
طبع عدد محدود من ، محايدة مناخيا األمم المتحدة لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .فيةويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضا  .هذه الوثيقة

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  العاشر االجتماع
  2010 األولتشرين /أكتوبر 29- 18، ناغويا، اليابان

   من جدول األعمال9- 6البند 
  

   لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيعاشردة في االجتماع الالمقررات المعتم
      القضايا الجديدة والناشئة10/13المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
 عدم إضافة أي من القضايا الجديدة والناشئة المقترحة المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي يقرر - 1

  ية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛واستخدامه المستدام على جدول أعمال الهيئة الفرع
 بأن موإذ يسلّ ، الذي يحدد المعايير المتعلقة بالقضايا الجديدة والناشئة9/29 المقرر وإذ يالحظ - 2

 والضوضاء في المحيطات وطبقة األوزون ، والتنوع البيولوجي في القطب الشمالي،قضايا تحمض المحيطات
 م كذلكوإذ يسلّدها مؤتمر األطراف للنظر فيها بوصفها قضايا جديدة وناشئة األرضية تستوفي المعايير التي حد

 إلى الهيئة الفرعية للمشورة يطلببأن تحمض المحيطات والضوضاء في المحيطات ال تمثالن قضايا جديدة، 
 :العلمية والتقنية والتكنولوجية أن

 والموائل كجزء من األنشطة تنظر في آثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري  )أ(
 من المقرر 4الجارية في إطار برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي، وفقا ألحكام الفقرة 

  ؛9/20
تأخذ في الحسبان، عند تنفيذ برنامجي العمل بشأن المناطق المحمية والتنوع البيولوجي البحري   )ب(

على المناطق المحمية البحرية وأن تنظر في المعلومات العلمية المتعلقة والساحلي، أثر الضوضاء في المحيطات 
رها على التنوع البحري والساحلي والموائل التي سيوفرها األمين التنفيذي قبل آثابالضوضاء تحت المياه و

  االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛
لة عن التنوع البيولوجي في ر معلومات وتقييمات ذات صيوفت مجلس القطب الشمالي إلى يدعو - 3

دة من خالل برنامج رصد التنوع البيولوجي عند قطبي الكرة مول المعلومات الصوصاالقطب الشمالي، وخ
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األرضية التابع لمجلس حفظ القطب الشمالي للفريق العامل المعني بالنباتات والحيوانات البرية في منطقة القطب 

  نظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛وذلك لالشمالي، 
م معلومات عن البيولوجيا ي والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى تقد، األطرافيدعو - 4

نظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وفقا إلجراءات وذلك لية والهندسة الجيولوجية، تركيبال
ية أو الخاليا أو  على اإلطالق الميداني للحياة التركيب، وتطبيق في الوقت نفسه النهج التحوطي9/29 المقرر

 الجينوم في البيئة؛

نظر في القضايا المحددة ال والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى ، األطرافيدعو - 5
ستخدامه المستدام والتقاسم العادل والمنصف بوصفها قضايا جديدة وناشئة محتملة تتعلق بحفظ التنوع البيولوجي وا

للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية عند تنفيذ برامج العمل والمبادئ التوجيهية والمبادئ األخرى القائمة 
 في إطار المحافل والعمليات األخرى؛كذلك في إطار االتفاقية و

عن مقترحات في المستقبل ديم تقارير  إلى األمين التنفيذي، عند توجيه الدعوة إلى تقيطلب - 6
لقضايا جديدة وناشئة تتعلق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة 
عن استخدام الموارد الجينية، أن يشجع األطراف والجهات المؤيدة األخرى على العمل بالشروط واإلجراءات 

 ؛9/29الواردة في المقرر 

 كذلك إلى األمين التنفيذي أن يدعو المنظمات ذات الصلة إلى أن تقدم، وفقا إلجراءات يطلب - 7
، معلومات تقنية عن أثر طبقة األوزون األرضية على التنوع البيولوجي وأن يجمع هذه المعلومات 9/29المقرر 

ادي عشر لمؤتمر األطراف لتيسير النظر  االجتماع الحيعقد قبل إلى الهيئة الفرعية في اجتماع يرفع تقريرا عنهاو
  .في المعلومات العلمية المتاحة المتعلقة بأثر طبقة األوزون األرضية على التنوع البيولوجي

----  


