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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 

 والتقنية والتكنولوجية
 االجتماع الخامس

 2000فبراير / شباط4 –يناير / كانون الثاني31مونتريال، 
 ∗ من جدول األعمال المؤقت2-3-4البند 

 صالحياتها وجدول الخبراء واقتراح: صصة من الخبراءأفرقة تقنية مخ
 األخذ بمنهجية موحدة تستعملها تلك األفرقة

 مذكرة من األمين التنفيذي

 موجز تنفيذي

قامت أمانة االتفاقية بوضع ستة جداول من ) هفمعتت(وفق_ا لط_ريقة التش_غيل الخاص_ة بالهي_ئة الف_رعية للمش_ورة الع_لمية والتق_نية والتكنولوجية               
إمكاني_ات التوصل وتقاسم المنافع؛ التنوع البيولوجي الزراعي؛ مؤشرات التنوع الزراعي؛ التنوع الزراعي للغابات؛        : الخ_براء بش_أن الموض_وعات اآلتي_ة       

لمذكرة اقتراحا  جيم الصادرة عن هفمعتت، تتضمن هذه ا4/1وتمشيا مع التوصية . الت_نوع ال_زراعي ل_لمياه الداخ_لية؛ الت_نوع ال_زراعي ال_بحري والساحلي              
. لألخ_ذ بم_نهجية موح_دة الس_تعمال ج_داول الخ_براء، وتش_مل الم_بادئ األساسية والوظائف المنوطة بجدول الخبراء والطرائق والوسائل لالتصال بالخبراء             

س__احلية وت__ربية األحي__اء  وتتض__من المذك__رة كذل__ك اق__تراحات لص__الحيات األف__رقة م__ن الخ__براء التق__نيين المخصص__ة، بش__أن الم__ناطق المحمي__ة ال__بحرية وال     
 :البحرية، وكذلك معلومات تنظر فيها هفمعتت بشأن إمكان إنشاء فريق أو عدة أفرقة من الخبراء المخصصين في المجاالت اآلتية

 التنوع البيولوجي للمياه الداخلية؛ )أ(

 .التنوع البيولوجي للغابات )ب( 

 التوصيات المقترحة

 : األطراف بما يليقد ترغب هفمعتت في أن توصي مؤتمر 

  المنهجية الموحدة المقترحة الستعمال جداول الخبراء كما هي مبينة في المرفق الثالث بهذه المذكرة؛يؤيد - 1 

 ع___لى الص___الحيات وم___دة العم___ل المحددتي___ن لف___ريقي الخ___براء التق___نيين المخصص___ين، بش___أن الم___ناطق المحمي___ة ال___بحرية   ويواف___ق - 2 
  المرفق بوصفه المرفق الرابع بهذه المذكرة؛4/5 البحرية، اللذين سبق أن طلب المؤتمر إنشاءهما بمقرره والساحلية، وتربية األحياء

 ع_لى إنش_اء فريقي الخبراء التقنيين المخصصين اآلتيين على أن تكون مدة عملهما وصالحيتهما كما هو محدد في المرفق       ويواف_ق  - 3 
 :الخامس بهذه المذكرة، في المجالين اآلتيين

(I) التنوع البيولوجي في المياه الداخلية؛ 

(II) التنوع البيولوجي للغابات. 

 ــــــــــ
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 مقدمـة -أوال 

إن مؤتم_ر األط_راف، ب_تأييده ط_ريقة التش_غيل الم_نقحة ل_ـ هفمع_تت، وم_ن خ_الل ع_دد م_ن مق_رراته، ك_ان ق_د أوص_ى بإنش_اء جدول للخبراء في                       - 1
باالتفاقي_ة، كط_ريقة لتعب_ئة الخبرة العلمية والتقنية والتكنولوجية المتاحة في البلدان وفي المنظمات الدولية واإلقليمية، في سبيل    مخت_لف المج_االت المتص_لة     
 .المساعدة على تنفيذ االتفاقية

عها الرابع األمين التنفيذي، بقص_د تعزي_ز إدارة الج_داول المخت_لفة م_ن الخ_براء وتعزي_ز فعالي_ة اس_تخدام تلك الجداول، دعت هفمعتت في اجتما             - 2
 . جيم، إلى اقتراح منهجية موحدة الستعمال جداول الخبراء كي تنظر فيها هفمعتت في اجتماعها الخامس4/1بموجب توصيتها 

مل، أن  طلب مؤتمر األطراف من هفمعتت مع مراعاة مقترحاتها الخاصة ببرنامج الع4/16 من المقرر   21وباإلض_افة إلى ذل_ك، فف_ي الفق_رة           - 3
 .تقدم المشورة إلى االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف بشأن صالحيات أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة في المجاالت الموضوعية

، تتضمن )UNEP/CBD/SBSTTA/4/5(ك_ان أم_ام هفمعتت في اجتماعها الرابع مذكرة من األمين التنفيذي بشأن صالحيات تلك األفرقة     - 4
ونظ_را ألن ه_ناك آراء مخت_لفة ت_م اإلع_راب ع_نها ف_ي هفمع_تت بش_أن الموض_وعات التي ينبغي أن تتناولها           . ت لع_دد م_ن ه_ذه األف_رقة       مق_ترحات للص_الحيا   

) 92، الفقرة UNEP/CBD//SBSTTA/4/14انظر (األف_رقة، وري_ثما ي_تم وضع جداول الخبراء المناسبة، فإنه ينبغي أن يؤجل إلى االجتماع الخامس     
 .ت األفرقة المخصصةالنظر في صالحيا

إدارة جدول الخبراء بما في ) 1: (أع_د المدي_ر التنفيذي هذه المذكرة لمساعدة هفمعتت في اجتماعها الخامس على وضع توصيات بشأن ما يلي          - 5
 .صالحيات أفرقة الخبراء ومدة عملهم) 2. (ذلك اقتراح منهجية موحدة الستعمال الجدول

ويتضمن .  يوجز خبرة األمين التنفيذي في مجال إنشاء وإدارة الجداول الستة من الخبراء التي وضعت حتى اليوم    إن القس_م ال_ثاني من المذكرة       - 6
بينما يتضمن القسم الرابع اقتراحات بشأن الصالحيات التي تسند إلى أفرقة الخبراء والوقت . القس_م ال_ثالث اق_تراحا بم_نهجية موح_دة ف_ي اس_تعمال الج_داول           

 .فرقة بعملهاالمتوقع لقيام األ

 إنشاء وإدارة جداول من الخبراء في المجاالت الموضوعية -ثانيا 

  إنشاء الجداول-ألف 

، إرش_ادا بش_أن إنشاء جداول الخبراء في المجاالت المتصلة باالتفاقية ثم نقح ذلك اإلرشاد   2/1 م_ن مق_رره     2ق_دم مؤتم_ر األط_راف ف_ي الفق_رة            - 7
 .قة تشغيل هفمعتت، بشأن طري11 الفقرة 4/16بالمقرر 

إمكانية التوصل وتقاسم المنافع؛ التنوع البيولوجي الزراعي؛ التنوع البيولوجي للغابات؛ : وض_عت ج_داول الخ_براء ف_ي المج_االت الس_تة اآلتي_ة          - 8
 بط__ريقة زم__نية مرت__بة، إنش__اء  1وي__بين الج__دول . مؤش__رات الت__نوع ال__بيولوجي؛ الت__نوع ال__بيولوجي ل__لمياه الداخ__لية؛ الت__نوع ال__بيولوجي ال__بحري والس__احلي   

 .واستعمال جداول الخبراء هذه، وخبرة األمانة بشأن ذلك االستعمال

  إدارة شؤون الجداول-باء 

واستجابة لرسالة من األمين التنفيذي . إن ج_دول الخ_براء ف_ي الت_نوع ال_بيولوجي ال_بحري والساحلي كان أول جدول تم وضعه في ظل االتفاقية           - 9
إلدراجها في ) هي الجماعة األوروبية( حكومة ومن منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي 74 اس_ما م_ن الخبراء من       701، ت_لقت األمان_ة      1995ف_ي ديس_مبر     

. وك_ثير م_ن الترش_يحات ل_م تتض_من الس_يرة العم_لية للش_خص المرش_ح، وف_ي بعض الحاالت لم تتضمن خبرة محددة وال عنوان االتصال بالخبير                 . الج_دول 
انسحب بعض الخبراء ألسباب شخصية أو ألن ) 1: ( بسبب ما يلي624 كان عدد الخبراء في هذا الجدول قد تناقص إلى 1999 أغسطس  31ن  واب_تداء م  

حدث تغيير في نقاط االتصال أدى إلى تغيير أو شطب بعض الخبراء خالل ) 2(تخصص_هم لم يكن داخال في مجال التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛         
 .قامت األمانة بإعادة تنظيم الجدول مع مراعاة أن بعض الخبراء لهم خبرة في مجاالت أخرى من التنوع البيولوجي) 3(ديث الجدول؛ عملية تح

واستعملت األمانة هذه القاعدة لعدد من األغراض، .  باس_تعمال برنامج بسيط لقاعدة البيانات 1997أنش_ئت ق_اعدة ال_بيانات األولى للخ_براء ف_ي           - 10
فيه_ا إع_داد قوائ_م اإلرس_ال بال_بريد، للحص_ول ع_لى بيان_ات بش_أن الخبراء الفرديين وللمساعدة على االستجابة لالستفهامات التي ترد من عدة منظمات                 بم_ا   

 .بشأن الخبراء اإلقليميين، مع بيان تخصص محدد في مجال التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 كف_اءة وش_فافية اس_تعماله، أخ_ذ ب_برنامج لق_اعدة ال_بيانات أك_ثر تقدم_ا، وه_ذا البرنامج مستعمل اآلن في           ف_ي س_بيل إدارة ج_دول الخ_براء وتعزي_ز          - 11
وباإلض__افة إلى ذل_ك، وم__ع إنش_اء ج__داول الخ_براء ف__ي الموض_وعات األخ__رى، ق_امت األمان__ة بإنش_اء ق__اعدة واح_دة لجمي__ع        . األمان_ة لجمي_ع ج__داول الخ_براء   

). انظر المرفق األول أدناه(إلدراج األسماء في الجداول ) استمارة(، وح_ددت ش_كال واحد    2الل آلي_ة غ_رفة المقاص_ة      الج_داول، يمك_ن التوص_ل إليه_ا م_ن خ_           
وتستعمل االستمارة للترشيحات الجديدة . وه_ذه االس_تمارة ين_بغي أن يمأله_ا الخ_براء وتش_هد بص_حتها نقط_ة االتص_ال الوط_نية، أو رئي_س الم_نظمة المع_نية                      

 .لومات بشأن الخبراء الفرديين الواردة أسماؤهم في جداول الموضوعات الفرديةوألغراض تحديث المع

 ــــــــــ
 223 خ__بيرا؛ المي__اه الداخ__لية 337 خ__بيرا؛ الغاب__ات 266 خ__بيرا؛ المؤش__رات 252 خ__بيرا؛ ال__زراعة 221: إمكاني__ات التوص__ل وتقاس__م الم__نافع  2

 .2 023: 1999 أغسطس 31 خبيرا؛ مجموع الخبراء في 624حلي خبيرا؛ البحري والسا
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. العم_ل ج_ار لتبس_يط إمكاني_ات التوص_ل واستعمال قاعدة البيانات، التي سوف تتاح على ويب سايت االتفاقية قبل االجتماع الخامس لـ هفمعتت              - 12

يع من يستخدمون الجداول أن يقدموا استعالمات عن الموضوعات وفروع المعرفة وفروع وس_يكون لق_اعدة ال_بيانات ع_لى الخ_ط إمكاني_ات للبحث، ويستط       
 . خبيرا2 023 أدرج في قاعدة البيانات 1999 أغسطس 31وابتداء من . التخصص والجنسيات والبالد والمنظمات التي قدمت الترشيحات

 براءمقترحات بشأن منهجية موحدة يؤخذ بها في استعمال جداول الخ -ثالثا 

  الخلفية-ألف 

إط_ارا لمنهجية تطبق في استعمال جداول الخبراء،  ) ، الم_رفق األول 4/16المق_رر  (يتض_من القس_م الح_ادي عش_ر م_ن ط_ريقة تش_غيل هفمع_تت             - 13
 :تتضمن العناصر األساسية الستة اآلتية

 تجميع الجداول وإدارتها؛ )أ(

 إليها؛تحديثها وتزويدها بالبيانات وإمكانيات الوصول  )ب(

 مستعملو الجداول؛ )ج(

 إخطار األطراف؛ )د(

 االستشارات؛/أنواع الطلبات )ـه( 

 .الخبرة )و( 

 :في إطار تنفيذ االتفاقية يحتاج إلى الخبراء في المجاالت اآلتية - 14

جات في مجاالت التنوع تقدي_م مع_لومات عام_ة يمك_ن أن تس_اعد ع_لى توضيح المسائل وتبين الفجوات الكبيرة في المعرفة واالحتيا            )أ( 
وم_ن األمث_لة ع_لى ه_ذه الف_ئة االج_تماع الحكوم_ي الدول_ي المف_توح العض_وية بش_أن الخ_براء الع_لميين ف_ي الت_نوع ال_بيولوجي، ال_ذي عق_د بمدينة                         . ال_بيولوجي 

 ؛1994 أبريل 15 إلى 11مكسيكو من 

الح_االت، أو الم_راجع ال_تي تش_ير إلى النشرات المتعلقة     م_وارد المع_لومات م_ثل تقاري_ر ال_ورش، والمق_االت المنش_ورة، ودراس_ات              )ب( 
 بالموضوع؛

مع_لومات مح_ددة وتك_ون ف_ي المع_تاد مع_لومات مفصلة، تتوفر مثال من خالل إتمام االستبيانات، وتوضيحات المسائل التكنولوجية               )ج( 
كة في اجتماعات ألفرقة الخبراء التقنيين المخصصة أو مجموعات وه_ذا ال_نوع م_ن اإلس_هام يمكن أن يكون كتابة أو عن طريق المشار          . والتق_نية والع_لمية   

 االتصال لمساعدة األمين التنفيذي على إعداد الوثائق السابقة لالجتماعات؛

االستعراض_ات ال_تي يق_وم به_ا النظراء، كما كان الحال بالنسبة للوثيقة السابقة لالجتماع بشأن عواقب استعمال التكنولوجيا الجديدة               )د( 
وستكون تقارير ). UNEP/CBD/SBSTTA/4/9/Rev.1(راق_بة التع_بير الجي_ني للن_بات، ف_ي س_بيل الحف_ظ واالس_تعمال المس_تدام للت_نوع البيولوجي                   لم

 12انظ_ر طريقة تشغيل هفمعتت، القسم السادس، الفقرة  (أف_رقة الخ_براء التق_نيين المخصص_ة، بص_فة عام_ة، تقاري_ر تع_رض ع_لى ال_نظراء الستعراض_ها                   
 ).و(

 :قامت األمانة باالتصال بالخبراء بالجدول بطرق مختلفة - 15

اتص_ال شخص_ي بع_د القي_ام بعم_لية اخ_تيار قائم_ة ع_لى أس_اس مجموعة من المعايير، مثل استعراضات الخبراء، وأفرقة االتصال،                 )أ( 
 ؛)د(و ) ج (14انظر الفقرتين (واإلسهامات المحددة في وضع الوثائق السابقة لدورات االجتماع 

 .االتصال بمجموعة أو بمنظمة، مثال بالبرنامج العالمي لألنواع المجتاحة وبديفرسيتاس )ب( 

  وصف فئات مجموعات الخبراء-باء 

فالفقرات اآلتية تسلط الضوء . إن مؤتم_ر الخ_براء وهي_ئاته الف_رعية تس_تعمل ف_ئات مخت_لفة من مجموعات الخبراء للمساعدة على تنفيذ االتفاقية            - 16
 .االختالفات بين هذه الفئات، وذلك في سبيل الوضوح والتماسك في استعمال المصطلحاتعلى 

  أفرقة من الخبراء التقنيين مخصصة- 1

وفق_ا للقس_م الس_ادس م_ن ط_ريقة تش_غيل هفمع_تت، س_تقوم هفمع_تت بإنش_اء أف_رقة خ_براء تق_نيين مخصص_ة لمساعدتها على إعداد مشورتها إلى                   - 17
ويجب . ومدة الفريق تحددها هفمعتت. وب م_ن أفرقة الخبراء أن يضعوا تقارير يقوم النظراء باستعراضها وتقديمها إلى هفمعتت       ومط_ل . مؤتم_ر األط_راف   

 خبيرا 15وفيما يتعلق بتكوينها، سوف يقوم األمين التنفيذي باختيار ما ال يزيد عن . أن يواف_ق مؤتم_ر الخ_براء ع_لى إنش_اء ت_لك األفرقة وعلى صالحياتها              
ومن المتوقع أن يستمد الخبراء من المعرفة والخبرة المتوفرتين . دول الخبراء بتشاور مع مكتب هفمعتت، مع مراعاة التوازن الجغرافي في التمثيل        م_ن ج  
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جاالت ذات ل_دى الم_نظمات الدولي_ة واإلق_ليمية والوط_نية وأن يكون_وا ع_لى اتص_ال به_ا، بم_ا ف_ي ذل_ك الم_نظمات غي_ر الحكومي_ة، والمج_تمع الع_لمي ف_ي الم                     
 .االتصال باالتفاقية

  أفرقة االتصال- 2

إن القس_م ال_رابع م_ن ط_ريقة تش_غيل هفمع_تت، بش_أن الوث_ائق، يق_ول إن األمي_ن الت_نفيذي يمك_ن أن ينش_ئ، في تشاور مع رئيس وأعضاء مكتب                  - 18
والغرض من إنشاء أفرقة االتصال هذه هو تنسيق . ماعاتهفمع_تت، أف_رقة اتص_ال حسب مقتضى الحال، وتبعا إلتاحة الموارد، لتسهيل إعداد وثائق االجت       

الجه_ود وكفال_ة اس_تعمال التخص_ص المتاح العلمي والتقني والتكنولوجي، على النطاق العالمي، في المجاالت المتصلة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع           
ع ل__ـ هفمع__تت، ق_رر المك__تب أن ي__ترك ل__تقدير األمي_ن الت__نفيذي وض__ع أف__رقة   وف__ي االج__تماعات ال_تي عق__دت بمون__تريال بمناس__بة االج_تماع ال__راب  . ال_بيولوجي 

وأش_ار المكتب إلى أن األمين التنفيذي ينبغي أن يعتمد أساسا على المنظمات الدولية العاملة في المجاالت التي يحتاج فيها إلى         . االتص_ال واخ_تيار الخ_براء     
وأج_ل ه_ذه األفرقة قصير نسبيا، بالقياس إلى أجل عمل أفرقة الخبراء   . نفيذي وتك_ون مس_ؤولة أمام_ه     ول_ذا ف_إن أف_رقة االتص_ال ينش_ئها األمي_ن الت_             . مس_اعدة 

المخصص_ة، ويمك_ن م_د ه_ذا األج_ل م_ن خ_الل اتص_االت غي_ر رسمية إلى أن توضع في صورتها النهائية الوثيقة التي سعى األمين التنفيذي إلى الحصول                 
 .على مساعدة بشأن وضعها، من فريق االتصال

  أفرقة الخبراء- 3

إن أف_رقة الخ_براء م_ثل ف_ريق الخبراء بشأن إمكانية التوصل وتقاسم المنافع، ينشئها مؤتمر األطراف وتكون هذه األفرقة مسؤولة مباشرة أمام                 - 19
لخبراء من جانب األطراف ومن وف_ي حال_ة ف_ريق الخ_براء بش_أن إمكاني_ة الوص_ول وتقاس_م الم_نافع، ت_م ترشيح ا             . المؤتم_ر، ال_ذي يح_دد ص_الحيات الف_ريق         

واختار األمين التنفيذي الخبراء الخمسين الذين يتألف منهم الفريق، وفقا للمقرر الصادر عن االجتماع المعقود    . ج_انب الحكوم_ات غير األعضاء باالتفاقية      
 .بين الدورات، بشأن عمليات االتفاقية

  األفرقة العاملة غير الرسمية- 4

ة غي__ر رس__مية، تش__ارك فيه__ا وك__االت األم__م الم__تحدة وغي__رها م__ن الهي__ئات الدولي__ة المع__نية، ينش__ئها األمي__ن الت__نفيذي وتك__ون   ه__ناك أف__رقة عام__ل - 20
ومن األمثلة على ذلك الفريق العامل . مس_ؤولة أمام_ه، لمساعدة األمانة على تنفيذ أنشطة معينة في برنامج العمل الموضوعي والمشترك بين عدة مجاالت          

بش_أن األن_واع الغري_بة واألنم_اط الجينية الداخلة في برنامج العمل بشأن الصيانة واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري والساحلي،           غي_ر الرس_مي     
 .يبةالذي ساعد األمانة في تنفيذ األنشطة المتعلقة بتفهم أفضل ألسباب الدخول ولآلثار المترتبة على األنواع الغريبة واألنماط الجينية الغر

ُي_رى مم_ا س_بق أن الف_رق األساس_ي بي_ن ه_ذه الف_ئات من أفرقة الخبراء يكمن في إنشائها وعضويتها واختيارها ومدة عملها ومناط مسؤوليتها،           - 21
 .سواء كان هو األمين التنفيذي أو الهيئة الفرعية أو مؤتمر األطراف نفسه

  منهجية موحدة الستعمال الجداول-جيم 

، األمي_ن الت_نفيذي إلى م_زيد م_ن تطوي_ر الم_نهجية الموح_دة الستعمال جداول الخبراء، ووافقت        5 جي_م، الفق_رة   4/1 بتوص_يتها  دع_ت هفمع_تت،    - 22
فسوف تبذل كذلك جهود للربط . واالقتراح الوارد في المرفق الثالث أدناه قد أعد استجابة لهذه الدعوة. ع_لى أن ت_نظر ف_ي االق_تراح ف_ي اج_تماعها الخ_امس           

ل االتفاقي_ة بج_داول مش_ابهة من الخبراء في عمليات أخرى تشمل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية مكافحة التصحر، إلى     بي_ن ج_دو   
 .آخره، وبالجداول الوطنية واإلقليمية

وجمي_ع المع_لومات المط_لوبة بموجب    . بيولوجيس_تكون ق_اعدة بيان_ات الخ_براء م_تاحة لم_ن ي_ريد اس_تعمالها ع_لى وي_ب س_ايت اتفاقي_ة الت_نوع ال_                    - 23
وسوف تتصل األمانة بالخبراء إذا لزم . االس_تمارة س_وف تكون متاحة، فيما عدا المعلومات االختيارية، التي يريد الخبراء الفرديون أن يحتفظوا بها سرية        

 .أعاله) ب(و ) أ (14األمر، مثال، بناء على طلب من مؤتمر األطراف أو طلبات أخرى مذكورة في الفقرتين 

 صالحياتها ومدة عملها: أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة -رابعا 

  الخلفية-ألف 

، ط__لب م__ن هفمع__تت أن تق__دم المش__ورة إلى االج__تماع الخ__امس م__ن المؤتم__ر، بش__أن      21 الفق__رة 4/16إن مؤتم__ر األط__راف بموج__ب مق__رره    - 24
 . المجاالت الموضوعيةالصالحيات التي تسند إلى مجموعات الخبراء بشأن

 من طريقة تشغيل هفمعتت أنها تذكر أن عددا محدودا من أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة بشأن مجاالت محددة       12وق_د يالح_ظ م_ن الفق_رة          - 25
مح__ددة وبالص__الحيات ذات أولوي__ة ف__ي ب__رنامج عم__ل هفمع__تت يمك__ن إنش__اؤها حس__ب الط__لب، لف__ترة مح__دودة، وأن__ه ين__بغي ل__ـ هفمع__تت أن توص__ي ب__المدة ال  

 .المحددة عند إنشاء هذه األفرقة من الخبراء، كي يوافق عليها مؤتمر األطراف

، أن ب_ت ف_ي إنش_اء مجموع_ات خ_براء تق_نيين مخصص_ة ل_لمجاالت المحمية البحرية والبرية            4/5س_بق لمؤتم_ر األط_راف، كج_زء م_ن مق_رره              - 26
 ).4البرنامج عنصر (وتربية األحياء البحرية ) 3عنصر البرنامج (
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وباإلض_افة إلى ذل_ك، ف_إن ب_رنامج عم_ل هفمع_تت يتض_من ع_ددا م_ن المس_ائل ذات األولوي_ة تش_مل بصفة خاصة وضع برامج عمل لكل مجال                       - 27

ن الخبراء وقد يتطلب أحراز تقدم في هذه المسائل إنشاء أفرقة م. موض_وعي وزي_ادة م_ن ص_ياغة المف_اهيم المتع_لقة بالمس_ائل المش_تركة بي_ن عدة قطاعات                 
 .التقنيين المخصصة

ف_ي س_بيل مس_اعدة هفمع_تت ع_لى اخ_تيار م_زيد م_ن المس_ائل لت_نظر فيها أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة، أرسلت األمانة في أوائل أغسطس             - 28
ك__ثير م__ن الم__نظمات ال__تي ش__اركت ف__ي  اس__تجوابا باالنك__ليزية والفرنس__ية واالس__بانية إلى نق__اط االتص__ال الوط__نية الخاص__ة بالت__نوع ال__بيولوجي وإلى  1999

وك_ان الغ_رض م_ن االس_تبيان الحص_ول ع_لى إرش_ادات بش_أن ص_الحيات أف_رقة الخبراء التقنيين المخصصة ومدة عمل هذه           . االج_تماع ال_رابع ل_ـ هفمع_تت       
 .ونتائج الدراسة المسحية مبينة في القسم باء أدناه. األفرقة للقيام بمهامها

 ية نتائج الدراسة المسح-باء 

 إجابة قد وردت من نقاط االتصال الوطنية والمؤسسات الحكومية وهيئات األمم المتحدة والمنظمات 42 ك_ان ه_ناك     1999 س_بتمبر    30ح_تى    - 29
، فقد تم وحيث أن هذا العدد من اإلجابات كان قليال جدا إلمكان التمييز بين مختلف فئات أصحاب اإلجابات. الحكومي_ة الدولي_ة والم_نظمات غي_ر الحكومي_ة       

 .تجميع جميع البيانات في بوتقة واحدة

 ف_ي المائ_ة م_ن َم_ن قدم_وا اإلجاب_ات ق_د رأوا أن المج_االت ذات األولوي_ة التي يمكن إنشاء األفرقة من أجلها ينبغي أن تغطي                  70ه_ناك حوال_ي      - 30
 ال_باقية فق_د رأت أن_ه يج_در بأف_رقة الخ_براء أن تنظر فقط في        ف_ي المائ_ة  30أم_ا ال_ـ   . س_واء المج_االت الموض_وعية أو المس_ائل المتص_لة بع_دة مج_االت مع_ا             

وم_ن ضمن الموضوعات المقترحة في االستبيان، شاملة جميع المجاالت الموضوعية والمسائل المشتركة بين عدة   . المس_ائل المش_تركة بي_ن ع_دة مج_االت         
 :يها االختيار أكثر من غيرها باعتبار أنها جديرة بأعلى درجة من األولويةمجاالت، والتي تمت إلى االتفاقية، كانت هناك المسائل الخمس اآلتية وقع عل

 المياه الداخلية؛ )أ( 

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ )ب( 

 التنوع البيولوجي للغابات؛ )ج( 

 االستعمال المستدام؛ )د( 

 .التقييم االقتصادي للتنوع البيولوجي )ـه( 

ه_و ب_ند ي_نظر في_ه مؤتم_ر األط_راف ب_تعمق ف_ي اج_تماعه الخ_امس، كم_ا أن الت_نوع ال_بيولوجي ب_ند آخ_ر ي_تعمق في_ه في                  إن االس_تعمال المس_تدام      - 31
اق_ترح كذلك أن تنظر هفمعتت في التنوع البيولوجي للغابات كمسألة رئيسية في اجتماعها السابع، وتقدم تقريرا عما يحرز من تقدم في        . اج_تماعه الس_ادس   

 .لمياه الداخلية والتنوع البيولوجي البحري والساحلي في اجتماعها السادسالعمل الجاري بشأن ا

فيم_ا يتع_لق بالمهام المحددة التي المطلوب أن تنظر فيها أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة، في المجاالت الموضوعية، اقترحت األمانة المهام            - 32
، الذي يقرر أن الصالحيات ينبغي أن تراعي كذلك الحاجة من ضمن ما تراعيه إلى 21 الفقرة ،4/16 م_ن االتفاقي_ة والمق_رر    25اآلتي_ة ب_ناء ع_لى الم_ادة         

تقدي_م استعراض_ات يق_وم بها النظراء في التقييم العلمي والتقني، بشأن الوضع القائم واالتجاهات واآلثار الواقعة على التنوع البيولوجي، بما في ذلك فعالية      
 . واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجيأنواع القياس المتعلقة بالحفظ

 تقييم الوضع القائم واالتجاهات في التنوع البيولوجي، على الصعيدين اإلقليمي والعالمي؛ )أ( 

 تقييم آثار أنواع التدابير المستعملة طبقا لالتفاقية؛  )ب( 

ية المتعلقة بالصيانة واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، ت_بين التك_نولوجيات االب_تكارية والفعالة والمتطورة إلى أبعد حد والدرا     )ج( 
 أو نقل مثل هذه التكنولوجيات؛/وتقديم مشورة حول الطرق والوسائل لتعزيز وضع و

تقدي__م المش__ورة ح__ول ال__برامج الع__لمية وال__تعاون الدول__ي ف__ي ال__بحث والت__نمية المتع__لقين بالص__يانة واالس__تعمال المس__تدام للت__نوع              )د( 
 .ولوجيالبي

أو اقتراح /تبين عتبات التنوع البيولوجي و: ف_ي ض_وء المناقش_ة ح_ول مؤش_رات الت_نوع ال_بيولوجي، اقترحت األمانة كذلك القيام بالمهمة اآلتية               - 33
مثال، قد يحاول (بع_ض األه_داف وبع_ض اإلط_ارات الزم_نية للحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، مع بعض التفسيرات بشأن مستويات األهداف        

استعمال مستدام، وذلك بحلول /الخ_براء أن يح_ددوا النس_بة والط_بيعة ل_لغابات ال_تي يج_ب الحف_اظ ع_ليها بوص_فها م_ناطق محمية أو خاضعة إلدارة مستدامة             
 ). مثال2050سنة 

 : ء في المجاالت الموضوعية كانتإن المهام الثالث التي تم تبينها أكثر من غيرها في الدراسة المسحية لصالحيات فريق الخبرا - 34

 تقديم المشورة بشأن البرامج العلمية والتعاون الدولي في البحث والتنمية، المتعلقة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي؛ )أ( 

 تقييم الوضع القائم واالتجاهات في التنوع البيولوجي، على المستويين اإلقليمي والعالمي؛ )ب( 
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 .ييم آثار أنواع التدابير المستعملة وفقا لالتفاقيةتق )ج( 

والحظ أحد .  أشهر9 و 12 و 10إن متوس_ط م_دة العم_ل المق_ترح م_ن ج_انب َم_ن أج_ابوا ع_لى االس_تفهام للقيام بهذه المهام كانت على التوالي                    - 35
مية في مجال الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي أمر ينبغي المجي_بين أن تقدي_م المش_ورة بش_أن ال_برامج الع_لمية والتعاون الدولي في البحث والتن       

 .القيام به بصفة مستمرة

بيد أن هذه المسائل لم تدرج في طلب مؤتمر . نظ_رت الدراس_ة المس_حية كذل_ك ف_ي اخ_تيار المس_ائل ذات األولوية والمشتركة بين عدة قطاعات           - 36
 ).21، الفقرة 4/16انظر المقرر (جاالت الموضوعية األطراف، إذ كان هذا الطلب مقصورا على الم

، في موضوع إنشاء أفرقة خبراء تقنيين مخصصة بشأن 4/5م_ن األهمي_ة بمك_ان أن يالح_ظ أن مؤتم_ر األط_راف سبق أن بت بموجب مقرره          - 37
أم__ا . هذي__ن الف__ريقين واردة ف__ي الم__رفق ال__رابع أدن__اهوص__الحيات وم__دة العم__ل المق__ترحة ل. المج__االت المحمي__ة ال__بحرية والس__احلية وت__ربية األحي__اء ال__بحرية

الص_الحيات وم_دة الخدم_ة ألف_رقة الخبراء في المجاالت الموضوعية األخرى التي أعطيت أعلى درجة من األولوية في الدراسة المسحية، فهي مقدمة في          
 .المرفق الخامس بهذه المذكرة

رفقين ال_رابع والخ_امس أدن_اه ت_أخذ ف_ي الحس_بان أن الزمن الالزم لإلتمام ينبغي أن يتوافق مع       إن م_دة العم_ل المق_ترحة ألف_رقة الخ_براء ف_ي الم_             - 38
 .توقيت اجتماعات هفمعتت، والنظر في جدول أعمالها المؤقت، حتى يمكن للتقارير المقدمة من أفرقة الخبراء أن تسهم في نشاط هفمعتت
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  إنشاء واستعمال جداول الخبراء- 1الجدول 

 أو مالحظات أخرى/الخبرة في استعمال الخبراء و

الهيئة أو المؤسسة التي 

 خصصمجال الت السلطة التشريعية *عــدد الخبراء قدمت الترشيح

، تم توسيع هذا الجدول بحيث يشمل ترشيحات من الهيئات  4/16تمش_يا مع المقرر     

 خ___بيرا للمش___اركة ف___ي االج___تماع األول 15وت___م اخ___تيار . والم___نظمات ذات الص___لة

وس_اعدوا األمي_ن التنفيذي على تبين المشورة       ) 1997إندونيس_يا، م_ارس     (للخ_براء   

وقد ساعد بعض . والخي_ارات التق_نية والتك_نولوجية للتوصية بها إلى مؤتمر الخبراء      

الخ__براء كذل__ك األمان__ة م__ن خ__الل ع__دة مش__ورات موض__وعية وس__اهموا بم__واد م__نهم  

تتع_لق ب_برنامج عم_ل تفوي_ض جاك_رتا، بم_ا ف_ي ذل_ك الموض_وعات الخاصة بتبيض                   

 .لمرجانية وبالمؤشراتالشعب ا

وبي__نت حكوم__تان أنهم__ا ل__ن تقوم__ا بترش__يح أي خ__بير إلدراج__ه ف__ي ج__دول الخ__براء      

 .المتخصصين في التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 والجماع______ة 3 حكوم______ة74

 .األوروبية

 بش_____أن 1/1 والتوص_____ية 2/1المق_____رر  624

، 2/10طريقة تشغيل هفمعتت، المقرر     

رفق، ، الم__4/5؛ المق__رر )ب (8الفق__رة 

، الم______رفق 4/16؛ المق______رر 8الفق______رة 

 19األول، الفقرة 

الت_______نوع ال_______بيولوجي ال_______بحري    

 )1996أنشئ في (والساحلي 

يج_ري تحديث هذه القائمة بحيث تشمل الخبراء من الهيئات والمنظمات ذات الصلة     

 .بالموضوع

 بش_____أن 1/1 والتوص_____ية 2/1المق_____رر  337  حكومة82

، 4/16طريقة تشغيل هفمعتت؛ المقرر     

 .19قرة المرفق األول، الف

أنشئ (الت_نوع ال_بيولوجي ل_لغابات       

 )1997في 

 ــــــــــ
 .1999 أغسطس 11حتى   *
 .2/10ألن ذلك يتمشى مع المقرر " البلد"، بدال من "الحكومة"ألغراض هذه الوثيقة استعملت لفظة   3
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 أو مالحظات أخرى/الخبرة في استعمال الخبراء و

الهيئة أو المؤسسة التي 

 خصصمجال الت السلطة التشريعية *عــدد الخبراء قدمت الترشيح

اس_تعملت األمان_ة خ_براء م_ن ه_ذا الج_دول لقيام النظراء باستعراض الوثيقة المقدمة             

إلى هفمع_تت ف_ي اجتماعها الرابع بشأن عواقب استعمال التكنولوجيا الجديدة لرقابة          

. التع__بير الجي__ني للن__بات، ف__ي س__بيل الحف__ظ واالس__تعمال المس__تدام للت__نوع ال__بيولوجي  

براء المخ__تارين م__ن الج__دول نفس__ه دع__وا إلى  وباإلض__افة إلى ذل__ك، ف__إن بع__ض الخ__ 

المش_اركة ف_ي ورش_ة بشأن التنوع البيولوجي المستدام ووظائف النظام اإليكولوجي       

 .1998 ديسمبر 4 إلى 2الزراعي، عقدت بروما، من 

 بش_____أن 1/1 والتوص_____ية 2/1المق_____رر  253  حكومة52

 2/11ط_ريقة تش_غيل هفمعتت؛ المقرر        

، الم__رفق األول، الفق__رة 4/16والمق__رر 

19 

الت______نوع ال______بيولوجي ال______زراعي   

 )1997أنشئ في (

تم__ت استش__ارة ع__دد م__ن الخ__براء ف__ي إع__داد مذك__رة األمي__ن الت__نفيذي بش__أن الت__نوع      

. (وس______ائل وط______رائق ت______نفيذ ب______رنامج العم______ل    : ال______بيولوجي ل______لمياه الداخ______لية  

UNEP/CBD/SBSTTA/5/6 (  وه__ي المذك__رة المقدم__ة إلى االج__تماع الخ__امس

 )لـ هفمعتت

، الم____رفق األول، الج____زء  4/4المق____رر  223  حكومة44

، 4/16 المق____رر ؛4، الفق____رة 1 -أل____ف 

 19المرفق األول، الفقرة 

الت__نوع ال__بيولوجي ل__لمياه الداخ__لية   

 )1998أنشئ في (

 بيَّ__ن بوض__وح أن األط__راف والحكوم__ات ق__د دعي__ت إلى أن تق__دم ح__تى   4/8المق__رر 

وت__م . خمس__ة أس__ماء م__ن الخ__براء بش__أن موض__وع إمكاني__ة التوص__ل وتقاس__م الم__نافع    

 خ___بيرا للمش___اركة ف___ي اج___تماع ف___ريق الخ___براء بش___أن إمكاني___ة  50ار حوال___ي اخ___تي

. 1999 أك__توبر 8 إلى 4التوص__ل وتقاس__م الم__نافع، ال__ذي عق__د ف__ي كوس__تاريكا م__ن  

 .وتم ترشيح عدد إضافي من الخبراء من المنظمات الدولية

، 4/16؛ المقرر   3، الفقرة   4/8المقرر   321  حكومة87

 19المرفق األول، الفقرة 

مكاني__ة التوص___ل وتقاس___م الم___نافع  إ

 )1999أنشئ في (

 (core set)ط_لب م_ن ع_دد م_ن الخ_براء أن يقدم_وا التع_ليقات عن المجموعة اللبِّية        

 25 و 24م__ن المؤش__رات، ال__تي أعده__ا ف__ريق اتص__ال اج__تمع ف__ي مون__تريال يوم__ي  

 .1999سبتمبر 

رة ، الم__رفق األول، الفق__ 4/16المقـ__رر  366  حكومة41

19 

مؤش______رات الت______نوع ال______بيولوجي   

 )1999أنشئ في (



UNEP/CBD/SBSTTA/5/15 
Page 11 

 
 

 المرفق األول

 استمارة إلدراج خبراء في جدول الخبراء العاملين
 لبيولوجي بموجب اتفاقية التنوع ا

 بيانات يمألها الخبير -ألف 

 ).بالنسبة للمجاالت المشار إليها بنجمة المرجو الرجوع إلى التعليمات الواردة في آخر هذا المرفق( 

 *:المجال أو المجاالت الموضوعية الرئيسية للخبرة - 1

  ذكر أم أنثى- 3

 

 :األسماء األخرى   االسم األخير أو اسم األسرة- 2

 ية الجنس- 4 

 ):اختياري( سنة الميالد - 5 

 *:المنظمة/ الوظيفة الحالية- 6 

 *: المنصب- 7 

 : العنوان البريدي- 8 

م_ع بي_ان مؤشر البلد ومؤشر       ( رق_م اله_اتف      - 9 
 ):المنطقة الهاتفية

 : رقم الفاكس- 10 

 : العنوان اإللكتروني- 11 

 *:أو المؤهالت/ التعليم و- 12 

 *:لرئيسية أو الخلفية العلمية العلوم ا- 13 

 *: مجاالت الخبرة أو التخصص- 14 

 موج_____ز الخ_____برة ف_____ي العم_____ل ف_____ي ه_____ذا  - 15 
 *:الموضوع

 :الكتب
 :المقاالت التي راجعها النظراء

 :فصول الكتب
 :أوراق محاضرات أو مؤتمرات

 :غير ذلك

 : عدد األعمال المنشورة- 16

أو المؤل___ف ( قائم___ة ب___أهم نش___رات ث___الث   - 17 
الكتاب، عدد /المؤلف_ون، الس_نة، العنوان، المجلة     

وإذا ل__زم األم__ر تق__دم ال__بيانات ف__ي     ) الص__فحات
 :ورقة مستقلة
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 :التمكن من الحديث

 :التمكن من الكتابة

الع___ربي، : ( مع___رفة لغ___ات األم___م الم___تحدة- 18
الص_____يني، االنك_____ليزي، الفرنس_____ي، الروس_____ي،  

 )االسباني

 :ات الشرفية الجوائز العلمية والعضوي- 19 

وال أعارض في جعل هذه المعلومات . أؤك_د بذل_ك أن ال_بيانات أع_اله صحيحة وأوافق على إدراجها في جدول خبراء اتفاقية التنوع البيولوجي             

 .متاحة للجمهور

 .…………………………: التاريخ …………………………………………………………: التوقيع

 بيانات يمألها الشخص القائم بالترشيح -باء 

 …………………………………………………………………………تصال الوطنية لحكومة نقطة اال �

 .………………………………………………………………………:االسم

 .……………………………………………………………: التوقيع والتاريخ

 أو

 …………………………………………………………………………………الوكالة /رئيس المنظمة �

 .………………………………………………………………………:االسم

 .……………………………………………………………: التوقيع والتاريخ

 



UNEP/CBD/SBSTTA/5/15 
Page 13 

 
 

 التعليمات

 المجال رقم التعليمات

اخ_تر واح_دا أو أك_ثر م_ن المج_االت الموض_وعية اآلتي_ة وض_ع أمامه_ا الح_رف أو الح_روف المناس_بة ف_ي المكان المخصص                

 :لذلك في االستمارة

 التوصل إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع -ألف 

 التنوع البيولوجي الزراعي -باء 

 تنوع البيولوجيمؤشرات ال -جيم 

 األنظمة اإليكولوجية لألراضي الجافة والمتوسطية والقاحلة ونصف القاحلة والمعشبة والسافانا -دال 

 نهج األنظمة اإليكولوجية -واو 

 التنوع البيولوجي للغابات -زاي 

 التنوع البيولوجي في أنظمة المياه الداخلية -حاء 

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي -طاء 

 النظام اإليكولوجي للجبال -ياء 

 المعرفة التقليدية -كاف 

 السالمة األحيائية -الم 

1 

 6 .وزارة البيئة؛ جامعة كينياتا، إلى آخره: مثال

 7 .علمي رئيسي في التربة، أستاذ علم الحيوان، عميد كلية العلوم، خبير في المعرفة التقليدية، إلى آخره: مثال

 12 .يكروبيولوجي، ماجستير في التربية البيئية، إلى آخرهدكتوراه في الم: مثال

 13 .البيولوجيا، األوقيانوغرافيا، إلى آخره: مثال. انظر المرفق الثاني للتفاصيل

 14 .ومن الممكن بيان أكثر من مجال واحد للتخصص: انظر المرفق الثاني للتفاصيل

 14أو الدول_ي، وس_نوات الخ_برة ف_ي المي_ادين المبي_نة ف_ي الميدان        /ت_بين بإيج_از الخ_برة ف_ي العم_ل ع_لى المس_توى الوط_ني و             

أم__ريكا الش__مالية، ج__نوب آس__يا، : م__ثال(وم__ن المه__م أن ت__بين كذل__ك الم__نطقة الجغ__رافية ال__تي ت__م فيه__ا اكتس__اب الخ__برة   . أع__اله

 ).المحيط الهادئ، إلى آخره

 ألرز في الفلبينخبير زراعي رئيسي في المعهد الدولي لبحوث ا - :1992-1990: مثال

خ__برة ميداني__ة ف__ي إدارة الم__وارد الط__بيعية المتص__لة بالمج__تمع ف__ي أف__ريقيا ج__نوب      - 

 الصحراء

وض_ع السياس__ة العام__ة ف__ي وزارة ال__زراعة ف__ي ش__يلي ل__تعزيز ال__زراعة المس__تدامة   - : إلى اليوم1992

 .وبدائل للزراعة القائمة على أسلوب التقطيع والحرق

15 
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 المرفق الثاني

 الخلفية/الخلفية وفئات التخصصاتفروع العلم/ة بيانية لفروع العلمقائم

 دراسات السكان األصليين - 1

 العلوم الزراعية - 2

 األنثروبولوجيا - 3

 الكيمياء الحيوية - 4

 .)علم النبات، علم الحيوان، إلى آخره(البيولوجيا  - 5

 الكيمياء - 6

 علم المناخ - 7

 االقتصاد - 8

 الهندسة - 9

 العلم البيئي - 10

 علوم الغذاء - 11

 الغابات - 12

 الجغرافيا - 13

 الجيومورفولوجيا - 14

 الهيدرولوجيا - 15

 القانون - 16

 الليمنولوجيا - 17

 األوقيانوغرافيا - 18

 الفيزياء - 19

 العلوم السياسية - 20

 العلوم االجتماعية - 21

 اإلحصاء - 22

 

 فئة التخصص

 لوجيةاألنظمة اإليكو -ألف 

 األنظمة اإليكولوجية الزراعية  1-ألف

 الغابات الزراعية  2-ألف

 )صحراء(القاحلة  3-ألف

 (Benthic)األنظمة اإليكولوجية البنثية  4-ألف

 متوسطية/شابارال 5-ألف

 مياه ساحلية 6-ألف

 أجراف مرجانية 7-ألف

 بحار عميقة 8-ألف

 أراض جافة 9-ألف

 مصبات األنهار 10-ألف

 )المتجمد الشمالي(ابات الغ 11-ألف

 )مناخ معتدل(الغابات  12-ألف

 )مدارية(الغابات  13-ألف

 مستنقعات من المياه العذبة 14-ألف

 اإلستيب/األراضي المعشبة 15-ألف

 الخزانات/البحيرات 16-ألف

 المنغروف 17-ألف

 األراضي العالية/الجبال 18-ألف

 المحيط المفتوح 19-ألف

 (rangelands)األحراش /المراعي 20-ألف

 (Peatlands)أراضي البيت  21-ألف

 البحار القطبية 22-ألف

 األنهر ومجاري الماء 23-ألف

 المستنقعات المالحة 24-ألف

 السفانا 25-ألف

 نصف القاحلة 26-ألف

 أحواض األعشاب البحرية 27-ألف

 التوندرا 28-ألف

 األراضي الرطبة 29-ألف

 

 الموارد الحية -باء  

 )األعشاب البحرية/الماكرو/الميكرو(الطحالب  1-باء

 الحيوان 2-باء

 بنتوس 3-باء

 السمك 4-باء

 الطفيليات 5-باء

 الالفقاريات 6-باء

 الثدييات 7-باء

 الكائنات الدقيقة 8-باء
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 البالنكتون 9-باء

 النبات 10-باء

 األعشاب البحرية 11-باء

 (wildlife)الحياة اآلبدة  12-باء

 

 العــلم -جيم  

 مجتاحة/ غريبةأنواع 1-جيم

 المسلك الحيواني 2-جيم

 التنوع البيولوجي 3-جيم

 الطاقات البيولوجية 4-جيم

 الجغرافية البيولوجية 5-جيم

 تغير المناخ 6-جيم

 التصحر 7-جيم

 اإليكولوجيا 8-جيم

 نهج األنظمة اإليكولوجية 9-جيم

 التوكسيكولوجيا اإليكولوجية 10-جيم

 إدارة اآلفات/علم الحشرات 11-جيم

 علم النبات اإلثنولوجي 12-جيم

 التطور 13-جيم

 علم األسماك 14-جيم

 علم التناسل 15-جيم

 الديناميكية المائية 16-جيم

 اإلختيولوجيا 17-جيم

 التلوث البحري 18-جيم

 الميكروبيولوجيا 19-جيم

 الخلوية/البيولوجيا الجزيئية 20-جيم

 األوقيانوغرافيا 21-جيم

 رضعلم األ/البيدولوجيا 22-جيم

 الفارماكولوجيا 23-جيم

 الفيزيولوجيا 24-جيم

 ديناميكا السكان 25-جيم

 النظاميات/علم التصنيف 26-جيم

 

 التقني والتكنولوجي -دال  

 إعادة زرع الغابات/زرع الغابات 1-دال

 البحرية/تربية األحياء المائية 2-دال

 الغابات الزراعية 3-دال

 علم الزراعة 4-دال

 ألحيائيةالتكنولوجيا ا 5-دال

 )في الموضع، خارج الموضع(الصيانة  6-دال

 تقييم الوقع البيئي 7-دال

 تكنولوجيا صيد السمك 8-دال

 الهندسية الجينية 9-دال

 المؤشرات 10-دال

 معرفة السكان األصليين والمعرفة التقليدية 11-دال

 وضع النماذج 12-دال

 الرصد والتقييم 13-دال

 التقييم السريع 14-دال

 GIS/االستشعار عن بعد 15-دال

 تقييم الموارد 16-دال

 أنظمة اإلعالم التقنية 17-دال

 

 السياسة العامة والتخطيط -هاء  

 إدارة المناطق الساحلية 1-هاء

 الحفظ والصيانة 2-هاء

 السياحة اإليكولوجية 3-هاء

 إدارة البيئة 4-هاء

 تخطيط البيئة 5-هاء

 السياسة البيئية 6-هاء

 ةحماية البيئ 7-هاء

 إصالح الموائل 8-هاء

 حقوق الملكية الفكرية 9-هاء

 المجتمعات األصلية والمحلية 10-هاء

 تخطيط المناظر الطبيعية 11-هاء

 وضع السياسة العامة 12-هاء

 المنطقة المحمية 13-هاء

 اإلقليمي/التخطيط الوطني 14-هاء

 االستعمال المستدام 15-هاء
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 اإلدارة -واو  

 اإلدارة البيئية 1-واو

 األراضي 2-واو

 إدارة تربية الحيوان 3-واو

 إدارة الموارد 4-واو

 الموارد المائية 5-واو

 إدارة الخطوط الفاصلة النحدار المياه 6-واو

 

 االقتصـاد -زاي  

 االقتصاد الزراعي 1-زاي

 اإلنصاف/تقاسم المنافع 2-زاي

 االستكشاف األحيائي 3-زاي

 االتجار البيولوجي 4-زاي

 الصيانةاقتصاد  5-زاي

 المحاسبة البيئية 6-زاي

 التنمية االقتصادية 7-زاي

 المالية واالستثمار 8-زاي

 التدابير الحافزة 9-زاي

 اقتصاد الموارد 10-زاي

 

 اجتماعيـة -حاء  

 االتصاالت 1-حاء

 تنمية المجتمعات 2-حاء

 التربية والتعليم 3-حاء

 خلقيات البيئة 4-حاء

 التدريب واإلرشاد 5-حاء

 عملية التشاركيةال 6-حاء

 توعية الجمهور 7-حاء

 

 قانونيـة -طاء  

 إمكانية التوصل وتقاسم المنافع 1-طاء

 تنظيم السالمة األحيائية 2-طاء

 القانون العرفي 3-طاء

 القانون البيئي 4-طاء

 القانون الدولي 5-طاء

 حقوق الملكية الفكرية 6-طاء

 قانون البحار 7-طاء
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 المرفق الثالث

 ة موحدة الستعمال جدول الخبراءاقتراح بمنهجي

 المبادئ األساسية

س_وف تق_وم األمان_ة بإنش_اء ق_اعدة بيان_ات لج_داول الخ_براء تغط_ي مي_ادين الخبرة الالزمة لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي بما في ذلك، من ضمن             �
 .أمور أخرى، المعرفة البيولوجية والقانونية واالجتماعية واالقتصادية والتقليدية

ف يق_وم األمي_ن الت_نفيذي بوض_ع ج_ـدول الخ_بـراء التابع التفاقية التنوع البيولوجي على أساس ترشيحات من األطراف ومن البلدان األخرى         س_و  �
 .ومن الهيئات ذات الصلة بالموضوع

م_ن خاللها بجداول الخبراء  س_يكون ج_دول الخ_براء ال_تابع لالتفاقي_ة م_تاحا م_ن خ_الل آلي_ة غ_رفة المقاص_ة ال_تابعة لالتفاقي_ة، وس_وف ي_تم وص_له                   �
 .األخرى على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي

ف_ي إدارة ش_ؤون ج_داول الخ_براء، سيس_عى األمي_ن الت_نفيذي إلى اس_تعمال وس_ائل ابتكارية وفعالة في االتصال ويكفل الشفافية من خالل إصدار            �
 .إخطارات

 .تظمة، وسيسعى إلى كفالة تمثيل جميع المناطق الجغرافيةسيقوم األمين التنفيذي بتحديث جداول الخبراء بصفة من �

م_ن الم_توقع أن يق_وم خبراء الجدول بمساعدة األمين التنفيذي واألطراف والحكومات األخرى والهيئات ذات الصلة، عند طلبها، على مزيد من                �
 .نوع البيولوجيتطوير المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية التي يشملها برنامج عمل اتفاقية الت

 وظائف جدول الخبراء

القي_ام بمه_ام مح_ددة ب_ناء ع_لى ط_لب مؤتم_ر األط_راف والهي_ئات الفرعية التابعة للمؤتمر، وخصوصا هفمعتت، بما في ذلك المشاركة في أفرقة              �
 .الخبراء التقنيين المخصصة وأفرقة االتصال وكذلك أفرقة الخبراء التي من نوع آخر، التي قد يتم إنشاؤها

إم_داد األمي_ن الت_نفيذي حس_ب مقتض_ى الحال واألطراف وغيرهم من الحكومات والهيئات ذات الصلة باإلسهامات الموضوعية التي تشمل، من                �
 بش_أن الموض_وعات المتص_لة باتفاقي_ة الت_نوع ال_بيولوجي، وذل_ك باالس_تمداد م_ن طائف_ة واسعة من مصادر           4استعراض_ات ال_نظراء   : ض_من م_ا تش_مله     
 .برة، المتاحة في البلدان وعلى المستويين اإلقليمي والدوليالمعرفة، والخ

 طرائق ووسائل االتصال بالخبراء

 .آلية غرفة المقاصة التابعة لالتفاقية �

، ص_ادرة ع_ن األمان_ة، وت_وزع ع_لى جميع الخبراء في الجدول، إلمدادهم بمعلومات        )بالش_كل اإللك_تروني وباألش_كال األخ_رى       (نش_رات دوري_ة      �
. ش_طة س_واء أك_انت م_زمعة أو جاري_ة فع_ال، ال_تي ت_بذلها األمان_ة، بقص_د أن يظ_ل الخ_براء مش_اركين وع_لى بيِّنة ومرتبطين بالعمليات                      عام_ة ع_ن األن    

 .ويفضل أن تصل المعلومات العامة إلى الخبراء على فترات منتظمة، مثال كل ثالثة أشهر

 . بجميع الخبراء أو بالخبراء المعنيين بمجاالت أو مسائل معينةاتصاالت مباشرة بالبريد اإللكتروني والفاكس والرسائل والهاتف، �

 .االتصاالت الشخصية �

وقائمة .  للس_ماح بمناقش_ات بال_بريد اإللك_تروني بي_ن الخ_براء أنفس_هم، ع_لى إث_ر ط_لب مح_دد من األمين التنفيذي             (listserv)وض_ع قائم_ة خدم_ة        �
والخبير الرئيسي أو الخبراء الرئيسيون .  ويفضل أن يرأسها خبير واحد أو خبيرانالخدم_ة ين_بغي أن يظ_ل معم_وال به_ا لفترة محددة من الزمن،              

 :وكي يكون هذا النظام مثمرا هناك عدة شروط قد تكون مطلوبة. مكلفون بالمناقشة التي تجري بقائمة الخدمة، ويبلغون نتائجها إلى األمانة

  خبيرا؛20نبغي أال يتجاوز إن عدد الخبراء المشاركين في مناقشة بقائمة الخدمة ي )أ(

المواعي_د القص__وى ال_تي يج__ب   ) 3(ل__نوع المدخ_الت الم__توقعة و  ) 2(للطل_بات؛  ) 1: (ين_بغي أن يق__وم األمي_ن الت__نفيذي ب_تحديد دقي__ق    )ب(
 .االلتزام بها

 ــــــــــ
لمنتج النهائي ونطاق المشاركة في هذا استعراض_ات ال_نظراء تس_مح لمجموعة صغيرة من الخبراء أن تقدم مدخالت منها، مما يوسع منظور ا            4

 (listserv)ويمكن استعمال استعراضات النظراء لتحليل منتجات مناقشات قوائم الخدمة ). تقاري_ر، مش_اريع وث_ائق س_ابقة لالج_تماعات إلى أخره         (المن_تج   
ن طل_بات قي_ام ال_نظراء باالس_تعراض مصحوبة ببيان     وين_بغي أن تك_و  . وأف_رقة الخ_براء التق_نيين المخصص_ة واج_تماعات الخ_براء وكذل_ك مش_اريع الوث_ائق           

 .واضح للصالحيات صادر عن األمانة
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 المرفق الرابع

 الصالحيات ومدة العمل المقترحة ألفرقة الخبراء التقنيين المخصصة
 5 البحرية والساحلية وتربية األحياء البحريةبشأن المناطق المحمية 

  ف___ريق الخ__براء التق___نيين المخص__ص المع___ني بالم__ناطق المحمي___ة ال___بحرية    -أل__ف  
 والساحلية

 6 الصالحيات

 ت_بين المش_روعات ال_رائدة ف_ي ال_بحث والرص_د، ع_لى أس_اس االق_تراحات الجاري_ة بش_أن م_ا يوجد من مشروعات تستهدف تقييم القيمة واآلثار                  - 1
المترت__بة ع__ن الم__ناطق المحمي__ة ال__بحرية والس__احلية أو، ع__لى غ__رار ذل__ك، ع__ن م__ناطق اإلدارة المقي__دة، ع__لى االس__تعمال المس__تدام ل__لموارد الحي__ة ال__بحرية    

 .والساحلية

والدراس__ة ). ق، الم__رف4/5المق__رر (م__ن ب__رنامج العم__ل  ) ج( التش__غيلي، النش__اط 1-3اس__تعراض الدراس__ة المكت__بية المط__لوبة بموج__ب اله__دف    - 2
المكت_بية ال_تي س_يقوم به_ا األمي_ن الت_نفيذي ه_ي ع_بارة ع_ن تجمي_ع واس_تيعاب المع_لومات المتع_لقة بالقيم_ة وباآلث_ار المترت_بة ع_ن الم_ناطق المحمية البحرية                           

 .والساحلية على االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري والساحلي

 .مال المستدام للتنوع البيولوجي البحري والساحليتبين صالت الربط بين الحفظ واالستع - 3

إع_داد توص_يات ع_ن أن_واع ال_بحوث المط_لوب القي_ام به_ا ل_تفهم اآلث_ار المترت_بة ع_ن المناطق المحمية أو المغلقة البحرية والساحلية، على حجم               - 4
 .وديناميكية العشائر الموجودة، وذلك في حدود التشريع الوطني

 مدة العمل

خ_براء التق_ني المخص_ص بش_أن الم_ناطق المحمية البحرية والساحلية ينبغي له أن يبدأ عمله فورا بعد موافقة مؤتمر األطراف على       إن ف_ريق ال 
الص_الحيات، وس_وف يس_عى إلى إتم_ام العم_ل ف_ي موع_د ال ي_تجاوز االج_تماع ال_ثامن لهفمع_تت، ال_ذي س_تكون في_ه الم_ناطق المحمي_ة ب_ندا ي_نظر فيه بتعمق                       

. ، واالجتماع السابع لمؤتمر األطراف، الذي ستكون فيه المناطق المحمية موضوعا للنظر فيه بتعمق   ) جيم 4/1مج عمل هفمعتت في التوصية      انظ_ر برنا  (
 . سوف يبدأ بعد إتمام الدراسة المكتبية2 فورا، غير أن النشاط رقم 4 و 3 و 1ويمكن القيام باألنشطة 

 ن تربية األحياء البحرية فريق الخبراء التقنيين المخصص بشأ-باء 

 7 الصالحيات

 .تقييم الوضع القائم حاليا في المعرفة العلمية والتكنولوجية بشأن آثار تربية األحياء المائية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي - 1

لبيولوجي البحري والساحلي لتربية األحياء المائية، تقدي_م إرش_اد بش_أن المعايير والمنهجيات والتقنيات التي تتفادى اآلثار الضارة على التنوع ا      - 2
 .وكذلك لما يلي ذلك من تعزيز األرصدة الحية، وتعزيز اآلثار اإليجابية لتربية األحياء المائية على اإلنتاجية البحرية والساحلية

 مدة العمل

أما . ه ف_ورا بعد موافقة مؤتمر األطراف على صالحياته إن ف_ريق الخ_براء التق_نيين المخص_ص ف_ي ت_ربية األحي_اء ال_بحرية ين_بغي أن ي_بدأ عمل_                 
الوق_ت ال_ذي ين_بغي في_ه إتم_ام هذه األنشطة حتى يمكن لهفمعتت أن تنظر بتعمق في نتائجها، فهو يتوقف على الوقت الذي يطلب فيه االجتماع الخامس من            

االس__تعمال المس__تدام للت__نوع ال__بيولوجي، أو ع__ندما يق__رر مؤتم__ر    مؤتم__ر األط__راف م__ن هفمع__تت أن تق__دم تقري__رها أو مش__ورتها ع__ن الجوان__ب المتص__لة ب     
 . األطراف القيام باستعراض برنامج عمل تفويض جاكرتا

 ــــــــــ
 . الصادر عن مؤتمر األطراف4/5أنشئ بموجب المقرر   5
 .، في برنامج عمل تفويض جاكرتا1-3، والهدف التشغيلي 3وفقا لعنصر البرنامج   6
 . في برنامج عمل تفويض جاكرتا4وفقا لعنصر البرنامج   7
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 المرفق الخامس

 الصالحيات ومدة العمل المقترحة ألفرقة الخبراء التقنيين المخصصة
 8 أو الغابات/للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية و

 9 الصالحيات العامة

 .قديم المشورة بشأن البرامج العلمية والتعاون الدولي في مجال البحث والتنمية، المتصل بالصيانة واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجيت - 1

 .تقييم الوضع القائم واالتجاهات في التنوع البيولوجي على الصعيد اإلقليمي والعالمي - 2

 .التفاقيةتقييم آثار أنواع التدابير المتخذة وفقا ل - 3

توج_د م_زيد م_ن التفاص_يل اإلرش_ادية بش_أن ه_ذه المه_ام ف_ي تقري_ر االج_تماع الحكوم_ي الدول_ي المف_توح العض_وية للخ_براء الع_لميين ف_ي مجال                          
 .(UNEP/CBD/IC/2/11)) 1994 أبريل 15-11مدينة المكسيك، (التنوع البيولوجي 

 مدة العمل

بغي البدء فيه فورا بعد موافقة االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف على صالحيات الفريق، وأن إن العم_ل بش_أن الت_نوع ال_بيولوجي ل_لغابات ين_            
ي__تم ه__ذا العم__ل ف__ي موع__د ال ي__تجاوز االج__تماع الس__ابع لهفمع__تت، أي ف__ي الوق__ت ال__الزم ك__ي ي__نظر في__ه االج__تماع الس__ادس لمؤتم__ر األط__راف ف__ي الت__نوع       

 .رئيسية ذات األولويةالبيولوجي بوصف هذا الموضوع من الموضوعات ال

ويمك_ن أن ي_بدأ العم_ل بش_أن المي_اه الداخ_لية فورا بعد موافقة مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس على الصالحيات، وينبغي إتمام هذا العمل                 
 التنوع البيولوجي للمياه الداخلية ف_ي موع_د ال ي_تجاوز إما االجتماع الثامن أو التاسع لهفمعتت، وهو االجتماع الذي يتوقع فيه استعراض خطة العمل بشأن              

 ). جيم، المرفق4/1انظر توصية هفمعتت (

__ __ __ __ __ 

 

 

 ــــــــــ
 .قد توصي هفمعتت أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة ألحد المجالين الموضوعيين أو لكليهما  8
 .قد تختار هفمعتت مهمة أو أكثر من المهام الواردة في القائمة  9


