
 

 

 نسخهم إلى االجتماعاتإحضار ب تكرملدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ال             
 .ب نسخ إضافيةوعدم طل

 التكنولوجية والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

 االجتماع العاشر

 ٢٠٠٥شباط / فبراير١١-٧، كوكنب

* من جدول األعمال المؤقت١-٥البند 
 

 

 التقييـمـات العلمـيــة

 استعراض الطرق واآلليات إلجراء التقييمات، والتقييمات الرائدة التي تقوم بها 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 مين التنفيذيمذكرة من األ

 ز تنفيـذيـموج

 الصادر عن مؤتمر األطراف، قررت الهيئة الفرعية للمشورة          ٥/٢٠ من المقرر    ٢٦استجابة ألحكام الفقرة     
بشأن الوضع القائم   ( الشروع في تنفيذ بعض التقييمات الرائدة          ٦/٥العلمية والتقنية والتكنولوجية، في توصيتها       

وجي للغابات، والتأثيرات االجتماعية واالقتصادية واإليكولوجية لألنواع الغريبة          واالتجاهات في مجال التنوع البيول     
الغازية على األنظمة اإليكولوجية للجزر والمياه الداخلية، والصالت بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وإيجاد طرق                

من )  للتنوع البيولوجي للمناطق البحرية والساحلية    للتقييم السريع للتنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية، و        
أجل تطوير المعرفة بصدد القضايا الراهنة ذات األولوية، واختبار نطاق من الطرق واآلليات للقيام بمزيد من التقييمات                 

 .في المستقبل

بيولوجي للغابات،  قدمت التقييمات الرائدة المعلومات األساسية المطلوبة إلعداد برنامج العمل بشأن التنوع ال             
وتخضع نتائج هذا التقييم الرائد األخير      .    والعمل بشأن الصالت بين التنوع البيولوجي وتدهور األراضي وتغير المناخ         

وسوف تستعمل المعلومات عن تأثيرات األنواع      .    للنظر أيضا في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ          
برنامج العمل بشأن األنظمة اإليكولوجية     داد برنامج عمل بشأن التنوع البيولوجي للجزر، وفي          الغريبة الغازية في إع   

رسلت إلى أمانة اتفاقية رامسار، ويمكن       عدت وأُ وتجدر اإلشارة إلى أن طرق التقييم السريع قد أُ          .    للمياه الداخلية 
 .ظنظمة اإليكولوجية المهمة للحفألل  وإعداد قوائمتحديداستخدامها في 
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يرد في المرفق بهذه المذكرة ملخص للخطوات المتبعة في إجراء التقييمات، ويمكن استخدامها بشكل مرن                 
وتبرز هذه المذكرة ضرورة قيام الهيئة الفرعية بالبت في التقييمات القادمة            .    ألغراض التقييمات التي تجرى مستقبال    

وتشرح .     سواء لكي يأخذ علما بها أو للمصادقة عليها         وطرق النظر في تقييماتها قبل رفعها إلى مؤتمر األطراف،         
المذكرة كذلك خيارات اشتراك أمانة االتفاقية في التقييمات التي تجريها هيئات أخرى، ولتعزيز القدرة الوطنية لدى                  

 .البلدان النامية للقيام بالتقييمات

 ات مقترحـةـتوصي

 :والتكنولوجية في أن توصي مؤتمر األطراف بما يليقد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

  على العملية المرنة إلجراء التقييمات العلمية على النحو الموضح في المرفق بهذه الوثيقة؛أن يصادق )أ(

 األطراف والحكومات األخرى إلى استخدام نتائج واستنتاجات التقييمات العلمية المنفذة،             أن يدعو  )ب(
 ؛٢٠١٠ة في إطار االتفاقية، وخصوصا في سياق عملها لتحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام وطرق التقييم المعد

، والواردة في   ٢٠١٠ بقائمة التقييمات التي يمكن للهيئة الفرعية القيام بها حتى عام             أن يأخذ علما   )ج(
لبرنامج العمل المتعدد السنوات   ، كجزء من استعراض متعمق لبرامج العمل وفقا          الحالية المذكرةمن    ألف  –القسم الثالث   

 لالتفاقية؛

 األطراف والحكومات األخرى على تقديم الخبرة والدعم المالي لتقييمات الهيئة الفرعية؛             أن يشجع  )د(
 المنظمات والجمعيات المهنية والمبادرات ذات الصلة إلى المشاركة في تلك التقييمات، من خالل اإلسهام                 وأن يدعو 

ات ذات العالقة، ومن خالل مساعدة األطراف والحكومات األخرى على الصعيدين الوطني أو                بالمعلومات والبيان 
 .اإلقليمي بشأن جمع البيانات

 األطراف والحكومات األخرى واالتفاقيات والمنظمات ذات الصلة، عند إجراء التقييمات            أن يدعو  )ه(
التي تغطيها االتفاقية، لتشجيع مشاركة ممثلي االتفاقية       المتصلة بالمجاالت المواضيعية والقضايا الشاملة لعدة قطاعات        

 . تنظر فيه الهيئة الفرعيةيوإعداد تقرير تجميعي محدد للتنوع البيولوجي لك
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   مقدمـة-أوال 

، إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية         ٥/٢٠المقرر   من   ٢٦الفقرة  طلب مؤتمر األطراف، في       -١
مشورتها ها عملها العلمي والتقني والتكنولوجي بغية تحسين نوعية         والتكنولوجية مواصلة تحسين الطريقة التي تجري ب      

 :، بما يليكما طلب مؤتمر األطراف من الهيئة الفرعية أن تقوم، ضمن أمور أخرى.  المقدمة لمؤتمر األطراف

أو االشتراك  التقييمات العلمية   بضطالع   الكفيلة باال  واألساليبمواصلة تطوير اإلجراءات    وتحديد   )أ(
 عتبارات المشاركة والفعالية والتكاليف؛استفادة من الموجود منها، مراعية ن ذلك الزما، أو االا كما، حيثفيها

 ؛الرائدة بعدد محدود من مشاريع التقييم العلمي االضطالع )ب(

م ـأن تصمي ـراف بش ـورة إلى األط  ـم العلمي، وإسداء المش   ـمواصلة تطوير منهجياتها للتقيي    )ج(
 العلمي؛م وتنفيذ التقيي

في إطار  وذلك  ،   وتحديثها بصورة منتظمة   حتياجات من المعلومات  تحديد األولويات في التقييم واال     )د(
 .برنامج عملها

، إرشادات بخصوص الطلب الموجه إليها من مؤتمر األطراف في          ٦/٥وقدمت الهيئة الفرعية، في التوصية       -٢
 ة توصيات اجتماع تبادل اآلراء الذي عقد في أوسلو             أعاله، مع مراعا    ١من الفقرة    )  ج(الفقرة الفرعية    

(UNEP/CBD/SBSTTA/6/9/Add.1)،            عن إجراءات الشروع في التقييمات العلمية وإعدادها وتنفيذها واستخدامها 
وأكدت الهيئة  .    والنهوج التي سيتم النظر فيها    )  ٦/٥ من التوصية    ١في الفقرة   (واإلبالغ عنها، وأوردت المعايير     

كذلك على أهمية التقييمات العلمية في اإلسهام في بناء القدرة وتعزيز المؤسسات، وتشجيع التعاون العلمي                 الفرعية  
 .والتعليم والتوعية الجماهيرية

 :وقررت الهيئة الفرعية في نفس التوصية القيام بما يلي -٣

ات التالية  ـ الموضوع اختبار نطاق من الطرق واآلليات إلجراء التقييمات وإحراز التقدم في تقييم            )أ(
تأثيرات األنواع الغريبة الغازية،    )  ٢(الوضع القائم واالتجاهات في مجال التنوع البيولوجي للغابات،         )  ١:  (ذات األولوية 

 .الصالت بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ) ٣(و 

يكولوجية للمياه الداخلية، البيولوجي لألنظمة اإلالتنوع ) ١(إعداد طرق للتقييم السريع بالنسبة لكل من       )ب(
 .البيولوجي البحري والساحليالتنوع ) ٢(و 

استجابة لطلب الهيئة الفرعية، اتخذ األمين التنفيذي الترتيبات الضرورية إلجراء التقييمات الرائدة وإعداد                -٤
أ، كأمر ذي أولوية، بتقييم     وفيما يتعلق باألنواع الغريبة الغازية، قرر األمين التنفيذي أن يبد          .    طرق التقييم السريع  

 .التأثيرات االجتماعية واالقتصادية والبيئية للتنوع البيولوجي للجزر واألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية

العمليات المتبعة في إجراء التقييمات الرائدة، وفي إعداد طرق التقييم          الية  حالالمذكرة  يلخص القسم الثاني من      -٥
 .سم الثالث استنتاجات بالنسبة لترتيبات إجراء التقييمات في المستقبلوترد في الق.  السريع
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 التقييمات الرائدة وإعداد طرق التقييم السريعإجراء العمليات المتبعة في   –ثانيـا 

بالرغم من وجود اختالفات محتملة بين المراحل التفصيلية لكل واحد من عمليات التقييم الرائدة، إال أنها اتبعت                  -٦
 :ا ما يليهالعادة عددا من الخطوات بما فيفي 

 ؛االعتراف بالحاجة إلى إجراء التقييم وتحديد صالحياته )أ(

 ؛إعداد وثيقة أو وثائق أساسية أو مذكرة من األمين التنفيذي )ب(

 النظر في التقييم من جانب فريق مخصص من الخبراء التقنيين أو فريق من الخبراء؛ )ج(

 سع من جانب النظراء؛إجراء استعراض أو )د(

 بحث الموضوع في الهيئة الفرعية؛ )ه(

 . وتطبيق النتائج وتحديد الفجوات المحتملة مستقبالالمعاست )و(

.  وتصف الفقرات التالية الخطوات الرئيسية لكل عملية من عمليات التقييم الرائدة وإعداد طرق التقييم السريع                -٧
 :مخصص من الخبراء التقنيينالفريق م معلومات عن تكاليف اجتماعات ال هذه الخطوات كما يقد)١(ويلخص الجدول 

  التنوع البيولوجي للغاباتالوضع القائم واالتجاهات في مجال  -ألف 

 لتكليفاإصدار   -١

الوضع القائم  ، أن تقدم المشورة عن      ٤/٧ من المقرر    ١٢طلب مؤتمر األطراف من الهيئة الفرعية، في الفقرة          -٨
التنوع البيولوجي للغابات، وأن تحدد الخيارات بالنسبة لحفظ التنوع البيولوجي واستعماله               في مجال     واالتجاهات
وباإلضافة إلى ذلك، يتضمن برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي، المتضمن في الملحق لذلك المقرر، العديد       .    المستدام

ل شامل للطرق التي تؤثر فيها األنشطة البشرية على التنوع           من األنشطة المحددة والمتعلقة بالتقييم، مثل إجراء تحلي        
 بشأن التقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمل للتنوع البيولوجي للغابات، حدد            ٥/٤وفي المقرر   .    البيولوجي للغابـات 

مثل تأثير حرائق   مؤتمر األطراف أيضا العديد من القضايا ذات األولوية التي ربما احتاجت إلى إجراء تقييمات محددة،                
الغابات الجامحة والتي تحدث بفعل اإلنسان، وحصد موارد الغابات بخالف األخشاب، وتغير المناخ على التنوع                   

 .البيولوجي للغابات

 من  ٤لمساعدة الهيئة الفرعية في عملها بشأن التنوع البيولوجي للغابات، أنشأ مؤتمر األطراف، في الفقرة                  -٩
 .من الخبراء التقنيين للتنوع البيولوجي للغابات، فريق مخصص ٥/٤مقرره 

   إعداد وثيقة أساسية-٢

لتسهيل عمل فريق الخبراء التقنيين المخصص، أعد األمين التنفيذي مسودة وثيقة أساسية، بالتعاون مع منظمة                -١٠
 الفصل الخاص بقيم التنوع     وُأعد.    األغذية والزراعة لألمم المتحدة، بالنسبة للقسم الخاص بالموارد الجينية للغابات          

 .البيولوجي للغابات بمساعدة خبير استشاري
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   بحث الموضوع في فريق الخبراء التقنيين المخصص-٣

كانون / ديسمبر ١تشرين الثاني إلى    / نوفمبر ٢٧اجتمع فريق الخبراء التقنيين المخصص في مونتريال من           -١١
، ونظم اجتماعا واحدا    ٢٠٠١نيسان  / ابريل ٢٧ إلى   ٢٣ندبرة من   ، بدعم مالي من الحكومة الكندية، وفي ا       ٢٠٠٠األول  

ونظر الفريق في .  حضره فقط عدد قليل من األعضاء في فترة ما بين الدورات، بدعم مالي من حكومة المملكة المتحدة            
تعلقة بمختلف  وكانت عضوية الفريق تمثل نطاقا واسعا من الخبرات الم        .    مسودة الوثيقة األساسية التي أعدتها األمانة     

جوانب التنوع البيولوجي للغابات، بما في ذلك خبراء معينون من الحكومات في مجال التنوع البيولوجي للغابات من                   
جميع أقاليم األمم المتحدة، وممثلون لمنظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية، ومكتب الهيئة الفرعية للمشورة                 

 .ر اجتماع ادنبرة مسؤول مهمته تسهيل المناقشاتالعلمية والتقنية والتكنولوجية، وحض

وفي اجتماع مونتريال، أحرز الفريق تقدما في تنفيذ مهمته ولكنه احتاج للقيام بأعمال خالل فترة ما بين                     -١٢
واقتضى األمر إنشاء   .    الدورات، وإلى اجتماع ثان وذلك نظرا لنطاق المواضيع والقضايا التي تطلب األمر النظر فيها             

إلدخال تحسينات إضافية على نتائج االجتماع الثاني لفريق الخبراء، واجتمعت هذه اللجنة في مقر أمانة             "  جنة صياغة   ل "
وواصلت هذه اللجنة عملها لإلعداد من      .    حزيران/االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في مونتريال في شهر يونيو         

 الخبراء، وذلك خالل شهري      فريق، وبتعليقات من بقية أعضاء        الصيغة النهائية للوثائق بالتراسل اإللكتروني      
 .٢٠٠١تموز /حزيران ويوليو/يونيو

   االستعراض األوسع من جانب النظراء-٤

.  جرى استعراض مسودة هذا التقرير خارجيا، وبدأ أوال باستعراض من جانب مجموعة مختارة من المراجعين           -١٣
ونتيجة لعمل فريق   .    لى شبكة االنترنت لكي يعلّق عليه المجتمع العلمي األوسع        وتم بعدها وضعه على موقع االتفاقية ع      

 : وهيالخبراء وعملية االستعراض من جانب النظراء، جرى إعداد ثالث وثائق

 الذي احتوى، ضمن أمور     (UNEP/CBD/SBSSTA/7/6)تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص       )أ(
ائم واالتجاهات والتهديدات في مجال التنوع البيولوجي للغابات والخيارات          أخرى، على موجز الستعراض الوضع الق     

 ؛واالجراءات ذات األولوية لبرنامج العمل في هذا الصدد

لتنوع البيولوجي للغابات بالعالقة إلى      في مجال ا  الوضع القائم واالتجاهات والتهديدات الرئيسية        )ب(
ولوجي للغابات، تشغيل األنظمة اإليكولوجية للغابات والسلع والخدمات المتصلة         الوضع القائم للتنوع البي   :  القضايا التالية 

بها، والتهديدات الرئيسية للتنوع البيولوجي للغابات، واتجاهات التنوع البيولوجي للغابات                         
(UNEP/CBD/SBSSTA/7/INF/3)؛ 

ة لحفظ التنوع   مجموعة المصفوفات المستخدمة في تحديد الخيارات واالجراءات ذات األولوي            )ج(
 .(UNEP/CBD/SBSSTA/7/INF/4)البيولوجي للغابات واستعماله المستدام 
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   بحث الموضوع في الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية-٥

 ورحبت  (UNEP/CBD/SBSSTA/7/6)نظرت الهيئة الفرعية في تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص            -١٤
، أوصت الهيئة الفرعية مؤتمر األطراف بأن يرحب بتقرير فريق الخبراء وأن يأخذ علما بتقييم               ٧/٦  وفي توصيتها .    به

الوضع القائم واالتجاهات والتهديدات الرئيسية في مجال التنوع البيولوجي للغابات المذكورة في التقرير، وأن يعتمد                 
 .برنامج عمل موسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات

  وتطبيق النتائج وتحديد الفجوات المحتملة مستقبال  استعمال-٦

، بتقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالتنوع البيولوجي         ٦/٢٢رحب مؤتمر األطراف، في مقرره       -١٥
رة للغابات، وأخذ علما بتقييم الوضع القائم واالتجاهات والتهديدات الرئيسية في مجال التنوع البيولوجي للغابات المذكو               

 .في التقرير، واعتمد برنامج عمل موسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات استنادا إلى تقرير فريق الخبراء

شر الجزء الموضوعي من تقرير فريق الخبراء بشأن الوضع القائم واالتجاهات والتهديدات في مجال التنوع               نُ -١٦
وع البيولوجي للغابات في سلسلة المطبوعات التقنية لالتفاقية        البيولوجي للغابات والقسم من التقرير الذي يعالج قيم التن         

 من سلسلة المطبوعات ٧ومما يذكر، أن الوثيقة رقم .   على التوالي٤ و ٧المتعلقـة بالتنـوع البيولـوجي تحت رقمي 
 . الطلب عليهازديادقد أعيد طبعها استجابة ال) الوضع القائم واالتجاهات(التقنية 

 إليكولوجية واالجتماعية واالقتصادية لألنواع الغريبة الغازية على األنظمة اإليكولوجية للجزر  اآلثار ا-باء 

   االعتراف بالحاجة إلى إجراء تقييم وإصدار تكليف-١

، قرر االجتماع السادس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، في             ٢٠٠١آذار  /في مارس  -١٧
الصادر عن مؤتمر األطراف، بعدد من      )   ب ٢٩الفقرة    (٥/٢٠، القيام، وفقا للمقرر     ٦/٥ التوصية    من ٩ و   ١الفقرتين  

تأثيرات األنواع  التقييمات الرائدة بشأن القضايا الراهنة ذات األولوية، والتي تشمل، ضمن أمور أخرى، تقييمات بشأن                
 .الغريبة الغازية

التي قام فيها مؤتمر األطراف بحث األطراف          ٦/٢٣1رر   من المق  ٢٤قدمت توجيهات إضافية في الفقرة        -١٨
والحكومات األخرى والمنظمات المختصة على القيام بتقييمات وعلى تشجيع القيام بتقييمات بشأن أمور من بينها تأثير                 

لغريبة الغازية،  ، والتأثيرات االجتماعية واالقتصادية الناشئة عن األنواع ا        التنوع البيولوجي  األنواع الغريبة الغازية على   
وفي نفس الوقت، أقر مؤتمر األطراف بأن األنواع الغريبة          .    وال سيما التأثيرات على المجتمعات األصلية والمحلية       

الغازية تشكل أحد التهديدات الرئيسية للتنوع البيولوجي، خصوصا في األنظمة اإليكولوجية المعزولة جغرافيا وعن                
ات وفي تقارير المشروع  ).     من المبادئ الموجهة   –القسم ثانيا   ( النامية الصغيرة    مسيرة التطور، مثل الدول الجزرية    

                                                 
 ونوه بأنه ال يعتقد أن مؤتمر األطراف         المقـررناء العمليـة التي أدت إلى اعتمـاد هذا         قدم أحد الممثليـن اعتراضا أث      ١

وأعرب بضعة ممثلين عن تحفظات على .   أن يعتمد اقتراحا أو نصا مع وجود اعتراض رسمي عليه      – بصفة مشروعة    –يستطيع  
وتسري هذه المالحظة على    ).    ٣٢٤-٢٩٤قرات  ، الف (UNEP/CBD/COP/6/20)انظر  (االجراءات التي أدت إلى اعتماد المقرر       

 . في كل أجزاء هذه الوثيقة٦/٢٣جميع اإلشارات للمقرر 
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، قرر  )UNEP/CBD/SBSTTA/7/3/Add.1   و UNEP/CBD/SBSTTA/7/3(ة الفرعية   اع السابع للهيئ  المعدة لالجتم 
 للجزر، وفي المجاالت    األمين التنفيذي، آخذا بعين االعتبار أهمية األنواع الغريبة الغازية في األنظمة اإليكولوجية             

عن (المواضيعية األخرى، وخصوصا األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية والمناطق البحرية، قرر البدء بدراستين                
.  ، في ضوء الموارد المتاحة في ذلك الوقت       )تأثيرات التنوع البيولوجي للجزر وعن األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية        

تنوع البيولوجي للجزر إلى االعتراف بضعف األنظمة اإليكولوجية للجزر أمام غزوات األنواع             ويستند التركيز على ال   
الغريبة، والطلب بإيالء اهتمام خاص للجزر الصغيرة الذي ورد في تقرير المشروع بشأن التقييمات الرائدة في التقرير                 

 .المرحلي حول عمليات التقييم الجارية

   إعداد الوثيقة األساسية-٢

 ٢٠٠١ الصادرة عن الهيئة الفرعية، كلف األمين التنفيذي في عام             ٦/٥استجابة لهذا المقرر وللتوصية       -١٩
، بالعمل مع األطراف والهيئات األخرى لتجميع دراسات حالة عن التأثير            (GISP)البرنامج العالمي لألنواع الغريبة     

ومما يذكر  .     مع االهتمام بالجزر الصغيرة بوجه خاص      اإليكولوجي واالجتماعي واالقتصادي لألنواع الغريبة الغازية     
وارد في التقرير المرحلي عن عمليات التقييم الجارية               مانة   األأن تقرير المشروع المقدم من           

(UNEP/CBD/SBSTTA/7/3). 

عم ، بد٢٠٠٢تشرين األول / أكتوبر١٩ و ١٨في في هونولولو، هاواي، نظم البرنامج العالمي لألنواع الغريبة       -٢٠
، اجتماعا للتشاور على مستوى الخبراء بشأن التأثيرات         (USAID)مالي إضافي من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية         

اإليكولوجية واالجتماعية واالقتصادية لألنواع الغريبة الغازية على األنظمة اإليكولوجية للجزر الستعراض التأثيرات             
وشارك في هذه   .    نواع الغريبة الغازية على األنظمة اإليكولوجية للجزر        االجتماعية واالقتصادية والبيولوجية لأل    

 (IUCN) بلدان، باإلضافة إلى البرنامج العالمي لألنواع الغازية، واالتحاد العالمي للحفظ            ١٠ خبيرا من    ١٧المشاورات  
لخبـرة الجماعيـة في   ،  مع ا   (UNEP-WCMC)والمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة           

ويمكن االطالع على التقريـر الكامل لهذا االجتمـاع في موقع االتفاقيـة           .    مجال األنظمـة الجزرية حول العالـم    
 Reaser. Jamie Kحـرر التقريـر     (doc.en-report-gisp-ais/ref/doc/org.biodiv.www://httpعلى االنتـرنـت   

 ).Laura Meyersonو 

   االستعراض األول من جانب النظراء-٣

قدم القسم الذي يغطي التقييم في التقرير الذي أعدته أمانة البرنامج العالمي لألنواع الغازية لكي يستعـرضه                  -٢١
 في التقييمـات الرائدة بشـأن      –هو مالئم    حسبما   –النظراء، وأدخلت تعليقات الجهات التي أجرت االستعراض         

التأثيـر االجتمـاعي واالقتصـادي لألنواع الغريبـة الغازيـة على األنظمة اإليكولوجيـة للجزر                    
(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/33). 
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   بحث الموضوع في الهيئة الفرعية-٤

ة الفرعية في اجتماعها التاسع في        دم التقرير المنقح الذي يحتوي على تعليقات المراجعين إلى الهيئ            قُ -٢٢
 .، وذلك لغرض العلم بهUNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/33 في الوثيقة ٢٠٠٣تشرين الثاني /نوفمبر

   االستعراض األوسع من جانب النظراء-٥

، عقد األمين التنفيذي دورة ثانية الستعراض التقرير، ضمت بوجه خاص جميع نقاط             ٢٠٠٤أيلول  /في سبتمبر  -٢٣
 التابعة للهيئة الفرعية والخبراء المعنيين باألنواع الغريبة الغازية الذين تشملهم قائمة خبراء االتفاقية المتعلقة                االتصال

 .ومن المقرر أن تنشر الوثيقة المنقحة في سلسلة المطبوعات التقنية لالتفاقية.  بالتنوع البيولوجي

 ستقبال  استخدام وتطبيق النتائج وتحديد الفجوات المحتملة م-٦

دمجت عناصر من تقرير التقييم في الوثيقة بشأن الوضع القائم واالتجاهات والتهديدات في مجال التنوع                  ُأ -٢٤
عدت لفريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالتنوع        التي أُ   (UNEP/CBD/AHTEG-IB/1/3)البيولوجي للجزر   
 األلفية لتقييم األنظمة اإليكولوجية   خيرة عدة مرات في تقرير      وقد وردت إشارات إلى هذه الوثيقة األ      .    البيولوجي للجزر 

 .عن األنظمة الجزرية

 الجتماعي واالقتصادي لألنواع الغريبة الغازية على المياه الداخليةاو  التأثير اإليكولوجي -جيم 

   االعتراف بالحاجة إلى إجراء تقييم وإصدار تكليف-١

 الصادرة عن الهيئة الفرعية أيضا على إجراء تقييم للتأثير اإليكولوجي           ٦/٥من التوصية   )  د  (٦نصت الفقرة    -٢٥
وكان األمين التنفيذي هو الذي اختار موضوع       .    واالجتماعي واالقتصادي لألنواع الغريبة الغازية على المياه الداخلية       

نظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية مع     ويتفق التركيز على األ   ).     أعاله ٤انظر الفقرة   (األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية     
دراسات حالة  لهيئة الفرعية   أن تعد ا   مؤتمر األطراف    افيه  طلبي  تال  ٤/٤  المقررالمرفق األول ب  من  )  ٦)  (ج  (٨الفقرة  

ه، عن أمثلة تأثيرات األنواع الغريبة الغازية على األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية ، ال سيما على مستوى مساقط الميا                 
 .ومستجمع األمطار وحوض النهر

   إعداد الوثيقة األساسية-٢

 لقيادة عملية التقييم، والعمل مع       ٢٠٠١ في عام    (GISP)تم التعاقد مع البرنامج العالمي لألنواع الغازية          -٢٦
لة إعادة  وبينما كان البرنامج العالمي يمر بمرح     .    األطراف والهيئات األخرى إلضفاء منظور دولي على هذه المسألة         

  ضعت ترتيبات للتعاقد من الباطن مع مؤسسة حفظ الطبيعة          هيكلة، فقد و(Nature Conservancy)    .   وساعد هذا التقييم
فريق من الخبراء التقنيين وخبراء السياسة الذين حضروا اجتماعا للمشاورات التقنية باستضافة البرنامج العالمي                  

 .٢٠٠٣تموز /ي يوليوومؤسسة حفظ الطبيعة في واشنطن العاصمة ف
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   استعراض من جانب فريق الخبراء واستعراض أوسع من جانب النظراء-٣

وقُدم تقرير التقييم المنقح    .    ٢٠٠٤تموز  /خضع تقرير التقييم الستعراض من جانب النظراء خالل شهر يوليو          -٢٧
قية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ونقاط     إلى دورة ثانية من االستعراض المفتوح، شارك فيه خبراء من قائمة خبراء االتفا            

 .٢٠٠٤تشرين األول /االتصال الوطنية خالل أكتوبر

   استعراض الموضوع في الهيئة الفرعية-٤

يجري حاليا إعداد التقرير المنقح الذي يشتمل على تعليقات من المراجعين تمهيدا لتقديمه إلى االجتماع العاشر                 -٢٨
ومن المخطط أيضا نشر التقرير في سلسلة المطبوعات التقنية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع            .    يةللهيئة الفرعية كوثيقة إعالم   

 .البيولوجي

 الصالت بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ  -دال 

   االعتراف بالحاجة إلى إجراء تقييم وإصدار تكليف-١

ف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي       مؤتمر األطرا  شار، أ ٢٠٠٠في اجتماعه الخامس المنعقد في عام        -٢٩
إلى التفاعالت بين تغير المناخ وحفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام في عدد من المجاالت المواضيعية والشاملة                

) ٥/٤المقرر (والتنوع البيولوجي للغابات ) ٥/٣المقرر (لعدة قطاعات، بما في ذلك التنوع البيولوجي البحري والساحلي        
 (UNFCCC)وحث على تعزيز التعاون مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ             )  ٥/١٥(والتدابير الحافزة   

 ).٥/٢١المقرر (حول هذه األمور وفي المجال المواضيعي للتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة 

أن تنظر في تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي          طلب مؤتمر األطراف من الهيئة الفرعية بالتحديد          -٣٠
للغابات، وأن تعد مشورة علمية من أجل إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفيذ االتفاقية االطارية وبروتوكول                   

ا ودعا مؤتمر األطراف إلى ضرورة القيام بهذ       ).    ٢٠-١٦ والفقرات من    ١١، الفقرة   ٥/٤المقرر  (كيوتو التابع لها    
.  (IPCC)العمل بالتعاون مع الهيئات المختصة التابعة لالتفاقية االطارية والفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ               

عي الفريق الحكومي الدولي بصفة خاصة إلى اإلسهام في عملية التقييم بإعداد وثائق من بينها ورقة تقنية عن تغير                    ود
، صرح مكتب الفريق الحكومي الدولي بإصدار التقرير بشأن تغير المناخ           ٢٠٠٢م  وفي عا .    المناخ والتنوع البيولوجي  

 ).الورقة التقنية الخامسة بصدد تغير المناخ والتنوع البيولوجي(والتنوع البيولوجي 

   مذكرة من األمين التنفيذي-٢

قة بشأن الصالت بين التنوع      خطوطا عريضة للوثي   ،أعد األمين التنفيذي، بالتعاون مع الفريق الحكومي الدولي        -٣١
 .البيولوجي وتغير المناخ

   فريق الخبراء التقنيين المخصص-٣

.  ، قررت الهيئة الفرعية إجراء تقييم أوسع للصالت بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ             ٥/٤استجابة للمقرر    -٣٢
فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني       ٦/٧ من التوصية    ١وتحقيقا لهذا الهدف، أنشأت الهيئة الفرعية، في الفقرة          
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بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ، وقدمت مشورة إلى الفريق، ودعت أمانة االتفاقية االطارية بشأن تغير المناخ واالتفاقية                

لمي بشأن األنواع المهاجرة، واتفاقية رامسار، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، وفريق الخبراء االستشاري الع              
والتقني التابع لمرفق البيئة العالمية، ومنتدى األمم المتحدة للغابات وغير ذلك من المنظمات ذات الصلة، دعتها إلى                   

 .اإلسهام في هذا العمل

تكون الفريق من خبراء في مجاالت التنوع البيولوجي وتغير المناخ من جميع أقاليم األمم المتحدة، ورشحتهم                  -٣٣
راء من االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ،               الحكومات من بين خب   

باإلضافة إلى خبراء من منظمات غير حكومية، ومجتمعات أصلية ومحلية، وكذلك من أمانة الفريق الحكومي المعني                 
كانون / يناير ٢٥ إلى   ٢١أوال في هلسنكي من     :  راتواجتمع الفريق ثالث م   .    بتغير المناخ وأمانة االتفاقية االطارية    

 ١٦ إلى   ١٣، وأخيرا مرة أخرى في هلسنكي من        ٢٠٠٢أيلول  / سبتمبر ١٣ إلى   ٩، ثم في مونتريال من      ٢٠٠٢الثاني  
 ٢٠٠٣كانون الثاني   /وعقد اجتماع لفريق مصغر فيما بين الدورات في واشنطن العاصمة في يناير           .    ٢٠٠٣أيار  /مايو

.  ٢٠٠٣أيار  /لتقرير الرئيسيين، لالنتهاء من إعداد التقرير قبل المراجعة األخيرة في الفريق الكامل في مايو             ضم مؤلفي ا  
وخالل فترة ما بين الدورات، قام أعضاء الفريق بنشاط كبير، وخالل هذه االجتماعات، استعرض فريق الخبراء                    

ستعراض التقييم الثالث للفريق الحكومي الدولي المعني       التقارير ذات الصلة ومن بينها على سبيل المثال ال الحصر، ا           
بتغير المناخ والتقرير التقني بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي الصادر عن الفريق الحكومي الدولي، والتقرير                  

ومول كل هذه االجتماعات حكومة     .    (LULUCF)الخاص بشأن استخدام األراضي وتغير استخدام األراضي والحراجة         
 .فنلندا

   االستعراض األوسع من جانب النظراء-٤

، وضعت مسودة تقرير على موقع االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي           ٢٠٠٣أيار  /شباط ومايو /بين فبراير  -٣٤
على االنترنت، ووزعت الستعراضها من جانب النظراء ومن بينهم األطراف والحكومات األخرى، والمنظمات غير                

ونظر فريق الخبراء في اجتماعه الثالث في اآلراء والتعليقات التي نتجت عن              .    تمع العلمي األوسع  الحكومية والمج 
وتم تسلم مدخالت أخرى خالل اجتمـاع جانبي عقد خالل الدورة الثامنة عشـرة للهيئـة               .    عملية االستعـراض 

أن تغير المناخ في     ـالمتحدة االطارية بش  الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة التفاقية األمم            
 .٢٠٠٣حزيران /يونيو

 بحث الموضوع في الهيئة الفرعية  -٥

 إلى الهيئة UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/12)   و   (UNEP/CBD/SBSTTA/9/11 دم التقرير النهائي  قُ -٣٥

تغير المناخ وإلى الهيئة الفرعية للمشورة      والتكنولوجية التابعة لالتفاقية االطارية بشأن        الفرعية المعنية بالمشورة العلمية   
وفي اجتماعها التاسع، رحبت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية            .    العلمية والتقنية والتكنولوجية  

 .بالتقرير وقدمته إلى مؤتمر األطراف كمشورة علمية وكأساس للعمل المستقبلي
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 الفجوات المحتملة مستقبال  استعمال وتطبيق النتائج وتحديد -٦

، بالتقرير باعتباره مشورة علمية، ودعا األطراف       ٢٠٠٤رحب مؤتمر األطراف، في اجتماعه السابع في عام          -٣٦
والحكومات األخرى والمنظمات الدولية وغيرها من الهيئات أن تستخدم التقرير للتشجيع على أوجه التضافر على                  

شر ونُ.    المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ واالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي         المستوى الوطني بين اتفاقية األمم       
شباط /ومنذ فبراير .     في سلسلة المطبوعات التقنية لالتفاقية     ١٠أيضا التقرير النهائي المقدم إلى الهيئة الفرعية تحت رقم          

 من تقييم الردود على تقييم      ١٣ للفصل رقم    ، كان تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص بمثابة مصدر أساسي         ٢٠٠٤
الصادرة    275 85 202و   204 41 200، ولتقارير البحوث رقم     )الردود المتعلقة بتغير المناخ   (النظام اإليكولوجي لأللفية    

ي في  عن وزارة البيئة وحفظ الطبيعة والسالمة النووية التابعة للحكومة األلمانية والتي تعالج إدماج التنوع البيولوج                
وباإلضافة إلى ذلك، قدم التقرير مدخالت إلى فريق الخبراء االستشاري العلمي والتقني التابع      .    أنشطة التنوع البيولوجي  

 .في عمله بصدد استغالل الصالت بين المجاالت الرئيسية ألنشطة مرفق البيئة العالمية (STAP)لمرفق البيئة العالمية 

 تقنيين مخصص إلحراز تقدم في عمل فريق الخبراء التقني السابق المعني             وهناك خطط إلنشاء فريق خبراء     -٣٧
بالتكييف، وترجمة نتائجه إلى إرشادات ملموسة بغية إعداد األنشطة التي تهدف إلى التخفيف من تغير المناخ والتكيف                  

 . مع مراعاة الصالت بين التنوع البيولوجي وتدهور األراضي أيضا،معه

 السريع للتنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية  طرق التقييم -هاء 

   االعتراف بالحاجة إلى إجراء تقييم وإصدار تكليف-١

، ٤/٤المقرر  (من برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية           )  ب  (٨في الفقرة    -٣٨
يئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تضع خطة عمل           ، طلب مؤتمر األطراف من اله     )المرفق األول 

بصدد األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية، التي يجب أن تشمل، ضمن أمور أخرى، إعداد وتوزيع مبادئ إرشادية                   
.  ولوجية للمياه الداخلية  يك اإل إقليمية للتقييم السريع للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية وذلك بالنسبة لمختلف أنواع األنظمة            

 من برنامج العمل، طلب مؤتمر األطراف ضرورة إيالء اهتمام خاص، لدى إعداد منهجيات التقييم             ٧ و   ٦وفي الفقرتين   
السريع، إلى التعاون المبكر مع الدول الجزرية الصغيرة، وأقاليم بعض الدول التي تعاني فيها األنظمة اإليكولوجية للمياه     

 .ة من كارثة بيئيةالداخلي

لالتفاقية المتعلقة بالتنوع   )  ٢٠٠٦-٢٠٠٢(من خطة العمل الثالثة المشتركة       )  ج(و  )  أ  (١٠في الفقرة    -٣٩
وافقت ،  (UNEP/CBD/COP/6/INF/14)  )١٩٧١رامسار، إيران،     (البيولوجي، واالتفاقية بشأن األراضي الرطبة     
ارشادية تقنية عن التقييم السريع للتنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية          أمانتا االتفاقيتين على القيام معا بإعداد مبادئ        

للمياه الداخلية، للنظر فيها واعتمادها من جانب االتفاقيتين، والسعي إلى التأكد من استخدام االرشادات واألدوات التقنية                 
ملهما ولتلبية احتياجات األطراف فيها،      لتنفيذ برنامجي ع   ، حسبما هو مالئم   ،المتاحة من االتفاقية األخرى، استخدامها    

 .وخصوصا من خالل توفير االرشادات المنسقة
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   مذكرة من األمين التنفيذي-٢

 (Conservation International)لتسهيل إعداد المبادئ اإلرشادية، كلف األمين لتنفيذي مؤسسة الحفظ الدولية            -٤٠
وبعد .    بيولوجي للمياه الداخلية وإعداد مبادئ إرشادية لتطبيقها       بإعداد معلومات عن طرق التقييم السريع للتنوع ال        

 عن طرق التقييم    )UNEP/CBD/EM-RAIW/1/2(عدت مسودة وثيقة    االستعراض من جانب النظراء والتنقيح، أُ      
 .السريع للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية والمبادئ اإلرشادية لتطبيقها، وذلك كوثيقة أساسية الجتماع للخبراء

   النظر في الموضوع من جانب فريق للخبراء-٣

عقد األمين التنفيذي بعد ذلك اجتماعا للخبراء، بالتعاون مع مكتب اتفاقية رامسار، إلعداد هذه المبادئ                    -٤١
، مع مشتركين مختارين من بين      ٢٠٠٢كانون األول   / ديسمبر ٤ إلى   ٢قد االجتماع في مونتريال من      وع.    اإلرشادية
وحضر .    ذين رشحتهم نقاط االتصال الوطنية التابعة التفاقية رامسار واالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي            الخبراء ال 

وقام مسؤول من مؤسسة الحفظ     .    االجتماع أيضا مندوبون عن منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة          
 .الدولية بمساعدة األمانة

 عية  بحث الموضوع في الهيئة الفر-٤

دمت التفاصيل اإلجرائية والتقرير الموضوعي الجتماع الخبراء المعني بالطرق والمبادئ اإلرشادية للتقييم             قُ -٤٢
السريع للتنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية، قُدمت إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية                  

.  (UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/5) و   (UNEP/CBD/SBSTTA/8/8/Add.5)  ا الثامن اجتماعهة في   والتكنولوجي
وأوصت الهيئة الفرعية مؤتمر األطراف أن يرحب بالتقرير ودعوة األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات                 

 .المختصة الستخدام المبادئ اإلرشادية وتطبيقها

   استعمال وتطبيق النتائج وتحديد الفجوات المحتملة مستقبال-٥

حب مؤتمر األطراف بتقرير اجتماع الخبراء المعني بالمبادئ اإلرشادية بشأن التقييم السريع للتنوع                  ر -٤٣
  . اإلرشادية المرفقة به   ئ والمباد (UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/5)البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية       

يانات األساسية أو المرجعية لألنظمة اإليكولوجية للمياه  بفائدة هذه المبادئ اإلرشادية إلنشاء مجموعات من الب       أيضا  وأقر  
الداخلية من أنواع مختلفة، وللتعامل مع الفجوات الخطيرة القائمة في المعرفة بشأن التصنيف العلمي لألنواع الكائنة في                 

 .المياه العذبة وتوزيعها وحالة حفظها

.  التقنية التابعة لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي     ومن المقرر أن تنشر هذه الوثيقة في سلسلة المطبوعات            -٤٤
وتجري األمانة أيضا اتصاال بالمنظمات المختصة المهمة بتنظيم التدريب حول هذه المنهجيات وإعداد مبادئ إرشادية                

 .إقليمية أكثر تحديدا

مقدمة في المبادئ   إلى أن األدوات ال     (UNEP/CBD/SBSTTA/8/8/Add.5)  تقرير اجتماع الخبراء    أشار -٤٥
ردت إشارة إلى األدوات التي ستساعد في غير أنه و.  اإلرشادية تركز على تقييم التنوع البيولوجي على مستوى األنواع     

وباإلضافة إلى  .    تقييم األنظمة اإليكولوجية، وتقدم احدى دراسات الحالة مثاال لتقييم الموئل كبديل للتنوع البيولوجي              
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رشادية ال تتناول النطاق الكامل من القيم االجتماعية واالقتصادية أو الثقافية للتنوع البيولوجي في               ذلك، فإن المبادئ اإل   
ولذلك، فمن الموصى به إيراد مزيد من التفصيل للمبادئ اإلرشادية حتى تتناول             .    األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية   

 .للعناصر االجتماعية واالقتصادية والثقافية للتنوع البيولوجيتقييمات واسعة النطاق لألنظمة اإليكولوجية وتقييمات 

أوصت الهيئة الفرعية أيضا بأن يقوم األمين التنفيذي بإعداد نظام للرصد واإلبالغ لتقييم الخبرات المجمعة                  -٤٦
 .بالنسبة لفائدة المبادئ اإلرشادية وإمكانية تطبيقها

دعم لمساعدتها على بناء القدرة على التقييم السريع للتنوع البيولوجي          وطلبت الدول النامية الجزرية الصغيرة ال      -٤٧
م يتقدعلى  لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية، وعلى تقييم التهديدات للتنوع البيولوجي من األنواع الغريبة الغازية، و              

 .إرشادات عن تنفيذ إجراءات التخفيف

  البحري والساحلي  طرق التقييم السريع للتنوع البيولوجي-واو 

   االعتراف بالحاجة إلى إجراء تقييم وإصدار تكليف-١

، طلب مؤتمر األطراف من الهيئة الفرعية للمشورة العلميـة والتقنية           ٥/٢٠من المقرر   )  أ  (٢٩في الفقرة    -٤٨
العلمية أو  والتكنولوجية أن تحدد، وأن تطور، كلما دعت الحاجـة إلى ذلك، إجراءات وطرق للقيام بالتقييمـات                  

واستجابة لهذا الطلب، اعتمدت الهيئة الفرعية في اجتماعها السـادس .   االشتراك فيها، أو االستفادة من التقييمات القائمة      
، عن تطوير المنهجيات وتحديد الدراسات الرائدة للتقييمات العلمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتنوع                  ٦/٥التوصية  

 .يالبيولوجي البحري والساحل

   مذكرة من األمين التنفيذي-٢

، تقريرا   في اجتماعها السابع   الفرعيةلهيئة  ا، أعد األمين التنفيذي، لنظر      )ج  (٦، الفقرة   ٦/٥استجابة للتوصية    -٤٩
عن مشروع بخصوص إعداد طرق التقييم السريع للتنوع البيولوجي البحري والساحلي، وخصوصا تقييم األنظمة                 

وتقدم هذه  .    ))٢  (، القسم الفرعي  ، المرفق الثاني، القسم ألف    (UNEP/CBD/SBSTTA/7/3اإليكولوجية وتقديرها   
 .الوثيقة أيضا تقريرا مرحليا، يتضمن مسودة لإلرشادات قيد اإلعداد

تمت االستعانة في إعداد اإلرشادات بالمبادئ اإلرشادية التي وضعت خالل اجتماع الخبراء المعني بالطرق                -٥٠
ية الخاصة بالتقييم السريع للتنوع البيولوجي في األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية، وهو االجتماع               والمبادئ اإلرشاد 

 .٢٠٠٢كانون األول / ديسمبر٤ إلى ٢الذي عقد في مونتريال من 

   النظر في الموضوع من جانب فريق للخبراء-٣

.  ٢٠٠٣شباط  /يا خالل شهر فبراير   استعرض مسودة اإلرشادات مجموعة اتصال قامت بأعمالها إلكترون          -٥١
وتضمنت المجموعة مندوبي نطاق واسع من المنظمات أو عمليات التقييم التي تتعامل مع مسائل التنوع البيولوجي                   

 .البحري
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.   نتائج هذا العمل   UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/25 و   UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/13تقدم الوثيقتان    -٥٢

بل كان التركيز بدال من     .    أن قائمة الطرق المقدمة لم يكن القصد منها أن تكون شاملة          وقد ورد في الوثيقة اعتراف ب     
وقد أصبحت هذه   .    ذلك على بروتوكوالت مختارة يمكن أن تطبق على نطاق واسع، ويصاحبها تعليمات تفصيلية              

يان اإلرشادات والطرق على    وطبقا لذلك، وضعت األمانة ب    .    البروتوكوالت متاحة اآلن على نحو متزايد على االنترنت       
 . ومن المتوقع أن يتم تحديث الطرق والبروتوكوالت بانتظام،)org.biodiv.www(موقعها وعنوانه 

  وتطبيق النتائج وتحديد الفجوات المحتملة مستقبالاستعمال  -٤

وجي البحري والساحلي   بينما تختلف الطرق المحددة، فإن اإلرشادات العامة بشأن التقييم السريع للتنوع البيول             -٥٣
ولذلك، يمكن إضافة مرفق خاص بالتنوع       .    مطابقة تقريبا لإلرشادات المعدة لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية         

.  البيولوجي البحري والساحلي إلى الوثيقة التقنية التي ستنشر كجزء من برنامج العمل في مجال المياه الداخلية                    
 .ث قائمة الطرق على موقع االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيوباإلضافة إلى ذلك، سيتم تحدي

 مسحا للتقييمات   (UNEP-WCMC)أجرى المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة             -٥٤
 ٢٠٠٣ني  كانـون الثا /البيئـيـة البحريـة العالميـة واإلقليمـيـة واألنشطـة العلميـة ذات الصلة بهـا في ينايـر          

)/GMA/marine/org.wcmc-unep.www://http(.            وقد حللت هذه الدراسة المعلومات عن التقييمات البيئية البحرية  
على التقييمات  وبالرغم من أن هذا االستعراض الشامل ال يركز بالتحديد           .    المنفذة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي    

البيئات )  ٢(أعالي البحار والمياه العميقة والمفتوحة،      )  ١:  (السريعة، فإنه حدد الفجوات المواضيعية والجغرافية التالية      
.  التفاعالت بين األنظمة البحرية وأنظمة المياه العذبة      )  ٣(البحرية لألمم النامية والدول النامية الجزرية الصغيرة، و          

لمعالجة الفجوات التي حددتها دراسة      )  سواء كانت سريعة أم ال     (ات التقييم المقترحة والجارية      ويمكن تشجيع عملي  
 .المركز العالمي

 استنتـاجــات -ثالثــا 

 التقييم العام لالجراءات والطرق –ألف 

اءات غير أنها سارت بصفة عامة وفقا لإلجر      .    نُفذت التقييمات الرائدة بطرق مختلفة وتحت ظروف متنوعة        -٥٥
  لالجتماع السابع للهيئة الفرعية     التي أعدها التنفيذي    من مذكرة األمين  العامة التي يرد وصفها في المرفق األول          

(UNEP/CBD/SBSTTA/7/3)    .             فقد اعتمدت العملية التفصيلية لكل تقييم رائد، ضمن أمور أخرى، على نطاق التقييم
ن جانب الشركاء المتعاونين، وتوافر الموارد المالية وتوافر المعلومات         واإلطار الزمني للتقييم، واإلجراءات المعتمدة م     

 .ذات الصلة

وفيما يتعلق باإلجراءات والطرق الخاصة بالتقييمات المحتملة مستقبال للهيئة الفرعية، فإن الخطوات المقترحة              -٥٦
 في المرفق   دإلجراء الوار  ا كس أساسا والتي تع المرفق بهذه المذكرة    في القسم الثاني أعاله والتي يرد ملخص لها في           

 .، يمكن أن تعتبر كمرشد عام يطبق بمرونةUNEP/CBD/SBSTTA/7/3  الوثيقةمناألول 
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وثمة خطوة مهمة قد ترغب الهيئة الفرعية في النظر فيها وهي كيف يمكن أن تنظر الهيئة الفرعية في نتائج                     -٥٧
 : كان من المرغوب فيهالتقييمات قبل إحالتها إلى مؤتمر األطراف، وسواء

 ؛أن تأخذ علما بها وتوصي مؤتمر األطراف بأن يأخذ علما بها )أ(

 ؛أن تصادق على التقرير الكامل قبل رفعه إلى مؤتمر األطراف )ب(

 أن تصادق فقط على الموجز التنفيذي قبل تقديم تقرير التقييم إلى مؤتمر األطراف؛ )ج(

ات ات وتحديد الدراس  ر المنهجي  بشأن تطوي  رة األمين التنفيذي  مذك من   ١٠رة  أو، كما ورد في الفق     )د(
تعتمد على مصادقة فريق الخبراء التقنيين المخصص الذي ينشئ لهذا الغرض،             (UNEP/CBD/SBSTTA/6/9)دة  الرائ

 .أو هيئة أخرى تعمل كفريق خبراء للتقييم

: لتقييمـات الرائدة التي أجريـت حتى اآلن     في هذا القسم الختامي، ترد تفاصيل أخرى لتقريـر ما إذا كانت ا            -٥٨
تستجيب لتطلعات الهيئة الفرعية، أي ما إذا كانت هذه التقييمات قد عززت المعرفة الجارية عن القضايا الرئيسية                  )  ١(
لة أنها تُمكّن الهيئة الفرعية من تحديد أو إعداد إجراءات وطرق لتقييماتها المحتم           )  ٢(، و   )٦/٥ من التوصية    ١الفقرة  (

مستقبال، بما في ذلك كيفية مشاركتها في التقييمات العلمية التي تجريها هيئات أخرى، وتسهم في تعزيز القدرات البشرية          
 .في البلدان النامية عند القيام بالتقييمات العلمية

ساس لبرنامج  كان تقييم الوضع القائم واالتجاهات والتهديدات في مجال التنوع البيولوجي للغابات بمثابة األ               -٥٩
ومهد تقييم الصالت بين .  ٦/٢٢العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات الذي اعتمده مؤتمر األطراف في المقرر 

وسوف يتم النظر في تقييم التأثيرات اإليكولوجية       .    التنوع البيولوجي وتغير المناخ، السبيل أمام إعداد إرشادات ملموسة        
لألنواع الغريبة الغازية على التنوع البيولوجي للجزر، وعلى األنظمة اإليكولوجية للمياه             واالجتماعية واالقتصادية   

ويجب أن تلعب طرق التقييمات     .    الداخلية، وذلك أثناء إعداد أو استعراض برامج العمل لكل من هذه الموضوعات            
يولوجي البحري والساحلي دورا مهما في       السريعة للتنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية والتنوع الب         

 . أيضا٢٠١٠رصد االتجاهات في التنوع البيولوجي، في سياق هدف 

 ٢٠١٠التقييمات المحتملة مستقبال والمتعلقة بالشؤون العلمية والتقنية والتكنولوجية حتى عام  –باء 

، بما في ذلك    ٢٠١٠ حتى عام    ، برنامج عمله المتعدد السنوات    ٧/٣١اعتمد مؤتمر األطراف، في المقرر        -٦٠
اجراء استعراض متعمق للعمل الجاري في نطاق المجاالت المواضيعية والقضايا الشاملة لعدة قطاعات والتقارير                 

 للتنوع البيولوجي الهادف إلى تحقيق تخفيض       ٢٠١٠المرحلية بصدد تنفيذ الخطة االستراتيجية، وخصوصا هدف عام         
التنوع البيولوجي على األصعدة العالمية واإلقليمية والوطنية، والغايات األلفية          محسوس في المعدل الجاري لخسارة       

، اعتمد مؤتمر األطراف إطارا لتعزيز تقييم المنجزات والتقدم المحرز في تنفيذ            ٧/٣٠وفي مقرره   .    للتنمية المتصلة بها  
طار من سبعة مجاالت مركزية      للتنوع البيولوجي، ويتكون اإل    ٢٠١٠الخطة االستراتيجية، وبوجه خاص هدف عام        

 .٧/٣٠وأهداف وأهداف فرعية قيد اإلعداد، ومؤشرات ذات الصلة واردة في المرفقين األول والثاني من المقرر 
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 :وبناء عليه، ستقوم الهيئة الفرعية بإعداد تقييمات متعمقة كما يلي -٦١

المبادرة العالمية للتصنيف، قبل    )  ٢(التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الجافة و         )  ١(بشأن   )أ(
 ؛االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف

األنواع الغريبة  )  ٣(االستراتيجية العالمية لحفظ النبات،     )  ٢(التنوع البيولوجي الزراعي،    )  ١(بشأن   )ب(
 التاسع لمؤتمر   نهج النظام اإليكولوجي، قبل االجتماع    )  ٦(الحوافز، و   )  ٥(التنوع البيولوجي للغابات،    )  ٤(الغازية،  
 ؛األطراف

االستعمال )  ٣(التنوع البيولوجي البحري والساحلي،     )  ٢(التنوع البيولوجي للمياه الداخلية،     )  ١(بشأن   )ج(
تغير المناخ، قبل االجتماع العاشر لمؤتمر       )  ٦(التنوع البيولوجي للجبال، و      )  ٥(المناطق المحمية،   )  ٤(المستدام،  
 .األطراف

األنشطة اجراء تقييمات محدثة عن الوضع القائم واالتجاهات والتهديدات في مجال التنوع            سوف تتضمن هذه     -٦٢
البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة، والغابات، والمياه الداخلية، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، معلومات عن                 

وتأثير تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النبات،      التأثيرات اإليكولوجية واالجتماعية واالقتصادية لألنواع الغريبة الغازية،        
وسوف تأخذ الهيئة الفرعية في     .    وتقييمات محدثة عن الصالت بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور األراضي          

، بما في ذلك استعمال     ٧/٣٠االعتبار، لدى اجراء هذه التقييمات، اإلطار المعتمد من مؤتمر األطراف في مقرره               
 .ؤشرات المعتمدة ضمن ذلك اإلطارالم

 االشتراك في التقييمات العلمية التي تجريها هيئات أخرى –جيم 

إن عددا كبيرا من التقييمات الجارية والمقررة من جانب هيئات أخرى لها عالقة باالتفاقية، وقد وضعت طرق                  -٦٣
قييم األنظمة اإليكولوجية لأللفية، التي يشغل      رسمية الشتراك االتفاقية في هذه التقييمات فقط في بضعة حاالت مثل ت            

األمين التنفيذي مقعدا في مجلس إدارته، ورئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وموظفو أمانة                
 واسع  االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، الذين اشتركوا كمؤلفين مساهمين ومراجعين، ووزعت التقارير على نطاق             

 .بين أطراف االتفاقية إلجراء مراجعة من جانب النظراء

 :اآلليات التالية للتعاون والمشاركة في هنا النظرويمكن  -٦٤

 ؛)أي التقييم وفقا إلجراءات يقرها جميع الشركاء(مشاركة كاملة في تصميم وتنفيذ عملية التقييم  )أ(

من خالل العضوية   (ستشارية في توجيه عملية التقييم      بصفة ا )  األمانة أو المكتب  (مشاركة االتفاقية    )ب(
 ؛)في اللجنة التوجيهية

 مشاركة مندوبي أمانة االتفاقية كأعضاء في فريق التقييم؛ )ج(

 .االتفاقية كجهة متلقية للمعلومات المولدة من خالل التقييمات التي تصممها وتنفذها جهات أخرى )د(
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.  ويجب أن يتم ذلك بصورة إيجابية نشطة      .    اختيار آلية التعاون والمشاركة   اعتمادا على طبيعة التقييم، يجب       -٦٥
، فقد يكون من المفيد النظر في إعداد تقرير تجميعي عن التنوع البيولوجي، بالتعاون مع مندوبي                 )د(وفي حالة الخيار    

 .أمانة االتفاقية

 السبل والوسائل لتعزيز قدرات التقييم في البلدان النامية –دال 

لم يكن القصد من التقييمات الرائدة التي بدأتها الهيئة الفرعية أن تسهم في تطوير القدرات الوطنية أو تقديم                     -٦٦
 .المشورة لألطراف عن تصميم التقييمات العلمية وتنفيذها

م المتحدة  ولغرض تعزيز قدرات البلدان النامية على إجراء التقييمات، فربما كان مفيدا التعاون مع برنامج األم               -٦٧
األمم المتحدة    اتهيئو،  )اليونسكو(منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة       اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، و     

وغيرها من المنظمات     (UNU)، وجامعة األمم المتحدة     (UNITAR)مثل معهد التدريب والبحوث التابع لألمم المتحدة        
 األنظمة اإليكولوجية لأللفية طرقا تجديدية لمزج إجراء التقييمات العلمية مع تعزيز تطوير             وقد طور تقييم  .    ذات الصلة 

2القدرات الوطنية وتسهيل إدماج معارف المجتمعات المحلية والتقليدية واألهلية ومعارف الممارسين كمصادر للمعلومات     

ة أن تخرج باستنتاجات عن امكانية ومدى أهمية مثل         وقد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجي       .    
 .هذا النهج لخدمة أغراضها

 

 

                                                 
محاضرة والتر ريد في الجزء الوزاري من االجتماع السابع لمؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الذي                    ٢

 .٢٠٠٤شباط /عقد في كوااللمبور في شهر فبراير
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 مرفق

 خطوات إجراء التقييمات الرائدة التي تقوم بها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 خطوات التقييم اآلليات واألنشطة

 )١( صدر عادة من مؤتمر األطراف؛ي التكليف

 )٢( :قرر االحتياجات من خالل ما يليي

استعراض برنامج العمل، مثل برنامج العمل للتنوع البيولوجي للغابات، وعالقة التنوع 
 البيولوجي بتغير المناخ؛

•

• بعد تقييم أولي، لألنواع الغريبة الغازية على سبيل المثال؛

• .رنامج العمل، مثل طرق التقييم السريعأثناء تنفيذ ب

 بالحاجة إلى التقييم، فاالعترا
 وإصدار التكليف

الوثائق األساسية أو المخططات التفصيلية التي يتولى إعدادها األمين التنفيذي بدون مساعدة أو 
 :بمساعدة من

 )١( أو/خبير استشاري أو هيئة متعاونة، و

 )٢( .اجتماع خبراء

إعداد الوثيقة األساسية أو مذكرة 
 األمين التنفيذيمن 

 )١( تعراض الوثيقة األساسية أو المذكرة المقدمة من األمين التنفيذي؛اس

 )٢( تحديد الفجوات؛

 )٣( .مراجعة الوثيقة األساسية مع مراعاة أي معلومات إضافية منشورة

بحث الموضوع في فريق 
 3الخبراء التقنيين المخصص

يكونه مؤتمر األطراف أو الهيئة 
 الفرعية أو مجموعة خبراء

 : البحث من جانب النظراء، إذا كان ذلك مالئما، بواسطة ما يلييتم

 )١( مراجعين مختارين؛

استعراض أوسع من جانب النظراء بحيث يضم أطراف في االتفاقية وحكومات أخرى، 
التنوع ونقاط االتصال التابعة للهيئة الفرعية، وخبراء من قائمة خبراء االتفاقية المتعلقة ب

البيولوجي، ومنظمات ومجتمعات أصلية ومحلية، وأمانات االتفاقيات األخرى ونقاط 
 .االتصال التابعة لها

)٢( 

 البحث من جانب النظراء

 )١( االستنتاجات بشأن التقييم؛

 )٢( .توصية لمؤتمر األطراف

بحث الموضوع في الهيئة 
 الفرعية

ل وأنشطة المتابعة ذات استخدام الوثيقة المنقحة إلعداد العناصر واألنشطة لبرامج العم
 الصلة؛

)١( 

 )٢( مقرر من مؤتمر األطراف؛

نشر تقارير التقييم في سلسلة المطبوعات التقنية التابعة ألمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع 
 ي؛البيولوج

)٣( 

 )٤( االستخدام في مطبوعات أخرى، مثل تقرير؛

 )٥( االستعمال من جانب الحكومات والجهات األخرى؛

 )٦( .تحديد المعلومات اإلضافية المطلوبة، بما في ذلك الحاجة إلى إجراء تقييمات جديدة

بما في (استعمال وتطبيق النتائج 
ذلك بحث الموضوع في مؤتمر 

وتحديد الفجوات ) األطراف
 المحتملة مستقبال

-------------- 

                                                 
 ألف دوالر   ٦٠ ألف و    ٤٠بين  )   خبيرا من بلدان نامية وبلدان االقتصادات االنتقالية       ١٢الذي يضم أيضا    ( تكلفة عقد اجتماع الخبراء      تتراوح  ٣

 .استنادا إلى مكان االجتماع ومشاركة أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي عند عقد االجتماعات خارج مونتريال
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