
 

طبع عدد محدود من ام لجعل األمم المتحدة محایدة مناخیا، لتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن عملیات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمین الع 
 . ویرجى من المندوبین التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة.هذه الوثیقة

                          مؤتمر األطراف في االتفاقیة
                            المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  شرحادي ع الاالجتماع
  2012 تشرین األول/أكتوبر 19-8باد، الهند، آحیدر 
   من جدول األعمال2-6البند 

  
   في اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشرلصادرة عن مؤتمر األطرافلمقررات اا

ة بحفظ التنوع البیولوجي علقالقضایا الجدیدة والناشئة المت  11/11المقرر 
  واستخدامه المستدام

  إن مؤتمر األطراف،
ي واستخدامه  بالمقترحات للقضایا الجدیدة والناشئة ذات الصلة بحفظ التنوع البیولوجیحیط علما -1

القضایا الجدیدة والناشئة المتعلقة بحفظ التنوع البیولوجي المستدام، على النحو الوارد في مذكرة األمین التنفیذي بشأن 
 للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة  التي أعدت لالجتماع السادس عشر للهیئة الفرعیة واستخدامه المستدام

)UNEP/CBD/SBSTTA/16/13(؛  
 آثار طبقة األوزون األرضیة باعتبارها من غازات االحتباس الحراري واإلسهام المحتمل یالحظ إذ -2

ذ یالحظ أیضالخفضها في التخفیف من تغیر المناخ،  ٕ           وا  ذ و  ؛ تأثیراتها على صحة البشر وعلى التنوع البیولوجي   ٕ  ا  یحیط  
 إدراج النظر في یقررالعملیات اإلقلیمیة،  باألعمال ذات الصلة بشأن هذه المسألة التي نفذت تحت رعایة علما كذلك

 إلى ویطلب ، بین التنوع البیولوجي وتغیر المناخ برنامج العمل المتعلق بالروابطآثار طبقة األوزون األرضیة في
األمین التنفیذي أن یقوم، رهنا بتوافر الموارد، باإلبالغ عن التقدم المحرز إلى اجتماع مقبل للهیئة الفرعیة للمشورة 

  لعلمیة والتقنیة والتكنولوجیة عندما یكون التنوع البیولوجي وتغیر المناخ على جدول األعمال؛ا
، على أساس النهج التحوطي، الحاجة إلى النظر في اآلثار اإلیجابیة والسلبیة المحتملة إذ یالحظ  -3
 ،البیولوجي واستخدامه المستداموع یة على حفظ التنخلیقالمشتقة من البیولوجیا التوالمنتجات والكائنات للموكنات 
  : رهنا بتوافر الموارد، األمین التنفیذي القیام ما یليیطلب إلى
المحلیة  األصلیة و مجتمعات وال،المعنیةالدولیة والمنظمات األخرى، الحكومات  و ،دعوة األطراف  )أ(

مات إضافیة عن المكونات ، معلو 9/29 من المقرر 12 و11 إلى تقدیم، وفقا للفقرتین ینخر  اآلأصحاب المصلحة
ع البیولوجي واستخدامه یة التي قد تؤثر على حفظ التنو خلیقوالكائنات والمنتجات المشتقة من تقنیات البیولوجیا الت

 ؛ماعیة واقتصادیة وثقافیةجتواعتبارات اوما یرتبط بها من المستدام 
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  ؛متاحة، إلى جانب البیانات المرفقةالذات الصلة تجمیع وتلخیص المعلومات   )ب(
النظر في الثغرات وأوجه التداخل المحتملة مع األحكام المعمول بها في االتفاقیة وبروتوكولیها وغیر   )ج(

  یة؛خلیقذلك من االتفاقات ذات الصلة بالمكونات والكائنات والمنتجات المشتقة من تقنیات البیولوجیا الت
 من 12المعاییر المحددة في الفقرة عن كیفیة تطبیق بما في ذلك تحلیل  المعلومات أعاله، تلخیص  )د(

اجتماع الهیئة الفرعیة للمشورة  نظرل ستعراض النظیر وتقدیمه بعد ذلك لال في هذا الشأن، المتاحة9/29المقرر 
  ؛9/29 من المقرر 13وفقا للفقرة  ،قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطرافیعقد العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة 

عدم الیقین وحاالت ، لتركیبیة أو الخالیا أو الجینوم بوضع التكنولوجیات المرتبطة بالحیاة اإذ یقر  -4
الحكومات  ویدعو األطراف یحث البیولوجي واستخدامه المستدام،  التي تكتنف أثرها المحتمل على حفظ التنوعالعلمي

عند معالجة تهدیدات خفض أو فقدان التنوع ، 14 والمادة یباجة االتفاقیةي، وفقا لدتحوطلى تطبیق النهج الإاألخرى 
 وطنیةتشریعات اللل، وفقا البیولوجیا التخلیقیةالبیولوجي التي تطرحها الكائنات والمكونات والمنتجات الناشئة عن 

  ؛وااللتزامات الدولیة األخرى ذات الصلة
نفیذي أن یدرج مع تجمیع التقدیمات األصلیة  إلى األمین التیطلب، 9/29تمشیا مع المقرر   -5

والمعلومات واآلراء بشأن كل قضیة جدیدة وناشئة مقترحة ذات الصلة بحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام، 
، حیثما ال تكون هذه المعلومات قد 9/29 من المقرر 12استعراضا للمعلومات مع تطبیق المعاییر الواردة في الفقرة 

  .بغیة تمكین الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة من النظر في المقترحاتقدمت، 
----  


