير21 فيدة نعقجلسته الثالثة، المفي  .99

 .صية منقحةمسودة تو
الجماعة كندا، كولومبيا، كوستاريكا، البرازيل، جزر البهاما، بلجيكا، ستراليا، أأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين،     .100

 النـرويج، النيجـر،   ماليزيا، نيوزيلندا،   ،  )ة األفريقي بالنيابة عن المجموعة   (الكويت، مدغشقر نا،  غا، ألمانيا،   األوروبية
 وأيرلنـدا المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وسوازيلند، السويد، سويسرا، تايلند،  جنوب أفريقيا،   قطر، سلوفينيا،    باالو،

 . الشمالية
، والسـالم  (ETC Group) والتركيـز  فريق العمل المعني بالتحات والتكنولوجيـا   ممثلواتأدلى أيضا ببيان .101

 . ، ومؤسسة طيبطيبا(SEARICE)مع المحلي األخضر، والمبادرات اإلقليمية لجنوب شرق آسيا لتمكين المجت
 كمسـودة التوصـية    شفهيا،   بعد تعديلها ،  إلى الجلسة العامة   مسودة التوصية  حالةوافق الفريق العامل على إ     .102

UNEP/CBD/SBSTTA/13/L.5 . 
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  الهيئة الفرعيةاإلجراء المتخذ من
سودة مبحث ، 2008شباط / فبراير22 فيدة عقناع، المالجتملتناولت الهيئة الفرعية، في الجلسة العامة السابعة  .103

 باعتبارهـا  شفهيا،   بعد تعديلها ،  مسودة التوصية آلراء، اعتمدت   ل تبادل   بعدو ،UNEP/CBD/SBSTTA/L.5 التوصية
 .  الحاليالتقرير ب في المرفقهايرد نصالتي ، 13/6التوصية 

 ع البيولوجيالقضايا الجديدة والناشئة المتعلقة بحفظ التنو 5-4البند 
 طريقة العمل لمعالجة القضايا الجديدة والناشئة: واستخدامه المستدام

ـ الجتمـاع، الم  ل من جدول األعمال في الجلسة األولى        5-4نظرت اللجنة الجامعة في البند       .104  18دة فـي   نعق
مين التنفيذي بالتشاور مـع      مذكرة أعدها األ    الهيئة الفرعية  كان أمام لدى النظر في هذا البند،       و . 2008شباط  /فبراير

، وهي تتضمن عناصر مقترحة إلجراءات تحديد وبحث (UNEP/CBD/SBSTTA/13/8) أعضاء مكتب الهيئة الفرعية
 . القضايا الجديدة والناشئة المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

كولومبيا، كوبا، السلفادور، فرنسا، غانـا، الهنـد،        أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، استراليا، البرازيل، كندا،         .105
جمهورية تنزانيا المتحـدة    إندونيسيا، اليابان، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، بيرو، البرتغال، سلوفينيا، سويسرا، تايلند،           

 . ، وأوروغواي)بالنيابة عن المجموعة األفريقيةمتحدثا (
 . للشعوب األصلية في أمريكا الالتينيةممثل المنتدى الدولي أيضا أدلى ببيان  .106
 توافـق اآلراء    للتوصل إلى رئيس إن مجموعة أصدقاء الرئيس ستجتمع في محاولة         ال قال   ،في ختام الجلسة   .107

 . وتحديد صالحيات التعامل معهاحول الخيارات المقترحة لتحديد أولويات القضايا الناشئة 
، أدلى ببيانات ممثلو استراليا، اكـوادور،       2008شباط  / فبراير 18دة في   نعقالجتماع، الم لفي الجلسة الثانية     .108

، تايلند، ) الناميةبالنيابة عن الدول الجزرية الصغيرةمتحدثا (يا سسانت لوهايتي، الهند، اليابان، كيريباتي، نيبال، بيرو، 
 . أوغندا، والمملكة المتحدة

 .  لألمم المتحدةةأدلى ببيان أيضا ممثل منظمة األغذية والزراع .109
، والتحالف (CBCD) أدلى ببيانات ممثلو شبكة خبراء تنمية التنوع البيولوجي وحفظ البيئةباإلضافة إلى ذلك،  .110

 المعنـي بـالتنوع البيولـوجي،    للشعوب األصـلية  الغابات، ومنظمة السالم األخضر، والمنتدى الدولي بشأنالعالمي  
 في أوروبا، والحركة المناصرة لحياة األنواع البرية، والصندوق العالمي للطبيعـة          والمؤتمر الوزاري لحماية الغابات     

(WWF). 
، تناولت اللجنة الجامعة بحث نسخة منقحـة مـن      2008شباط  / فبراير 22، المنعقدة في     السادسة تهاجلسفي   .111

 .1-3مسودة التوصية في إطار البند 
ن، الجماعة األوروبية، غانا، نيوزيلندا، سـوازيلند، والجمهوريـة          البرازيل، كندا، الصي   وأدلى ببيانات ممثل   .112

 .العربية السورية
، بعد تعديلها شفهيا، إلحالتها إلى الجلسـة        عدئذبها  اعتمادتم  و ، عدد من التعديالت على مسودة التوصية      قدم .113

 .UNEP/CBD/SBSTTA/13/L.8العامة للهيئة الفرعية باعتبارها مسودة التوصية 
 اء المتخذ من الهيئة الفرعيةاإلجر
، تناولت الهيئة الفرعية بحـث مسـودة        2008شباط  / فبراير 22في الجلسة السادسة لالجتماع، المنعقدة في        .114

وع البيولوجي واستخدامه    بشأن القضايا الجديدة والناشئة المتعلقة بحفظ التن       UNEP/CBD/SBSTTA/13/L.8التوصية  
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يرد نصها  التي  ،  13/7، بعد تعديلها شفهيا، باعتبارها التوصية       مسودة التوصية  اعتمدت   آلراء،لوبعد تبادل   المستدام،  

 .في المرفق بالتقرير الحالي

 مشروعا جدولي األعمال المؤقتين وزمان ومكان االجتماعين   - 5البند 
 الرابع عشر والخامس عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية

 والتقنية والتكنولوجية
، قال الرئيس أن الهيئـة الفرعيـة   2008شباط / فبراير22الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  في   .115

ونظرا لضيق  .  (UNEP/CBD/SBSTTA/13/9)موضوعات الجتماعيها الرابع عشر والخامس عشر       الأمامها قائمة ب  
ـ ئة الفرعية لتقديم مشورة م ، فإن مؤتمر األطراف يتطلع إلى الهي      2010  عام الوقت المتبقي لبلوغ أهداف    ة وفـي  عقول

 هداف والجهود الالزمة لتحقيق هذه األ2010  عامالوقت المناسب عن حالة التنوع البيولوجي، وأهداف االتفاقية فيما بعد
 .ولرصد التنفيذ

ابان، مـالي،   اشترك فيها ممثلو البرازيل، الجماعة األوروبية، ألمانيا، الي       و ، التي تلت ذلك   في أثناء المناقشة   .116
.  المكسيك، قطر وتايلند، قدمت الهيئة الفرعية اقتراحات لتوزيع البنود على اجتماعيها الرابع عشر والخـامس عشـر                

واقترحت إجراء عمليتي االستعراض المتعمق لكل من المناطق المحمية، واالستخدام المستدام وتغيـر المنـاخ، فـي                
في و".  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي   "ودة الطبعة الثالثة من نشرة      االجتماع الرابع عشر، مع النظر أيضا في مس       

تجري الهيئة الفرعية عمليات االستعراض المتعمق لكل من المياه الداخلية، والتنوع البيولوجي  ،اجتماعها الخامس عشر
 .فظ النباتاتللجبال والتنوع البيولوجي البحري والساحلي، وتناقش أيضا االستراتيجية العالمية لح

التنوع البيولوجي لمناطق األراضي القاحلـة  أيضا  بأن تبحث الهيئة الفرعية    ردا على اقتراح من ممثل مالي      .117
.  وشبه القاحلة والتصحر، قال الرئيس أن قائمة الموضوعات قد تقررت بالفعل في االجتماع الثامن لمؤتمر األطـراف       

اسع يمكن أن يقرر إضافة قضايا جديدة، ولكن ال يمكن إضافة بنود جديدة وأضاف أن مؤتمر األطراف في اجتماعه الت    
 .على البنود الواردة في الوثيقة

 .UNEP/CBD/SBSTTA/13/9اعتمدت الوثيقة  .118

 اعتماد التقرير واختتام االجتماع    - 6البند 
شـباط  / فبراير22جتماع، المنعقدة في اعتمد التقرير الحالي، بعد تعديله شفهيا، في الجلسة العامة السابعة لال      .119

، وتقريـري الفـريقين     (UNEP/CBD/SBSTTA/13/L.1)، على أساس مشروع التقرير الذي أعده المقـرر          2008
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/13/L.1/Add.1 and 2)العاملين 

 بشـأن دم كبيـر  أعرب ممثل المكسيك عن أسفه لفشل االجتماع في إحراز تق في الجلسة الختامية لالجتماع،      .120
 إلى مؤتمر األطرافالمقدمة  مشورتها التقنية والتكنولوجية والثقافية ستكون، وبذلك خضعت للبحثمعظم المسائل التي 

وعالوة على ذلك، .   تقريبا ولم يكن هناك أي حوار علمي   ، حدود االتفاقية  ترسيمفقد ركزت المناقشات على     .  محدودة
ومع المعدل غيـر المسـبوق      .  هادا الوثائق واعتم  حول في التفاوض    ات إجرائية مواجهة انتهاك كان على المشاركين    

ستند إلى أفضل األدلة التقنية والتكنولوجية والعلمية المتاحة، ي  فوريعمللضياع التنوع البيولوجي والحاجة الملحة إلى 
فإذا كانـت الهيئـة   .  الزمةالأدوات صنع قرار   بمؤتمر األطراف   تقاعصت عن واجبها في تزويد      فإن الهيئة الفرعية    

، فما هي فائدة وضع فعالشكل الفرعية غير قادرة على معالجة البرامج المواضيعية والقضايا المشتركة بين القطاعات ب
مفتوحة العضوية عما إذا كانت أفرقة الخبراء أو األفرقة العاملة سؤال ويثور الطائفة طموحة من الغايات والمؤشرات؟  

 إلى توصيات الفريق العامل المعنـي   خاصاهتمامء يال  ويجب إ.االمهمة الموكلة له  تضطلع ب رعية نفسها   أو الهيئة الف  
ـ أ إلى مؤتمر األطراف، ويجب أن تسعى الهيئة الفرعية إلى استعادة الـروح التـي                ةقدممباستعراض التنفيذ ال   ئت نش

 .بموجبها
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قد تم النظر فيها في االجتماع الثاني عشر للهيئة الفرعية أن مسألة الوقود البيولوجي كان    قال ممثل البرازيل     .121
 النظر في مسألة الوقود البيولوجي أثنـاء        الئموبالتالي، ليس من الم   .  وإحالتها إلى االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف     

د البيولوجي   مسألة الوقو  بحثإلجراءات المعتمدة ل  على ا وأعرب عن تحفظات    .  االجتماع الثالث عشر للهيئة الفرعية    
 برنامجي العمل بشأن التنوع البيولوجي      حول االجتماع الثالث عشر للهيئة الفرعية وعن قلقه بأن مسودة التوصية            في

للغابات والتنوع البيولوجي الزراعي ال تتمشى ومعالجة هاتين المسألتين في المحافل ذات الصلة، بما فيهـا منظمـة                  
 .(UNFF)دى األمم المتحدة المعني بالغابات األغذية والزراعة لألمم المتحدة ومنت

المشورة العلمية والتقنيـة الموكلـة للهيئـة    إعطاء نه بالرغم من مهمة  ألأعرب ممثل السويد عن خيبة أمله        .122
الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، لم يكن هناك سوى تركيز قليل جدا على المسائل العلمية والتقنية أثناء                 

مجادالت يتطلب استجابة عملية بدال من مما  اإلنسان، بفعل" لهائانقراض  "  فالعالم يشهد اآلن .الجتماع الثالث عشرا
تعيد لتنوع البيولوجي العالمي، يجب أن      للطابع الملح لحالة ا   ونظرا  .  حول مسائل صياغية   سياسيةمطولة ذات صبغة    

معالجة المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجيـة  على عملها تركيز  كنولوجية  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والت     
 .مهمتهاالوفاء بمن أجل 

 بين أقواس التي ستحال إلى      ة الموضوع وصأعرب ممثل سويسرا عن قلقه تجاه الكمية غير المسبوقة للنص          .123
.  فاوض بشأن نصوص تم االتفاق عليها بالفعل      وقال أن الهيئة الفرعية تضيع وقتا قيما في إعادة الت         .  مؤتمر األطراف 

وأعرب عن .  ، إلعداد نهج جديد قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافعلى وجه االستعجالويجب بذل جهد مشترك، 
تنفيذ أمام من الضروري التركيز على سبل تخطي العقبات ف.   من اهتمام تستحقهمايعطي هذه المسألة ه أن المكتب  أمل

 .امج العمل في إطار االتفاقيةمختلف بر
التقنية والتكنولوجيا كان آخر الحظت ممثلة ألمانيا أن االجتماع الثالث عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية و          .124

التزام بلدها  على  مجددا   تدوأك.   التاسع لمؤتمر األطراف    في إطار االتفاقية قبل االجتماع     عقد ي كومي دولي حاجتماع  
معالجة القضايا المعلقة   لنجاح في   لوذلك   ، بروح التعاون  هحضوروناشدت جميع الوفود    التاسع  جتماع  االبضمان نجاح   

 . روماي اجتماعمن
 والتركيـز  فريق العمل المعني بالتحات والتكنولوجيـا     وممثل   السالم األخضر     منظمة أدلى ببيان أيضا ممثل    .125

(ETC Group). 
ه الختامي، بمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة على استضافتها ألول مـرة          في بيان أشاد األمين التنفيذي     .126

 حـدثا  21 جانبيـة البالغـة  الحـداث  واستضـافتها لأل  للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،  ااجتماع
هيئة الفرعية للمشورة العلمية وأشار أيضا إلى تنظيم اجتماعات مشتركة لمكتب ال.   جلسة16  عددها والملصقات البالغ 

والتقنية والتكنولوجية ومكتب هيئة الموارد الوراثية النباتية والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتيـة لألغذيـة           
 ،المكتب اآلخرين علـى قيـادتهم     وأعضاء  رئيس  ال  وهنأ    .والزراعة التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة      

 للموظفين  أعمق االمتنان وأعرب عن   .  ةالمشارك للهيئة الفرعية من حيث   يعقد  ن االجتماع كان أكبر اجتماع      والحظ أ 
 .خالصهمإ والمضنيعلى عملهم 

الثالث عشر للهيئة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتقنيـة       اختتم االجتماع   ،  ة الشكر المعتاد   كلمات بعد تبادل  .127
 . 2008شباط / فبراير22ة والنصف يوم في الساعة السادسوالتكنولوجية 
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 المرفق

 التوصيات التي اعتمدتها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
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 استعراض تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي   13/1
 :مقرراً على النسق التاليفي اجتماعه التاسع،  الهيئة الفرعية بأن يعتمد مؤتمر األطراف توصي 

 إن مؤتمر األطراف،
  باستعراض متعمق لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي،د القيامبع
 تجاه فقدان التنوع البيولوجي وتأثيراته السلبية على استدامة الزراعة واألمن الغذائي في إذ يشعر باالنزعاجو

 العالم؛
 األغذية واألعالف بأن الزراعة تعتمد على التنوع البيولوجي، وأن النظم المستزرعة توفر وإدراكا منه

 واأللياف والوقود، ولكن يمكنها أن يؤثر غالبا على خدمات النظام اإليكولوجي األخرى؛
 من األهداف اإلنمائية 7 و 1 بأن التنوع البيولوجي الزراعي رصيد حيوي لتحقيق الهدفين واقتناعا منه

 لأللفية؛
 ،ت الدوليةوكاال والن،مربيالماشية والحائزي  و،لعلماء والمزارعينامساهمات أهمية بواعترافا منه 

 والحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين في حفظ التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه المستدام،
 بالمساهمة المهمة التي تقدمها المجتمعات األصلية والمحلية، بما في ذلك المزارعون أيضا واعترافا منه

ي الزراعي واستخدامه المستدام، وخصوصا في مراكز منشأ التنوع وحائزو الماشية، في حفظ التنوع البيولوج
 البيولوجي الزراعي، وبقيمة معارفها التقليدية ومساهمتها المهمة في تحقيق أهداف االتفاقية الثالثة،

 الحاجة إلى وجود إرادة سياسية مستمرة على جميع المستويات، وإلى توفير الموارد، وتعزيز يشدد علىوإذ 
لمعلومات، والحصول على التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات، لمساندة البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا تبادل ا

والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، لتعزيز البرامج الوطنية من أجل تنفيذ برنامج 
 ،العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي

 بالحاجة إلى بذل جهود معززة لزيادة تحسين األثر اإليجابي للزراعة على التنوع البيولوجي واعترافا منه
 والتخفيف من تأثيراتها السلبية،

، بالطبيعة الخاصة للتنوع البيولوجي الزراعي، وسماته 5/5 اعترافه، الوارد في المقرر يكرر مجدداوإذ 
  حلول مميزة،المميزة والمشاكل التي تحتاج إلى

 هذا اليوم لتعزيز ويشدد على أهمية؛ 2008 سنةليوم الدولي للتنوع البيولوجي للات تحضيربال يرحب .1
، وحالته الحالية، ومعدل فقدانه، والحاجة إلى مساندة حفظ التنوع البيولوجي التنوع البيولوجي الزراعيالوعي بقيمة 

تؤدي إلى وقف فقدانه، وذلك لصالح األمن الغذائي، وتغذية البشر والقضاء واستخدامه المستدام وتنفيذ اإلجراءات التي س
على الفقر وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية، مع التنويه بأهمية التنوع البيولوجي الزراعي لتحقيق األهداف 

 اإلنمائية لأللفية؛
ه المستدام من خالل الممارسة باإلسهام الكبير للزراعة في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامينوه  .2

الجيدة األكيدة في إدارة التنوع البيولوجي الزراعي، والتجديد والتقدم المحرز في مساندة الزراعة المستدامة، والتقليل 
من التأثيرات السلبية للزراعة، وال سيما مساهمتها اإليجابية في تخفيض الجوع والفقر، وتحسين األمن الغذائي وتحسين 

 نسان؛رفاه اإل
 على أن برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي، بما في ذلك مبادراته الدولية الثالث، يوافق .3

 ما زال يوفر إطارا مهما لتحقيق أهداف االتفاقية؛
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  التقييم :تنفيذ أنشطة برنامج العمل

 تقريرالإعداد ططها في من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبخ بالتقدم المحرز يرحب .4
التحديث الجاري ، بما في ذلك على وجه الخصوص "حالة التنوع البيولوجي في العالم لألغذية والزراعة" بعنوان

حالة الموارد الوراثية "  عنتقريروشروعها مؤخرا في إصدار ال "ية في العالمنباتحالة الموارد الوراثية ال"عن تقرير لل
حالة "عن تقرير وال "حالة الموارد الوراثية للغابات في العالم"العمل نحو إعداد التقرير عن ، و"ية في العالمحيوانال

ات من ات األخرى بشأن حالة واتجاهات الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريدراس، وال"الموارد الوراثية المائية في العالم
ة خطال ها حسب إعداد على االنتهاء منالمتحدةمنظمة األغذية والزراعة لألمم  ويشجع، أجل األغذية والزراعة

 األطراف والحكومات األخرى على تقديم المعلومات التي من شأنها أن تمكّن منظمة األغذية ويشجع ؛الموضوعة
ة الموضوعة؛ ومساندة البلدان النامية، وال خطال حسبوالزراعة لألمم المتحدة من إتمام إعداد أو تحديث هذه التقارير، 

 ؛قل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي تحقيقا لهذه الغايةسيما أ
األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تمويل وإجراء البحوث، حسب الحالة، يدعو  .5

واتجاهات التنوع البيولوجي الزراعي من أجل مواصلة تطوير وتطبيق الطرائق واألساليب لتقييم ورصد حالة 
والمكونات األخرى للتنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية الزراعية، وجمع وتنقيح البيانات المعدة في شكل مجموعة 

 متجانسة استنادا إلى أفضل ممارسات الرصد؛
 المعنية والمنظمات دةمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحإلى األمين التنفيذي أن يتعاون مع  يطلب .6

الطرائق أو السبل المالئمة، بما في ذلك غايات وأهداف مؤقتة ومؤشرات، تشمل المؤشرات الموجودة، األخرى لتحديد 
 تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي في تحقيق أهداف إسهامكيفية لإلجراء تقييم موضوعي وذلك 

، بما يتمشى مع اإلطار المعتمد من قبل مؤتمر األطراف في  لالتفاقية اإلستراتيجيةةالخطوتنفيذ الثالثة االتفاقية 
 واألهداف اإلنمائية لأللفية، استنادا إلى المبادرات 2010وذلك كمساهمة في تحقيق هدف عام ، 15/8  و30/7المقررين 
 إلى اجتماع للهيئة الفرعية يعقد قبل  إلى األمين التنفيذي أن يرفع تقريرا عن التقدم المحرزويطلب كذلكالجارية، 

 ؛ االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف
ومع ، المنظمات المعنية األخرى أن تقوم، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة يدعو .7

 الزراعي، أن  من برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي5-1 و 4-1مراعاة المبادرات الجارية، وتمشيا مع النشاطين 
  :ما يليمعلومات عونشر بتجميع تقوم 

مكونات التنوع البيولوجي جميع الزراعية على والسياسات ممارسات لل التأثيرات اإليجابية والسلبية )أ(
 المتعلقة بالزراعة؛ 

 والنظم اإليكولوجية؛ ] المناظر الطبيعية[تأثيرات الزراعة على حفظ  )ب(
 يكولوجي؛ دمات النظام اإلالزراعة على ختأثيرات  )ج(
أفضل الممارسات للنهوض الفعال بخدمات النظام اإليكولوجي واستخدامها لمساندة الزراعة  )د(
 المستدامة؛

التأثيرات على التطوير المستدام للحوافز الزراعية الضارة، وخصوصا التدابير ذات الصلة التي  )ه[(
 ]في بلدان أخرى؛تشوه التجارة الدولية، على التنوع البيولوجي 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى تزويد األطراف بمعلومات عن يدعو واستنادا إلى هذه المعلومات، 
 في تحقيق أهداف تساهمو] البصمة اإليكولوجية للزراعة،وتخفض [الخيارات التي تشجع على الزراعة المستدامة، 

 االتفاقية؛
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صلية والمحلية في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام  بمساهمة المجتمعات األفرعتي .8
 باعتبارها السنة الدولية للبطاطا، 2008، ويهنئ، في سياق سنة 2010 عام ]أهداف[باعتبارها مساهمة في بلوغ هدف 

 الشعوب األصلية في منطقة األنديز على قيامها بإنشاء وتشغيل مركز التنوع الطبيعي للبطاطا؛
  اإلدارة التكيفية وبناء القدرات :شطة برنامج العملتنفيذ أن

 بالحاجة إلى اإلسراع في تنفيذ السياسات التي تشجع على التأثيرات اإليجابية وتخفف واعترافا منه .9
 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية على يحثمن التأثيرات السلبية للزراعة على التنوع البيولوجي، 

قدرات الالزمة لتنفيذ برنامج العمل، بما في ذلك من خالل تطبيق نهج النظام اإليكولوجي على الزراعة، بما تعزيز ال
 يتفق وااللتزامات الدولية؛

 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية واإلقليمية المعنية، والمجتمعات المحلية يدعو .10
إزالة القيود على حفظ ومربي النباتات والحيوانات إلى تشجيع ومساندة واألصلية، والمزارعين، ورعاة الماشية، و

التنوع البيولوجي الزراعي في األراضي الزراعية وفي الموقع الطبيعي من خالل عمليات تشاركية لصنع القرار من 
 النظم اإليكولوجية أجل تعزيز حفظ الموارد الوراثية النباتية والحيوانية، ومكونات التنوع البيولوجي ذات الصلة في

 الزراعية، ووظائف النظام اإليكولوجي ذات الصلة؛
 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى أن تقدم لألمين التنفيذي أفضل يدعو .11

 إلى ويطلبالممارسات المتعلقة بمسألة حفظ التنوع البيولوجي الزراعي في األراضي الزراعية وفي الموقع الطبيعي، 
األمين التنفيذي، بالتشاور مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، أن يجمع هذه المعلومات وينشرها من خالل آلية 
غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلة، وإتاحتها إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

 والتكنولوجية؛
 ميم  التع:تنفيذ أنشطة برنامج العمل

 األطراف والحكومات األخرى على التأكد من أن الخطط والبرامج واالستراتيجيات الوطنية يحث .12
القطاعية والمشتركة بين القطاعات تشجع على حفظ التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه المستدام، وعلى تنفيذ 

 لزراعية التي تسبب فقدان التنوع البيولوجي؛سياسات زراعية تسهم في بقاء التنوع البيولوجي وتناهض الممارسات ا
 الزراعة تأثيرات نحو إدارة مهمةمساهمة باعتباره  بالتقييم الشامل إلدارة المياه في الزراعة ينوه .13
 على المياه؛ 

  والمحلية،المجتمعات األصلية إلى إشراك ةالمعني والحكومات األخرى والمنظمات ، األطرافحثي .14
جميع من تعتمد سبل عيشهم أصحاب المصلحة اآلخرين، بما في ذلك ي الحيوانات و ومرب،رعاة الماشية و،ينوالمزارع

 على الزراعة،يكولوجي  تطبيق نهج النظام اإل، إشراكهم فيعلى االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي وحفظه
 ؛بما يتفق وااللتزامات الدولية

 تحسينوالمجتمعات األصلية والمحلية إلى والمنظمات المعنية  ،خرى والحكومات األ،ألطرافا يدعو .15
  :تنفيذ برنامج العمل من خالل

 على جميع المستويات في الحكومة، بما في ذلك على الفاعلين المعنيينتحسين التعاون بين جميع  )أ(
 ؛ك القطاع الخاص، حسبما هو مالئمالمستوى المحلي، وإشرا

ة حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في عمليات اإلنتاج الزراعي مع بأهمي الوعي إدماج )ب(
 تلبية الطلبات على األغذية والمنتجات األخرى؛
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جعل العناصر ذات الصلة في برنامج العمل متوافقة مع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  )ج(

 صالت مالئمة مع برامج العمل األخرى في إطار االتفاقية؛البيولوجي والسياسات ذات الصلة، بما في ذلك إنشاء 
 :ما يلي على المعنية والمنظمات  األخرى، والحكومات، األطرافيحث .16

، حسبما نرعيازملل ة والوطنية الدوليمنظماتتعزيز الحوار مع المزارعين، بما في ذلك من خالل ال )أ(
 ؛ عند تنفيذ برنامج العملوذلك  هو مالئم،

لتشجيع على إيجاد الفرص إلشراك المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المحليين في ا )ب(
 إعداد وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل والبرامج الوطنية للتنوع البيولوجي من أجل التنوع البيولوجي الزراعي؛

 ؛المستوى المحليتحسين بيئة السياسات لمساندة إدارة التنوع البيولوجي الزراعي على  )ج(
 التي اعتمدها المؤتمر التقني ، بخطة العمل العالمية للفاو بشأن الموارد الوراثية الحيوانيةيرحب .17

، كإطار متفق 2007أيلول /الدولي األول المعني بالموارد الوراثية الحيوانية الذي عقد في انترالكن بسويسرا في سبتمبر
 وتنمية وحفظ الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية ،ستراتيجية لالستخدام المستدامعليه دوليا يشتمل على األولويات اإل

 ، والحكومات األخرى والمجتمعات األصلية والمحلية، األطرافويدعووالزراعة، وأحكام للتنفيذ والتمويل، 
ن إلى ضمان التنفيذ  وأصحاب المصلحة اآلخريالمعنية والمنظمات ،ي الحيوانات ومرب، ورعاة الماشية،والمزارعين

 الفعال لخطة العمل العالمية؛
 بالروابط الوثيقة بين المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية لألغذية يقرو، 6/6 بمقرره وإذ يذكّر .18

 بالتقدم المحرز في تنفيذ المعاهدة، وخصوصا فيما يتعلق بالنظام المتعدد األطراف لحقوق يرحبوالزراعة واالتفاقية، 
  األطراف على مواصلة مساندة تنفيذ المعاهدة؛ويحثمزارعين؛ ال

 المبادرة الدولية لحفظ الملقحات واستخدامها المستدام
  بتقرير التقييم السريع لحالة الملقحات الذي أعدته منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة؛يرحب .19
األمين التنفيذي وبالتعاون مع األطراف،  مع قبالتنسي، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة يدعو .20

المعنية إلى مواصلة تنفيذ المبادرة الدولية لحفظ الملقحات واستخدامها المستدام، المنظمات والحكومات األخرى و
 :سيما ما يلي وال

  وتفاعالتها؛يكولوجيتهاإ ووأعدادها وتصنيفها الملقحات أنواع معلومات عن استكمال )أ(
 ر لرصد االنخفاضات وتحديد أسبابها؛وضع إطا )ب(
واآلثار واآلثار اإليكولوجية، تقييم آثار انخفاض الملقحات من حيث اآلثار على اإلنتاج الزراعي  )ج(
 ؛االقتصادية-االجتماعية
 تجميع معلومات عن الممارسات الجيدة والدروس المستفادة؛ )د(
فقدان خدمات التلقيح التي تساند سبل عيش إعداد مقترحات عن كيفية تشجيع ومنع المزيد من  )ه(
 اإلنسان؛

 نشر النتائج بشكل علني من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلة؛ )و(
قبل انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  الهيئة الفرعية وإتاحة تقرير مرحلي لنظر

 ؛األطراف
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األطراف من البلدان المتقدمة، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى مساعدة البلدان يحث  .21[
 البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، وذلك في جزرية الصغيرة النامية، وكذلكالنامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول ال

 ] أعاله؛20تنفيذ الفقرة 
  البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام المبادرة الدولية لحفظ التنوع

 مساندة االستمرار في إلى األمين التنفيذي ويطلب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة يدعو .22
وأصحاب المصلحة ، والمجتمعات األصلية والمحلية، والمزارعين وحائزي الماشية  والحكومات األخرى،األطراف
 تنفيذ المبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه على  اإلقليمية،، بما في ذلك المبادراتاآلخرين

 من خالل آلية غرفة تبادل ة والدروس المستفادةجيد القدرات ونشر الممارسات البناءالمستدام، بما في ذلك من خالل 
 ؛المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلة

 والمنظمات والمبادرات األخرى ذات الصلة، ،ة لألمم المتحدة منظمة األغذية والزراعيدعو أيضا .23
إلى القيام بمزيد من العمل وتجميع ونشر معلومات لتحسين  )TSBF(برنامج بيولوجيا وخصوبة التربة المدارية مثل 

مختلف فهم التنوع البيولوجي للتربة، وتفاعله مع التنوع البيولوجي فوق سطح األرض، والوظائف األخرى للتربة، و
ج مسائل التنوع البيولوجي تسهيل دمخدمات النظام اإليكولوجي التي يقدمها، والممارسات الزراعية التي تؤثر فيه، و

، وإتاحة تقرير لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع الزراعيةللتربة في السياسات 
 ؛العاشر لمؤتمر األطراف

  الدولية للتنوع البيولوجي لألغذية والتغذية المبادرة
منظمة  و، ومنظمة الصحة العالميةمنظمـة األغذيـة والزراعـة لألمم المتحدة، يدعو .24

Biodiversity Internationalوالمجتمعات األصلية  والحكومات األخرى، واألمين التنفيذي إلى مساندة األطراف ،
 الدولية للتنوع البيولوجي  تنفيذ المبادرةفي وأصحاب المصلحة اآلخرين اشيةوالمحلية، والمزارعين وحائزي الم

، مثل االستخدام الزائد ةجيدتنمية القدرات ونشر الممارسات الإجراء البحوث و، بما في ذلك من خالل لألغذية والتغذية
لمعلومات والوسائل األخرى ذات  من خالل آلية غرفة تبادل ا، والدروس المستفادةللمحاصيل والماشية غير المستغلة،

 ؛الصلة
 التنوع البيولوجي الزراعي وتغير المناخ

 المرصودة لتغير المناخ على التنوع تأثيرات على توثيق ال والحكومات األخرى األطرافيشجع .25
اعات في القطالمشترك بين  المتوقعة، واستخدام المعلومات في التخطيط تأثيراتالبيولوجي الزراعي، والنظر في ال

 ؛، وإتاحة هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلةالمجاالت الزراعية
 والحكومات األخرى، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  األطرافيشجع .26

ومات عن الدروس المستفادة بشأن حفظ والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين، على جمع معل
والتخفيف [التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه المستدام، ودمج هذه المعلومات في التخطيط للتكيف مع تغير المناخ 

، وإتاحة هذه المعلومات من خالل آلية غرفة ]وفي التخطيط المشترك بين القطاعات في المجاالت الزراعية] [من حدته
 لومات والوسائل األخرى ذات الصلة؛تبادل المع

، وفريق منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةإلى األمين التنفيذي مواصلة التعاون مع يطلب  .27
 والمجتمعات ،تقييم األلفية للنظم اإليكولوجيةلمتابعة عملية الركة في ااالتصال المشترك التفاقيات ريو، والمنظمات المش

 :ما يليعع ونشر معلومات وذلك لجملشركاء اآلخرين األصلية والمحلية وا
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 والزراعة والتنوع البيولوجي، بما في ذلك على وجه الخصوص تأثيرات ،الصالت بين تغير المناخ )أ(

 تغير المناخ على المحاصيل والماشية واألغذية والتغذية والتنوع البيولوجي للتربة والملقحات، وكذلك توافر المياه؛
الوسائل لبناء القدرة على التحمل في أنظمة أساليب العيش الغذائية والزراعية كجزء من السبل و )ب(

استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ، وخصوصا في مجتمعات البلدان النامية التي تعتمد على الزراعة البعلية للحصول 
 على إمدادات األغذية المحلية؛

ديد، وخصوصا في البلدان النامية، مع تأثيرات التغيرات طريقة تكيف المجتمعات المعرضة للته )ج(
 الناتجة عن المناخ في ممارسات الزراعة؛

 أثر تغير المناخ على النظم اإليكولوجية الزراعية لحفظ الحياة البرية والموائل؛ )د(
مين ، بالتعاون مع األ األخرىالمعنية والمنظمات منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة يدعو .28

البيانات واألدوات والمعلومات لتكييف سياساتها والحكومات األخرى ب مواصلة تزويد األطراف إلى التنفيذي،
 حائزي وتحسين قدرات المزارعين و،المناخ المتغيرمع وبرامجها المشتركة بين القطاعات وممارساتها الزراعية 

على تخفيض األخطار المرتبطة وأصحاب المصلحة اآلخرين ومربي النباتات والحيوانات، والمنظمات المعنية الماشية 
 ؛المناخ بتغير

حزيران /و رفيع المستوى في يونيلمؤتمر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بتنظيم يرحب .29
م  ويدعو منظمة األغذية والزراعة لألم"يةحيواألمن الغذائي العالمي وتحديات تغير المناخ والطاقة ال"بشأن  2008

 ؛المتحدة إلى رفع تقرير عن االجتماع لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 البيولوجيالتنوع البيولوجي الزراعي والوقود [

 بالحاجة إلى النهوض بالتأثيرات اإليجابية والتخفيف من التأثيرات السلبية إلنتاج منه ااعتراف .30[
 الصادرة عن الهيئة 12/7جي الزراعي على التنوع البيولوجي، وإذ يأخذ في الحسبان التوصية واستهالك الوقود البيولو

 :]الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 أو 

 بالحاجة إلى النهوض بالتأثيرات اإليجابية والتخفيف من التأثيرات السلبية إلنتاج منه ااعتراف .30[
 الصادرة عن الهيئة 12/7الزراعي على التنوع البيولوجي، وإذ يأخذ في الحسبان التوصية واستهالك الوقود البيولوجي 

 :الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 مبدأ استدامة إنتاج الطاقة الحيوية والمشاورات بشأنها بالعالقة إلى التنوع البيولوجي؛يؤيد  )أ(
لمنظمات المعنية األخرى على وضع وتطبيق أطر حكيمة األطراف، والحكومات األخرى وايحث  )ب(

للسياسات بحيث تضمن اإلنتاج واالستهالك المستدامين للطاقة الحيوية، بما في ذلك على وجه الخصوص الوقود 
 البيولوجي؛
 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية األخرى على وضع خطوط إرشادية متعلقة يحث )ج(
ولوجي والترويج لها لترشيد المعايير والمقاييس ونظم الترخيص الموجودة والناشئة للوقود البيولوجي بالتنوع البي

المستدام، المتصلة بإنتاج واستهالك الطاقة الحيوية المستدامة، بغية تقليل التأثيرات السلبية وتعزيز التأثيرات اإليجابية 
 ]ملة إلنتاج واستهالك الطاقة الحيوية؛المحتملة على التنوع البيولوجي لدورة الحياة الكا

 أو
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 بالحاجة إلى النهوض بالتأثيرات اإليجابية والتخفيف من التأثيرات السلبية إلنتاج منه ااعتراف .30[
 الصادرة عن الهيئة الفرعية 12/7على التنوع البيولوجي، وإذ يأخذ في الحسبان التوصية ستهالك الوقود البيولوجي وا

 واألدلة الجديدة منذ االجتماع الثاني عشر للهيئة الفرعية بخصوص التأثيرات ،للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 :يالبيئية واالجتماعية السلبية إلنتاج أنواع كثيرة من الوقود البيولوج

أو تعزز إعداد أطر سياسية وخطوط إرشادية متعلقة بالتنوع / من األطراف أن تضع ويطلب )أ(
 البيولوجي لتعزيز الجهود الجارية إلعداد المعايير والمقاييس ونظم التحقق من استدامة الوقود البيولوجي؛

ية األخرى، بإعداد أداة للتقييم  األمين التنفيذي على القيام، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنيشجع )ب(
الدقيق للتحويل غير المباشر للنظم اإليكولوجية أو تدهورها نتيجة لتدابير السياسة التي تزيد من الطلب على الوقود 

 البيولوجي؛
 من األطراف أن تعتمد فورا نهجا تحوطيا وذلك بوقف إدخال أي تدابير مساندة جديدة يطلب )ج(

 أعاله؛) ب(و ) أ(لوجي إلى حين تفعيل أو إتمام الفقرتين الستهالك الوقود البيو
 1]]هذه المسألة في برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي؛ يدمج )د(

 مبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية بشأن االستخدام المستدام 
 المعنية والمنظمات المتحدةمنظمة األغذية والزراعة لألمم تعاون مع أن ي إلى األمين التنفيذي يطلب .31

مبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية بشأن االستخدام المستدام الخطوط التوجيهية التشغيلية ل شرح لزيادةاألخرى 
الطبيعة الخاصة للتنوع البيولوجي الزراعي وسماته المميزة والمشاكل التي مع مراعاة ، للتنوع البيولوجي الزراعي

 ؛تتطلب حلوال مميزة
 األطراف من البلدان المتقدمة على التنفيذ الكامل اللتزاماتها بخصوص توفير المساندة المالية، يحث .32[

بما في ذلك موارد مالية جديدة وإضافية، ونقل التكنولوجيا، والتعاون العلمي وبناء القدرات، حسبما تم االتفاق عليه في 
، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية (UNCED)دة المعني بالبيئة والتنمية مواد االتفاقية ذات الصلة، وفي مؤتمر األمم المتح

، والمؤتمرات المتعددة األطراف الرئيسية األخرى، من أجل ضمان االستخدام المستدام للتنوع (WSSD)المستدامة 
 ]البيولوجي الزراعي تمشيا مع مبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية بشأن االستخدام المستدام؛

 ايا البحوثقض
 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تمويل وإجراء البحوث التي من شأنها يدعو .33

 :أن تسهم في تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي، بما في ذلك ما يلي على سبيل المثال
حقيق خفض ملحوظ في معدل فقدان تقييم أداء السياسات الزراعية في بلوغ الهدف المتمثل في ت )أ(

 التنوع البيولوجي؛
إجراء دراسات متعددة التخصصات لتقييم قدرة النظم الزراعية المختلفة على حفظ التنوع البيولوجي  )ب(

 الزراعي واستخدامه المستدام وتوفير القوة االقتصادية؛
 زراعية مستدامة من شأنها أن مواصلة البحث في استخدام التنوع البيولوجي الزراعي إلعداد نظم )ج(

تسهم في تحسين سبل العيش، وتعزز التنوع البيولوجي وتستغل منافعه، وكذلك حفظ أكثر األنواع عرضة للتهديد 
 واألنواع المفيدة المحتملة؛

                                                        
اقشته أو التفاوض بشأنه من جانب األطراف في االجتماع الثالث أشار طرفان إلى أن النص الموضوع بين قوسين لم يتم من  1

 .عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
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 تقييم ووضع سمات البالزما الوراثية التي يحتمل أن تكون مناسبة للتكيف مع تغير المناخ؛ )د(
  لتعزيز قدرة النظم الزراعية على التحمل؛إجراء بحوث )ه(

 اعتبارات عامة
ة الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية هيئاعتماد برنامج العمل المتعدد السنوات لل بيرحب .34

نامج براالتفاقية، وخصوصا العمل في إطار برامج في تنفيذ أيضا لألغذية والزراعة التابعة للفاو، والذي سيساهم تنفيذه 
 ؛ل بشأن التنوع البيولوجي الزراعيالعم

 استجابة لطلب من هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة للفاو في اجتماعها الحادي عشر، .35
 إلعداد خطة عمل مشتركة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وأمانة الهيئةعمل مع أن ي إلى األمين التنفيذي يطلب

تبسيط متطلبات على ، ضمن أمور أخرى، طرافاألمن شأنها أن تساعد نوع البيولوجي لألغذية والزراعة بشأن الت
البيئة والزراعة، مع الهيئات التي تعالج شؤون  بين قليمية والوطنية واإلة الدولياتاإلبالغ وتسهيل الحوار على المستوي

، وتقديم تقرير إلى الهيئة الفرعية للمشورة لدوليةخر وسلطته الحكومية ااحترام كل طرف الختصاصات الطرف اآل
 ؛العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

على أهمية الزراعة للتنمية المستدامة في البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول يشدد  إذ .36
ت االقتصاد االنتقالي، وال سيما البلدان التي هي من مراكز المنشأ أو الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذا

األطراف، وال سيما األطراف من البلدان المتقدمة، على اتخاذ إجراءات تشجع الممارسات والسياسات  شجعيالتنوع، 
ماشى مع االلتزامات الدولية الزراعية التي تساند أهداف االتفاقية الثالثة واألهداف اإلنمائية الدولية المتفق عليها وتت

 األخرى ذات الصلة؛
 : الحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى ما يليويدعواألطراف من البلدان المتقدمة، يحث  .37

التأكد من توفير موارد مالية للبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة  )أ(
ات االقتصاد االنتقالي، وال سيما البلدان التي هي من مراكز المنشأ أو التنوع، من أجل تمكينها النامية، وكذلك البلدان ذ

  من االتفاقية؛20من التنفيذ الكامل لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي، وفقا للمادة 
دامة وتيسير نقل تيسير الحصول على التكنولوجيات التي تسهم في إعداد ممارسات الزراعة المست )ب(

 . من االتفاقية16هذه التكنولوجيات، وفقا للمادة 
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 تنفيذ برنامج العمل بشأن استعراض    13/2
 التنوع البيولوجي للغابات

 :على النسق التالي امقررمؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع يعتمد  بأن الهيئة الفرعية توصي 
 ،ن مؤتمر األطرافإ 
 التنوع البيولوجي بشأنستعراض المتعمق لبرنامج العمل نتائج اال ]ذ بعين االعتباريأخذ إ[ ] بـذ يرحبإ[ 
في  ،التنوع البيولوجي للغاباتشأن عمل فريق الخبراء التقنيين المخصص الستعراض تنفيذ برنامج العمل بللغابات و
 ،الستعراض المذكورإعداد ا

 على التنمية وتأثيراته، بما فيها تأثيراته السلبيةابات ضياع التنوع البيولوجي للغ تجاهنزعاج الباذ يشعر إو 
 ،نسانالمستدامة ورفاه اإل

هدف  بلوغ ل،التنوع البيولوجي للغاباتشأن بتنفيذ برنامج العمل لى تقوية إبالحاجة الملحة ذ يعترف إو 
يكولوجي،  اإلمانظثل نهج ال أخرى مأدواتق دارة المستدامة للغابات وأيضا بتطبيوالسيما من خالل اإل ،2010] أهداف[
 تقدمان فرصا للتشجيع على ،2011 والسنة الدولية للغابات في 2010السنة الدولية للتنوع البيولوجي في أن ذ يالحظ إو

والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد واستخدامه المستدام، لتنوع البيولوجي للغابات احفظ 
 بها من معارف تقليدية،تبط الجينية وما ير

نفيذ لمجتمعات األصلية والمحلية في تلالمشاركة الكاملة والفعلية  التشجيع علىلى إبالحاجة   أيضاذ يعترفإو 
عالن األمم المتحدة إذ يالحظ أيضا إ و،التنوع البيولوجي للغابات على جميع المستوياتشأن  ببرنامج العمل الموسع

 ،ة حقوق الشعوب األصليبشأن
 نموا والدول الجزرية  البلدان، والسيما أقل المساندة للبلدان الناميةزيادةلى إ الحاجة لى عؤكد من جديدذ يإو 
 موارد مالية وافية توفير[ من خالل ،في تنفيذ برنامج العمل ،وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقاليالنامية، الصغيرة 

تبادل المعلومات والحصول ل ،] من االتفاقية20وفقا للمادة  ،ضافيةجديدة وإ  ومواردويمكن توقعها وذات توقيت مناسب،
 ،اتعلى التكنولوجيا ونقلها وبناء القدر

 :األطراف على ما يلي ]يدعو  []يحث[  .1 
 بمعالجة بالقيام، حسب الضرورة، ،التنوع البيولوجي للغاباتشأن  تنفيذ برنامج العمل الموسع بتعزيز )أ( 

، والتصدي ،االستعراض والتقارير المتصلة ببرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للغابات في تقريرمذكورة العوائق ال
 غير خدام بما في ذلك االست، على التنوع البيولوجي للغاباتنسانفعل اإلالرئيسية من لتهديدات ل ،أولويةمسألة ذات ك

 وتدهور ،وتجزئة الموائللألراضي،  تحويل غير المشروعالو ، وزحف الصحراء، والتصحر، وتغير المناخ،المستدام
 التي تحدثها والتأثيرات ،نقص أنظمة الرصدباإلضافة إلى  ، واألنواع الغريبة الغازية،وحرائق الغابات ،البيئة

 ؛البالغة الشدة العواصف واألعاصير
دارة إ، وغير الخشبية للغاباتالمنتجات  ، بما في ذلك إدارةدارة المستدامة للغابات اإلالتشجيع على )ب( 

 ؛يكولوجيةاإلالنظم  خدمات تقييمو
لمنتجات الغابات  إلى األسواق وصولتوفير فرص ال مثل ،دارة المستدامة للغاباتعوائق اإلالتصدي ل )ج( 

 ذات القيمة المضافة اآلتية من غابات خاضعة لإلدارة المستدامة؛
على المستويين الوطني [ بالغ عنه واإل مخزونهجردو ، رصد التنوع البيولوجي للغاباتتحسين )د( 
 ؛]الحالة حسب،[ ]والدولي
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من المناطق المحمية وطنية أو إقليمية نشاء واستبقاء وتطوير شبكات إلى إز الجهود الرامية يتعز )ھ( 

 ،ع البيولوجي للغابات وتبين المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوفي الحاالت المناسبة، ،يكولوجيةللغابات والتوصيلية اإل
فعليا، كما لغابات العالمية حفظا  في المائة على األقل من كل نمط من أنماط ا10 حفظمع مراعاة الهدف المتمثل في 

تدام توفير التمويل المسالنص على و[مج العمل بشأن المناطق المحمية  في برناةمهاسم وذلك ك،8/15 المقرر ورد في
 دارةنشاء واإلمكانيات التمويل المستدام وآليات التمويل المبتكرة في سبيل اإلإواستكشاف ] [لمناطق الغابات المحمية

 ؛]الفعلية لمناطق الغابات المحمية
القيام  للمساعدة على ،قطاعات على جميع المستوياتال المشتركة بين  التعاون والمبادراتةدازي )و( 

نتدى  معن صادرة والمقررات ال التابع التفاقية التنوع البيولوجيغاباتبرنامج عمل التنوع البيولوجي للمنسق لالتنفيذ بال
 هدف لبلوغ ، الصك غير الملزم قانونا بشأن جميع أنماط الغابات، بما في ذلك(UNFF) لغاباتالمعني بااألمم المتحدة 

 ،صحاب المصلحة اآلخرينشراك المجتمعات األصلية والمحلية وأإ مع ،هداف العالمية األربعة بشأن الغابات واأل2010
 ؛ القطاع الخاص ذلكبما في

تهديدات األنواع  عند معالجة ، برنامج العملأهدافغايات و] ،الحالة بحس،[حسبان أخذ في اليأن  )ز(
،  على األنواع غير المستهدفةتأثيراتهو األدغالحيوانات ل غير المستدام للحوم غالالغريبة الغازية وتغير المناخ واالست

وبرامج الغابات  ،(NBSAPs) للتنوع البيولوجي 2 وذلك في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية،هور البيئيوالتد
 ؛وغيرها من البرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالغابات (NFPs)الوطنية 

ة تدهور البيئ تغير المناخ وآلثارفهم أفضل لتحقيق  المتعدد التخصصاتع على البحث العلمي يشجالت )ح( 
دماج جوانب التنوع البيولوجي للغابات إ بقصد ، على التحمليكولوجي اإلمالنظاي للغابات وقدرة على التنوع البيولوج

 عطاء األولوية للنظمإ مع ،عادة تأهيل البيئات المتدهورةإ وهتغير المناخ والتكيف مع]  آثار من حدةتخفيفال[ في أنشطة
النامية المنخفضة في الدول الجزرية الصغيرة في األراضي ثل الغابات  م،طر المعرضة للخللغاباتيكولوجية اإل

 وأن ، نموا األقلوالغابات في أعالي الجبال في البلدان  والمناطق القاحلة وشبه القاحلة،وغيرها من المناطق الساحلية
بحوث ال االتحاد الدولي لمنظمات ة مبادرة الشراكة التعاونية للعلم والتكنولوجيا بشأن الغابات بقيادتساند في هذا السياق

 ؛ بتغير المناخةث المتعلقو وأن تشجع عملها في مجال البح،(IUFRO) الحرجية
الغابات قانون وإنفاذ  ،أو دون الوطني/ الوطني و الغابات على المستوياإلدارة الرشيدة ةتقوي )ط(
 ؛]والسيما الغابات الطبيعية[جي للغابات تدام للتنوع البيولو المسخدامأو دون الوطني للحفظ واالست/الوطني و
نهج [ ]يكولوجي اإلمانهج النظأدوات أخرى مثل ق يتطبالقيام أيضا بو[دارة المستدامة للغابات ذ اإليتنف )ى( 

 وتقليل إزالة استعادة الغابات والتشجيع على ،]جميع أنماط الغابات] [يةالغابات الطبيع[للحفاظ على ] النظام اإليكولوجي
ة في سياق دفيئوانبعاثات غازات ال[ضياع التنوع البيولوجي سهام رئيسي في تخفيض إ ك، الغاباتابات وتدهورالغ
 ؛ ](UNFCCC)  بشأن تغير المناخطاريةاإلاألمم المتحدة تفاقية ا

 وغير مشروعمنع الحصاد غير الل والعمل بشكل أكبر ، القانونإنفاذلغابات ول تقوية اإلدارة الرشيدة[ )ك(
منتدى األمم المتحدة المعني وثيق مع التعاون بال وذلك ،لمرخص به لألخشاب وغيرها من منتجات الغابات واالتجار بهاا

واتفاقية االتجار  ،(CPF) اآلخرين في الشراكة التعاونية بشأن بالغاباتعضاء األ و، والبنك الدولي،(UNFF)بالغابات 
والمبادرات األخرى ذات الصلة التي تتعامل مع  ،(CITES)المعرضة للخطر الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

لنهوج القائمة على أساس اتفاقات لبالدور االيجابي أيضا  مع االعتراف ؛هاب واالتجار وإدارتهان الغابات وان قإنفاذ
 هابواالتجار بات وإدارتها نفاذ قانون الغااالتحاد األوروبي إل  مثل خطة عملالمشاركة فيها،أو / والشراكة الطوعية

)(FLEGT،اإلقليمية إلنفاذ قانون الغابات وإدارتها عملياتالقيمة ب و (FLEG)،؛خرىضافية األ وكذلك الخيارات اإل[  
                                                        

 .دون الوطنيالسياق السياق الوطني يشمل   2



UNEP/CBD/COP/9/3 
Page 33  
 

 أو
 مشروعة غير المنتجات الغابات وعدم التشجيع على القانون إنفاذلغابات ول تقوية اإلدارة الرشيدة[ )ك(

وثيق التعاون بال وذلك تدامة واالتجار بها، بما في ذلك المنتجات غير الخشبية من الغابات،أو ذات اإلدارة غير المس/و
العمليات اإلقليمية إلنفاذ قانون الغابات وإدارتها، والعمليات اإلقليمية والعالمية األخرى ذات الصلة، بما في ذلك مع 

واتفاقية االتجار الدولي  (CPF) لتعاونية بشأن الغاباتالشراكة ا وأعضاء (UNFF)منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات 
 ةومبادر، (ITTO)والمنظمة الدولية لألخشاب المدارية  ،(CITES)بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للخطر 
 ]؛FLEGT)( هابواالتجار االتحاد األوروبي بشأن إنفاذ قانون الغابات وإدارتها 

 أصحاب المصلحةالقطاع الخاص و ، أن تشارك وحيثما يكون األمر مناسبا،الشراكا كامإأن تشرك  )ل( 
للتقليل أن تشجعهم على بذل جهود  و، في تنفيذ برنامج العمل، بما فيهم المجتمعات األصلية والمحلية،المعنيين اآلخرين

نظمات غير  الخاص والمواالتفاقات بين القطاع[بما في ذلك االلتزامات الطوعية  ، الغابات وتدهورهامن إزالة
 ؛]عهاازراستعادة إ الغابات واستزراعوزيادة ] [الحكومية
 ونشر الممارسات حديدل النتائج لتاستعماو للزراعة الحرجية ة والدوليةث الوطنيو البحالتشجيع على )م( 

 ؛الزراعي معاالتنوع البيولوجي  وللغابات المستدام للتنوع البيولوجي خدام الحفظ واالستشجعالجيدة التي ت
النباتية لألغذية الوراثية لموارد بشأن ا المعاهدة الدولية في إطارة نفذ علما باألنشطة الماإلحاطة )ن( 
التقرير عن حالة  إلعداد )الفاو (منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةخطة  ]بـب يترحال []مساندة [و والزراعة
 ؛ في العالمية للغاباتوراثالموارد ال
 الغابات على المستويين بإدارةالمتعلقة في النهوج ] ،حسب الحالة،[ المشاركة زيادةأو /وفي  الشروع )س([ 

 لمنع االستعمال ،ةالخاصوفقا لظروفها الوطني ودون الوطني، ن على المستويين وان القإنفاذالوطني ودون الوطني و
وثيق التعاون بال ،هابية واالتجار وراثما فيها الموارد ال ب، وغير المرخص به للموارد البيولوجية للغاباتمشروعغير ال

 ]؛(UNFF) منتدى األمم المتحدة المعني بالغاباتمع 

القائمة على  ،المتماسكة والمناسبةالطوعية ] الوطنية[ لخطط الترخيص محتمل بالدور الاالعتراف )ع( 
 استعمال المنتجات الخشبية وغير تشجع على  التي، من القطاعين العام والخاصالمشترياتسياسات  وآليات السوق

 والترويج  تلك التدابيراعتمادوضع وعلى  ]،حسب الحالة، [والتشجيع،  ومستدامالمنتجة بشكل قانونيالخشبية للغابات 
 ؛مشتريات هذه بهذه الخطط وسياسات الوتعزيز الوعي العام ،لها

 أنماط تأثيرات واتخاذ تدابير لمعالجة ،النامية والمتقدمة الوعي بين المستهلكين في البلدان زيادة )ف( 
 ؛استهالكها غير المستدامة على التنوع البيولوجي للغابات

بشأن البيئة عالن ريو إ من 15لى تطبيق النهج التحوطي وفقا للمبدأ إ الحاجة إعادة التأكيد على )ص([ 
 ] ؛ياوراثعلى استعمال أشجار محورة والتنمية 

 أو /و 
بروتوكوالت لتقييم المخاطر المتصلة باألشجار بإعداد  ،المعنيةتشاور مع المنظمات بال ،امالقي[ )ص( 
اطر والمنافع المتصلة  االقتصادية والثقافية للمخ–عالج الجوانب االجتماعية ت ترشاداإ ووضع ،ياوراثالمحورة 

 ؛]ياوراثمحورة باستعمال أشجار 
 أو 

طالق لألشجار المحورة إ ي أووقف[يا وراثل األشجار المحورة  النهج التحوطي على استعماتطبيق[ )ص( 
 على التنوع البيولوجي للغابات وعلى المجتمعات لتأثيراتها المحتملة ومحسوس  تقييم كافإلى حين إجراءيا وراث
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 وضع معايير  يتم أنإلى ؛ة المحتملة االقتصادي– ة واالجتماعيةالثقافيو التأثيرات البيئية بما في ذلك ،األصلية والمحلية
لى بروتوكول إ المسألةحالة إ ينبغي ،وفي هذه األثناء .  عليهاتهوافقموبها مؤتمر األطراف وإبالغ لتقييم المخاطر 

 ]]؛صدار مشورة بشأنهإلقرطاجنة للسالمة األحيائية للنظر فيه و
 أو 
ة للكائنات الحية ناشئ التاالستخدامامخاطر النرويج بشأن تقييم  -  كنداحلقة عمل نتائج مالحظة[ )ص( 
 وتطبيق المحتملة، ة والثقافية االقتصادي– ة واالجتماعية البيئيبخصوص تأثيراتها العلمي لعدم اليقين ونظرا ،المحورة

على استعمال  ]حيائيةكما جاء في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األ] [عالن ريوإ من 15وفقا للمبدأ [النهج التحوطي 
 المرتبطة عدم اليقينه وجلتقليل أث وبحال وإجراء] ،ل من استعمال تلك الكائناتيتقلوال[يا راثواألشجار المحورة 

 ] ؛التكنولوجيا هذهباستعمال 
منتجات ل ودخوتتبعها لضمان تراخيص األخشاب صدار نشاء عمليات وآليات إلإ العمل في مواصلة )ق([ 

 ]؛األسواقاألخشاب القانونية وحدها إلى 
إلى  والمنظمات األخرىالمعنية  والمنظمات الدولية ، والحكومات األخرى،األطراف ]يحث []يدعو[ .2 
 :ما يليالقيام ب

في البلدان النامية ال  الغابات وتدهورها إزالةنبعاثات من  لتخفيض اإلالتأكد من أن التدابير المحتملة )أ(
 بل تساند تنفيذ ؛التنوع البيولوجي للغابات  بشأنوتنفيذ برنامج العمل تتعارض مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي

شراك خبراء التنوع إو ، للمجتمعات األصلية والمحلية،ن أمكنإ و،منافع للتنوع البيولوجي للغاباتوتقدم  ،برنامج العمل
المحلية ة واحترام حقوق المجتمعات األصلي و،ن على المعارف التقليدية المتعلقة بالغاباتو بما فيهم الحائز،البيولوجي

 ؛الساريةاللتزامات الدولية اوفقا للقوانين الوطنية و
 الواقعة على التنوع البيولوجي للغابات من جراء ة وغير المباشرة المباشرالتأثيرات السلبية معالجة )ب([

الطاقة تاج نرشادية ومعايير إلإ  خطوطوإعداد ،لخث بما فيها على أراضي ا،استهالك الكتلة األحيائية للطاقةنتاج وإ
 ]؛تتناول هذه التأثيراتالتي  الوقود البيولوجي، خصوصا والحيوية،

 في اإلدارة المستدامة للغابات والقضاء على الفقر، يةبغير الخشاالعتراف بدور منتجات الغابات  )ج(
 وإبراز أهميتها في استراتيجيات القضاء على الفقر؛

 حسبما يكون األمر والقيام، ، للغاباتةيكولوجي اإلمنظمزيد من المعارف بشأن خدمات ال تطوير )د(
 (PES) يكولوجيم اإلانظ خدمات المثل المدفوعات مقابل ،ه الخدمات هذللحصول علىأدوات مبتكرة بتنفيذ  ،مناسبا

 ؛] في التجارةاختالالالتي ال تسبب [
 المتعلق) مياه بالمغذياتإتخام ال(التشبع الغذائي  والتحمضالتلوث، مثل  أثرمعلومات عن التبادل  )ه(

 ؛ةها السلبيتأثيراتلى خفض إ الجهود الرامية وزيادة ، على التنوع البيولوجي للغابات، الغابات وتدهورهابإزالة
دارة ، وفقا لشروط اإلعهاازراستعادة إواستزراع الغابات  ، بما في ذلك استعادة الغاباتالتشجيع على )و(

 ؛ة تشمل الشراكة العالمية الستعادة المناظر الطبيعية للغاباتمن خالل أنشط ،مستدامة للغاباتال
 ساندت المستدام للتنوع البيولوجي للغابات تخدام البرامج والتدابير المتخذة للحفظ واالسالتأكد من أن )ز(

 ؛ الفقر وتحسين سبل العيشالقضاء علىلى إالجهود الرامية 
 بين مختلف مستويات تساق لزيادة االاد نهج متكاملةإليج المشتركة بين القطاعاتالجهود  زيتعز )ح(

 ؛فظة األدوات التي وضعتها األمانة مع مراعاة مح،بيولوجي للغاباتل التنوع اعلىالسياسات التي تؤثر 
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 :لتنفيذي ما يلي األمين اإلىيطلب  .3 
، من  الموجودةت والمنظما العمليات والمبادرات معوثيقال تعاونبالوإليه طلب  ما حسب،أن يسهل )أ( 
منظمة األغذية والزراعة لألمم  و(UNFF)  منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات مثل أمانة،قليميةإقليمية ودون إدولية و
 الشراكة التعاونية بشأن الغاباتاآلخرين في عضاء األو، (ITTO) والمنظمة الدولية لألخشاب المدارية ،)الفاو(المتحدة 
(CPF) التنوع البيولوجي شأن أو المواضيعية لمساندة األطراف في تنفيذ برنامج العمل ب/قليمية ودون اإل وحلقات العمل
 ؛للغابات

 على الوقود البيولوجينتاج إ تأثيراتأن يقوم باالتصال بالمؤسسات والمحافل ذات الصلة لتقييم  [ )ب( 
عن هذه  وأن يعد تقريرا ،عتمدة على الغاباتقليمية المالتنوع البيولوجي للغابات وعلى المجتمعات األصلية واإل

 ] الوقود البيولوجي؛مقرر مؤتمر األطراف بشأن مراعاة  مع ، ينظر فيه مؤتمر األطرافالتأثيرات كي
 على الوقود البيولوجي، والسيما الطاقة الحيوية،نتاج واستهالك إ تأثيراتع المعلومات عن أن يجم [ )ج( 

نتاج إالمتعلقة بالحالية والناشئة  تراخيصصدار الإ وخطط المعايير  [في الستخدامهاوذلك  ،التنوع البيولوجي للغابات
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  تنظر فيها ي ك،وتدابير االستجابة الممكنة]  مستدامبشكلالطاقة الحيوية واستهالك 
 ]؛ ومؤتمر األطرافوالتكنولوجية
 والسيما أمانة اتفاقية ،(CPF) بشأن الغاباتلشراكة التعاونية في ا اآلخرينأن يتعاون مع األعضاء  )د( 

لى إمساندة جهود األطراف الرامية من أجل  ،والبنك الدولي، (UNFCCC)تغير المناخ بشأن طارية األمم المتحدة اإل
 ؛ في البلدان النامية الغابات الغابات وتدهورإزالةن منبعاثات معالجة خفض اإل

 وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بين أمانة بين أمانة التعاونووتبادلها، المعلومات نشر  يعزز أن )ھ( 
والمنظمات والعمليات  الشراكة التعاونية بشأن الغاباتاآلخرين في عضاء األو منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات

  ؛األخرى ذات الصلة
 خطة عمل ذات إعدادمكانيات إ ،م المتحدة المعني بالغاباتمنتدى األمأن يستكشف مع مدير أمانة  )و( 

أوجه ن ابي وذلك باتفاقية التنوع البيولوجي ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات،أنشطة مشتركة مستهدفة بين أمانتي 
 ؛والتقنية والتكنولوجيةلهيئة الفرعية للمشورة العلمية انظر إلى  النتائج وتقديم ،كل منها في برامج عمل الشبه والتكامل

االستعراض العلمي  فريق أن يطلب من ، أراضي رطبةي ه،ة من الغاباتكبير بأن نسبة إذ يعترف )ز( 
بين مشورة بشأن أهمية برنامج العمل المشترك  يطلب منها ال، التفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبةوالتقني التابع

ة الخطوط مجموع وأهمية اتفاقية التنوع البيولوجيبرنامج عمل تنفيذ ل، جيواتفاقية التنوع البيولو اتفاقية رامسار
 ،بشأن التنوع البيولوجي للغاباتاتفاقية التنوع البيولوجي تنفيذ برنامج عمل ل اتفاقية رامسارتها اعتمدرشادية التي اإل

وجعل هذه المعلومات  ،ا البرنامج في تنفيذ هذا منهاسهامإ اتفاقية رامسارفي طراف األوالدور الذي يمكن أن تلعبه 
 ؛  لألطرافمتاحة

والتنوع  ه،تحملالمقاومة وقوة على  يكولوجي اإلماالنظقدرة  المعلومات عن العالقة بين يتبادلأن  )ح( 
 ؛من خالل آليات غرف تبادل المعلومات وغير ذلك من الوسائل ذات الصلة ، وتغير المناخ، للغاباتالبيولوجي
 بشأن المعنية األخرىالمنظمات  ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةلتعاون مع أن يواصل ا )ط( 

 وذلك ، للغاباتبيولوجيال تنوعتعكس ال وأنماط الغابات التي اتريف الغاباح تعيوضوت ،رصد التنوع البيولوجي للغابات
القائمة تعاريف المفاهيم وال الستناد إلىبا ، ورصدها حالة التنوع البيولوجي للغاباتلإلبالغ عنعلى المستوى المناسب 
معايير عمليات الخرى واألالمعنية هيئات ال وعن ،لغاباتبشأن اأعضاء الشراكة التعاونية و التي تقدمها األطراف

لى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع إ ورفع تقرير عن ذلك ،قليميةوالمؤشرات اإل
 ر لمؤتمر األطراف؛العاش
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 منهجيات محددة ،ةالمعنيتشاور مع المنظمات بال، أن يطلب من بروتوكول قرطاجنة أن يضع [ )ى(

، واإلرشادات، ياوراثجراء تقييم للمخاطر المتصلة باألشجار المحولة إلروتوكوالت محددة لتوليد البيانات الالزمة بو
 ؛]ياوراث باستعمال األشجار المحورة للمخاطر المرتبطة قتصادية والثقافيةاال - الجوانب البيئية واالجتماعية التي تعالج

بشأن التأثيرات البيئية والثقافية  اإلعالميةتين المذكر  إحالةمن األمين التنفيذي كذلكالهيئة الفرعية  تطلب
 تجميع لآلراء بشأنو، (UNDP/CBD/SBSTTA/13/INF/6)  الثقافية المحتملة لألشجار المحورة وراثيا–واالجتماعية 

 وراثياية المحتملة لألشجار المحورة داتصق اال–البيئية والثقافية واالجتماعية  ن التأثيراتع
(UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/7) ،تقييما مفصال لهمافي اجتماعها الثالث عشر جرت لم نظرا ألن الهيئة الفرعية  ،

 .العلم لغرض  االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافلىإ إحالتهما
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  بعض األنشطة على موائل مختارةتأثيراتخيارات لمنع وتخفيف  13/3
 لمناطق البحرية لاإليكولوجية و  العلمية والمعايير،في قاع البحار

 جغرافي البيولوجيونظم التصنيف ال حمايةال إلى تحتاجالتي 
لطابع العالمي والموحد التفاقيـة     اعلى   شددقد   60/30  رقم قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    بأن   إذ تذكّر 

تنفذ فيه جميع األنشطة يجب أن  االتفاقية تحدد اإلطار القانوني الذي هذهاألمم المتحدة لقانون البحار، وأكد من جديد أن 
ه على النحو الذي اعترف به أيضا مؤتمر األمم المتحدة سالمت على فاظ وأن من الضروري الح،في المحيطات والبحار

 ،21 من جدول أعمال القرن 17 التنمية في الفصلللبيئة و
خيارات للتعاون إلنشاء مناطق محمية بحرية في المناطق البحريـة          بشأن   8/24في المقرر    قسمبالإذ تذكّر   و

أن التفاقية التنـوع     منه، التي أدرك فيها مؤتمر األطراف        42، وخصوصا الفقرة    اقعة خارج حدود الوالية الوطنية    الو
خارج حدود الوالية الواقعة المناطق المحمية البحرية بخصوص  عمل الجمعية العامة مساندةرا رئيسيا في والبيولوجي د

 بالتنوع البيولوجي المتعلقةوالمشورة التقنية  المعلومات ،الحالةالتركيز على توفير المعلومات العلمية، وحسب ب ،الوطنية
 ؛20103 هدف عام في تحقيقي وتحوطليكولوجي والنهج ام اإلاتطبيق نهج النظب و،البحري

تطبيق األدوات خارج وداخل الوالية الوطنية       التي اعترفت بأن     ، من نفس المقرر   38الفقرة  ب  أيضا وإذ تذكّر 
 ؛ بحقوق والتزامات الدول الساحلية بمقتضى القانون الدوليوال مساس فيهينبغي أن يكون متجانسا ومتوافقا ومكمال 

 الصـادرين  8/24 من المقرر 46 و 44 والفقرتين 8/21 من المقرر 7ردة في الفقرة للطلبات الواواستجابة  
 عن مؤتمر األطراف،

 : الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةفإن .1
التوصيات الخاصة بالتنوع البيولـوجي البحـري والسـاحلي          [ األمين التنفيذي أن يتيح    تطلب إلى  )أ(

نتائج حلقة عمـل    ] تماع الثالث عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وكذلك         والصادرة عن االج  
الخبراء المعنية بالمعايير اإليكولوجية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي للمناطق البحرية التي تحتاج إلى الحمايـة،       

 االجتماع الثاني لفريق األمم المتحدة لغرض علم] 13 و   12 و   UNEP/CBD/SBSTTA/INF/11عالمية  اإلوثائق  الو[
غير الرسمي المفتوح العضوية المخصص لدراسة المسائل المتعلقة بحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي             العامل  
 المعنية األخرى؛] واإلقليمية[خارج مناطق الوالية الوطنية، وباإلضافة إلى المنظمات الدولية البحري 

 لموائل عرض المحيطات وأعمـاق  جغرافيالتصنيف البيولوجي ال عن مشروع التقرير باًتحيط علم  )ب(
الذي أعده فريق خبراء استعان أساساً بنتـائج         UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/19)( (GOODS) البحار في العالم  

ق البحار الواقعة   حلقة عمل الخبراء المعنية بنظم التصنيف البيولوجي الجغرافي للمناطق في عرض المحيطات وأعما            
 ؛ 2007كانون الثاني / يناير24 إلى 22خارج الوالية الوطنية، التي عقدت في مكسيكو سيتي من 

 تطلب إلى األطراف على المساهمة في استعراض النظراء لمشروع التقرير المذكور أعاله، و      تشجع )ج(
له كذلك إلى   ع التاسع لمؤتمر األطراف، وأن يحي     مااألمين التنفيذي أن يتيح  التقرير الختامي لعلم المشاركين في االجت          

  االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛
الدوليـة  المنظمـات   و، والحكومـات األخـرى  ،األطراف بالتعاون مع ، األمين التنفيذي إلى تطلب )د(

 لمتحدة، ومنظمة األغذية والزراعـة     وقانون البحار في األمم ا      المحيطات شعبة شؤون ة، وخصوصاً   عنيالم] واإلقليمية[
                                                        

بإدخال ، قد توحي 8/24لمندوبين عن رأي مفاده أن المزيد من التطورات التي حدثت منذ اعتماد المقرر أعرب أحد ا  3
، وأن مؤتمر القمة العالمي للتنمية 2010النظام اإليكولوجي وهدف عام تعديالت في الصياغة المستخدمة بالعالقة إلى تطبيق نهج 

 . من خطة تنفيذ جوهانسبرغ44المستدامة وضع أكثر من هدف واحد يتعلق بالتنوع البيولوجي، حسبما يرد في الفقرة 
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ألقـاليم  الجغرافـي    العالمي البيولـوجي     صنيفلتا] تطبيق[  من أجل   تقنية  إرشادات ادعديواصل إ [أن  لألمم المتحدة،   
افـي  الجغر البيولـوجي    التصنيفأن يجمع المعلومات عن تحقيق التوافق وإقامة الشبكات بين أعمال           ] المحيطات، و 

 عالمي، وأن يقدم هذه المعلومات إلى األطراف سياق ضمناإلقليمي ودون اإلقليمي، سواء الجارية أو الجاري إعدادها، 
قبل االجتماع العاشر لمؤتمر للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية   التي ستعقدها الهيئة الفرعيةةالقادمفي االجتماعات 

 األطراف؛
ة للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بأن يعتمد مؤتمر األطراف مقررا فـي   الهيئة الفرعي توصي .2

 :على النسق التالياجتماعه التاسع 
 إن مؤتمر األطراف،

الطابع العالمي والموحد التفاقية األمم على كد قد أ 60/30  رقمقرار الجمعية العامة لألمم المتحدةبأن  ذكّرإذ ي
تنفذ فيه جميع األنشطة في     يجب أن   د من جديد أن هذه االتفاقية تحدد اإلطار القانوني الذي           المتحدة لقانون البحار، وأك   

ه على النحو الذي اعترف به أيضا مؤتمر األمم المتحـدة           سالمت على   فاظ وأن من الضروري الح    ،المحيطات والبحار 
 ،21 من جدول أعمال القرن 17 للبيئة والتنمية في الفصل

خيارات للتعاون إلنشاء مناطق محمية بحرية في المناطق البحرية الواقعـة خـارج   "نوان  بعقسم  ال ب وإذ يذكّر 
أن التفاقية التنوع  منه، التي أدرك فيها مؤتمر األطراف 42، وخصوصا الفقرة 8/24في المقرر " حدود الوالية الوطنية

خارج حدود الوالية الواقعة ية البحرية المناطق المحمبخصوص  عمل الجمعية العامة مساندةرا رئيسيا في والبيولوجي د
 بالتنوع البيولوجي المتعلقةوالمشورة التقنية  المعلومات ،الحالةالتركيز على توفير المعلومات العلمية، وحسب ب ،الوطنية
 2010،4 هدف عام في تحقيق و،يتحوطيكولوجي والنهج الم اإلاتطبيق نهج النظب و،البحري

تطبيق األدوات خارج وداخـل الواليـة        التي اعترف فيها بأن      ،من نفس المقرر   38 بالفقرة   وإذ يذكّر أيضا  
 بحقوق والتزامات الدول الساحلية بمقتضى القـانون        اإلخاللالوطنية ينبغي أن يكون متجانسا ومتوافقا ومكمال ودون         

 ؛الدولي
ولوية لحفظ  ألذات ا  بملخص واستعراض أفضل الدراسات العلمية المتاحة عن المناطق           علماً يحيط .1

، وهو االستعراض الذي جرى عمالً بالفقرة    الوطنية ة حدود الوالي  الواقعة خارج التنوع البيولوجي في المناطق البحرية      
 ؛8/24من المقرر ) أ(44

 األمـين التنفيـذي،     إلى يطلب،   لألمم المتحدة   دور منظمة األغذية والزراعة    وإذ يأخذ في الحسبان    .2
، أن المعنية ]واإلقليمية[ الدولية المنظمات و، والحكومات األخرى،ذية والزراعة، ومع األطرافمنظمة األغبالتعاون مع 

غيـر المشـروع   والصيد صيد األسماك تأثيرات الممارسات التدميرية ل   يجمع ويلخص المعلومات العلمية المتاحة عن       
نظر ، وأن يتيح هذه المعلومات لئل البحرية والمواعلى التنوع البيولوجي البحري (IUU) المنظم وغيروغير المبلغ عنه 

قبل االجتماع العاشر لمـؤتمر     للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية     ة التي ستعقدها الهيئة الفرعية      قادمالجتماعات ال ا
 ؛، حسب الحالةاألطراف

، بالتعاون مع    إلى األمين التنفيذي القيام    يطلب دور المنظمة البحرية الدولية،      وإذ يأخذ في الحسبان    .3
، بتجميع وتلخيص المعلومات ]واإلقليمية[المنظمة البحرية الدولية، واألطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية 

العلمية المتاحة عن التأثيرات المحتملة للتخصيب المباشر للمحيطات بفعل اإلنسان وتأثيراته على التنوع البيولـوجي               

                                                        
، قد توحي بإدخال 8/24مفاده أن المزيد من التطورات التي حدثت منذ اعتماد المقرر لمندوبين عن رأي أعرب أحد ا  4

تعديالت في الصياغة المستخدمة بالعالقة إلى تطبيق نهج النظام اإليكولوجي، وأن مؤتمر القمة العالمية بشأن التنمية المستدامة قد 
 . من خطة تنفيذ جوهانسبرغ44ي الفقرة حدد أكثر من هدف واحد يتعلق بالتنوع البيولوجي، حسبما يرد ف
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 المتاحة لالجتماعات القادمة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبـل            البحري، وأن يتيح المعلومات   
 االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

لدولية اف والحكومات األخرى والمنظمات ا     األمين التنفيذي أن يقوم، بالتعاون مع األطر       يطلب إلى  .4
 علـى التنـوع     اتـه ريأثت و حمضتلمتاحة عن تعرض المحيطات لل    العلمية ا ، بتجميع وتلخيص المعلومات     ]واإلقليمية[

للتنوع البيولوجي  للشعب المرجانية في المياه الباردة و     خطيرا   تهديداً   حمض قد حدد بوصفه   تالبيولوجي البحري، ألن ال   
جتماع العاشـر  ة التي ستعقدها الهيئة الفرعية قبل االادمالجتماعات القنظر ا، وأن يتيح هذه المعلومات لري اآلخر البح

 لمؤتمر األطراف؛
الواقعة خارج  التي تتضمن معلومات عن المناطق البحرية لمكانية باستعراض قواعد البيانات ايرحب .5

مركز البرنامج األمم المتحدة للبيئة و التي أعدت بالتعاون مع (IMap) ةالتفاعليالوالية الوطنية، وبوضع الخريطة حدود 
 األمـين التنفيـذي،    إلىطلبيو ،8/24من المقرر ) ج(44 عمالً بالفقرة ،(UNEP – WCMC) حفظالرصد العالمي ل

المنظمة البحرية الدولية، والمنظمات أن يدعو حفظ،  الرصد  ل  العالمي مركزالبرنامج األمم المتحدة للبيئة و    بالتعاون مع   
 حسـب   ، بما في ذلـك إدماجهـا      (IMap) ةتفاعلي استعمال للخريطة ال   إلى ترويج أوسع  األخرى،  ] واإلقليمية[الدولية  

 ، ضمن صالحيات اتفاقية التنوع البيولوجي     ، في قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية، وأن يواصل         لضرورة،ا
والتهديدات والموائل ومدى التواصل، ، وإدراج معلومات عن وظائف النظام اإليكولوجي تحديث المعلومات ذات الصلة

المعنية ] اإلقليميةو[الدولية  والمنظمات  لألمم المتحدة   روابط األخرى مع منظمة األغذية والزراعة       الو في عمود المياه،  
 ؛األخرى، حسب الحالة

 التـأثيرات الضـارة   أو إعدادها لمنـع وتخفيـف   /و بمختلف الخيارات الجاري تطبيقها     علماً يحيط .6
 ؛8/21 من المقرر 5النحو المشار إليه في الفقرة على لألنشطة البشرية على الموائل المختارة في قاع البحار، 

األمـم  فريـق  ، بما في ذلـك    ]اإلقليميةو[ والحكومات األخرى والمنظمات الدولية      ، األطراف يدعو .7[
العامل غير الرسمي المفتوح العضوية المخصص لدراسة المسائل المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحـري              المتحدة  

في المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية، إلى التعاون على مواصلة تطوير خطوط توجيهية لتنفيذ واستخدامه المستدام 
عمليات تقييم األثر البيئي وعمليات التقييم البيئي االستراتيجي لألنشطة والعمليات التي تخضع لوالياتها وسيطرتها والتي 

 بغية ضمان أن هذه األنشطة تخضع حري خارج الوالية الوطنية،لديها إمكانية التأثير الضار على التنوع البيولوجي الب      
   ريرها عـن   مر األطراف في اجتماعه العاشر تق     ض سالمة النظام اإليكولوجي، وأن تقدم إلى مؤت       لتنظيم يجعلها ال تقو

 ]التقدم الذي أحرزته في هذا الصدد؛
منظمـة األغذيـة     ، ومن ضمنها  ]اإلقليميةو[الدولية    والحكومات والمنظمات  ، األطراف أيضا عويد .8
إلـى  ،  والمنظمة البحرية الدوليـة ، شؤون المحيطات وقانون البحار في األمم المتحدة  وشعبة،  لألمم المتحدة والزراعة  

 لألنشطة البشرية علـى موائـل       ضارة ال تأثيراتتطوير وتطبيق خيارات فعالة لمنع وتخفيف ال      مواصلة  التعاون على   
 من إعـداد    المستفادةن تقدم معلومات عن خبراتها ودراسات الحالة التي أجرتها والدروس            قاع البحار، وأ   مختارة في 

 هذهع وينشر  أن يجم، المعنية]واإلقليمية[ إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع المنظمات الدولية طلبيووتطبيق الخيارات، 
 ال األخرى؛أو بوسائل االتص/ المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات و

حلقة عمل الخبراء المعنيـة     ل ماليةالوالمساندة   ةستضافاال على لحكومة البرتغال    عن شكره  ربيع .9
فـي   إلى الحماية، التي عقدت تحتاجبالمعايير اإليكولوجية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي للمناطق البحرية التي          

عرب عن شـكره للحكومـات والمنظمـات    ي كما ،2007ألول تشرين ا/  أكتوبر4إلى  2من زور بالبرتغال، جزر األ 
 ؛على رعاية مشاركة ممثليهااألخرى 
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جية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي يكولو بتقرير حلقة عمل الخبراء المعنية بالمعايير اإل     يرحب .10

  إلى الحماية؛تحتاجللمناطق البحرية التي 
 تحتاجيكولوجياً وبيولوجياً والتي إحديد المناطق البحرية المهمة      المعايير العلمية لت   ]الحظي[  ]يعتمد [ .11

في المناطق  [،  ] المحيطات وأعماق البحار   عرضفي موائل   [بالتوصية الحالية،    ولإلى الحماية، الواردة في المرفق األ     
 بالتوصية الحالية، لتصميم اإلرشادات العلمية، الواردة في المرفق الثانيوكذلك ] البحرية الواقعة خارج الوالية الوطنية،

المعنيـة بالمعـايير   الخبـراء  ية للمناطق البحرية المحمية، على النحو الذي أوصت به حلقـة عمـل            تمثيلالشبكات ال 
 حماية؛ال إلى تحتاجاإليكولوجية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي للمناطق البحرية التي 

بالتوصية الحالية، لتطوير هذه  الثالثالواردة في المرفق   يةالخطوات األربع األول   ]الحظي[  ]عتمدي [ .12
المعنيـة  الخبـراء   عمـل    على النحو الذي أوصت به حلقة     ،  ] المحيطات وأعماق البحار   عرضموائل  في  [الشبكات،  

 ؛حمايةال إلى تحتاجبالمعايير اإليكولوجية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي للمناطق البحرية التي 
الدولية والمنظمات  ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة       ، والحكومات األخرى  ،ألطراف ا عويد . 13[

 ، األول الواردة فـي المرفـق    العلمية  المعايير  ] استخدام[ إلى موافاة األمين التنفيذي بآرائها حول        األخرى] اإلقليميةو[
 طلب إلى يو،   أدناه ولية الواردة في المرفق الثالث    والخطوات األربع األ  الثاني،  واإلرشادات العلمية الواردة في المرفق      

   لى األطراف وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين هـذه المعـايير  إها تيحع هذه اآلراء وي  األمين التنفيذي أن يجم 
 ؛]]وبهدف الحصول في نهاية المطاف على تأييد مؤتمر األطراف لها ،[ والخطواتالعلمية واإلرشادات 

العلميـة   بالحاجة إلى استعراض علمي لهذه المعايير الواردة في المرفق األول واإلرشادات        يعترف .14[
 النظر في   ويقررالواردة في المرفق الثاني، عند توافر معلومات علمية جديدة وكذلك أدلة ونتائج من التطبيق العملي،                

بعد للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية     فرعية   للهيئة ال  قادمهذا االستعراض في اجتماع     الحاجة إلى إنشاء آلية لمثل      
 ؛]االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

تطبيق على  ِالمعنية  ] واإلقليمية[الدولية   والحكومات األخرى والمنظمات     ،فااألطر] يحث ] [يدعو [ .15
 المرفـق الثـاني،     ية الواردة في  ، واإلرشادات العلم   أدناه الواردة في المرفق األول     العلمية المعايير] حسب الحالة،  ،[

المناطق البحرية المهمة من أجل تحديد مع السياسات والمعايير الوطنية، والخطوات األولية الواردة في المرفق الثالث، 
وذلـك  ] في موائل مياه عرض المحيطات وقاع البحار،        [ إلى الحماية،  تحتاج والتي   أو المعرضة للخطر  /ويكولوجياً  إ
بما [ بما في ذلك إنشاء شبكات تمثيلية من المناطق المحمية البحرية وفقا للقانون الدولي،           اإلدارة،  والحفظ  تدابير  تنفيذ  ل

 ؛]في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار
وفقا  باألعمال التي أجريت بموجب اتفاقات واتفاقيات إقليمية إلنشاء هذه الشبكات،            يعترف ويرحب  .16[

 األطراف والحكومات األخرى على ويحث  [ةقائم التعاون على بناء القدرات فيما بين الهيئات الجعيشو للقانون الدولي،
 ؛]] وبناء القدرات فيما بين الهيئات القائمةاإلسراع من جهودها وزيادة تعاونها

تشجيع وال [ ز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلةتركوالتي  األدلة الساحقة التي تم جمعها يدرك .17
 لحماية التنوع البيولوجي فـي موائـل        ]على حفظ التنوع البيولوجي في المناطق البحرية وإدارته واستخدامه المستدام         

 الصادر عن 15باستخدام النهج التحوطي وفقا للمبدأ  إلى الحماية، تحتاجية التي رحبفي قاع البحار والمناطق المختارة 
  ؛]نون الدولي، على النحو الوارد في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحاروالقا[إعالن ريو وديباجة االتفاقية، 

على القيام بمزيد مـن     المعنية  ] واإلقليمية[الدولية   األخرى والمنظمات    الحكوماتو األطراف،   يحث .18
التـي  حرية  والمناطق البفي قاع البحار مختارة  موائل   ، وخصوصا في  تنوع البيولوجي البحري  الالبحوث لتحسين فهم    

  إعداد قوائم جرد وخطوط أساس الستعمالها في تقيـيم حالـة           ،، بما في ذلك على وجه الخصوص       إلى الحماية  تحتاج
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غيـر   التنوع البيولوجي، ضمن جملة أمور، واالنتباه بصفة خاصة إلى النظم اإليكولوجية والموائل الحرجة        واتجاهات
 ؛ة نسبياًالمعروف

 تنميةإلى التعاون على المعنية ] واإلقليمية[ت األخرى والمنظمات الدولية    والحكوما ، األطراف يناشد .19
قتصاد اال ذاتالبلدان   وكذلك ،الناميةأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة       ال سيما    و ، في البلدان النامية   اتالقدر
الواردة في المرفق الثاني، العلمية اإلرشادات وأدناه لعلمية الواردة في المرفق األول  تطبيق المعايير ا، من أجلنتقالياال
 ؛البحريةى المناطق لألنشطة البشرية ف التأثيرات الضارةتخفيف لو

البلدان التعاون مع لى عالمعنية ] واإلقليمية[الدولية  والحكومات األخرى والمنظمات ، األطرافيناشد .20
تعزيـز  ل ،نتقالياالقتصاد  اال ذاتالبلدان   وكذلك ،الناميةصغيرة  أقل البلدان نمواً والدول الجزرية ال     ال سيما   و،  النامية
التنوع البيولوجي البحـري واسـتخدامه   تها العلمية والتقنية والتكنولوجية للمشاركة في األنشطة الرامية إلى حفظ           اقدر

إلقليميـة ودون   والمبادرات التعاونيـة ا   ،والمشاركة في البحوث  المستدام، بما في ذلك من خالل التدريب المتخصص         
 اإلقليمية؛

قـاً  وفب المجتمعات األصلية والمحلية،  المشاركة التامة والفعالة من جان عيشج ت إلى األطراف   يدعو .21
األمـم  ة، عند إنشاء مناطق بحرية محمية جديدة، وذلك مع مراعاة إعالن            ساريللتشريع الوطني وااللتزامات الدولية ال    

 ؛، حسب الحالةةحقوق الشعوب األصليالمتحدة بشأن 
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 المرفق األول [

 ]موائل عرض المحيطات وقاع البحارفي [إلى الحماية تحتاج المعايير العلمية لتحديد المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً وبيولوجياً والتي 
 

 اعتبارات التطبيق األمثلة األساس المنطقي التعريف المعيار
  أو الندرةالطابع الفريدا

 
 
 
 

  

 أنواع أو مجموعات أو  علىتحتويمناطق 
من الوحيدة "( فريدة )1(مجتمعات متوطنة 

توجد فقط في عدد قليل  (نادرة وأ )"نوعها
 أو أنواع أو أو مجموعات أو )من المواقع

 نظم )2(أو /، ومجتمعات متوطنة
إيكولوجية أو موائل فريدة من نوعها أو 

 سمات )3 (أو/نادرة أو مميزة، و
أوقيانوغرافية فريدة أو و أجيومورفولوجية 

 غير مألوفة

 ال عوض عنها =
الضياع يعنـي احتمـال      =

لتنـوع أو   لتام ل ختفاء ا اال
أي سمة، أو تقليل التنوع     

 على أي مستوى

 مياه عرض المحيطات
بحر سارغاسـو، عمـود تـايلور،       

 والممرات المالحية بين كتل الجليد
 

 موائل قاع البحار
ـ     ات المجتمعات المتوطنة حول الحلق

المرجانيــة المغمــورة، والفتحــات 
، والتالل البحريـة   ؛الحرارية المائية 

األعمـاق  وشبه المنخفضـات فـي      
 السحيقة

الطابع  في تقدير   خطر التحيز  =
 تـوافر  الفريد اعتمادا علـى   

 المعلومات
النطاقات اعتماد السمات على     =

السمات الفريدة في   أن  بمعنى  
نطاق ما قد تكـون سـمات       

ق آخـر،   فـي نطـا   مألوفة  
 منظور  اعتمادوبالتالي يجب   

 إقليميعالمي و

األهمية الخاصة ألطوار 
 تاريخ حياة األنواع

الظروف األحيائية والالأحيائية     وازدهارهامناطق مطلوبة لبقاء مجموعة
عندما تقترن بقيود فسيولوجية    

تميل محددة لألنواع   وأفضليات  
األقاليم بعض أجزاء   إلى جعل   

ر حيـاة   البحرية أنسب ألطـوا   
 معينة عن األجـزاء     ووظائف
 األخرى

 منـاطق  )1( : علـى  مناطق تحتوي 
 وأ، أو التسرئةق التكاثر  تربية ومناط 

موائـل ألنـواع     وأ ،مناطق حضانة 
مهمـة  ك، أو منـاطق   اسمصغار األ 

أخرى ألطوار تاريخ حياة األنـواع؛      
ــاجرة )2(أو  ــواع مه ــل ألن  موائ

وي الشـت أو البيات   التغذية،  مناطق  (
التربية والتحسير  طرق  احة، و  الر أو
 )الهجرةو

التواصل بين أطوار تـاريخ      =
ــين   ــروابط ب ــاة، وال الحي

التفاعالت التغذوية،  : المناطق
والنقل المادي، وعلوم البحار    
الفيزيائيــة، وتــاريخ حيــاة 

 األنواع
تشمل مصـادر المعلومـات      =

على سبيل المثال االستشعار    
عن بعد، والتتبـع باألقمـار      

ــاإل ــات ناعيةطص ، والبيان
والصيد التاريخية عن الصيد    

، ونظــام رصــد العرضــي
 .السفن

التوزيع المكـاني والزمنـي      =
 .أو تجمع األنواع/و
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 اعتبارات التطبيق األمثلة األساس المنطقي التعريف المعيار
أهمية المنطقة لألنواع 

أو الموائل المهددة /و
أو المعرضة للخطر أو 

 المتناقصة

 استعادة موئل لبقاء أو     تحتوي على طق  امن
أنــواع مهــددة أو معرضــة للخطــر أو 

من تجمعات كبيرة   أو منطقة فيها    ة  متناقص
 .هذه األنواع

هـذه  واسترداد  عادة  ستضمان إ 
 .األنواع والموائل

ــاطق الح ــالمن ــواع ويوي أو /ة لألن
 الموائل المهددة أو المعرضة للخطر    

 )1(:  التي تحتوي على   أو المتناقصة 
، كـاثر  التربية، ومنـاطق الت    مناطق

ومناطق الحضانة وموائـل صـغار      
مناطق أخرى مهمة   األسماك أو أي    

 )2(ألطوار تاريخ حياة األنواع؛ أو      
للتغذية، أو  (موائل األنواع المهاجرة    

طـرق   أو الراحـة و    وي الشت البيات
 ).التربية والتحسير والهجرة

تتضمن أنواعاً تعـيش فـي       =
 نطاقات جغرافية شاسعة

ـ تفي حاالت كثيـرة      =  يقتض
 إعــادة تــوطين عادةاالســت

لى األنواع في مناطق تنتمي إ    
 .نطاقها التاريخي

تشمل مصـادر المعلومـات      =
االستشعار : على سبيل المثال  

عن بعد، والتتبـع باألقمـار      
ناعية، وبيانات الصيد   طصاإل

، وبيانـات   والصيد العرضي 
 .نظام رصد السفن

الضعف أو الهشاشة أو 
الحساسية أو بطء 

 االنتعاش

نسبة عالية نسبياً مـن     على  مناطق تحتوي   
 أو  أو المواطن الحيويـة   سة  الموائل الحسا 

شـديدة التعـرض    (هشة وظيفياً   النواع  األ
للتدهور أو النضوب من جراء األنشـطة       

أو بطيئـة   ) البشرية أو الظواهر الطبيعية   
 .االنتعاش

لـى درجـة    تشـير إ  المعايير  
يحدث إذا لم تتم    الخطر الذي س  
على األنشـطة    السيطرة الفعالة 

الظواهر الطبيعية،   وأالبشرية  
أو إذا  منطقة أو المكون،    في ال 

ــطة   ــذه األنش ــتمرت ه اس
 .غير مستدامبمعدل والظواهر 

 هشاشة األنواع
 اسـتجابة  من تـاريخ     تستنتج =

األنواع أو المجموعـات فـي      
ــابهة  ــاطق مش ــات من للتقلب

 .الشديدة
أنواع ضعيفة الخصوبة وبطيئة     =

ــو ويقتضــي نضــوجها  النم
الجنسي وقتاً طويالً، واألنواع     

أسماك القـرش    مثل(المعمرة  
 ).وغيرها

موائل لها نسيج يوفر لها     أنواع   =
الشـعاب  ، مثل   للتوالد الحياتي 

 المياه العميقـة،    ية في مرجانال
واإلسفنج، والكائنات البحريـة    

 شالنباتية، واألنواع التي تعـي    
 .في المياه العميقة

 

التفــاعالت بــين الهشاشــة  =
وتأثير األنشـطة البشـرية     

 والظواهر الطبيعية
التعريف الراهن يركز علـى     =

أفكار محددة بشأن المواقـع     
ـ    ويتطلب واع  النظر في األن

 كثيرة التحرك
المعايير تطبق قائمة بذاتها أو    =

 .مقترنة بمعايير أخرى
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 اعتبارات التطبيق األمثلة األساس المنطقي التعريف المعيار

 هشاشة الموئل
مناطق مغطاة بالجليـد وفيهـا       =

 .مجموعات تتأثر بتلوث السفن
جعـل  يمحيطات قد    ال حمضت =

عميقـة أكثـر    موائل البحار ال  
زيـد  يهشاشة من غيرها، وقد     

 للتغيرات التي   ضار ال ثرمن األ 
 .يدخلها اإلنسان

أنواع أو مجموعات أو على مناطق تحتوي    اإلنتاجية البيولوجية
مجتمعات ذات إنتاجية بيولوجية طبيعيـة      

 .عالية نسبياً

مهم في تغذيـة الـنظم     الدور  ال
اإليكولوجية وزيادة معـدالت    
 نمو الكائنات وقـدرتها علـى     

 كاثرالت

 مناطق الجبهات =
 التيارات الصاعدة =
 الفتحات الحرارية المائية =
الـتالل  الكائنات النباتية فـي      =

 البحرية

 بمعـدل نمـو     هايمكن قياس  =
الكائنــــات البحريــــة 
ومجموعاتها، إمـا بتثبيـت     
الكربون الالعضوي بالتمثيل   
ــل  ــوئي أو بالتمثيـ الضـ

 وإما مـن خـالل      ،الكيميائي
، والمـواد   ابتالع الفـرائس  

العضوية الذائبة أو الجسيمات 
 العضوية

ها من منتجات   ستنتاجيمكن ا  =
االستشعار عن بعد، مثل لون     

ـ    القائمـة  ذج االمحيط أو النم
 العمليةعلى 

ــتخدام  = ــن اس ــل يمك سالس
د يالبيانات الزمنيـة لمصـا    

يجب توخي   ولكن   ،األسماك
 حذرال



UNEP/CBD/COP/9/3 
Page 45  
 

 
 بارات التطبيقاعت األمثلة األساس المنطقي التعريف المعيار

 تحتوي على تنوع أعلى نسـبيا      ةمنطق التنوع البيولوجي
ــل أو  ل ــة أو الموائ ــنظم اإليكولوجي ل

المجتمعات أو األنواع، أو فيهـا تنـوع    
 .جيني عال

 للتطور واإلبقاء على صمود      مهمة
 األنواع البحرية والنظم اإليكولوجية

 التالل البحرية =
 لتقاءاإلالجبهات ومناطق  =
ــ = ــعاب ات مجتمعـ الشـ

  المياه الباردةية فيمرجانال
مجتمعات أسـفنج الميـاه      =

 العميقة

بالعالقة  التنوع   النظر في يجب   =
  البيئة المحيطةإلى

بدال امؤشرات التنوع ال تراعي     =
 األنواع

 عـي ارمؤشرات التنـوع ال ت     =
سـهم فـي   التي ت األنواع  تجديد
، وبالتالي فإنها قد    المؤشرقيمة  

همة لألنـواع   طق م ال تبرز منا  
 مثـل األنـواع     ،قلقالمثيرة لل 
 المهددة

 على أساس نوع    استنتاجهيمكن   =
الموئل بوصفه بـديالً لتنـوع      
األنواع في المناطق التـي لـم       

 عـن  تجمع منها عينات كثيفـة    
 .التنوع البيولوجي

مناطق فيها درجة عاليـة نسـبياً مـن          الطبيعيةالسمات 
الطبيعية بسبب نقص أو قلـة مسـتوى        

شطة البشرية المزعجة أو المؤديـة      األن
 إلى التدهور

حماية المناطق ذات الهياكـل      =
والعمليات والوظائف األقرب   

 إلى الطبيعة
 على هـذه المنـاطق      ظاالحف =

 بوصفها مواقع مرجعية
حماية وتعزيز صمود النظـام      =

 اإليكولوجي

ــة   ــنظم اإليكولوجي ــم ال معظ
تعطـي أمثلـة علـى      والموائل  

السـمات  ن  مستويات متفاوتة م  
الطبيعية، والقصد هـو اختيـار     

التي تتميز بأكثر سـمات   األمثلة  
 .طبيعية

ق ينبغي إعطاء األولوية للمناط    =
ذات المستوى المنخفض مـن      

 للمناطق المحيطة   الضطراباتا
 بها

ينبغي إيالء االعتبار للمنـاطق      =
نـاطق  التي لم يتبـق فيهـا م      

 هاعادتطبيعية، أو مناطق تم است    
ـ   بنجاح ي ذلـك إعـادة     ، بما ف

 .توطين األنواع
تباع هذه المعايير علـى     إيمكن   =

أنها قائمة بـذاتها، أو مقترنـة       
 .بمعايير أخرى

 [ 
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 المرفق الثاني [

 إرشادات علمية الختيار المناطق الالزمة
  ذلكلمناطق البحرية المحمية، بما فيية من اتمثيلإلنشاء شبكة 

 ]عرض المحيطات وقاع البحارمياه موائل [
 

الخصائص 
والمكونات 

  للشبكةالمطلوبة

 االعتبارات المحددة المنطبقة على الموقع التعريف
 )ضمن عدة اعتبارات(

مناطق مهمة 
إيكولوجياً 
 وبيولوجياً

المناطق المهمة إيكولوجياً وبيولوجيـاً هـي       
مناطق مميزة جغرافيـاً أو بحريـاً وتقـدم         
خدمات مهمة إلى نوع واحـد أو أكثـر أو          

احدة أو أكثر من نظام إيكولوجي، مجموعة و
أو تقدم هذه الخدمات إلى النظام اإليكولوجي       
بأسره، وذلك بالمقارنة بالمناطق المحيطـة      
األخــرى أو المنــاطق ذات الســمات   
اإليكولوجية المشابهة، أو المناطق التي تفي      

 .ة في المرفق األولمذكوربالمعايير ال

  أو الندرةالطابع الفريد =
لخاصة ألطـوار تـاريخ حيـاة       األهمية ا  =

 األنواع
أو الموائـل المهـددة أو      /أهمية لألنواع و   =

 المعرضة للخطر أو المتناقصة
العرضة للخطر، أو الهشاشة، أو الحساسية  =

 أو بطء االنتعاش
 اإلنتاجية البيولوجية =
 التنوع البيولوجي =
 الطبيعيةالسمات  =

ما تتكـون مـن     ية عنـد  تمثيلتصبح الشبكة    ي التمثيلالطابع 
مناطق تمثل مختلف التقسـيمات الفرعيـة       

العالميـة  البيوجغرافية لمجمل المحيطـات     
والبحار اإلقليمية التي تعبر بقدر معقول عن       

، بما فـي    ةالنطاق الكامل للنظم اإليكولوجي   
ذلك تنوع األحيائيات والموائل في تلك النظم       

 .اإليكولوجية البحرية

ـ مجموعة كاملة مـن األمثلـة          مـوئال  يتغط
 ؛ والصـحة  ؛يـا  مجتمع ا، أو تصنيف  ابيوجغرافي

 )الموائل(الموئل  و؛النسبية لألنواع والمجتمعات  
 .الطبيعية السماتو ،؛نسبيا التي ظلت بال مساس

التواصل في تصميم الشبكة يتيح عدة روابط        التواصل
بادل تستفيد من خاللها المواقع المحمية من ت      

ـ ا، ويتـيح    أو األنـواع  /الشرانق و  روابط ل
أي أن  . وظيفية مع مواقع شبكات أخـرى     ال

تجعل كل موقع يستفيد من المتواصلة  الشبكة  
 .اآلخر ويفيده

 ؛ واالختناقـات الماديـة    ؛ والدوامات ؛التيارات
 ؛ والمخلفـات  ؛ وتشتت األنواع  ؛وطرق الهجرة 

ويمكن أيضاً إدراج المواقع    . والروابط الوظيفية 
 .ريةمجتمعات التالل البح مثل ،المنعزلة

 استنساخ السـمات  
 اإليكولوجية

استنساخ السمات اإليكولوجية يعني أن أكثر      
من موقع سيتضمن أمثلة على سمة معينة في 

" اتسم "مصطلحو. منطقة بيوجغرافية معينة  
ت عمليـا األنواع، والموائـل، وال   "يقصد به   
التي توجد في الطبيعة في أي      " اإليكولوجية

 .منطقة بيوجغرافية معينة

 الطبيعـي،  بـاين ، والتعدم اليقين  أوجه   ةمراعا
ولعل السمات التـي    . وإمكانية حدوث كوارث  

 أقل أو السمات المعرفة بدقة      تظهر تباينا طبيعيا  
ذات التباين ن السمات م استنساخاً أقل تتطلبقد 

بعبـارات  المتأصل الشديد أو السمات المعرفة      
 .عموميةال بالغة

المواقع المالئمـة   
 والصالحة للبقاء

تشير إلى  المواقع المالئمة والصالحة للبقاء     
 جميع المواقع الموجودة في الشبكة ينبغي       أن

أن تكون بحجم وحمايـة كـافيين لضـمان         
استمرار البقاء اإليكولوجي وسالمة السـمة      

 .التي اختيرت لها هذه المواقع) أو السمات(

 ؛حجمالالمالءمة والصالحية للبقاء تعتمدان على 
 ؛ وصمود السـمات  ؛طق العازلة  والمنا ؛شكلالو
 ؛)الســياق( والبيئــة المحيطــة لتهديــدات؛وا

 ؛العمليات/طاق السمات  ون ؛والصعوبات المادية 
 .التكاتف/والتداعيات

[ 
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 المرفق الثالث [

 ية للمناطق البحرية المحميةتمثيل إلعداد شبكات يةالخطوات األربع األول
تبـاع المعـايير   إينبغي  . بيولوجياً وأق المهمة إيكولوجياً  العلمي لمجموعة أولية من المناط  حديدالت .1 

 .  الـنهج التحـوطي    تطبيقو ،مع إقامة االعتبار ألفضل المعلومات العلمية المتاحة      أعاله،  ة في المرفق األول     مذكورال
على أساس  ،  ال فع رف بقيمتها اإليكولوجية  ت على إنشاء مجموعة أولية من المواقع المع       هذه العملية وينبغي التركيز في    

 . الحصول على المزيد من المعلوماتبعد يمكن إضافتها مواقع أخرى الفهم بأن
ينبغـي أن   . للمجتمعاتأو / و  أو نظام تصنيف لموئل    بيولوجي جغرافي نظام تصنيف   اختيار  /نشاءإ .2 

 هذه   تنطوي  وسوف . طقة السمات اإليكولوجية الرئيسية في داخل المن      تناوليعبر هذا النظام عن نطاق التطبيق، وأن ي       
 . عرض المحيطات وقاع البحار-  على الفصل بين مملكتين على األقلالخطوة

أو الكمية لتحديد المواقع التي / النوعية وساليباستعمال األيجب  أعاله، 2 و 1 تين الخطواستنادا إلى .3 
اإليكولوجية المعترف بها عتبار ألهميتها إدارتها، إقامة االلنظر في تعزيز  ويجب عند اختيارها ل .  الشبكة تضاف إلى س

ـ  النظـر فـي طابعهـا      اإليكولوجي من خالل     تجانسالات  طلبتلتعرضها للخطر، ومعالجة م   أو   تواصـلها  و ي التمثيل
 .هااستنساخو

ينبغي إقامة االعتبار لحجمها وشكلها وحـدودها        . للبقاء تهاوصالحيالمواقع المختارة    الءمةتقييم م  .4 
 ].مة نظام إدارة الموقع ومالءق عازلةناطوسماتها كم
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 للنظم اإليكولوجية للمياه الداخليةالتنوع البيولوجي     13/4

 إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، 
 بالحاجة إلى التعبير بوضوح عن دور كل من اتفاقية التنـوع البيولـوجي واتفاقيـة                علماإذ تحيط    .1
 : إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع أمانة اتفاقية رامسار، القيام بما يليبوتطلرامسار، 

تحديث الموقع اإللكتروني التفاقية التنوع البيولوجي، شريطة توافر الموارد، وذلك لتقديم معلومات             )أ(
عاون مع وتكمل األخرى    موسعة وشرح لكيفية التعاون بين اتفاقية رامسار واتفاقية التنوع البيولوجي وأن كال منهما تت             

 في عملياتها ومنتجاتها؛
لتبسيط وزيادة توضيح أدوار االتفاقيتين وهيئاتهمـا        بخصوص السبل والوسائل     آراء األطراف  جمع )ب(

العلمية وأمانة كل منهما، وتقديم هذه السبل والوسائل كجزء من االستعراض المتعمق لبرنامج العمل بشـأن التنـوع                  
 ؛يكولوجية للمياه الداخلية المقرر إجراؤه في االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافالبيولوجي للنظم اإل

بين اتفاقية ) 2013-2010( إلى األمين التنفيذي تقديم مشروع برنامج العمل المشترك الجديد     تطلب .2
كنولوجية قبل االجتمـاع  التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار لكي تستعرضه الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والت       

 العاشر لمؤتمر األطراف؛
 : مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع بأنتوصي .3
 بالتقدم المحرز من جانب األطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار في تحقيق تغطية             مع التقدير  يرحب )أ(

اه الداخلية من خالل تعيـين مواقـع    أكثر شموال لألراضي الرطبة بحيث تساند طائفة أوسع من التنوع البيولوجي للمي           
 بنتائج االجتماع التاسع لألطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار في هذا الخصوص، بما في ذلك،               ويحيط علما رامسار؛  

إطار مفاهيمي لالستخدام الحكيم لألراضي الرطبة وحفـظ طابعها        ("، المرفق ألف    1-9ضمن جملة أمور، القرارات     
إطار استراتيجي منقح وخطوط إرشادية إلعداد قائمة األراضـي الرطبـة ذات            ("، المرفق باء    1-9 ، و ")اإليكولوجي

 لألطراف ويعبر عن امتنانه؛ ")أخذ القيم الثقافية لألراضي الرطبة في الحسبان ("21-9 و") األهمية الدولية في المستقبل
 الصادر عن االجتماع السابع لمؤتمر األطراف 7/4 من المقرر 30 و 29الفقرتين  المتعاقدة في اتفاقية رامسار لمعالجة

 اتفاقية رامسار إلى مواصلة استعراض معايير تعيين مواقع رامسار، حسبما هـو           ويدعوفي اتفاقية التنوع البيولوجي؛     
 7/4مـن المقـرر     ) أ(29مالئم، في ضوء التجربة العملية بخصوص تطبيقها في ضوء السمات المذكورة في الفقرة              

  مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي؛الصادر عن
 بالعمل الجاري التفاقية رامسار بشأن تخصيص وإدارة المياه لحفظ الوظائف اإليكولوجيـة             يرحب )ب[(

 األطراف والحكومات األخرى على استخدام اإلرشادات الموجودة، ويشجعوالتعاون الدولي بشأن إدارة الموارد المائية؛ 
إطار متكامل التفاقيـة رامسـار بشـأن    ( المرفق جيم 1-9 بما في ذلك، ضمن جملة أمور، القرار         حسبما هو مالئم،  

 ]الصادرين عن اتفاقية رامسار؛) بشأن التعاون الدولي (19-7والقرار ) إرشادات تتعلق بالمياه
للـنظم   بأهمية تحسين التعاون الدولي لتنفيذ برنامج العمل بشـأن التنـوع البيولـوجي               يحيط علما  )ج[(

 األطراف والحكومات األخرى على التصديق يشجع، 22، الفقرة 8/27 بالمقرر وإذ يعترفاإليكولوجية للمياه الداخلية، 
 وتنفيذ 5،الدولية في األغراض غير المالحية قانون استخدام المجاري المائية بشأن 1997على اتفاقية األمم المتحدة لعام 

لتحقيق تعاون دولي محسن في مجال تنفيذ برنامج العمل بشأن التنـوع البيولـوجي       هذه االتفاقية، وذلك أيضا كوسيلة      
للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية والقيام، حسبما هو مالئم، بمساندة صكوك التعاون الدولي األخرى بشأن إدارة الموارد 

 ]المائية التي تطبق على المستويات اإلقليمية والمتعددة األطراف والثنائية؛

                                                        
 .، المرفق1997أيار / مايو21 بتاريخ 51/229قرار الجمعية العامة   5
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بين اتفاقية التنـوع البيولـوجي واتفاقيـة رامسـار          ) 2010-2007(خطة العمل المشتركة    يؤيد   )د(
)UNEP/CBD/SBSTTA/13/5؛)، المرفق 

المركز العالمي لرصد الحفظ التابع ليونيب إلى  اتفاقية رامسار، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة و      يدعو   )ه(
انس بين اتفاقية رامسار واتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلـك الـدور             مواصلة عملهم المشترك بشأن اإلبالغ المتج     

 المحتمل لورقة معلومات رامسار عن مواقع رامسار؛
أمانة اتفاقية رامسار، بالتعاون مع األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، إلى رفع تقريـر   يدعو   )و(

وآثاره وذلك إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشـورة العلميـة والتقنيـة            عن التقدم المحرز في تحقيق اإلبالغ المتجانس        
 والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

 بضعف النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية أمام تأثير تغير المناخ، وما يترتب عن ذلك              واعترافا منه  )ز(
رامسار الجاري والمخطط إجرائه بشأن األراضي الرطبة وتغير المناخ  بعمل اتفاقية يرحبمن حاجة لتحسين إدارتها، 

 اتفاقية رامسار، في اجتماعها العاشر، إلى النظر في اإلجراءات المالئمة المتعلقة باألراضي الرطبـة والميـاه       ويدعو
قية رامسـار واتفاقيـة   والتنوع البيولوجي وتغير المناخ من أجل تحقيق مزيد من التحسين في التآزر والتعاون بين اتفا      

 .التنوع البيولوجي في مجال عملهما بشأن تغير المناخ
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 تقرير عن المشاورات بشأن المعايير الدولية: األنواع الغريبة الغازية    13/5

 مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع،     عتمدبأن ي الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية       توصي   
 : النسق التاليعلى امقرر

 ،ن مؤتمر األطرافإ 
 من 14 الفقرة إليه في حسبما طلب ،يرحب بالمشاورات التي أجراها األمين التنفيذيو ،8/27 همقررب رذ يذكّإ 

  ؛ذلك المقرر
ات بشأن الفجوات التي تبينها فريق الخبراء التقنيين المخصص فجو المعالجة إلىالحاجة   علىيعيد التأكيدذ إو 

 8/27 فـي المقـرر      التي بحثت  الغازيةلي فيما يتعلق باألنواع الغريبة      طار التنظيمي الدو   في اإل  دم االتساق عه  أوجو
)UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/4(؛ 

أو برامج  /سياسات و بوضع وتنفيذ   األطراف والحكومات األخرى    إلى قيام   حاجة  ال  على يعيد التأكيد  .1 
التنسيق الفعلي بين الوكاالت ذات     ألنواع الغريبة الغازية، وعلى الحاجة إلى        ا ة لمعالج ،قليميةإ  وحسب الحالة،  ،وطنية
 ؛الصلة

قليمية لمسـاندة األطـراف فـي وضـع وتنفيـذ           إقليمية ودون   إ مبادرات   إلىبالحاجة أيضا   ينوه   .2 
 ؛وطنية لمعالجة موضوع األنواع الغريبة الغازيةبرامج أو /استراتيجيات وسياسات و

 غيرهـا مـن    تقييم المخاطر و   اترشادإ على استعمال    ، حيثما يكون األمر مناسبا،    األطرافيشجع   .3 
 والمنظمـات   ات، والمنظمة العالمية لصحة الحيـوان     اية النبات  وضعتها االتفاقية الدولية لوق    جراءات والمعايير التي  اإل

 نظروال ،غازية على الصعيد الوطني األنواع الغريبة البشأن الفجوات المحددة سد سهام في في سبيل اإل،األخرىالمعنية 
آفات الحجر الصـحي بموجـب      ب  الخاصة جراءات والمعايير  في تطبيق اإل    مناسبا، حيثما يكون األمر  و بصفة خاصة، 

 علـى التنـوع     ة ضـار  تأثيرات جميع األنواع الغريبة الغازية التي لها        تطبيقها على  ات،اية النبات وقاالتفاقية الدولية ل  
 ، بما يتمشى وااللتزامات الدولية؛اتالبيولوجي للنبات

 3لـى  إ 1ة في الفقرات مـن   لمساندة  األنشطة المذكور   ات بناء القدر  إلىالحاجة  على   يعيد التأكيد  .4 
،  البلدان الناميةإلى ، وخصوصا تلك المساندةتقديم على المعنية والحكومات األخرى والمنظمات ،أعاله ويحث األطراف

  البلدان ذات االقتصاد االنتقالي؛ وكذلك،ا والدول الجزرية الصغيرة الناميةنموالبلدان  والسيما أقل
دات الناشئة عـن األنـواع      بجهود المزارعين والمجتمعات األصلية والمحلية في معالجة التهدي        قري .5 
 ؛الغازيةالغريبة 

 تغطيتها ،صالحيتهااق  في نط، توسعي مواصلة جهودها ك   إلى اتاية النبات وقلالدولية  االتفاقية  يدعو   .6 
 لمائية؛ بما في ذلك في البيئات ا، على التنوع البيولوجيتؤثرالفعلية لألنواع الغريبة الغازية التي 

معـايير  ال نقص أن تالحظ    إلى (OIE)اللجنة الدولية التابعة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان        يدعو   .7 
اية وق بموجب االتفاقية الدولية لات التي ليست آفات للنبات،سيما الحيوانات وال،تغطي األنواع الغريبة الغازيةالتي دولية ال

يكون ذلك مثال بأمور منهـا مـا   ووفي كيفية هذه المساهمة،  ،ةفجو في سد هذه الإمكانية إسهامها نظر في   وال ات،النبات
 :يلي

وان بحيث تشمل طائفـة     لمنظمة العالمية لصحة الحي   لكائنات الممرضة التابعة ل   توسيع نطاق قائمة ا    )أ( 
 ؛ بما في ذلك األمراض التي تؤثر فقط في الحياة البرية،أوسع من أمراض الحيوان
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الحيوانات الغازية التي ال تعتبر أمراضا بموجب المنظمة     في معالجة    إمكانية قيامها بدور  في  النظر   )ب( 
 ؛صالحيتهاع نطاق  إلى توسي،ذا الغرض له،وما إذا كانت في حاجة ،العالمية لصحة الحيوان

 نقصأن تالحظ   العالمية  لتجارة  امنظمة  ية التابعة ل  صحة النبات اللجنة التدابير الصحية وتدابير     يدعو   .8 
 التي ليست آفات للنبات بموجـب االتفاقيـة         ، والسيما الحيوانات  ،المعايير الدولية التي تغطي األنواع الغريبة الغازية      

 النظر إلى ويدعوها   ،ة في قائمة المنظمة العالمية لصحة الحيوان      مذكورذلك أمراضا    وليست ك  ،اتاية النبات وقالدولية ل 
وتـدابير الصـحة   ة يصحتدابير الاالتفاق المتعلق بالاألحكام الواردة في  تنفيذ يةمكانإفي الطرائق والوسائل التي تكفل      

تنفيذه لمعالجة المخاطر الناشئة عن األنواع ، والذي يغطي صحة الحيوان والنباتالعالمية لتجارة امنظمة ية التابع لالنبات
 ؛الغريبة الغازية المرتبطة بالتجارة الدولية

نقـص    مالحظـة  إلى لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة    التابعة  د األسماك   يلجنة مصا يدعو   .9 
 بموجب االتفاقيـة    ات آفات للنبات   التي ليست  ، والسيما الحيوانات  ،المعايير الدولية التي تغطي األنواع الغريبة الغازية      

دخـال  إ باعتبارها تنطبـق علـى   هذه الفجوةنظر في مزيد من الطرائق والوسائل لسد     ال إلى و ات،اية النبات وقالدولية ل 
 في  مثال بالنظر،رشاد واضح وعمليإ بما في ذلك وضع    ،د األسماك وتربية األحياء المائية    ياألنواع الغريبة على مصا   

 ؛ لألمم المتحدة، الذي وضعته أمانة منظمة األغذية والزراعةرشاد التقني ذي الصلةلرسمي على اإلضفاء الطابع اإ
 رسميا من خالل وفودهـا      المذكورة أعاله  القضايا   إثارةاألطراف والحكومات األخرى على     يشجع   .10 
 التجارة العالمية؛منظمة و حدة لألمم المتمنظمة األغذية والزراعة، ولى المنظمة العالمية لصحة الحيوانإالوطنية 

 9 إلى 7لى رؤساء أمانات الهيئات المذكورة في الفقرات من         إ األمين التنفيذي أن يكتب      إلى يطلب .11 
  في توقيت مالئم؛تلك الدعواتستصواب الرد على ااإلشارة إلى أعاله مع 
 األمين التنفيذي أمثلة عن     لىإ أن تقدم    إلى المعنية والحكومات األخرى والمنظمات     ،األطرافيدعو   .12 

أنـواع أحـواض تربيـة    و ،كحيوانات مستأنسةدخال األنواع الغريبة إأفضل الممارسات لمعالجة المخاطر المرتبطة ب    
 ي؛ أو غذاء حيكطعم حو   وتربية األنواع األرضية،األسماك

 خبـراء وفريق   )GISP(ة  تعاون مع البرنامج العالمي لألنواع الغازي     بال ، األمين التنفيذي  إلىيطلب   .13 
 ،لطيران المـدني الـدولي  اومنظمة   ،(IUCN) تحاد الدولي لحفظ الطبيعة التابع لال (IUCN-ISSG) األنواع  الغازية

 علـى   القيام،واصل  ي أن   ،المعنيةوغيرها من المنظمات    الحيوانات المستأنسة   والمجلس االستشاري المشترك لصناعة     
 الخبراء المعنية بأفضل    حلقة عمل  وكذلك المعلومات التي تم تجميعها في        ،12 للفقرة   عماالإأساس المعلومات المقدمة    

 9نديانا بالواليات المتحدة األمريكية من      إ في والية    التي عقدت  استيرادها، قبل   فحص الحيوانات الحية  الممارسات في   
خبراء األنواع الغازيـة وجامعـة      فريق  مها البرنامج العالمي لألنواع الغازية و     نظ والتي   2008 نيسان/ أبريل 11لى  إ

دخال إ أفضل الممارسات لمعالجة المخاطر المرتبطة بالقيام بجمع ،تعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  بال ،دامنوتر
 وكطعم حي   ،التربية األرضية  وأنواع التربية في أحواض األسماك وأنواع        حيوانات مستأنسة بوصفها  األنواع الغريبة   

 الهيئة الفرعية للمشورة    وإتاحتها أيضا إلى   ،تبادل المعلومات غرفة   من خالل آلية     وإتاحة هذه المعلومات   ي،حوغذاء  
 ؛الجتماع العاشر لمؤتمر األطراف تنظر فيها في اجتماع يسبق ايالعلمية والتقنية والتكنولوجية ك

 أفضـل  تجميـع أن تنظـر فـي     للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيـة   الفرعيةمن الهيئة   يطلب   .14 
 أن إذا كان األمر الزما ومناسبا، و  أعاله، 13و   12 تينليها في الفقر  إعدها األمين التنفيذي والمشار     أالممارسات التي   

 لمعالجة المخاطر المرتبطة رشاد العملي، تشمل اإلا من الخبراء التقنيين كي يقترح وسائل ملموسة،تنشئ فريقا مخصص
 يكطعم حاألسماك وأنواع التربية األرضية وأنواع أحواض تربية حيوانات مستأنسة، ولغريبة بوصفها دخال األنواع اإب

 ي؛وغذاء ح
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المنظمـة   و  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات     األمين التنفيذي أن يواصل تعاونه مع أمانات       إلىيطلب   .15 

 مثل منظمة الطيران المـدني      ،منظمات الدولية األخرى   وكذلك مع ال   منظمة التجارة العالمية  و العالمية لصحة الحيوان  
 االزدواجية التقليل من و،طار التنظيمي اإلوالتشجيع على تجانسات فجو بقصد سد ال، والمنظمة البحرية الدولية،الدولي

ا في   بم ، وتسهيل مساندة األطراف   ، الخطوات األخرى لمعالجة األنواع الغريبة الغازية على المستوى الوطني         تشجيعو
  ات؛ذلك من خالل بناء القدر

 يستكشف المدى التي تذهب     ي ك المعنية األمين التنفيذي أن يتشاور مع أمانات المنظمات         إلى يطلب .16 
 الغازيـة الغريبـة   )genotypes(نماط الوراثية األليه الصكوك الدولية الموجودة في االعتراف بالتهديدات الناشئة عن    إ

  ؛ومعالجة تلك التهديدات
 وأن يقدم، إذا لـزم    8/27ذا المقرر والمقرر    عن تنفيذ ه  يرفع تقريرا    أن األمين التنفيذي    إلىيطلب   .17 

 في اجتماع   إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية      ات  رات لمزيد من العمل لسد هذه الفج       خيا األمر،
 . االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافيسبق مباشرة
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 تساند خيارات ألنشطة: التنوع البيولوجي وتغير المناخ 13/6
 بعضها البعض تعالج تغير المناخ داخل إطار اتفاقيات ريو الثالث

راف في اتفاقية التنـوع     مؤتمر األط بأن يقوم     الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية      توصي  - ألف
 :يولوجي في اجتماعه التاسع بما يليبال

 الوثيقة التي ب االجتماعين السابع والثامن لفريق االتصال المشترك و       يتقريرب يحيط علما مع التقدير    .1 
شطة تساند بعضها    المتضمنة مقترحات بشأن أن    ،UNEP/CBD/WGRI/1/7/Add.1)( أعدتها معا اتفاقيات ريو الثالث    

 ؛ألمانات اتفاقيات ريوالبعض 
 الطاقة الحيوية،شأن األمن الغذائي العالمي وتحديات تغير المناخ وبالمؤتمر الرفيع المستوى بيرحب  .2 

 وسـيعالج القضـايا     ،2008 حزيران/و يوني 5لى  إ 3 الذي سيعقد من     ،بع لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة     التا
 ؛والتخفيف من حدتهر المناخ المتصلة بالتكيف مع تغي

بط بين التنوع    التي تسلط الضوء على الروا     ،غابات وبالتكيف عالمية المتعلقة بال  المذكرات اإل يالحظ   .3 
 ؛تها أمانات اتفاقيات ريو الثالث معاتدهور األراضي وتغير المناخ وهى المذكرات التي وضع/البيولوجي والتصحر

 تجنـب لـى   إات المتميزة وبالوضع القانوني المستقل لكل اتفاقية وبالحاجـة          بالصالحيذ يعترف   إو .4 
ات ريو الثالث من  األمين التنفيذي أن يتعاون مع أمانات اتفاقيإلى  يطلب، والى تحقيق وفورات في التكاليفاالزدواجية

 :ما يليأجل 

 بما فيها  الثالث،طار اتفاقيات ريوإليها األطراف في   إ األنشطة الجارية فعال أو التي دعت        مواصلة )أ( 
 ؛ أدناهة في المرفق الثانياألنشطة المذكور

 :نفيذ ما يليت )ب( 
تقـارير عـن    بما فيها ، بين اتفاقيات ريو الثالث   أوجه التآزر عالمية عن   إنشر نشرة   يأن   )1(

 من األطراف؛المحرز التقدم 
حفظ التنوع البيولوجي ذات الصلة المتعلقة بعالم األطراف عن األنشطة نشئ أدوات إليأن  )2(

تدهور األراضـي وتغيـر   / والتصحر،بشأن مكافحة التدهور البيئيو،   المستدام خدامهواست
تبـادل  غرفة  بما في ذلك من خالل تحديث األدوات والنشرات الموجودة مثل آلية       ،المناخ

 ؛وطنية لمعلومات التنوع البيولوجيواألنظمة الالتابعة لالتفاقية المعلومات 
 إلـى    المسـتندة  ،وأساليب اإليصـال   الظروف الثقافية    مع مراعاة  ،نتج مواد تربوية  يأن   )3(

 ؛ المستهدفةالجماهيرحتياجات ا
 ؛شبكة اإلنترنتقائمة على أساس يجاد أدوات اتصال إقوم بيأن  )4(

واصل التداول بشأن تنسـيق     تبين مزيدا من الفرص لألنشطة التي تساند بعضها البعض وأن ي          يأن   )ج( 
 ؛التبليغ

ة نحو تنفيذ   تي للقدرات الوطني  ستكشف فرص مساندة األنشطة المرتبطة بمشروعات التقييم الذا       يأن   )د(
 ؛اتفاقات ريو الثالث

ال المشترك بشـأن األنشـطة    أن يواصل مناقشاته مع فريق االتصي األمين التنفيذ إلى كذلكطلب  ي .5 
 :التالية
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  التابعة لالتفاقيات األخرى على شبكة اإلنترنت؛لنقاط االتصالارات ذات الصلة خطإتاحة اإل )أ( 

نقـاط  بـين   الوطنيـة    وجدت، بشأن آليات التنسيق      نإ،  ةحالدراسات ال ة و فادمستتجميع الدروس ال   )ب(
 في سبيل تعزيز التعاون؛ االتصال

 وجدت، وتسليط الضوء على الدروس      إنتبادل التقارير واالستعراضات لعمليات التخطيط الوطنية،        )ج(
 ط المتكامل؛ي سبيل تحسين التخطية التي قد تكون مهمة لالتفاقيات جميعها ففادالمست

التصحر في خطـط  ي و دمج مسائل التنوع البيولوجة بشأن فادت الحالة والدروس المست   توفير دراسا  )د(
  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛إطارالعمل الوطنية للتكيف في 

ـ   ن  تحسين طرائق توصيل احتياجات البحث في نطاق اتفاقيات ريو الثالث ع           )ه(  إلـى   آزرأوجـه الت
 ؛العلميالمجتمع 

 التقييمـات وبـرامج البحـوث        بمعلومات حديثة عن    التابعة لالتفاقيات الثالث   تصالنقاط اال تزويد   )و(
 ؛وأدوات الرصد ذات الصلة

 مع أمانات اتفاقيات ريـو      إلى أقصى حد ممكن   بالتعاون   ، األمين التنفيذي أن يقوم    إلى كذلكطلب  ي .6 
لى إبالغ النتائج   إ مع   ، تهديدا للتنوع البيولوجي   ماالتحمض بوصفه د باألغذية و  حميل المتعد  الت دراسة ب ،الثالث األخرى 

  ؛في اجتماعها الرابع عشرالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
  وأمثلة على الممارسات الجيدة والدروسالحالة، األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع دراسات  إلىطلب  ي .7 

يولـوجي   بين األنشطة التي تعالج التنوع الب      أوجه التآزر  تعزيز   إلىالمستفادة من األنشطة واألدوات والوسائل الرامية       
بالغ عن ذلك خـالل      وأن يقوم باإل   ؛ على المستوى الوطني والمحلي    ،تدهور األراضي وتغير المناخ   /وتكافح التصحر 

 ،قطاعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتغير المنـاخ      تركة بين ال  للعمل الجاري تحت القضية المش    االستعراض المتعمق   
  االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛وهو االستعراض الذي سيجري في

تعاون مـع   بال ضمن جملة أمور،   ، مرفق البيئة العالمية   إلى األمين التنفيذي أن يستكشف مع     يطلب   .8 
نوع البيولوجي في   منافع المشتركة والمنافع األخرى الناشئة عن الت       والوسائل لتحقيق ال    السبل ،فريق االتصال المشترك  

 بقصد تقديم اقتراح محدد ات، بما في ذلك من خالل بناء القدر،تدهور األراضي في أنشطة تغير المناخ/مكافحة التصحر
 ؛االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف إلى

، أن اتوقاية النباتاون مع أمانة االتفاقية الدولية ل مذكرة التعباإلشارة إلى ، األمين التنفيذيإلى يطلب .9
 ات، تغير المناخ على آفات النبات     يراتثتأبشأن التنوع البيولوجي الناشئة عن      المتغيرة  المخاطر  يعزز التعاون المتعلق ب   

 ؛ية الجهات السياسإلىبالغها في سبيل تجميع المعلومات العلمية ذات الصلة إل
األمـم  تفاقية  وبطلبات من ا  تصال باالجتماعات الرئيسية    نقاط اال إخطار  تنفيذي   األمين ال  إلى طلبي .10

 ؛لغابات وتدهور الغابات اإزالةنبعاثات الناشئة عن تقديم بيانات عن تخفيض اإلشأن تغير المناخ بطارية باإلالمتحدة 
إلى أقصـى حـد   عاون  تبال برنامج األمم المتحدة للبيئة،   أن يستكشف مع     األمين التنفيذي  إلىطلب  ي .11

 وذلـك  ات، طبيعة ومدى خطة بالي االستراتيجية لمساندة التكنولوجيا وبناء القـدر    ،مع فريق االتصال المشترك   ممكن  
 بين اتفاقيات ريو الـثالث فـي التنفيـذ    أوجه التآزربقصد أن يتبين الكيفية التي يمكن بها أن تساند تلك الخطة تحقيق    

 ؛ االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافلىإ رفع تقرير عن ذلك مع ،الوطني
 األدوات وأوجه التآزر القائمة مع أعضاء الشراكة أن تبني وتقويالثالث ريو  أمانات اتفاقيات   يدعو .12

 ألنشطة المتعلقة بالغابات؛لصالح ا، الشراكة على شبكة اإلنترنتمنصة ، بما في ذلك (CPF) الغابات بشأنالتعاونية 
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أوجـه   جهود ذات أهمية كبيرة لتحقيق       ي ه ،ود على المستويين الوطني والمحلي    جهأن ال الحظ  ذ ي إ .13
] يـدعو  ] [ يحـث   [،تدهور األراضي وتغير المناخ   /التنوع البيولوجي وتكافح التصحر    بين األنشطة التي تعالج      التآزر

الواردة فـي القائمـة   لى تنفيذ األنشطة    إ،  على أساس الظروف الوطنية   حسب الحالة و  األطراف والحكومات األخرى،    
  الحالية؛بالمرفق األول بالتوصيةالبيانية 

خطط جد من لى مساندة تنفيذ المكونات ذات الصلة لما يوإاألطراف والحكومات األخرى   كذلكدعوي .14 
النامية،  والدول الجزرية الصغيرة  ، نموا  والسيما أقل البلدان   ، في البلدان النامية   ،الحالة التكيف مع تغير المناخ، حسب    

 ؛البلدان ذات االقتصاد االنتقاليكذلك و
فـي  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تدرج اعتبار التقدم المحرز   من  طلب  ي .15 

 المشتركة بـين   في سياق االستعراض المتعمق للعمل الجاري بموجب القضية          تنفيذ األنشطة المساندة لبعضها البعض    
 ؛ قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف،لمتعلقة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخقطاعات اال

 واستعمال  يكولوجي، اإل امنظتطبيق نهج ال  إلى   األطراف والحكومات األخرى، حسب الحالة،    دعو  ي .16 
  واسـتعمال  ،بيولوجيتين عن اتفاقية التنوع ال     الصادر 25 والسلسلة التقنية    10النشرات الموجودة مثل السلسلة التقنية      

المستند إلى القضايا الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتحاد الـدولي لحفـظ الطبيعيـة     TEMATEA نموذج
(UNEP/IUCN)  ،      بـين   تساند بعضها الـبعض   ط أو التنفيذ ألنشطة     بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي عند التخطي 

ين مستويتدهور األراضي وتغير المناخ على ال     /  ومكافحة التصحر  ،وع البيولوجي  فيما يتعلق بالتن   اتفاقيات ريو الثالث  
 ؛الوطني والدولي

 وعلـى أسـاس الظـروف       حسب الحالة  ،مساندة لألطراف تقديم   إلىالمنظمات ذات الصلة    دعو  ي .17 
تفاقيات اون والتنسيق بين ا    في سبيل تعزيز التع    ، الحالية مبينة في المرفق األول بالتوصية     في تنفيذ األنشطة ال    الوطنية،

 ؛متعددة األطراف األخرى ذات الصلةلبيئية الريو الثالث واالتفاقات ا
 علـى التنـوع البيولـوجي        لتغير المناخ  ة السلبي راث نظرا لآل  ،األطراف والحكومات األخرى   يحث .18 

 إلـى ير الراميـة    في تنفيذ التداب    نهج النظام اإليكولوجي   الحالة، ، حسب  أن تطبق  إلى ،والمعارف التقليدية ذات الصلة   
 ؛]تهالتخفيف من حدو[التكيف مع تغير المناخ 

 ]؛أوجه التآزر تطويرمبادئ ريو عند ب يحيط علما .19[ 
 نموا، والدول أقل البلدان باالحتياجات والشواغل المحددة للبلدان النامية األطراف، وال سيما        يعترف .20 

 طراف ذات االقتصاد االنتقالي، لدى تطوير أوجه التآزر؛الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك األ
ث  المتعاقدة في اتفاقية منـع التلـو       ر االجتماع االستشاري التاسع والعشرين لألطراف     اقربرحب  ي .21

واالجتماع الثاني لألطراف المتعاقدة في     ") اتفاقية لندن  (" 1972ى لعام   أخرالناجم عن إغراق النفايات ومواد      البحري  
بيـان  ال المصادقة على )1 (:م بما يلي   والذي قا  ،2007 تشرين الثاني / نوفمبر 9 إلى 5د من   نعق الم ،1996وكول  بروت

بيان القلق بشأن التخصيب بالحديد للمحيطات في سبيل  ":بعنوان 2007حزيران  /ويونيالصادر عن أفرقتها العلمية في      
العمليـات   عند النظر في اقتراحات      درجات الحذر أقصى  حث الدول على استعمال      )2( ،"اني أكسيد الكربون  تنحية ث 

 ، نظرا للوضع الحالي للمعارف بشأن تخصيب المحيطات،كان من رأيه أنه) 3( و واسعة النطاق لتخصيب المحيطات،
 :، واق ليس لها مبرر في الوقت الحاضرواسعة النطإن هذه العمليات ف

 ؛ة هذه القضيإلىفريق االتصال المشترك   األمين التنفيذي استرعاء انتباهإلى طلبي )أ( 
 ؛ر اتفاقية لندناقرلأن تعمل وفقا األطراف والحكومات األخرى على حث ي )ب( 
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لية تخصيب المحيطات اعفاألسئلة المثارة حول مدى  األطراف والحكومات األخرى في ضوء      حثي )ج[( 

 حظرا مؤقتا  تفرض على أن  ،نوع البيولوجي البحري  على الت ة المحتملة    الضار وتأثيراته تغير المناخ    حدةللتخفيف من   
 ] ؛على جميع أنشطة تخصيب المحيطات

 فـي   الغابات وتدهور الغابات  إزالةن  الناتجة ع ت  نبعاثاتخفيض اإل  لقضية   ةباألولوية المعطا رحب  ي .22 
طارية أن تأخذ في حسبانها إل تلك االتفاقية ادعووي ،(UNFCCC) تغير المناخبشأن طارية طار اتفاقية األمم المتحدة اإلإ

الهيئات الفرعيـة  [ بما في ذلك من خالل التعاون مع ، منافع للتنوع البيولوجيإلعطاءعملها المتاحة في فرص  التماما  
واالبتكـارات والممارسـات     التقليدية،ة المعارفمعالجضمان  إلىطارية  االتفاقية اإل  يدعوواتفاقيات ريو الثالث    ] ـل

 مع مراعاة األحكام ذات الصلة في اتفاقية معالجتها بشكل مالئم، تنوع البيولوجي واستخدامه المستدام،الحفظ المتصلة ب
 ؛  البيولوجيالتنوع

في طراف  األ التي وافقت بموجبها     ،ن خطة عمل بالي   بشأ  I/CP.13ر  اقر من ال  11الفقرة  ب رذكّإذ ي  .23 
أفضل المعلومات ب ، ضمن أمور أخرى، العملية هذهتسترشد  على أن    بشأن تغير المناخ،  طارية  اإلاألمم المتحدة   تفاقية  ا

 والمخرجات من   الجارية بموجبها،  والعمليات   ، والخبرة في تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو التابع لها        ،العلمية المتاحة 
لبحـوث والمجتمـع   امجتمع األعمال و واألفكار المطروحة من مجتمعذات الصلة األخرى  العمليات الحكومية الدولية    

 :المدني
 ؛ التوقيت المناسبلتنوع البيولوجي في لى اإ مدخالت ذات صلة تقديم إلى بالحاجة عترفي )أ( 
 ،من الخبراء التقنيين للتنوع البيولوجي وتغير المنـاخ       مخصصا  محتمال   فريقا   لهذا الغرض  نشئي  )ب[( 

بشـأن تغيـر   طاريـة  اإلاألمم المتحدة تفاقية قرار اب ذات صلة   ،ن التنوع البيولوجي  بشأضع مشورة   وبف  على أن يكل  
بآثار تغير  طارية المتعلق    لالتفاقية اإل  باإلضافة إلى برنامج عمل نيروبي     (I/CP.13) خطة عمل بالي  المناخ، المتعلق ب  

لمخصصين تقارير أفرقة الخبراء التقنيين السابقين ا     استنادا إلى وثائق من بينها،       المناخ وأوجه الضعف والتكيف معه،    
 ] ؛بتغير المناخ المعني ن الفريق الحكومي الدوليالتقارير ذات الصلة الصادرة عللتنوع البيولوجي وتغير المناخ و

لى أمانـة   إالخبراء التقنيين   المحتمل المخصص من    فريق  الحالة تقرير   إ األمين التنفيذي    إلى يطلب )ج[( 
 ]؛على النحو المالئم، للنظر فيه  بشأن تغير المناخطاريةاإلاألمم المتحدة اتفاقية 

ير  تغبرصد آثار ، على المستوى الوطني في القيام، لى مساندة جهود البلدان النامية      إاألطراف  يدعو   .24 
 ؛المناخ على التنوع البيولوجي

 : العلمية والتقنية والتكنولوجيةن الهيئة الفرعية للمشورةإ –باء 
الخبراء محتمل من   اقتراحا بشروط التكليف الذي يصدر لفريق        األمين التنفيذي أن يضع       إلى تطلب .1 

إلى مؤتمر األطراف فـي  أن يضع مشورة عن التنوع البيولوجي    ب ،التقنيين المخصص للتنوع البيولوجي وتغير المناخ     
تفاقية  وكذلك برنامج عمل نيروبي الخاص باال،(CA.13/1)الصادر عن خطة عمل بالي ر اقربشأن الاالتفاقية اإلطارية 

اإلطارية األمم المتحدة تفاقية  ار مع أمانتيوذلك في تشاو ،هه الضعف والتكيف معأوجوتغير المناخ  آثارطارية عن اإل
 ؛ االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف ينظر فيهاي ك،واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحربشأن تغير المناخ 

إزالة الغابات وتدهور  إلىخص المعلومات عن العوامل الدافعة  األمين التنفيذي أن يلإلى طلب أيضات .2[
 بما  حالية،الوثائق ال  وهى المعلومات الواردة في      ،على التنوع البيولوجي   ر االستجابة ر تغير المناخ وتدابي   آثاو ،الغابات

ي تنفيذ اتفاقيـات   فالتآزرأوجه  تعزيز :يكولوجية  للغابات اإلالغابات والنظم"  بشأن "فيتربو" حلقة عملتقرير في ذلك   
 الصادرتين  25 و   10  رقم  والسلسلتين التقنيتين  ،يكولوجية اإل ييم األلفية للنظم   وتق ،)2004 نيسان/ابريل" (ريو الثالث   

بشـأن تغيـر   طارية اإلاألمم المتحدة التفاقية لى األمين التنفيذي  إ ات هذه المعلوم  تقديم و ،عن اتفاقية التنوع البيولوجي   
ـ        ثامن والعشرين لى االجتماع ال  إحالتها  إقصد  بالمناخ،    UNFCCC الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية التابعة للـ
 .]وتدهور الغاباتإزالة الغابات نبعاثات الناشئة عن تخفيض اإل مسألة مناقشة عند فيها للنظر
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 المرفق األول

 ات ريو  بين اتفاقيأوجه التآزراقتراحات بشأن أنشطة األطراف لتعزيز 
  الوطنيةاالتصالنقاط  التعاون بين

 . وأفرقتهانقاط االتصالعقد اجتماعات دورية بين  .1
 دمجها في االسـتراتيجيات     ، حسب الحالة،   بما في ذلك    الثالث، يجاد لجنة تنسيق وطنية لتنفيذ اتفاقيات ريو      إ .2

 .تراتيجيات األخرى ذات الصلة لأللفية والقطاعات واالسائية المالئمة، وفي األهداف اإلنمائيةاإلنم
 .إقامة صالت مؤسسية بين الوزارات المسؤولة عن تنفيذ كل اتفاقية .3
 .، عندما يكون ذلك مالئمالمفاوضاتفي اموقف ال عند تحديدالتابعة لالتفاقيات األخرى إشراك نقاط االتصال  .4

 التعاون في التخطيط على المستوى الوطني
 .رآز أوجه التفي القائمة لتحديد الثغرات استعراض الخطط الوطنية .5
تحديد خطط وسياسات القطاعات ذات الصلة التي يمكن أن تستفيد من التعاون بشـأن التنـوع البيولـوجي،         .6

 .المناخ والتصحر وتغير
 .حسب الحالة، مراجعة الخطط والسياسات ذات الصلة، لتعزيز التعاون .7
 الوعي بين مختلف الوزارات وراسمي السياسـة والمنظمـات غيـر            يادةدرة المؤسسية والعلمية وز   بناء الق  .8

 .قيات األخرى ذات الصلةواالتفاالثالث الحكومية التي تتعامل مع اتفاقيات ريو 
 مانات االتفاقياتأالتعاون على مستوى هيئات و

 .توفير المساهمات في فريق االتصال المشترك، حسب الحالة .9
  التكنولوجيانقل

 .ر المساهمات إلى قواعد بيانات نقل التكنولوجيا الخاصة باالتفاقيات الثالثتوفي .10
لة مع مراعاة احتماالت  وتحليل المخاطر بشأن التكنولوجيات المحوثر، تقييمات شفافة لأل   إعداد، حسب الحالة   .11

 .ة االجتماعية والمنافع البيئيةالبقاء االقتصادي والمقبولي
التنـوع  في إطار اتفاقية  الوطنية لتنفيذ برنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيا       قاط االتصال نتعزيز التعاون بين     .12

 . تحديد المؤسسات المناسبة التي تعمل كمراكز استشارية مركزية لنقل التكنولوجيا، مثال،البيولوجي من خالل
 .الميقليمي والعتحديد تكنولوجيات المصالح المشتركة ومدى أهميتها بالقياس اإل .13

 الغابات وتغير المناخ
 . لغاباتطيط قطاع اتخراضي في تدهور األ/البيولوجي وتغير المناخ والتصحر التنوع ج قضايادم .14
ة واالتفاقيات  االتفاقيات الحراجية ذات الصل   من منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات و       نقاط االتصال إشراك   .15

ة عن إزالة الغابات وتدهور شئلناض اإلنبعاثات ايخفت مثل ، ذات الصلةاقشة القضايافي مناألخرى ذات الصلة 
وفي االستعراض المتعمق لتنفيذ برنـامج       ، الغابات استزراععادة  إ و التشجير بما في ذلك من خالل       ،الغابات

 .الصلة العمل بشأن التنوع البيولوجي للغابات والقضايا األخرى ذات
 التكيف مع تغير المناخ

 .ف مع تغير المناخ في خطط التكيتدهور األراضي/البيولوجي والتصحردمج قضايا التنوع تعزيز  .16
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 المشترك بين القطاعات في سياق نهـج النظـام    في التخطيط   لتكيف مع تغير المناخ     ز النظر في منافع ا    يتعز .17

 .يكولوجياإل
في الخطط القائمة تدهور األراضي /حر قضايا التنوع البيولوجي والتص ، لمدى دمج  حسب الحالة إجراء تقييم،    .18

 .للتكيف مع تغير المناخ
 تحديد المجاالت سريعة التأثر بعواقب تغير المناخ،        ،فر األموال الالزمة  ابشرط الخضوع للقدرة الوطنية وتو     .19

للخطر، والمعرضـة  والتي تنطوي على مستويات عالية من التنوع البيولوجي أو التنوع البيولوجي المعرض   
 . تدهور األراضي/تصحرلل

 بناء القدرات
 .ألماناتإلى ا احتياجات بناء القدرات التعبير بوضوح عن .20

 المالحظة المنتظمة/ البحث والرصد 
تـدهور  / على التنوع البيولوجي والتصـحر      تغير المناخ  ثار، تقييمات وطنية ومحلية آل    حسب الحالة إجراء،   .21

 .األراضي
 .رآزدر معارف المجتمعات المحلية واألصلية التي يمكن أن تسهم في أوجه الت، مصاحسب الحالةتحديد،  .22
 .ووضع آليات أو عمليات تساعد على تلبية هذه االحتياجاتأو الرصد /يد احتياجات  البحوث وتحد .23
 .محيطات والتنوع البيولوجي البحري تغير المناخ على الآثارضافية عن إتشجيع  بحوث  .24
على التنوع البيولـوجي  جوية الشديدة ألحداث الافية ورصد تأثيرات التواتر المتزايد وحدة اضإث   بحو تشجيع .25

 . المرتبطة بهوالموارد
 وغيرها من األراضي الرطبـة       المستدام ألراضي الخث   الستخدامات التي تسهم في الحفظ وا     جراء اإل تحديد .26

 .لمناخة لتغير اأنشطة االستجابسهامها االيجابي في إوتعزيز 
 .يكولوجي اإلتحديد آثار تغير المناخ على خدمات النظام .27
حالـة  التنسيق بين المقاييس الزمنية والمكانية في تجميع البيانات والتحليالت التي تنظر في تغير المناخ وفي          .28

 .تجاهات التنوع البيولوجياو
 تبادل ونشر المعلومات

 .قليمي والعالمي على الصعيدين اإلرعن أوجه التآزأن اإلبالغ ة بشقاسم  الخبرات والدروس المستفادت .29
التنـوع البيولـوجي    مجموعة مشتركة من الخبراء في القضايا التي بينها صالت متعلقة بتغير المناخ و عدادإ .30

التنوع البيولوجي،  اتجاهات  حالة و  لمعالجة الثغرات في المعلومات عن       ،تدهور األراضي /ومكافحة التصحر 
 .ة وشبه الرطبة السيما في األراضي الجاف،التي يتعرض لهاهديدات والت

 اإلبالغ المنسق
قواعد البيانات التي تتضمن بيانات التقارير ومصـادر        إلى أقصى حد ممكن،      الوطنية،   نقاط االتصال تقاسم   .31

 .المعلومات
 .وطنية المتعلقة بكل اتفاقية، بشأن صياغة التقارير الحسب الحالة فيما بينها، نقاط االتصالتتعاون  .32
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 المرفق الثاني

 طار اتفاقيات ريوإ بذلها في إلىالتي دعت األطراف   بالفعل أونشطة المبذولةاأل
ـ   نإبقاء الموظفي  .1 طة أو  في األمانات األخرى على علم بالمناقشات والمقررات التي  تتخذ بصدد أنش
 .الصلة ذات آزربرامج الت

المخصص لنقل التقنيين ء  مثل فريق الخبرامحافل بين موظفي األمانات في      مواصلة تبادل الخبرات   .2
األمـم المتحـدة    تفاقيـة   فريق الخبراء المعني بنقل التكنولوجيا التابع ال      والتابع التفاقية التنوع البيولوجي،      االتكنولوجي

 .أو الهيئة التي تخلف ذلك الفريق ،تغير المناخبشأن طارية اإل

طلـب الهيئـات    ها في مسائل الغابات والتكيف وفقا ل      وآرائمساهماتها  تقديم  ألمانات  مواصلة قيام ا   .3
 .الفرعية  لالتفاقيات

 .عامةتوعية الال وثقيف االتصال والتمناسباتتبادل الخبرات التي تبلغ عنها األطراف في  .4
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 القضايا الجديدة والناشئة المتعلقة  13/7

 مستدامبحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه ال
 بأن ينظر مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسـع     والتقنية والتكنولوجية  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية   توصي   

 :في اعتماد مقرر على النسق التالي
 مهـام  أن يوسـع مـن     من االتفاقية، يجوز لمـؤتمر األطـراف         25 من المادة    3 بأنه، وفقا للفقرة     ريذكّ إذ 

 ،والتقنية والتكنولوجية  الفرعية للمشورة العلميةتشغيل الهيئة طريقةوصالحيات وتنظيم و
تفي الهيئة الفرعية للمشورة العلميـة  س، 8/10 من المرفق الثالث بالمقرر    1أيضا بأنه، وفقا للفقرة     ر  وإذ يذكّ  

 ،والتقنية والتكنولوجية بتكليفها تحت سلطة مؤتمر األطراف وطبقا لتوجيهاته وبناء على طلبه
طبق النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر ني ،8/10 من المرفق الثالث بالمقرر 5 بأنه، وفقا للفقرة كذلك ركّوإذ يذ 

 على اجتماعات   ،26 من مادته    5، طبقا للفقرة     تعديالت مع إدخال ما يلزم من     ،األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي    
 ،الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

الحاجة إلى تخفيض عدد بنود جدول األعمال التي تنظر فيها الهيئة الفرعية خالل كل اجتماع مـن    ب هإذ ينو و 
 ،)8/10المقرر ب المرفق الثالث من 14الفقرة  (أجل تحسين فعالية مداوالتها

فإن إحدى الوظائف ، 8/10 من المرفق الثالث بالمقرر     "ألف"من التذييل   ) د( بأنه، وفقا للفقرة     ر أيضا وإذ يذكّ  
 التنوع  بحفظ الجديدة والناشئة المتعلقة     القضاياتحديد   هي   والتقنية والتكنولوجية  لهيئة الفرعية للمشورة العلمية   المحددة ل 

 المستدام،البيولوجي واستخدامه 
ث بالمقرر ة في المرفق الثالمذكورطريقة التشغيل ال بوأ المقرر ال يخل بالنظام الداخلي  على أن هذا وإذ يشدد  

8/10، 
 بعد كل اجتماع من اجتماعـات   ، إلى األمين التنفيذي أن يخطر األطراف والمنظمات المعنية        يطلب .1 

ناشئة استنادا إلى المعلومات المطلوبة في بشأن قضايا جديدة والمقدمة  المقترحات ضافةخر موعد إلآمؤتمر األطراف ب
 ؛، إضافتها إلى التجميع المذكور أدناه5 ة في الفقرةمذكور أدناه والمعايير ال4الفقرة 

 وأن يخطـر    ،الشكل الذي قـدمت بـه     ب المقترحات القيام بتجميع األمين التنفيذي    إلى   يطلب أيضا  .2 
ة مذكورذ في الحسبان المعايير الاألطراف والمنظمات المعنية بإمكانية تقديم معلومات وآراء تتعلق بالمقترحات مع األخ

  أدناه؛5في الفقرة 
 األصـلية والمعلومـات واآلراء      مقترحـات ع ال األمين التنفيذي أن يعد وثيقة تجم     إلى   كذلك يطلب .3 

 ؛والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلميةة كي تنظر فيها مستلمال
  عن مصحوبة، إذا كان األمر ممكنا، بمعلومات      أن تكون المقترحات المتعلقة بالقضايا الناشئة        يقرر .4 

 :األمور التالية
بما  (والتقنية والتكنولوجية  للمشورة العلمية لماذا تحتاج القضية إلى اهتمام عاجل من الهيئة الفرعية           )أ(
 ؛) على التنوع البيولوجيهاريثأ تيةفي ذلك كيف
 ؛ )مع ذكر المواد ذات الصلة(على تحقيق أهداف االتفاقية القضية كيف تؤثر  )ب(
  التي يمكن أن تساهم في حل القضية؛المشتركة بين القطاعاتأو القضايا /مواضيعية وبرامج العمل ال )ج(
 لقضية؛لمعالجة ا المعنيةالمنظمات الجاري بالفعل من جانب عمل ال )د(
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 خضعت الستعراض النظراء؛ للمعلومات ويفضل من مواد موثوقةمصادر  )ه(
 التنـوع   بحفظ الجديدة والناشئة المتعلقة     القضايا بيان أنه ينبغي استخدام المعايير التالية ل       كذلك يقرر .5 

 :المستدامالبيولوجي واستخدامه 
 أهمية القضية لتنفيذ أهداف االتفاقية وبرامج عملها القائمة؛ )أ(
 ]مة على التنوع البيولوجي؛همدليل جديد على اآلثار غير المتوقعة وال )ب[(
 القضية فيما يتعلق بالتنفيذ الفعـال      الذي تسببه  الخطر    حدوث ربأو ق /لقضيةالطابع الملح لمعالجة ا    )ج(

 المحتمل على التنوع البيولوجي؛ الفعلي واألثرلالتفاقية فضال عن مدى 
لية واالنتشار المحتمل، بما في ذلك معدل انتشار القضية المحـددة المتعلقـة      فعالتغطية الجغرافية ال   )د(

 بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛
 اآلثار السلبية أو التوافر المحدود لألدوات التي تساعد على تقييد أو تخفيفدوات األ غيابدليل على  )ه(

 ؛وع البيولوجي واستخدامه المستدامللقضية المحددة على حفظ التن
  اإلنسان؛المحتمل للقضية المحددة على رفاه الفعلي وحجم األثر )و(
 االقتصـادي  الرفـاه على  ة المحددة على القطاعات اإلنتاجية و      األثر الفعلي والمحتمل للقضي    حجم )ز(

 ؛حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامبالعالقة إلى 
 :ما يلييطلب  .6 
والتقنيـة   الهيئـة الفرعيـة للمشـورة العلميـة       بالتشاور مع مكتب     [يحدد األمين التنفيذي    أن   : [1الخيار   

 .]والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية تنظر فيها يجب أن الناشئة التي القضية] والتكنولوجية
 ،تحددأن   المقترحات،والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلميةتستعرض وتناقش  أن   : [2الخيار   

 .] تنظر فيها في اجتماعها التاليالتي يجب أنالناشئة ) القضايا(القضية ، الحالة حسب
، تحددأن  ،   المقترحات والتقنية والتكنولوجية  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية   وتناقش  تستعرض  أن  : [3الخيار   

 .] ينظر فيها مؤتمر األطرافيجب أنالناشئة التي ) القضايا( القضية الحالة، حسب
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