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 االتفاقية المتعلقـة
 بالتنوع البيولوجي

 

 
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 

 والتقنية والتكنولوجية
 االجتماع الخامس

 2000فبراير / شباط4 –يناير / آانون الثاني31مونتريال، 
 ∗ من جدول األعمال المؤقت5البند 

 ال المؤقتين لالجتماعين السادس والسابعمشروعا جدولي األعم
 للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 مذآرة من األمين التنفيذي

، قــرر بــرنامج عملــه 1998تيســالفا، فــي مــايو راإن االجــتماع الــرابع لمؤتمــر األطــراف، المــنعقد فــي ب - 1
وستقوم الهيئة  . 4/16د فـي المـرفق الثاني بمقرره        والـبرنامج وار  . لالجـتماعات الخـامس والسـادس والسـابع       

ــنولوجية     ــنية والتك ــلمية والتق ــرعية للمشــورة الع ــتت(الف ــت    ) هفمع ــال المؤق ــدول األعم ــتحديد مشــروع ج ب
الجـتماعاتها القادمــة فــي ضــوء ذلــك الــبرنامج وغيــره مـن المقــررات الصــادرة عــن مؤتمــر األطــراف ذات الصــلة   

ة تـبعا لذلـك، عـلى أسـاس مشـورة مكـتب هفمعـتت، الـذي اجتمع في                   وقـد أعـدت هـذه المذآـر       . بالموضـوع 
ويتضـمن المـرفقان األول والـثاني على التوالي مشروعي جدولي أعمال مؤقتين لالجتماعين              . 1999سـبتمبر   

 .السادس والسابع لـ هفمعتت

ن ينعقدا إن مكـتب هفمعـتت، عند اقتراحه جدولي األعمال لهذين االجتماعين لـ هفمعتت، والمزمع أ           - 2
 :فيما بين االجتماعين الخامس والسادس مؤتمر األطراف، قد راعى ما يلي

الحاجـة إلى إعـداد االجـتماع السـادس لمؤتمـر األطـراف، خصوصـا فيما يتعلق بالموضوعات                   )أ( 
 التي سينظر فيها بتعمق؛

 الحاجة إلى آفالة توزيع متوازن للعمل بين االجتماعين؛ )ب(

 . الوقت الالزم لتنفيذ العمل، وإلعداد الوثائق، بين االجتماعينالحاجة إلى آفالة )ج(

 سوف ينظر - األنواع الغريبة والتنوع البيولوجي للغابات      -إن المسـائل الداخـلة فـي تكـليف هفمعـتت             - 3

وتحضيرا لتلك المناقشة، فمن المقترح النظر في موضوع  . فيهـا مؤتمـر األطـراف بتعمق في اجتماعه السادس         

 الغريـبة فـي االجـتماع السـادس لــ هفمعـتت، وفـي موضـوع التـنوع الـبيولوجي للغابات في االجتماع                        األنـواع 

 .السابع

وباإلضـافة إلى ذلـك، فمـن المقـترح أن تنظر هفمعتت في التقارير الخاصة بالتقدم المحرز في العمل                    - 4

 :الجاري في المجاالت الموضوعية على النحو اآلتي

 ــــــــــ
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ياه الداخلية والبحري والساحلي في اجتماعها      التـنوع الـبيولوجي في الم      )أ( 
 السادس؛

 .التنوع البيولوجي الزراعي وفي األراضي الجافة في اجتماعها السابع )ب(

وهـذا الـترتيب يسـمح بـبعض الوقـت لتـنفيذ العمـل الخـاص بهذيـن المجـالين الموضـوعين، عـلى إثر الموافقة                   

 .تماع الخامس لمؤتمر األطرافالمتوقعة على برنامج عمل آل من المجالين، في االج

يمكــن أن تــنظر هفمعــتت فــي بعــض البــنود اإلضــافية فــي آــل اجــتماع، فــي ضــوء المقــررات الــتي    - 5

 .فراطسيتخذها المؤتمر الخامس لأل

 واالجتماع السابع 2001) أو يناير(وأخيـرا فمن المقترح عقد االجتماع السادس لـ هفمعتت في فبراير        - 6

 .2001في سبتمبر 
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 لمرفق األولا

 مشروع جدول األعمال المؤقت لالجتماع السادس للهيئة الفرعية

 للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 .افتتاح االجتماع - 1

 :شؤون تنظيمية - 2

 انتخاب أعضاء هيئة المكتب؛ 2-1

 إقرار جدول األعمال؛ 2-2

 .,تنظيم العمل 2-3

 :التقارير - 3

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ 3-1

 تنوع البيولوجي في المياه الداخلية؛ال 3-2

 .األنواع الغريبة المجتاحة: موضوع له أولوية - 4

 .مشروع جدول األعمال المؤقت لالجتماع السابع لـ هفمعتت - 5

 .مكان وزمان االجتماع السابع لـ هفمعتت - 6

 .شؤون أخرى - 7

 .الموافقة على التقرير - 8

 .اختتام االجتماع - 9
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 يالمرفق الثان

 مشروع جدول األعمال المؤقت لالجتماع السابع للهيئة الفرعية

 للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 .افتتاح االجتماع - 1

 :شؤون تنظيمية - 2

 انتخاب أعضاء هيئة المكتب؛ 2-1

 إقرار جدول األعمال؛ 2-2

 .تنظيم العمل 2-3

 :التقارير - 3

 الجافــة والقاحــلة التــنوع الــبيولوجي فــي األنظمــة اإليكولوجيــة لألراضــي  3-1

 ونصف القاحلة والمتوسطية والسافانا والمعشبة

 .التنوع البيولوجي الزراعي 3-2

 .التنوع البيولوجي للغابات: مسألة لها أولوية - 4

 .مشروعا جدولي األعمال المؤقتين لالجتماعين الثامن والتاسع لـ هفمعتت - 5

 .مكان وزمان االجتماعين الثامن والتاسع لـ هفمعتت - 6

 .شؤون أخرى - 7

 .الموافقة على التقرير - 8

 .اختتام االجتماع - 9

__ __ __ __ _ 


