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 اإلتفاقية المتعلقة
 بالتنوع البيولوجي

 

 
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 

 والتقنية والتكنولوجية
 االجتماع الخامس

 مونتريال، آندا 
 2000فبراير / شباط4 -يناير/ آانون الثاني31

 ∗من جدول األعمال المؤقت 1-2البند 
   إقرار جدول األعمال :شؤون تنظيمية

 جدول األعمال المؤقت المشروح
 خلفية

 مـن اتفاقيـة التـنوع الـبيولوجي قـد أنشـأت هيـئة فـرعية للمشـورة العلمية والتقنية والتكنولوجي                      25إن المـادة     -1
 آـي تقدم لمؤتمر األطراف في االتفاقية وآذلك حسب مقتضى الحال، لتقدم في الوقت المناسب للهيئات               ) هفمعـتت (

  .الفرعية األخرى المشورة المتعلقة بتنفيذ االتفاقية
 4 وقد انعقد االجتماع األول في مقر اليونسكو بباريس من .عقـدت الهيـئة الفـرعية حـتى اليـوم أربعـة اجتماعات           -2

ي  وقد رأس هذا االجتماع السيد جيمسن سيان. الصادر عن مؤتمر األطراف1/7 وفقا للمقرر 1995سبتمبر / أيلول8إلـي   
 ورأسه السيد بيتر شاي     1996سبتمبر  / أيـلول  6 إلى   2وانعقـد االجـتماع الـثاني بمقـر األمانـة بمونـتريال مـن               ) مـالوي (
  .)ماليزيا(ذآري . ح. ورأسه السيد أ1997سبتمبر / أيلول5إلي 1 وانعقد االجتماع الثالث من .)النوريج(
  وحيث أن المهام المسندة      .تماع الثالث لـ هفمعتت    أحـاط مؤتمـر األطـراف عـلما بتقرير االج          4/1بموجـب مقـرره      -3

إلى لــ هفمعـتت مـن مؤتمـر األطـراف فـي اجـتماعه الـرابع آـانت تفـوق ما آانت تستطيع هفمعتت أن تعالجه بطريقة                       
، على عقد اجتماعين لـ  4/16 من مقرره    12 وافـق المؤتمـر في الفقرة        .سـوية أثـناء اجـتماع يـدوم أسـبوعًا واحـدا فقـط             

 وافق مؤتمر األطراف آذلك في اجتماعه الرابع على         .دة آل منهما أسبوع، قبل االجتماع الخامس لألطراف       هفمعـتت مـ   
 .)، المرفق األول4/16المقرر ( طريقة تشغيل معدلة لـ هفمعتت 

 ورأس هذا االجتماع السيد .1999يونيه / حزيران25 إلى 21أنعقـد االجـتماع الـرابع لــ هفمعتت في مونتريال من         -4
 تحقيق مزيد من التقدم في مبادرة عالمية للتصنيف؛ تقييم الوضع        :وآان مما تضمنه جدول األعمال    ) ماليزيا(ذآـري   . ح.أ

في األنظمة  ) أي غير البحري  (القـائم واالتجاهـات والخيـارات لـلحفظ واالسـتعمال المسـتدام للتـنوع الـبيولوجي الـبري                   
ة ونصـف القاحـلة والسافانا؛ وضع مبادئ توجيهية للحيلولة دون أن            االيكولوجيـة لألراضـي الجافـة والمتوسـطية والقاحـل         

يكـون لألنـواع الغريـبة المجـتاحة وقـع بيـئي؛ وضـع نهـج وممارسـات لالستعمال المستدام للموارد البيولوجية، بما فيها                   
 المخصصة، إلى  وبعد شيئ من المناقشة، أجل البت في بند جدول األعمال المتعلق بافرقة الخبراء التقنيين        .السـياحة 

 وحـدث لـلمرة األولـي أن دعـي ثالثـة خـبراء عالميين مشهورين للتحدث أمام اجتماع                   .االجـتماع الخـامس لــ هفمعـتت       
هفمعـتت آمحاولـة العطـاء الهيـئة أحـدث المعـلومات والدالئـل العـلمية آوسـيلة لتسـهيل مهمة هفمعتت في صياغة               

 .التوصيات التي تقدم إلى مؤتمر األطراف

 31/1من  ) االيكاو( االجـتماع الخـامس لــ هفمعتت في مونتريال، بمقر منظمة الطيران المدني الدولي                سـينعقد  -5
 .  صباحًا10يناير الساعة / آانون الثاني30وسيبدأ تسجيل المشارآين يوم . 4/2/2000إلى 

   افتتاح االجتماع - 1البند 

 .31/1/2000 صباحًا يوم االثنين 10سيفتتح االجتماع الساعة  -6

   شؤون تنظيمية - 2البند 
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 انتخاب أعضاء هيئة المكتب 2-1

 من الالئحة الداخلية التي يلتزم بها مؤتمر األطراف الختيار الرئيس لكل هيئة فرعية،              3 الفقرة   26إعمـاال لـلمادة      -7
 خدمته في    وبدأت مدة  .رئيسًا لمكتب هفمعتت  ) آولومبيا(انـتخب مؤتمـر األطـراف في اجتماعه الرابع آريستان سامبر            

 .نهاية االجتماع الرابع لـ هفمعتت، وسوف تنتهي في نهاية االجتماع السادس للهيئة

 مـن نظـام تشـغيل هفمعـتت المعدل، انتخبت هفمعتت في اجتماعها الرابع خمسة أعضاء جدد                  5وفقـا لـلفقرة      -8
 وفي  .لخامس لـ هفمعتت  بالمكـتب، سـوف يخدمـون لدورتيـن مـن دورات الهيـئة سـتبدأ مـدة عضـويتهم في االجتماع ا                     

سـبيل تحقيـق تـدرج فـي مـدد العضـوية، ستقوم هفمعتت في اجتماعها الخامس بانتخاب خمسة أعضاء جدد تستمر                       
 . وسيباشر هؤالء األعضاء عضويتهم ابتداء من االجتماع السادس لـ هفمعتت.عضويتهم لمدة اجتماعين

 إقرار جدول األعمال  2-2

 .ع مشروع جدول أعمال مؤقت وارد في المرفق الثاني بتقرير اجتماعها الرابع       أقـرت هفمعـتت في اجتماعها الراب       -9
، UNEP/CBD/SBSTTA/4/12وجـدول األعمـال المؤقـت هـذا إنمـا هـو تعديل لجدول األعمال الذي سبق إرفاقه بالوثيقة            

ية التي سوف يعالجها ليتضـمن الـتعديالت التي أدخلت عند عقد االجتماع الرابع لـ هفمعتت، لتغطية الموضوعات اإلضاف   
 وسـوف تقـوم هفمعـتت مع ذلك في    .مؤتمـر األطـراف فـي اجـتماعه الخـامس، ولكـنها لـم تدخـل فـي جـدول األعمـال                  

 تبيض الشعب المرجانية، األنواع الغريبة، المبادئ اإلرشادية للتوقي         :اجـتماعها الخـامس بـتغطية البـنود اإلضافية اآلتية         
 للتـنوع الـبيولوجي؛ وضـع مـبادئ توجيهيـة للـتقارير الوطـنية الثانية، بما فيها          واإلدخـال وتخفيـف الوقـع؛ وضـع مؤشـرات         

المؤشـرات والـتدابير الحافـزة؛ صـالحيات افرقة الخبراء التقنيين المخصصة، وجداول الخبراء واالقتراح باألخذ بمنهج موحد           
  .الستعمال تلك الجداول

 تنظيم العمل  2-3

ــ            -10  همفعـتت فـي اجـتماعاتها إنشـاء فـريقي عمـل خالل الدورة، يكونان             وفقـا لطـريقة تشـغيل هفمعـتت، يجـوز ل
مفـتوحين لجميـع األطراف والمراقبين على أساس صالحيات محددة بما يكفل النظر في جميع البنود الواردة في جدول                   

 .األعمال

اور مع هيئة وفي تش. وتـبعا لذلـك، قـد تـرغب هفمعـتت في إنشاء فريقي عمل أثناء الدورة الجتماعها الخامس                 -11
 :المكتب، فمن المقترح توزيع المهام بين الجلسة العامة وفريقي العمل أثناء الدورة على النحو اآلتي

 :تنظر الجلسات العامة في بنود جدول األعمال اآلتية -12

 .افتتاح االجتماع -1
 .الشؤون التنظيمية -2
 .التعاون مع الهيئات األخرى 3-1
 .المرحلة الرائدة في آلية غرفة المقاصة 3-2
 .ستعراض مبادرة التصنيف العالميةا 3-3
 . الطرائق والوسائل لتنفيذ برنامج العمل:التنوع البيولوجي في المياه الداخلية 3-5-1
 الوضــع الحــالي واالتجاهــات وتــبين :)فــي الغابــات(التــنوع الــبيولوجي الحــراجي  3-5-2

 .الخيارات للحفظ واالستعمال المستدام
 .مبادئ توجيهية للتقارير الوطنية الثانية 4-3-1
 صـالحيات االفـرقة وجـداول الخبراء واقتراح لألخذ       :ة خـبراء تقـنيين مخصصـة      أفـرق  4-3-2

 .بمنهجية موحدة الستعمال تلك الجداول
 .مشروع جدول األعمال المؤقت لالجتماع السادس لـ هفمعتت -4
 .تواريخ ومكان االجتماع السادس لـ هفمعتت -5
 .الشؤون األخرى -6
 .الموافقة على التقرير -7
 .اختتام االجتماع -8

جه الـنية أيضـا أن تقوم األمانة، في تشاور مع المكتب، بدعوة متحدثين بارزين لتقديم الخلفية العلمية الالزمة     تـت  -13
  .لتدارس قضية أو قضيتين من القضايا ذات األولوية التي يتناولها االجتماع

 :من المقترح أن ينظر الفريق العامل األول في البنود اآلتية -14

 .ادئ التوجيهية للتوقي واإلدخال وتخفيف الوقع المب:األنواع الغريبة 3-4
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 النظر في أدوات التشغيل لبرنامج العمل، :التـنوع الـبيولوجي البحري والساحلي    3-5-3
 .وتحليل التبيض الخاص بالشعب المرجانية

بـرنامج العمـل للتـنوع الـبيولوجي لألراضـي الجافة والمتوسطية والقاحلة ونصف               4-1-1
 .القاحلة والمعشبة والسافانا

 . تقيم األنشطة الجارية واألولويات لوضع برنامج عمل:وع البيولوجي الزراعيالتن 4-1-2

 :من المقترح أن ينظر الفريق العامل الثاني في البنود اآلتية -15

 . المزيد من صياغة المفاهيم:منهج األنظمة االيكولوجية 4-2-1

 .وضع مؤشرات خاصة بالتنوع البيولوجي 4-2-2

 تبين األنشطة القطاعية التي  :وجياالسـتعمال المسـتدام لمكونات التنوع البيول       4-2-3
 .يمكن أن تأخذ بممارسات وتكنولوجيات صديقة للتنوع البيولوجي

 ويتضمن المرفق . وسـيكون لكل اجتماع ترجمة فورية .سـيكون هـناك أآـثر مـن اجـتماعين يـنعقدان فـي آن معـاً               -16
 .الثاني تنظيما مؤقتا لألعمال

  التقارير– 3البند 

 ئات األخرىالتعاون مع الهي - 3-1

مطـلوب مـن هفمعـتت ، طـبقا لطـريقة تـنظيمها المعدلـة، أن تسـتعرض الـتعاون مع هيئات أخرى آي تظل تمد                -17
 .مؤتمر األطراف بآخر المعلومات

أعـد األميـن التـنفيذي تقريـرا عن التعاون مع المنظمات والهيئات األخرى الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة،              -18
 وقد تود الهيئة الفرعية أن تحيط       . )UNEP/CBD/SBSTTA/5/2 (1999سبتمبر  /يناير إلى أيلول  /نون الثاني للفـترة مـن آـا     

  .علما بأنشطة التعاون الجارية، وأن تقدم مزيدا من اإلرشاد بشأنها

 المرحلة الرائدة في آلية غرفة المقاصة، شاملة برنامج عمل لمدة أطول  3-2

، قد أصدر لألمين التنفيذي تعليمات بأن يقوم باستعراض مستقل للمرحلة           4/2 أن مؤتمـر األطراف بموجب مقرره      -19
، لتقديم هذا االستعراض إلى هفمعتت آي تنظر فيه مع برنامج          1998الـرائدة مـن آليـة غرفة المقاصة، ابتداء من نهاية            
ديم ذلك االستعراض المستقل  وقد تميزت العملية آلها المتعلقة بتق     .عمـل لمـدة أطول فيما يتعلق بآلية غرفة المقاصة         

ووضـع خطـة االسـتراتيجية وبرنامج العمل األطول أمّد آللية غرفة المقاصة، بشفافيتها وتفتحها وبالمشارآة الفاعلة من             
 وأمانـات اتفاقيـات ريو، واالتفاقيات       .نقـاط االتصـال الوطـنية بآليـة غـرفة المقاصـة، وباللجـنة االستشـارية غيـر الرسـمية                   

وع الـبيولوجي، والمرفق العالمي للبيئة، ووآالته المنفذة، وإطار من المشارآين في آلية غرفة المقاصة،        المتعـلقة بالتـن   
  .قد استشيرت أيضا

تقدم ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/3(أن المذآـرة الـتي أعدهـا األميـن التـنفيذي فـي نطـاق هـذا البند                    -20
رنامج عمل أطول أمدا آللية غرفة المقاصة نـتائج االسـتعراض المسـتقل للمرحلة الرائدة، وخطة استراتيجية وب          

وتتضـمن المذآـرة المذآـورة آذلـك توصـيات مقـترحة، قد ترغب هفمعتت في أن تنظر في تقديمها إلى مؤتمر              
 وسـيكون أمـام هفمعـتت فـي اجـتماعها الخـامس النصـوص الكامـلة الستعراض المستقل للمرحلة                    .األطـراف 

ــة   ــرفة المقاصـــــ ــة غـــــ ــرائدة آلليـــــ ــتراتيجية )UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/1(الـــــ ــة االســـــ (، والخطـــــ
UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/2 ( وبــرنامج العمــل األطــول أمــّد)UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/3(. ومــن المــتاح 

 .قائمة نقاط االتصال الوطنية بآلية غرفة المقاصة) UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/4(أيضا 

 استعراض مبادرة التصنيف العالمية  3-3

، مبادرة عالمية للتصنيف للتشجيع على 2/2 من التوصية 10 اجتماعها الثاني في الفقرة     اقـترحت هفمعتت في    -21
بـناء القـدرات فـي مجال التصنيف للتغلب على الفجوات في المعرفة في األنظمة التصنيفية الحاليـة، وعلى النقص في        

 .إدارة واستعمال التنوع البيولوجي   المصـنفين المـتدربين وأمـناء التصـنيف، وللتغـلب عـلى وقع هذه الفجوات على قدرة                  
 وأقرت هفمعتت في . الصادرة عن هفمعتت2/2، بتأييد التوصية  3/10وقـام مؤتمـر األطراف في اجتماعه الثالث، بمقررة          

 دال، بأن ينظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع في إصدار تعليماته إلى األمين التنفيذي             3/1اجتماعها الثالث التوصية    
 واستجابة لذلك أقر مؤتمر .3/10ذ خطوات حاسمة لدفع المبادرة العالمية للتصنيف قدمًا، آما جاءت في المقرر     آـي يأخ  

 من ذلك المقرر 3 وتدعـو الفقرة  . دال، بشـأن تـنفيذ المـبادرة العالميـة للتصـنيف     4/1األطـراف مقـررا شـامال هـو المقـرر        
 .لتقدم في المبادرة العالمية للتصنيفهفمعتت إلى أن تنظر وتقدم المشورة لتحقيق مزيد من ا
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 التي تطلب في فقرتها     4/2نظرت هفمعتت في اجتماعها الرابع في المبادرة العالمية للتصنيف ووضعت التوصية             -22
 مـن األميـن التـنفيذي أن يتـبين الخيـارات فـي سـبيل وضـع هيكل منسق لمبادرة عالمية للتصنيف، وطلبت أن يقدم                          2

 .معتت في اجتماعها الخامستقرير عن ذلك إلى هف

، تقدم بعض   )UNEP/CBD/SBSTTA/5/4(مذآرة   " Diversitas" عمـال بذلـك أعـد األميـن التنفيذي في تعاون مع              -23
 وقـد تـرغب هفمعـتت فـي أن تنظر في تلك الخيارات وأن         .الخيـارات الخاصـة بهيكـل منسـق لمـبادرة عالميـة للتصـنيف             

 .ألآثر مناسبة لتنفيذ المبادرةتوصي مؤتمر األطراف بآلية التنسيق ا

  المبادئ اإلرشادية للتوقي واإلدخال وتخفيف الوقع :األنواع الغريبة 3-4

 جيم، بشأن األنواع الغريبة التي تهدد األنظمة االيكولوجية  4/1أقـر مؤتمـر األطـراف فـي اجـتماعه الـرابع المقـرر                -24
مـن هفمعـتت أن تضـع مـبادئ إرشادية للتوقي واإلدخال      وطـلب مؤتمـر األطـراف فـي ذلـك المقـرر           .والموائـل أو األنـواع    

وتخفيـف الوقـع الناشـئ عـن األنـواع الغريـبة، وتـبين العمـل ذا األولويـة المتعـلق بموضـوع األنـواع الغريـبة في األنظمة                             
ك إلى  االيكولوجيـة المعـزولة جغـرافيًا وتطويـرًا؛ وأن تـنظر فـي بـرنامج عـالمي لألنـواع المجتاحة وأن تقدم تقريرا عن ذل                        

 .مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس

تنفيذا للطلب المقدم من هفمعتت في اجتماعها الرابع، وضع األمين التنفيذي الخطوط العريضة لدراسات حاالت                -25
ودعـا جميـع األطـراف والحكومـات األخـرى والهيـئات ذات       ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/5, annex II(بشـأن األنـواع الغريـبة    

 .يم ما هو متاح لديها من دراسات الحاالت بشأن األنواع الغريبةالصلة إلى تقد

 جيم، وطلبت من األمين التنفيذي أن يضع، في تعاون    4/1 جـزءا من مقررها      4/4آـررت هفمعـتت فـي توصـياتها          -26
ريبة تهدد مـع الـبرنامج العالمي لألنواع المجتاحة، مبادئ إرشادية للتوقي واإلدخال وتخفيف الوضع الناشئ عن أنواع غ               

 وطــبقا للتوصــية نفســها، راعــي األميــن التــنفيذي عــند وضــعه تــلك المــبادئ .األنظمــة االيكولوجيــة والموائــل أو األنــواع
) UNEP/CBD/SBSTTA/4/Inf.8(المقـترحة المـبادئ الـتي اقـترحت عـلى المناقشـة فـي االجـتماع الـرابع لـ هفمعتت                     

لعالمي للحفظ بشأن الحيلولة دون ضياع التنوع البيولوجي بسبب         ومشـروع المـبادئ الـتوجيهية الصـادرة عـن االتحـاد ا            
 وقد استفادت العملية آذلك من دراسات حاالت بشأن األنواع الغريبة مقدمة من األطراف، ومن          .االجـتياحات الـبيولوجية   

 .الحكومات األخرى ومن الهيئات ذات الصلة، وآذلك من البيانات المتاحة في التقارير الوطنية

، التي يتضمن مرفقها األول مبادئ إرشادية للتوقي        )UNEP/CBD/SBSTTA/5/5(عـد األميـن التـنفيذي المذآرة        أ -27
 وقد ترغب هفمعتت في أن توصي مؤتمر األطراف باألخذ بمشروع          .واإلدخـال وتخفيـف الوقع الناشئ عن األنواع الغريبة        

إلرشادية في برامج العمل الموضوعية وأن تشجع  وقـد تـرغب هفمعـتت أيضـا فـي أن توصي بإدماج المبادئ ا           .المـبادئ 
عـلى وضـع مـبادئ توجيهيـة لتخفيف الوقع السلبي أو الحد منه ما أمكن فيما يتعلق بالوقع الناشئ عن األنواع الغريبة             

 وهــذه الموضــوعات واردة أيضــا فــي جــدول أعمــال هفمعــتت عــند اجــتماعها الســادس، تحضــيرا لالجــتماع   .المجــتاحة
 . األطراف الذي سينظر بتعمق في األنواع الغريبة المجتاحةالسادس لمؤتمر

  قضايا محددة في برامج العمل الجارية في المجاالت الموضوعية  3-5

   طرائق ووسائل تنفيذ برنامج العمل:لتنوع البيولوجي في المياه الداخليةا 3-5-1

وجي في األنظمة االيكولوجي للمياه نظـر مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع في برنامج عمل بشأن التنوع البيول    -28
). ، المرفق األول    4/4المقرر  (الداخلية، وما يرتبط في بذلك من شؤون التبيين والرصد ومنهجية للتقييم ومجال التصنيف              

 . إطارا زمنيًا ممكنا لبرنامج العمل المتعلق بأنشطة هفمعتت4/4ويتضمن المرفق الثاني للمقرر 

ها الـرابع بتضـمين جدول أعمالها المؤقت الخاص باالجتماع الخامس موضوع النظر             قـامت هفمعـتت فـي اجـتماع        -29
 وفي سبيل مساعدة االجتماع    .فـي طـرائق ووسـائل لتـنفيذ بـرنامج العمـل الخـاص بالتـنوع البيولوجي للمياه الداخلية                  

ــرة           ــنفيذي مذآـ ــن التـ ــد األميـ ــال، أعـ ــدول األعمـ ــن جـ ــند مـ ــذا البـ ــي هـ ــره فـ ــي نظـ ــتت فـ ـــ هفمعـ ــامس لـ (الخـ
UNEP/CBD/SBSTTA/5/6(      اقـتراح طـرائق ووسـائل لوضـع صـورة محّسـنة للتنوع البيولوجي للمياه                :، تتضـمن مـا يـلي 

الداخـلية، واسـتعماالت ذلك التنوع والتهديدات الواقعة عليه في العالم آله، وذلك في سبيل تبين المجاالت التي يكون                    
قييم؛ وضع مجموعة من دراسات الحاالت بشأن خطوط فصل فيهـا نقـص المعلومات عامال شديد الوقع يحد من جودة الت        

 وقد ترغب .الميـاه واسـتجماع الميـاه والـتجارب الخاصـة بـإدارة شـؤون أحواض األنهار وخير الممارسات في ذلك المجال        
هفمعـتت فـي أن تحيـط عـلمًا بتـلك المذآـرة وأن تشـجع األميـن التنفيذي على السير قدما في مزيد من خطط العمل                

رآة مـع المنظمات ذات الصلة، وأن يواصل األنشطة التي من شأنها أن تسمح بتحسين تقييم التنوع البيولوجي             المشـت 
 .في المياه الداخلية

 النظر في وسائل تنفيذ برنامج :التـنوع الـبيولوجي الـبحري والساحلي     3-5-2
  العمل وفي تحليل تبيض الشعب المرجانية

 ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/7(، مذآــرة أعدهــا األميــن التــنفيذي  2-5-3ســيكون أمــام هفمعــتت بموجــب البــند   -30
تتضـمن قائمة باألدوات التي تستعمل على الصعيد الدولي وتستعملها األمانة لتعزيز تنفيذ برنامج العمل الخاص بالتنوع     
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  وقـد تـرغب هفمعتت في أن تالحظ ما هي تلك           .الـبيولوجي الـبحري والسـاحلي عـلى الصـعيدين الوطـني واإلقـليمي             
 .األدوات وأن توصي بأي عمل يحتاج إليه لتحسين تلـك األدوات

باإلضـافة إلى ذلـك، فـأن مؤتمـر األطـراف في اجتماعه الرابع أعرب عن قلقه العميق إزاء ما حدث من تبيض حاد                   -31
ع نهج  وفي ضوء ذلك وتمشيا م.للشـعب المـرجانية والـذي يحـتمل أن يكـون سببه ارتفاع غير عادي لدرجة حرارة الماء              

، القسـم الـثاني، أن تقـوم هفمعـتت بتحـليل لظاهرة تبيض      4/5األخـذ بـاألحوط، طـلب مؤتمـر األطـراف بموجـب مقـرره           
المـرجان، وأن تقـدم المعـلومات ذات الصـلة بهـذا الموضـوع إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس، وأن يقوم األمين                    

بشأن التغير المناخ واالتفاقية بشأن األراضي الرطبة إلى النظر في  التـنفيذي بدعـوة االتفاقيـة اإلطاريـة لألمـم المتحدة            
  . وتبعا لذلك قام األمين التنفيذي بتوجيه الرسالة الالزمة إلى هاتين االتفاقيتين.هذا الموضوع عند مداوالتهما

هرة تبيض  ، تتضمن قسما يتعلق بظا    )UNEP/CBD/SBSTTA/5/7(أن مذآـرة األميـن التـنفيذي بشـأن هـذا البند              -32
المـرجان وأسـبابه، وهـي ظاهرة يحتمل أن تكون مرتبطة بضياع شديد للتنوع البيولوجي وعواقبه من تأثيرات اجتماعية                    

 وهـذه الـبيانات األساسـية مقصـودًا مـنها مساعدة هفمعتت في تحليلها لهذه الظاهرة، وفي احتمال وضعها        .اقتصـادية 
إلضـافة إلى ذلـك نظـم األميـن التـنفيذي فـي تعـاون مـع بضع منظمات                   وبا .لـبرنامج عمـل لـلحد مـن الظاهـرة أو وقفهـا            

متخصصـة اجـتماعا مـن الخـبراء لتبين األسباب األشد خطورة والعواقب الناشئة عن تبيض المرجان وللنظر في الطرائق                    
أن  تقريـر التشـاور مع الخبراء بش    UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/11 وتتضـمن الوثيقـة      .والوسـائل للـتحكم فـي ذلـك آلـه         

، وآذلك النظر في العناصر 1999أآتوبر / تشرين األول13 إلى 11تـبيض المـرجان وهو التشاور الذي جرى في مانيال من    
 وقـد تـرغب هفمعـتت فـي أن توصي مؤتمر األطراف بأن يحيط علما       .األساسـية لـبرنامج بحـث يتعـلق بتـبيض المـرجان           

 يكون ذلك أساسا لما يحتمل اتخاذه من خطوات للتحكم في    بنـتائج التحـليل ونـتائج الورشـة الـتي انعقـدت بمانيال آي             
 .أسباب النتائج غير المرغوب فيها لتبيض المرجان

 الوضع الحالي واالتجاهات وتبين  :)الغابات(التـنوع البيولوجي الحراجي      3-5-3
 الخيارات للحفظ واالستعمال المستدام

نوع البيولوجي للغابات وبرنامج عمله آما ورد في المرفق      بشأن الت  4/7اتخـاذ مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع المقرر         
 طــلب مؤتمــر األطــراف مــن هفمعــتت أن تقــدم المشــورة بشــأن الوضــع الحــالي 12 وبموجــب الفقــرة .بالمقــرر المذآــور

واالتجاهـات الخاصـة بالتـنوع الـبيولوجي لـلغابات، والحفـظ واالسـتعمال المستدام للتنوع البيولوجي للغابات إلى مؤتمر                    
 وقامت هفمعتت في اجتماعها الرابع بحث األمين التنفيذي على تشجيع تنفيذ برنامج .األطـراف في اجتماعه السادس  

، لتبين الخطوات الالزمة لتحقيق مزيد من التقدم، ويقدم تقرير 4/7العمـل الخاص بالتنوع البيولوجي للغابات وفقا للمقرر     
  . من تقدمإلى هفمعتت في اجتماعها الخامس بشأن ما يحرز

، )UNEP/CBD/SBSTTA/5/8(تـبعا لذلـك وبموجب هذا البند، سيكون أمام هفمعتت مذآرة من األمين التنفيذي                -33
تسـتعرض األنشـطة الـتي قام بها األمين التنفيذي لتشجيع برنامج العمل، وتقدم تقريرا مرحليا عما أحرز من تقدم في                

القـائم وفـي االتجاهات المتعلقة بالتنوع البيولوجي للغابات، بما فيها           ذلـك الـبرنامج وعـن العناصـر الداخـلة فـي الوضـع               
 وقد ترغب   .الـبيانات المسـتمدة مـن الـتقارير الوطـنية والخيـارات المـتاحة لـلحفظ واالسـتعمال المسـتدام لذلـك التـنوع                       

وأن يبين ما هي هفمعـتت فـي أن توصـي مؤتمـر األطـراف بـأن يحيـط علما بما أحرز من تقدم في تنفيذ برنامج العمل،           
المسـاعدة الـتي سـيحتاج إليها المؤتمر في اجتماعه السادس، إلتمام عمله بشأن الوضع القائم واالتجاهات والخيارات     

 وسوف ينظر مؤتمر األطراف بتعمق في ذلك التنوع         .فـي مجـال الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للغابات         
 .في اجتماعه السابع

 سائل ذات األولوية الم- 4البند 

  المجاالت الموضوعية 4-1

بـرنامج العمـل للتـنوع البيولوجي في األراضي الجافة والمتوسطية والقاحلة ونصف              4-1-1
 االقاحلة والمعشبة والسافان

، وهـو مقـرر يـنظر المرفق الثاني منه في محيط برنامج             4/16اتخـذ مؤتمـر األطـراف فـي اجـتماعه الـرابع مقـرره                -34
اليكولوجيـة لألراضـي الجافـة والمتوسـطية والقاحـلة ونصـف القاحـلة والمعشبة والسافانا، آأحد          عملـه، فـي األنظمـة ا      

 من األمين التنفيذي   4/3 وطلبت هفمعتت في توصيتها      .الموضـوعات التي تقتضي نظرة متعمقة في االجتماع الخامس        
 عمـل بشأن األنظمة االيكولوجية     أن يعـد، فـي تشـاور مـع أمانـة االتفاقيـة الخاصـة بمكافحـة التّصـحر، مشـروع بـرنامج                      

 أيضـا مـن األمين   4/3 وطلـبت التوصـية     .لألراضـي الجافـة والمتوسـطية والقاحـلة ونصـف القاحـلة والمعشـبة والسـافانا               
  .التنفيذي أن يقترح اسما مرآبًا أقصر لعنوان برنامج العمل هذا، يغطي جميع أنواع األنظمة االيكولوجية المشار إليها

جـنب االزدواجيـة فـي العمـل مـع اتفاقيـات وعمـليات أخـرى، دعا األمين التنفيذي إلى عقد اجتماع                    سـعيا إلى ت    -35
واسـتعمل األميـن التـنفيذي نـتيجة ذلـك االجـتماع إلعداد مشروع       .  سـبتمبر 29 إلى 27لفـريق االتصـال بمونـتريال مـن       

 ونصف القاحلة والمعشبة والسافانا  بـرنامج عمـل بشـأن التـنوع الـبيولوجي فـي األراضي الجافة والمتوسطية والقاحلة               
ــة   ــي الوثيق ــوات      . UNEP/CBD/SBSTTA/5/9وارد ف ــافرة والفج ــود المتض ــبين الجه ــنفيذي ت ــن الت ــرة األمي ــاول مذآ وتح
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والـتراآمات الموجـودة فـي الـبرامج الحاليـة لالتفاقيـة خصوصـا في مجال التنوع البيولوجي الزراعي والحراجي والخاص                     
وقد ترغب هفمعتت أن توصي . رح المذآـرة أيضـا خيارات السم مرآب أقصر لعنوان برنامج العمل        وتقـت . بالميـاه الداخـلية   

 .مؤتمر األطراف بالموافقة على برنامج العمل

   تقييم األنشطة الجارية وأولويات برنامج عمل مقترح:التنوع البيولوجي الزراعي 4-1-2

 بشأن الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ،3/11أن مؤتمـر األطراف في اجتماعه الثالث اتخذ المقرر    -36
الـزراعي، وهـو مقـرر آـان مـن ضـمن مـا قضي به إنشاء برنامج عمل لعدة سنوات لألنشطة الخاصة بالتنوع البيولوجي              
الـزراعي، وطـلب مـن األمانـة، آمـا طـلب مـن خـالل األميـن التنفيذي من منظمة الفاو، في تعاون وثيق مع المنظمات                           

ذات الصلة، أن يقوما بتبيين وتقييم األنشطة الجارية والصكوك المتعلقة بهذا الموضوع، ويقوما بإبالغ النتائج عن        األخـرى   
 الـذي جـاء مـن ضـمن مـا جاء فيه طلب إلى      4/16 وأقـر مؤتمـر األطـراف فـي اجـتماعه الـرابع المقـرر               .طـريق هفمعـتت   

 .اعه الخامس، مصحوبة بتوصية لوضع برنامج عملهفمعتت بأن تضع مشورة تقدمها إلى مؤتمر األطراف في اجتم

ــبيولوجي "عــنوانها ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/10(بموجــب هــذا البــند ســيكون أمــام هفمعــتت وثيقــة    -37 التــنوع ال
أعدتهـا الفاو واألمين التنفيذي معًا، لمساعدة فريق اتصال         "  تقييـم األنشـطة الجاريـة وأولويـات بـرنامج عمـل              :الـزراعي 

 UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/10والوثيقـة اإلعالمية    .  1999سـبتمبر   / أيـلول  22 إلى   20لفـاو بـروما، مـن       اجـتمع بمقـر ا    
تـلخص تقييـم األنشـطة الجاريـة ذات الصلة والصكوك المتعلقة بهذا الموضوع، والتي قامت على أساسها األولويات في           

علمًا بتقييم األنشطة الجارية والصكوك في       وقد ترغب هفمعتت في أن توصي مؤتمر األطراف بأن يحيط            .بـرنامج العمـل   
  .مجال التنوع البيولوجي الزراعي، وأن يّقر برنامج عمل يقوم على أساس ذلك التقييم

 الموضوعات المشترآة بين عدة مجاالت 4-2

   صياغة المزيد من المفاهيم:منهج األنظمة االيكولوجية 4-2-1 

 .بنهج في األنظمة االيكولوجية ليكون اإلطار األولي لتنفيذ االتفاقية أن هفمعـتت فـي اجـتماعها األول قـد أوصت             -38
وعـلى ذلـك أقـر مؤتمـر األطـراف الـنهج وأوصـي بـه فـي صـياغة وتـنفيذ عملـه بموجـب المجاالت الموضوعية المختلفة                 

د طلب  وقـد أعـدت مجموعـة مـن الورش لمناقشة نهج األنظمة اإليكولوجية وق            .والقضـايا المشـترآة بيـن عـدة مجـاالت         
، مـن هفمعـتت بـأن تضـع المـبادئ وغيـر ذلـك مـن اإلرشـادات بشأن نهج األنظمة                4/1مؤتمـر األطـراف بموجـب مقـرره         

 (1998يناير  /االيكولوجيـة آخـذة فـي االعتـبار مـن ضمن الموضوعات نتائج ورشة مالوي التي انعقدت في آانون الثاني                   
UNEP/CBD/COP/4/Inf.9(ؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى م. 

ــنفيذي، اعــترافا مــنه بالحاجــة إلى وصــف قــابل للتطــبيق وإلى مــزيد مــن صــياغة نهــج األنظمــة      -39 إن األميــن الت
سبتمبر بمقر اليونسكو بباريس اجتماعا لفريق اتصال، ساعد األمين التنفيذي     / أيلول 17 إلى   15االيكولوجيـة، عقـد مـن       
الـتي تتضمن اقتراحا لمبادئ نهج األنظمة االيكولوجية وما يتعلق          ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/11(عـلى صـياغة المذآـرة       

 وقام األمين التنفيذي    .بذلـك مـن إرشـادات مـع مـراعاة المبادئ والتوصيات الصادرة عن ورش أخرى ذات صلة بالموضوع                  
، للحصول على مزيد من 1999تمبر سب/ أيلول23بـإدراج مشروع المذآرة في صفحة ويب االتفاقية مع اخطار، ابتداء من             

 وقد ترغب هفعمتت . وقد راعت المذآرة التعليقات التي وردت.التعـليقات من جميع المهتمين بنهج األنظمة االيكولوجية       
فـي أن تأخذ بهذه المبادئ وأن تشجع على أدراجها في برامج العمل الموضوعية، خصوصًا برنامج العمل الخاص بالتنوع               

 .بات، الذي سيجرى استعراضه في اجتماع هفمعتت السادس أو السابع أو في آليهماالبيولوجي للغا

  وضع مؤشرات للتنوع البيولوجي 4-2-2

 الصادرة عن هفمعتت، وطلب من األمين التنفيذي        3/5قـام مؤتمـر األطـراف فـي اجـتماعه الـرابع بتأييد التوصية                -40
رات الخاصـة بالتـنوع الـبيولوجي، خصوصًا المؤشرات       ومعـه فـريق اتصـال، الـبدء فـي وضـع مجموعـة نواتيـة مـن المؤشـ                   

 وأقـرت هفمعـتت فــي   .المتعـلقة بالـتهديدات والخيـارات لبـناء القـدرات فـي البـلدان الـنامية، فـي تطـبيقات المؤشــرات           
ــثالث مــنهجًا ذا مســارين، يضــم مشــروع إطــار مــتفق عــليه للمؤشــرات يقــوم عــلى أســاس المؤشــرات       اجــتماعها ال

فـي المسـار األول، ويـؤدى ذلـك إلى مـزيد مـن صـياغة المؤشرات في المسار الثاني على أساس                      المسـتعملة حاليـًا     
 .الخبرة التي تكتسب من خالل البرامج الرائدة التي وضعت لوضع المؤشرات واختبارها

 اقـتراحا بشـأن المجموعـة الـنواتية مـن المؤشـرات والمبادئ التي               UNEP/CBD/SBSTTA/5/12تتضـمن الوثيقـة      -41
 وقد ترغب هفمعتت في إعادة      .1999سبتمبر  / أيلول 25 و   24ت بمسـاعدة فـريق اتصـال اجـتمع بمونـتريال يومـي              وضـع 

الـنظر في المجموعة النواتية وفي أن توصي مؤتمر األطراف باألخذ بتلك المجموعة وأن تدعو األمين التنفيذي إلى وضع            
 .منهجيات مفصلة الستعمال مجموعة المؤشرات المتفق عليها

 تـبين األنشطة القطاعية التي      :سـتعمال المسـتدام لمكونـات التـنوع الـبيولوجي         اال 4-2-3
  يمكن أن تأخذ بممارسات وتكنولوجيات صديقة للتنوع البيولوجي

أن األميـن التـنفيذي، إذ ذآـر أنـه وفقـا لـبرنامج عمـل مؤتمـر األطـراف يجـوز لهـذا المؤتمـر أن ينظر في اجتماعه                     -42
دام بما في ذلك استعمال السياحة آأحد بنود ثالثة للمناقشة المتعمقة، وإذ الحظ أن           الخـامس فـي االستعمال المست     



UNEP/CBD/SBSTTA/5/1/Add.1 
Page  7 

 

…/ 

هفمعـتت نظـرت فـي اجـتماعها الـرابع فـي وضـع نهـج وممارسـات للسياحة تتمشى مع االستعمال المستدام للتنوع                
يقوم بتوسيع مدي  الصـادرة عـن هفمعـتت المتضـمنة أن األمين التنفيذي س        4/7الـبيولوجي وإذ يذآـر مفهـوم التوصـية          

ــند        ــذا البـ ــة بهـ ــرة خاصـ ــإعداد مذآـ ــنفيذي بـ ــن التـ ــام األميـ ــياحة، قـ ــن السـ ــد مـ ــتدام إلى أبعـ ــتعمال المسـ (االسـ
UNEP/CBD/SBSTTA/5/13 (             لمسـاعدة هفمعـتت عـلى وضع مفهوم لالستعمال المستدام لمكونات التنوع البيولوجي

 وقد ترغب .تكـنولوجيات صـديقة للتـنوع الـبيولوجــي      وتـبيين األنشـطة القطاعيـة الـتي يمكـن األخـذ فيهـا بممارسـات و                
 .هفمعتت في أن توصي مؤتمر األطراف باألخذ بوصف مفهوم االستعمال المسـتدام

 آليات التنفيذ  4-3

 وضع مبادئ توجيهية للتقارير الوطنية الثانية، شاملة المؤشرات والتدابير الحافزة  4-3-1 

رابع طـلب مـن هفمعـتت أن تقـدم المشورة بشأن المسافات الزمنية بين               أن اجـتماع األطـراف فـي اجـتماعه الـ           -43
 وطـلب آذلـك أن تغطي هذه المشورة طبيعة المعلومات المطلوبة من             .الـتقارير وأشـكال الـتقارير الوطـنية المسـتقبلية         

وضع مبادئ األطـراف فـي سـبيل تقييـم حالـة تـنفيذ االتفاقيـة؛ وتقديـم توصـيات حـول تحّسـين عملية تقديم التقارير، ب                 
توجيهيـة عـن الشـكل والصـياغة والطـول ومجـاالت المعالجة، وذلك بقصد تحقيق المقارنة بين التقارير؛ وتبيين الوسائل                     

 4/14 ويتضـمن المرفق بالمقرر      .)3، الفقـرة    4/14المقـرر   (واألسـاليب الكفيـلة بمـزيد مـن التسـهيل الوطـني لالتفاقيـة               
 .معتت إعدادهاالعناصر الالزمة للتوصية المطلوب من هف

 وينطوي ذلك المشروع .يقـوم األميـن التنفيذي بتنفيذ مشروع رائد لوضع واختبار آلية لتقييم حالة تنفيذ االتفاقية       -44
عـلى مشـارآة عـلى أسـاس الطواعيـة، مـن عيـنة مـن مجموعـة من األطراف، ويساعد على ذلك من الناحية التقنية                          

ك هو تسليط الضوء على الجوانب الرئيسية للموضوعات التي طلب مؤتمر          والغرض من ذل   .المرآـز العـالمي لرصد الحفظ     
األطـراف الحصـول عـلى مشـورة بشأنها، وتبعا لذلك إعداد قاعدة صالحة يمكن لـ هفمعتت أن تبني على أساسها تلك            

لومات المعــ( ، UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/7 وســتكون نــتائج المشــروع الــرائد أمــام االجــتماع فــي الوثيقــة .المشـورة 
 .)measures/cbd/uk.org.wcmc.www: //http./(الخاصة بهذا المشروع متاحة على اإلنترنت بعنــوان  

 وهذا .)2 الفقرة 4/14المقرر  (2/17وسـيكون آذلك أمام هفمعتت النص المعدل للتقرير المشار إليه في المقـرر             -45
مـا هـو تقريـر تجميعـي للمعـلومات الـواردة فـي التقارير           ، إن UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/6الـتقرير، الـوارد فـي الوثيقـة         

 .الوطنية األولي التي وردت ومعلومات أخرى ذات صلة بالموضوع

عـلى أسـاس الـدروس المسـتفادة مـن تحليل التقارير الوطنية األولي ومن المشروع الرائد حول الطرائق لتقييم          -46
"  (وضــع مــبادئ إرشــادية للــتقارير الوطــنية الــثانيـة "  عــنوانها تــنفيذ االتفاقيــة، أعــد األميــن التــنفيذي المذآــرة الــتي

UNEP/CBD/SBSTTA/5/14(.             وتتضـمن تـلك المذآـرة تلخيصـا للخـبرة المكتسـبة مـن خـالل الجولـة األولي من التقارير 
لقيام الوطـنية، وتقـوم بتحـليل طـبيعة المعـلومات الـتي يحـتاج إليها من األطراف في سبيل تمكين مؤتمر األطراف من ا                       

 وتنظر المذآرة آذلك في .بـتقييم حالـة تـنفيذ االتفاقيـة، وتقـترح مـبادئ توجيهيـة خاصة بشكل التقارير في المستقبل                  
 وفي هذا الصدد من المتوقع أن يصبح تقييم األنشطة          .آليـات لـتحقيق مـزيد من التسهيل في التنفيذ الوطني لالتفاقية           

بذلتها وحدة الرصد والتقييم التابعة لمرفق البيئة العالمي، أن يصبح متاحًا           التمكيـنية الخاصـة بالتـنوع الـبيولوجي، التي          
 .UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/9قبل االجتماع بوصفه الوثيقة 

 صالحيات االفرقة وجداول الخبراء واقتراح بوضع     :أفـرقة الخـبراء التقـنيين المخصصة       -4-3-2
 منهجية موحدة الستعمال تلك الجداول 

تقرير عن جداول الخبراء في نطاق      ) 1 (:مـن جـدول أعمـال يـتكون مـن موضـوعين بيـنهما صـلة ترابط                هـذا البـند      -47
 .صالحيات أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة) 2 (.االتفاقية، واقتراح عن الطريقة الخاصة باستعمال تلك الجداول فعًال

فيذي عن خبرته في جداول الخبراء في آل         تتضمن تقريرا من األمين التن     UNEP/CBD/SBSTTA/5/15أن الوثيقة    -48
  .مجال موضوعي، تتناوله االتفاقية، واقتراح عن طريقة توحيد تلك الجداول واستعمالها على النحو األجدى

، 21، الفقرة 4/16فيمـا يتعـلق بصـالحيات أفـرقة الخبراء التقنيين المخصصة، طلب مؤتمر األطراف بموجب مقرره             -49
االجــتماع الخــامس لألطــراف مشــاورتها بشــأن صــالحيات ومــدة بقــاء أفــرقة الخــبراء التقــنيين   أن تقــدم هفمعــتت إلى 

 . وأحال االجتماع الرابع لـ هفمعتت هذا الموضوع إلى اجتماعه الخامس        .المخصصـة فـي المجاالت الموضوعية المختلفة      
 4/5صة، تقوم على أساس المقرر    واقـترحت مذآـرة األميـن التـنفيذي بعـض الصـالحيات ألفـرقة الخبراء التقنيين المخص                

الخـاص بالمـناطق المحميـة الـبرية والسـاحلية، ولـلزراعة الـبحرية وآذلك دراسة مسحية آلراء األطراف وآراء المنظمات                     
 .الدولية

قـد تـرغب هفمعـتت فـي أن تقـرر مـا هي المجاالت الموضوعية التي تحتاج فيها إلى إنشاء أفرقة خبراء                         -50
 وقـد تـرغب آذلـك فـي أن توصـي االجـتماع الخامس لمؤتمر                .يات تـلك اإلفـرقة    تقـنيين مخصصـة، وبشـأن صـالح       

األطـراف بـأن يؤيـد االقـتراح الخـاص باسـتعمال جدول الخبراء، وبالموافقة على الصالحيات التي تسند إلى أفرقة                
 .الخبراء التقنيين المخصصة
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  مشروع جدول األعمال المؤقت لالجتماع السادس لـ هفمعتت- 5البند 

فـي سـبيل مسـاعدة االجتماع على النظر في هذا البند من جدول األعمال أعد األمين التنفيذي مشروع جدول       -51
يقـوم على أساس برنامج   ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/16(أعمـال مؤقـت لالجـتماعين الخـامس والسـادس لــ هفمعـتت               

 .العمل الذي أقرته هفمعتت في اجتماعها الرابع

 جتماع السادس لـ هفمعتت تواريخ ومكان اال- 6البند 

طـبقا لالئحـة الداخـلية، سـوف يـنعقد االجـتماع السـادس لــ هفمعتت بمقر األمانة بمونتريال، ما لم يقرر مؤتمر                        -52
 .األطراف غير ذلك أو ما لم تقم األمانة بوضع ترتيبات مناسبة في تشاور مع األطراف

، اقترح المكتب عقد االجتماع السادس لـ       1999أآتوبر  /ل تشرين األو  15 و   14فـي اجـتماع عقـد بمونتريال يومي          -53
 للسـماح بوقـت آـاف للـنظر وللتنفيذ بشأن مقررات مؤتمر األطراف، وإلعداد الوثائق         2001فـبراير   /هفمعـتت فـي شـباط     

 .السابقة لدورة االجتماع، بعد االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف

  شؤون أخرى- 7البند 

 . أية شؤون أخرى مقترحة ومقبولة للمناقشةسوف ينظر االجتماع في -54

  الموافقة على التقرير- 8البند 

، رئيس  )آولومبيا(سـوف يـنظر االجـتماع في تقريره ويقره، وهو التقرير الذي سيقدمه السيد آريستيان سامبـر                  -55
  .لمختلفة ذات الصلةهفمعتت إلى مؤتمر األطراف في اجتماعها الخامس آي ينظر فيه في إطار بنود جدول األعمال ا

  اختتام االجتماع- 9البند 

 . مساء6، الساعة 2000فبراير / شباط4سوف يختتم االجتماع الخامس لـ هفمعتت يوم الجمعة  -56
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 المرفق األول
 قائمة مؤقتة بالوثائق لالجتماع الخامس لـ هفمعتت

 الرمز العنوان

 UNEP/CBD/SBSTTA/5/1 جدول األعمال المؤقت

.UNEP/CBD/SBSTTA/5/1/Add جدول األعمال المؤقت المشروح
1 

 UNEP/CBD/SBSTTA/5/2 التعاون مع هيئات أخرى

 UNEP/CBD/SBSTTA/5/3 المرحلة الرائدة لآللية غرفة المقاصة 

 UNEP/CBD/SBSTTA/5/4 استعراض المبادرة العالمية للتصنيف 

للـتوقي واإلدخـال وتخفيف      المـبادئ اإلرشـادية      :األنـواع الغريـبة   
 .الوقع

UNEP/CBD/SBSTTA/5/5 

 الطــرائق والوســائل لتــنفيذ :التــنوع الــبيولوجي لــلمياه الداخــلية
 برنامج العمل 

UNEP/CBD/SBSTTA/5/6 

 الـنظر فـي أدوات تنفيذ       :التـنوع الـبيولوجي الـبحري والسـاحلي       
 برنامج العمل، وتحليل تبيض الشعب المرجانية 

UNEP/CBD/SBSTTA/5/7 

 الوضــع القــائم واالتجاهــات وتــبين :التــنوع الــبيولوجي الحــراجي
 الخيارات للحفظ واالستعمال المستدام 

UNEP/CBD/SBSTTA/5/8 

برنامج العمل لألنظمة االيكولوجية لألراضي الجافة والمتوسطية       
 والقاحلة ونصف القاحلة والمعشبة والسافانا

UNEP/CBD/SBSTTA/5/9 

 تقييــم األنشــطة الجاريــة وأولويــات :جي الــزراعيالتــنوع الــبيولو
 برنامج عمل 

UNEP/CBD/SBSTTA/5/10 

 UNEP/CBD/SBSTTA/5/11  مزيد من صياغة المفاهيم :نهج األنظمة اإليكولوجية

 UNEP/CBD/SBSTTA/5/12 وضع مؤشرات التنوع البيولوجي 

  تبين األنشطة  :االستعمال المستدام لمكونات التنوع البيولوجي    
القطاعيـة الـتي يمكـن أن تـأخذ بممارسات وتكنولوجيات صديقة      

 للتنوع البيولوجي 

UNEP/CBD/SBSTTA/5/13 

وضـــع مـــبادئ توجيهيـــة للـــتقارير الوطـــنية الـــثانية، بمـــا فيهـــا 
 .المؤشرات والتدابير الحافزة

UNEP/CBD/SBSTTA/5/14 

 الصـالحيات وجـداول الخبراء      :أفـرقة الخـبراء التقـنيين المخصصـة       
 اقتراح بشأن منهجية موحدة الستعمال تلك الجداول و

UNEP/CBD/SBSTTA/5/15 

مشـروع جـدول األعمـال المؤقت لالجتماعين السادس والسابع          
 لـ هفمعتت 

UNEP/CBD/SBSTTA/5/16 

تقرير االستعراض المستقل للمرحلة الرائدة آللية غرفة المقاصة  UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/1* 

 UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/2 تيجية آللية غرفة المقاصة الخطة االسترا

 UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/3 برنامج العمل األطول أمدا آللية غرفة المقاصة 

 UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/4 قائمة نقاط االتصال الوطنية الوطنية آللية غرفة المقاصة

مات قائمـة وثـائق األعالم الواردة من البلدان األطراف ومن المنظ         
 ذات الصلة 

UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/5 

تجميع البيانات الواردة في التقارير الوطنية األولي والوضع القائم         
 بالنسبة للتقارير المقدمة 

UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/6 

 تقرير  :تقييـم حالـة تـنفيذ االتفاقيـة المتعـلقة بالتنوع البيولوجي           
 ي عن مشروع لوضع واختبار آلية للتقييم األول

UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/7 
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 الرمز العنوان

دراسـة جـدوى إلدارة منسـقة للمعـلومات المتعلقة بالمعاهدات          
 المتصلة بالتنوع البيولوجي 

UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/8 

 :تقييـم مؤقــت لألنشــطة التمكيــنية الخاصــة بالتــنوع الــبيولوجي 
 .االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجي       

  المرفق العالمي للبيئة دراسة من

UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/9 

 تقييـم األنشـطة والصـكوك القائمة        :التـنوع الـبيولوجي الـزراعي     
 فعًال 

UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/10 

 UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/11 .تقرير عن استشارة الخبراء بشأن األجراف المرجانية

___________________ 
، أن 1999أآتوبر / تشـرين األول 15 و 14ل يومـي  قـرر مكـتب هفمعـتت فـي اجـتماعه المعقـود بمونـتريا          *   

 .الوثـائق اإلعالمية التي أعدها أو ساندها األمين التنفيذي هي وحدها التي ستدرج بوصفها وثائق إعالمية      
أمـا األوراق األخـرى الـتي تقدمهـا األطـراف والحكومـات األخـرى والمـنظمات لتشارك في المعلومات، فإنها                     

 وتلك هاتين الفئتين من الوثائق سوف توزعهما األمانة         .ضعها األمين التنفيذي  سـتدرج فـي ورقـة إعالميـة ي        
 بحيث تكفل أن ينال آل طرف أو بلد أو منظمة معتمدة للمشارآة في االجتماع نسخة منها 
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 المرفق الثاني 

 التنظيم المؤقت للعمل الخاص باالجتماع الخامس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية
 تكنولوجية وال

  الجلسات العامة  الفريق العامل األول  الفريق العامل الثاني
 :بنود جدول األعمال   

 افتتاح االجتماع 
 شؤون تنظيمية 

 تقارير 
 تعاون

  المبادرة العالمية للتصنيف 3-3
التنوع البيولوجي 

 للمياه الداخلية
   التنوع البيولوجي للغابات3-5-3

 األثنين 
 1999  يناير 31

  13 إلى الساعة 10من الساعة 

 :بنود جدول األعمال   
آلية غرفة 

 المقاصة 
مبادئ توجيهية 

 للتقارير الوطنية الثانية 
فريق مخصص 

تقني من الخبراء ، وجدول 
 الخبراء  

 
 
 

 18 إلى الساعة 15من الساعة 

 الثالثاء الخطب الرئيسية   
 2000 فبراير 1

  11 إلى الساعة 10من الساعة 
 : نهج األنظمة اإليكولوجية 4-2-1

 المزيد من صياغة المفاهيم  
  برنامج العمل الخاص 4-1-1

 باألراضي الجافة
  13 إلى الساعة 11من الساعة  

 18 إلى الساعة 15من الساعة     التنوع البيولوجي الزراعي 2-1-4   وضع مؤشرات التنوع البيولوجي4-2-2
  االستعمال المستدام لمكونات 4-2-3

 التنوع البيولوجي 
   األنواع الغريبة3-4
ــبحري  3-5-2 ــبيولوجي الـ ــنوع الـ   التـ

 والساحلي وتحليل وتبيض المرجان 

 األربعاء  
 2000 فبراير 2

 13 إلى الساعة 10الساعة من 
 الخطب الرئيسية  

 اعتماد التوصيات
 18 إلى الساعة 15من الساعة 

 الخميس   استمرار العمل استمرار العمل 
 2000 فبراير 3

 13 إلى الساعة 10من الساعة 
 18 إلى الساعة 15من الساعة   استمرار العمل  استمرار العمل 

  مشروع جدول األعمال المؤقت -5  
 لالجتماع السادس

زمان ومكان االجتماع 
 السادس 

 شؤون أخرى
 اعتماد التقرير

 الجمعة 
 2000 فبراير 4

 13 إلى الساعة 10من الساعة 

 18 إلى الساعة 15من الساعة    اعتماد التقرير-8  
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  الجلسات العامة  الفريق العامل األول  الفريق العامل الثاني
   اختتام االجتماع-9

 
 
 
 


