
 

 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30-19 ،بون
   من جدول األعمال4- 3البند 

  
  ؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع لممعتمدة فيالالمقررات 

      التنوع البيولوجي للغابات9/5المقرر 

  ،األطرافإن مؤتمر 
 بشأن  ستعراض المتعمق لتنفيذ برنامج العمل    اللفريق الخبراء التقنيين المخصص     الذي قام به    عمل  البإذ يرحب   

  الستعراض، ومع مراعاة النتائج التي توصل إليها،التنوع البيولوجي للغابات تحضيرا ل
 بما حققته الترتيبات الدولية بشأن الغابات منذ أن وضعت بموجب قرار المجلس االقتـصادي             وإذ يرحب أيضا  

عزز بقرار المجلس االقتصادي واالجتمـاعي      الذي  ، و 2000تشرين األول   / أكتوبر 18 المؤرخ   2000/35واالجتماعي  
  ،2006تموز /يوليو 28 المؤرخ 2006/49

الـذي اعتمـدت الجمعيـة    و 2007كانون األول / ديسمبر17 المؤرخ 62/98 بقرار الجمعية العامة   روإذ يذكّ 
  بموجبه الصك غير الملزم قانونا بشأن جميع أنواع الغابات،

 بخطـة   يرحبوإذ   بأنشطة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،           وإذ يحيط علما  
  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة المتعلقة بإعداد تقرير عن حالة الموارد الوراثية للغابات في العالم،

علـى التنميـة     وتأثيراته، بما فيها تأثيراته السلبية     تجاه ضياع التنوع البيولوجي للغابات       يشعر باالنزعاج وإذ  
  المستدامة ورفاه اإلنسان،

 بشأن التنوع البيولوجي للغابات لتحقيق أهداف التنـوع  برنامج العمل الملحة إلى تعزيز تنفيذ       الحاجة يدركوإذ  
، وذلك من خالل اإلدارة المستدامة للغابات       لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة     2010 وهدف   2010البيولوجي لعام   

 والـسنة   2010سنة الدولية للتنوع البيولوجي فـي       الأن  ذ يالحظ   إوونهج النظام اإليكولوجي وكذلك األدوات األخرى،       
 والتقاسم العـادل    ،واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجي للغابات    احفظ  تقدمان فرصا لتشجيع    ،  2011الدولية للغابات في    

  والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية،
 إلى تشجيع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في تنفيـذ برنـامج    الحاجةيدرك أيضا وإذ  

 إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق  يالحظ أيضا إذ  والعمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات على جميع المستويات؛          
  الشعوب األصلية،
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لنامية، وال سيما أقل البلدان نمـوا والـدول الجزريـة            الحاجة إلى زيادة المساندة للبلدان ا      يؤكد من جديد  وإذ  
الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، في تنفيذ برنامج العمل، من خالل توفير موارد ماليـة جديـدة                  

وبصورة اسبا  حسبما يكون من   من االتفاقية، وبما يتسق مع إعالن باريس بشأن فعالية المعونة،            20وإضافية، وفقا للمادة    
  ، وتبادل المعلومات والحصول على التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات،يمكن توقعها وذات توقيت مناسب

  :األطراف على ما يلييحث   -1
بما في ذلك مـن خـالل بنـاء          ،التنوع البيولوجي للغابات  شأن   تنفيذ برنامج العمل الموسع ب     تعزيز  )أ(
في تقرير االستعراض والتقارير المتصلة ببرنـامج العمـل         المذكورة  عوائق  ال ىوالتغلب عل  حسب الضرورة، ،  القدرات

باإلضافة إلى نقص االستجابات في الوقت المناسـب         ، نقص أنظمة الرصد    بما في ذلك   ،بشأن التنوع البيولوجي للغابات   
  ؛لألحوال الجوية الشديدة

ان على التنوع البيولوجي للغابات، بما في       نس اإل التي يحدثها لتهديدات  لأولوية،  مسألة ذات   ، ك التصدي  )ب(
بما في ذلك الـصيد غيـر المـستدام لحيوانـات        ( لمنتجات وموارد الغابات     المستدامالمنظم وغير    غير   االستعمالذلك  

 ، وزحـف الـصحراء    ، والتـصحر  ، وتغير المناخ  ،)األدغال والتجارة في لحومها وآثارها على األنواع غير المستهدفة        
  ؛ واألنواع الغريبة الغازية، وحرائق الغابات،يتدهور البيئال و،وتجزئة الموائللألراضي، لمشروع تحويل غير االو

مراعاة غايات وأهداف برنامج العمل في التصدي لهذه التهديـدات والتغلـب علـى العقبـات فـي                )ج(
ت والبـرامج واالسـتراتيجيات      والبرامج الوطنية بشأن الغابا    1االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي،     

  األخرى المتعلقة بالغابات؛
غيـر  والموارد  المنتجات ، بما في ذلك إدارةدارة المستدامة للغاباتإلوبناء القدرات الالزمة ل  تشجيع    )د(
  مع مراعاة المعارف التقليدية التي لدى المجتمعات األصلية والمحلية، مع موافقتها وإشراكها؛، الخشبية

ي للغابات كعنصر من عناصر     يكولوجم اإل االنظ  خدمات تقييمدارة و وبناء القدرات الالزمة إل   تشجيع    )ھ(
  ؛اإلدارة المستدامة للغابات

 إلى أسـواق    وصول ال نقص سبل  مثل   ،دارة المستدامة للغابات  اإلالتي تعترض   عوائق  ال التغلب على   )و(
، والسعي إلـى حـل المـسائل        قيمة مضافة والتي تحقق    ن غابات خاضعة لإلدارة المستدامة    الناشئة ع منتجات الغابات   

المتعلقة حيازة األراضي والحقوق على الموارد والمسؤولية، في الحاالت التي أثبت أنها تمثل عوائق أمام تحقيق اإلدارة                 
  ؛المستدامة للغابات

ات المـستوي جميـع   بالغ عنـه علـى       واإل  مخزونه جردو ، رصد التنوع البيولوجي للغابات    تحسين  )ز(
  ؛المالئمة

من المنـاطق المحميـة     وطنية أو إقليمية    نشاء واستبقاء وتطوير شبكات     إلى  إز الجهود الرامية    يتعز  )ح(
 وتبين المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي للغابات،         في الحاالت المناسبة،   ،يكولوجيةللغابات والتوصيلية اإل  

فعليـا، كمـا    الغابات العالمية حفظا أنواع من نوعلمائة على األقل من كل  في ا  10 حفظمع مراعاة الهدف المتمثل في      
تـوفير  الجهود الرامية إلى  ، ومواصلة  في برنامج العمل بشأن المناطق المحمية      ةهماسم وذلك ك  ،8/15 المقرر   ورد في 

لتمويل المبتكرة فـي سـبيل    آليات ا ، من جميع المصادر المتاحة، بما في ذلك         التمويل المستدام لمناطق الغابات المحمية    
  لمناطق الغابات المحمية؛الة دارة الفعنشاء واإلاإل

القيـام   للمـساعدة علـى      ،قطاعات على جميع المستويات   ال المشتركة بين  التعاون والمبادرات    ةدازي  )ط(
 والمقـررات   يولـوجي  التابع التفاقية التنـوع الب     التنوع البيولوجي للغابات  بشأن  عمل  البرنامج  كل من   منسق ل التنفيذ  بال

                                                
  .دون الوطنيالسياق السياق الوطني يشمل   1
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ـ        ، بما في ذلك   (UNFF) لغاباتالمعني با األمم المتحدة   نتدى   م عن صادرةال  واع الصك غير الملزم قانونا بشأن جميع أن
شـراك المجتمعـات األصـلية والمحليـة        إهداف العالمية األربعة بشأن الغابات، مع        واأل 2010 هدف   لبلوغ ،الغابات

   القطاع الخاص؛ ذلكما في ب،اآلخرين المعنيين وأصحاب المصلحة
بما في ذلك أنـشطة   ، تغير المناخآلثارفهم أفضل   لتحقيق   المتعدد التخصصات ع البحث العلمي    يشجت  )ي(

 التنوع البيولـوجي  قدرة النظم اإليكولوجية على التحمل، وحفظ        على   يتدهور البيئ الوالتخفيف من حدته والتكيف معه،      
بغية زيادة التأثيرات اإليجابيـة      يرات على سبل عيش المجتمعات األصلية والمحلية،       والتأث ،للغابات واستخدامه المستدام  

على التنوع البيولوجي للغابات، بما في ذلك أنشطة التخفيـف           ،تغير المناخ إلى الحد األقصى وتجنب التأثيرات السلبية ل      
مبـادرة الـشراكة العالميـة بـشأن      ةندساوفي هذا السياق، م والتكيف؛ وال سيما أكثر الغابات ضعفا أمام تغير المناخ،      

ع عملها  ي، وتشج (IUFRO) الحرجيةبحوث  الاالتحاد الدولي لمنظمات    الغابات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا، التي يقودها       
    بتغير المناخ؛ةث المتعلقوفي مجال البح

التنـوع البيولـوجي    علـى  للحفاظنهج النظام اإليكولوجي   ودارة المستدامة للغابات    ذ اإل يتنفتشجيع و   )ك(
في جميع أنواع الغابات، وتشجيع استعادة الغابات وخفض إزالة الغابات وتـدهور             ،للغابات ووظائف النظم اإليكولوجية   

  ؛ الغابات إلى الحد األدنى حتى يمكن تحقيق غايات وأهداف برنامج العمل، بما في ذلك التصدي لتغير المناخ
 ونظم الحكم السليمة على جميع المستويات، ووضع تدابير تشريعية وغير           تعزيز إنفاذ قانون الغابات     )ل(

تشريعية لمنع الحصاد غير المشروع لمنتجات وموارد الغابات التي تنتهك التشريع الوطني، بما فـي ذلـك منتجـات                    
لغابـات، والتجـارة    الغابات الخشبية وغير الخشبية، ولحوم حيوانات األدغال، واألحياء البرية، والموارد البيولوجيـة ل            

) ي(8المتصلة بذلك، والمساهمة في الجهود اإلقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، مـع مراعـاة المـادتين                   
   ؛من االتفاقية) ج(10و

القطـاع  مـشاركة   ،  ، وحيثما يكون األمر مناسبا    ةكامل المجتمعات األصلية والمحلية بصورة      شراكإ  )م(
 الغابـات   لتقليل إزالة عهم على بذل جهود     ي وتشج ، في تنفيذ برنامج العمل    المعنيين اآلخرين  الخاص وأصحاب المصلحة  

 ويفضل باألنواع األصـلية، مـع   عهاازراستعادة إ الغابات واستزراعزيادة الجهود الرامية إلى   وتدهورها، بما في ذلك     
لتزامات الطوعيـة والتعـاون بـين القطـاع      مراعاة أهداف برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للغابات، وتشجيع اال         

  الخاص والمنظمات غير الحكومية؛
 ونشر الممارسات الجيدة    حديدل النتائج لت  استعما و للزراعة الحرجية  ة والدولي ةث الوطني والبحتشجيع    )ن(

  الزراعي معا؛التنوع البيولوجي  المستدام وهخدام واستللغاباتلتنوع البيولوجي ا حفظ شجعالتي ت
آليـات  المتماسكة والمناسـبة، القائمـة علـى      الطوعية   لخطط الترخيص  محتمل بالدور ال  العترافا  )س(

تـشجع   من القطاعين العام والخاص، التـي        المشترياتوسياسات  ،  المسؤوليات إدارة سلسلة ، والتقصي وأنظمة    السوق
لى نحو مـستدام ووفقـا للتـشريعات    من غابات تدار عالمنتجة  استعمال المنتجات الخشبية وغير الخشبية للغابات        على

  ذات الصلة؛  األخرىااللتزامات الدوليةو مع االتفاقية والمعايير الوطنية السارية ذات الصلة، المتمشية والمتجانسة
وتشجيع الخطط والسياسات المشار إليها في الفقـرة الفرعيـة           اعتماد وضع و  حسب الحالة،  تشجيع،  )ع(

  ؛أعاله، مع االعتراف بدورها المحتمل في تشجيع حفظ التنوع البيولوجي للغابات واستخدامه المستدام) س(
 أنمـاط  تـأثيرات  واتخاذ تدابير لمعالجـة      ،الناميةالمتقدمة و  الوعي بين المستهلكين في البلدان       زيادة  )ف(
   غير المستدامة على التنوع البيولوجي للغابات؛استهالكها

  عند تناول مسألة األشجار المحورة وراثيا؛تطبيق النهج التحوطي إعادة تأكيد الحاجة إلى   )ص(
عدم الترخيص بإطالق األشجار المحورة وراثيا إال بعد االنتهاء مـن دراسـات بـشأن االسـتخدام              )ق(

لحقول المفتوحة المحصورة، بما يتمـشى والتـشريعات الوطنيـة إن وجـدت،       المعزول، بما في ذلك في الدفيئة وفي ا       
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ودراسة التأثيرات طويلة األجل، وكذلك تقييمات مخاطر تكون كاملة وشاملة وذات قاعـدة علميـة وشـفافة لتجنـب                   
  2التأثيرات البيئية السلبية المحتملة على التنوع البيولوجي للغابات؛

االقتصادية المحتملة لألشجار المحورة وراثيـا فـضال عـن          -الجتماعيةالنظر أيضا في التأثيرات ا      )ر(
  التأثيرات المحتملة على سبل عيش المجتمعات األصلية والمحلية؛

االعتراف بحق األطراف، وفقا لتشريعاتها الداخلية، في تعليق إطالق األشجار المحورة وراثيـا، وال             )ش(
اطر الحاجة لذلك أو في حالة عدم توافر القدرات المالئمـة إلجـراء هـذا               سيما في الحاالت التي يظهر فيها تقييم المخ       

  التقييم؛
  مواصلة العمل إلعداد معايير لتقييم المخاطر على وجه التحديد بالنسبة إلى األشجار المحورة وراثيا؛  )ت(
الحيـة   للكائنـات  التطبيقـات المـستجدة  النرويج بشأن تقييم مخاطر     - كندا حلقة عمل  نتائج   مالحظة  )ث(
  ؛(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/13) المحورة

الترحيب بمقرر االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة              )خ(
بإنشاء فريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر والمكلف أيـضا بمعالجـة مـسألة األشـجار                  

  المحورة وراثيا؛
التعاون مع المنظمات المعنية بشأن اإلرشاد المتعلق بتقييم مخـاطر األشـجار المحـورة وراثيـا،                  )ذ(

االقتصادية والثقافية السلبية واإليجابية المحتملـة علـى حفـظ          -واإلرشاد المتعلق بمعالجة التأثيرات البيئية واالجتماعية     
  باستعمال األشجار المحورة وراثيا؛التنوع البيولوجي للغابات واستخدامه المستدام فيما يتعلق 

تقديم المعلومات المتاحة واإلثباتات العلمية فيما يتعلق بالتأثيرات العامة لألشجار المحـورة وراثيـا                )ض(
على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وذلك إلى األمين التنفيذي كي يقوم بنشرها من خالل آلية غرفة تبـادل            

   المعلومات؛
مـا  إلى القيام ب المعنية والمنظمات األخرى والمنظمات الدولية ، والحكومات األخرى ،األطرافدعو  ي  -2

  :يلي
فـي البلـدان      الغابـات   الغابات وتدهور  إزالة من   نبعاثاتاإل لتخفيض   الممكنةالتأكد من أن التدابير       )أ(

 بل تـساند    ؛لعمل بشأن التنوع البيولوجي للغابات    وتنفيذ برنامج ا  النامية ال تتعارض مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي         
خبـراء  الشراك وإن أمكن، للمجتمعات األصلية والمحلية، إمنافع للتنوع البيولوجي للغابات، و  وتقدم   ،تنفيذ برنامج العمل  

مجتمعـات   واحترام حقـوق ال    ،ن على المعارف التقليدية المتعلقة بالغابات     والتنوع البيولوجي، بما فيهم الحائز    في مجال   
  ؛الساريةاللتزامات الدولية ااألصلية والمحلية وفقا للقوانين الوطنية و

الواقعة على التنوع البيولوجي للغابـات مـن         ة وغير المباشر  ة المباشر  السلبية كل من اآلثار   معالجة  )ب(
أو الـصناعي   /واسع النطاق ووخاصة اآلثار المحتملة لإلنتاج واالستعمال نتاج واستهالك الكتل األحيائية للطاقة،      إ جراء

 بشأن الوقـود الحيـوي   9/2على التنوع البيولوجي للغابات والمجتمعات األصلية والمحلية، مع مراعاة عناصر المقرر         
   ؛والتنوع البيولوجي ذات الصلة بالتنوع البيولوجي للغابات، التي تعكس الظروف المختلفة للبلدان والمناطق

ل للتنوع الوراثي للغابات في التصدي لتغير المنـاخ وفهـم هـذا الـدور،               االعتراف بالدور المحتم    )ج(
والحفاظ على قدرة النظم اإليكولوجية للغابات على التحمل مما يؤدي إلى اكتشاف موارد خشبية وغير خشبية جديدة في                  

  الغابات؛

                                                
  . ونثر البذورتهجيني المخاطر مثل التلقيح المعالجةحيثما ينطبق األمر، ينبغي بالتحديد   2
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قضاء علـى الفقـر،     االعتراف بدور منتجات الغابات غير الخشبية في اإلدارة المستدامة للغابات وال            )د(
   الفقر؛الحد منوإبراز أهميتها في استراتيجيات 

 حـسبما يكـون األمـر    والقيام، ، للغاباتةيكولوجي مزيد من المعارف بشأن خدمات النظم اإل   تطوير  )ه(
ـ مثل المدفوعات مقابل ، هذه الخدماتللحصول علىأدوات مبتكرة   بتنفيذ   ،مناسبا  ،(PES) يكولـوجي م اإلا خدمات النظ

  ؛وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة مع االتفاقية متمشية والمتجانسةال
 الغابـات   بإزالة إتخام المياه بالمغذيات المتعلق   و التحمضالتلوث مثل    أثرالمتعلقة ب معلومات  التبادل    )و(

  ؛ة السلبيآثارهالى خفض إ الجهود الرامية وزيادة ،وتدهورها على التنوع البيولوجي للغابات
دارة ، وفقـا لـشروط اإل     عهاازراسـت عادة  إواستزراع الغابات    ، بما في ذلك   استعادة الغابات تشجيع    )ز(

 وآليات التعاون اإلقليمية     من خالل أنشطة تشمل الشراكة العالمية الستعادة المناظر الطبيعية للغابات          ،مستدامة للغابات ال
  ؛األخرى، مع إيالء اهتمام خاص بالتنوع الوراثي

ـ  المستدام للتنوع البيولوجي للغابات      تخدام البرامج والتدابير المتخذة للحفظ واالس     د من أن  التأك  )ح( ساند ت
   الفقر وتحسين سبل العيش؛القضاء علىلى إالجهود الرامية 

تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعات المتعلقة بالنهوج المتكاملة من أجـل زيـادة االتـساق بـين                   )ط(
  سياسات التي تؤثر على التنوع البيولوجي للغابات، مع مراعاة حقيبة األدوات التي أعدتها األمانة؛المستويات العديدة لل

  : األمين التنفيذي ما يليإلىيطلب   -3
وثيق مع العمليات والمبادرات والمنظمات الموجودة، من دولية        التعاون  بالو،   طلب ماأن يسهل، حسب    )أ(

 ،ة والزراعـة لألمـم المتحـدة      منظمة األغذي و،  تدى األمم المتحدة المعني بالغابات     من  مثل أمانة  ،قليميةإقليمية ودون   إو
اإلقليميـة   وحلقات العمل ،  اآلخرين في الشراكة التعاونية بشأن الغابات     عضاء  األو،  والمنظمة الدولية لألخشاب المدارية   

  التنوع البيولوجي للغابات؛ن شأأو المواضيعية لمساندة األطراف في تنفيذ برنامج العمل ب/قليمية ودون اإلو
سيما أمانة اتفاقيـة األمـم    ، والبشأن الغاباتلشراكة التعاونية في اأن يتعاون مع األعضاء اآلخرين     )ب(
لى معالجـة  إمساندة جهود األطراف الرامية من أجل والبنك الدولي، ، (UNFCCC)تغير المناخ بشأن طارية المتحدة اإل 

طاريـة  اتفاقية األمم المتحـدة اإل     وذلك في إطار      الغابات في البلدان النامية    غابات وتدهور  ال إزالةن  م نبعاثاتاإلخفض  
  تغير المناخ؛بشأن 

منتدى األمـم   وأمانة ،اتفاقية التنوع البيولوجيوالتعاون بين أمانة وتبادلها، المعلومات  نشر  أن يعزز     )ج(
 والمنظمات والعمليـات األخـرى ذات       تعاونية بشأن الغابات  اآلخرين في الشراكة ال   عضاء  األ و المتحدة المعني بالغابات  

  الصلة؛
 خطة عمـل ذات    إعدادمكانيات  إ منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات،     مع مدير أمانة     ،أن يستكشف   )د(

أوجـه  ن  ا وذلك ببي  اتفاقية التنوع البيولوجي ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات،       أنشطة مشتركة مستهدفة بين أمانتي      
الهيئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة والتقنيـة      فيها نظر كي ت النتائج وتقديم، كل منها في برامج عمل  به والتكامل اشتال

  ؛والتكنولوجية
  االستعراض العلمي والتقني التابع التفاقية رامسار بـشأن األراضـي الرطبـة            فريقأن يطلب من      )ھ(

  واتفاقيـة التنـوع البيولـوجي      اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة    بين  مشورة بشأن أهمية برنامج العمل المشترك       ال
 عمل بشأن التنوع البيولوجي للغابـات     التنفيذ برنامج   ل اتفاقية رامسار تها  اعتمدرشادية التي   ة الخطوط اإل  مجموعوأهمية  
 في تنفيـذ هـذا      ا منها سهامإ مسارفي اتفاقية را  طراف  األ والدور الذي يمكن أن تلعبه       تفاقية التنوع البيولوجي،  التابع ال 

  ؛، مع االعتراف بأن جزءا كبيرا من الغابات هي أراضي رطبة لألطرافوجعل هذه المعلومات متاحةالبرنامج، 
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علـى المقاومـة    للغابات  يكولوجي   اإل النظاممعلومات عن العالقة بين قدرة      يجمع وينظم وينشر    أن    )و(
 تبادل المعلومات وغير ذلك من الوسـائل        ة غرف ةمن خالل آلي   ، وتغير المناخ   للغابات، والتنوع البيولوجي وقوة تحمله،   
  ؛ذات الصلة
 بـشأن  المعنية األخـرى   والمنظمات   منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة    أن يواصل التعاون مع       )ز(

، وذلك   للغابات بيولوجيلاتنوع  تعكس ال  الغابات التي    وأنواع اتريف الغاب اح تع يوضوت ،رصد التنوع البيولوجي للغابات   
القائمـة  تعاريف  المفاهيم و ال باالستناد إلى ،   ورصدها  حالة التنوع البيولوجي للغابات    لإلبالغ عن على المستوى المناسب    

المتعلقـة   قليميـة عمليات اإلالخرى والمعنية األهيئات ال و لغاباتبشأن ا أعضاء الشراكة التعاونية    و التي تقدمها األطراف  
لى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبـل االجتمـاع           إ ورفع تقرير عن ذلك   ،  لمؤشراتوامعايير  الب

  ؛العاشر لمؤتمر األطراف
أن يتيح نتيجة عمل فريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر، الـذي أنـشأه           )ح(

اع لألطراف في البروتوكول وذلك لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعـه          االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتم     
 .العاشر

----  


