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  مقدمة
انعقد االجتماع األول للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض التنفيـذ بمونتريـال من   - 1
  .2005أيلول / سبتمبر9 إلى 5
الجزائر، أنتيغوا وبربودا، : تفاقية وممثلو حكومات أخرى كما يليحضر االجتماع ممثلو األطراف في اال  - 2

األرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بربادوس، بيالروس، بلجيكا، بنن، البوسنة والهرسك، البرازيل، بوركينا فاصو، 
لقمر، الكونغو، كوستاريكا، كمبوديا، الكاميرون، كندا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، شيلي، الصين، كولومبيا، جزر ا

كوت ديفوار، كوبا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، جيبوتي، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، مصر، السلفادور، 
لندا،  بيساو، هايتي، الهند، اير- إثيوبيا، الجماعة األوروبية، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، غانا، غرينادا، غواتيماال، غينيا، غينيا

ايطاليا، كينيا، كيريباس، قيرغستان، التفيا، لبنان، ليبريا، ليتوانيا، مدغشقر، ماليزيا، مالي، موريتانيا، المكسيك، منغوليا، 
المغرب، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، النرويج، باكستان، باراغواي، بيرو، الفلبين، 

، االتحاد الروسي، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، السنغال، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سري بولندا، رومانيا
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي ،النكا، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، تايلند، توغو، تونس، أوكرانيا

  .روغواي، فنزويال، اليمن، زامبيا، زمبابوي والواليات المتحدة األمريكيةوايرلندا الشمالية، جمهورية تنزانيا المتحدة، أو
حضر أيضا مراقبون من الهيئات والوكاالت المتخصصة اآلتية التابعة لألمم المتحدة وأمانات االتفاقيات   - 3

 األمم المتحدة اتفاقية ، برنامج األمم المتحدة للبيئة،(FAO)منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة : والهيئات األخرى
اإلطارية بشأن تغير المناخ، المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، جامعة األمم المتحدة 

(UNU).  
  :وكانت الهيئات اآلتية ممثلة أيضا بمراقبين  - 4

Accion por la Biodiversidad, Association for Community Development and Human Technology, BirdLife 
International / Royal Society for the Protection of Birds, Conservation International, Institut Hydro-Québec, 
Environnement, Développement et Société, Institute of Biodiversity and Biotechnology Initiatives and Services, 
International Chamber of Commerce, International Environmental Resources, IUCN - The World Conservation 
Union, Natura, Observatoire de l'Écopolitique Internationale, Reliance Infocom Ltd., Rio Tinto, Sierra Club of 
Canada, STEPPE, Tebtebba Foundation, The Nature Conservancy, Université de Sherbrooke, Université du Québec 
à Montréal (UQAM), World Organization for Animal Health (OIE), World Wide Fund for Nature – International. 

      افتتاح االجتماع- 1البند 
 Letchumanan Ramatha السيد 2005أيلول /ر سبتمب5افتتح االجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم   - 5
.  ، رئيس مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيDato’ Sothinathan Sinna Goundar، بالنيابة عن السيد )ماليزيا(

ان ذات ، البلدان التي قدمت مساندة لتمكين البلدان النامية والبلدLetchumanan Ramathaوفي بيانه االفتتاحي، شكر السيد 
االقتصادات االنتقالية من المشاركة، إذ أن تلك المشاركة ضرورية لجعل توصيات الفريق العامل المخصص المفتوح 

وشدد على أهمية عملية االستعراض التي يلتزم بها بوصفه رئيسا .  العضوية انعكاسا آلراء طائفة واسعة من األطراف
ه كذلك ممثال لماليزيا، وقال انه سيبذل قصارى جهده لجعل االجتماع للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية وبوصف

  .إسهاما في تحسين تنفيذ االتفاقية وفاعليتها
أعرب السيد حمد اهللا زيدان، األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، عن  في الجلسة االفتتاحية من االجتماع،  - 6

ورحب بالمشاركين وأعرب عن .  األمريكية في أعقاب إعصار كاتريناخالص عزائه لشعب وحكومة الواليات المتحدة 
تقديره لكندا والدانمرك والنرويج والمملكة المتحدة على إسهاماتها التي مكنت من تنظيم هذا االجتماع ومن مشاركة ممثلين 
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يزة يمكن تبينها في تطور االتفاقية، وقال ان ثالثة مراحل متم.  فيه من البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية

مولدها وإبرامها؛ ومرحلة رسم السياسة على أثر دخول االتفاقية حيز النفاذ؛ والمرحلة الحالية مع التركيز فيها على : وهي
ر  الصادر عن مؤتم7/30وبعد أن بين الخطوط العريضة للتكليف الصادر إلى الفريق العامل كما جاء في المقرر .  التنفيذ

تقييم التقدم المحرز في تنفيذ : األطراف، قال إن جدول أعمال هذا االجتماع قد جرى تقسيمه إلى أربعة بنود رئيسية هي
االتفاقية؛ واستعراض تأثيرات العمليات الجارية وفعاليتها في ظل االتفاقية؛ والتعاون مع االتفاقيات والمنظمات األخرى ذات 

ألصحاب المصلحة في ذلك التنفيذ؛ وتقييم ما يوجد من آليات وعمليات لرصد التقدم في الصلة وإشراك الطائفة الكاملة 
  .التنفيذ

وشجع المشاركين على أن ينظروا نظرة جامعة إلى تحسين تنفيذ االتفاقية، استنادا إلى ما تم من إنجازات   - 7
 التكليف المسند إليها بل مؤدية أكثر من ذلك وفي هذا الصدد، قال ان األمانة لعبت دورا حيويا، مؤدية جميع مهام.  كثيرة

التكليف بكثير، من حيث الترجمة الناجحة ألحكام االتفاقية في برامج عمل القضايا المواضيعية والقضايا المشتركة بين عدة 
ولي بشأن قطاعات، المنوط بها أهداف محددة يمكن قياسها؛ وإقرار بروتوكول السالمة األحيائية؛ والمفاوضات حول نظام د

الحصول وتقاسم المنافع؛ وتطوير الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بحيث أصبحت هيئة علمية حكومية 
دولية يمكن االعتراف بها؛ واإلفراج عن الطبعة األولى لنشرة آفاق التنوع البيولوجي العالمي ونشر الكتاب المرجعي 

؛ وإشراك المجتمع العلمي والجرائد العلمية المتخصصة في CBD Newsقنية لها؛ ونشرة لالتفاقية وسلسلة النشرات الت
القضايا المطروحة للنقاش في ظل االتفاقية؛ وإيجاد شراكات قوية مع المنظمات ذات الصلة؛ وجعل االتفاقية محفال 

 أحد أماكن الصدارة في القمة العالمية لمجتمعات السكان األصليين والمحليين؛ وتبوء االتفاقية وموضوع التنوع البيولوجي
.  بشأن التنمية المستدامة؛ وحضور االتفاقية حضورا نشطا في دورات الجمعية العامة؛ وكذلك دورات لجنة التنمية المستدامة

ل األمانة واعترافا بهذه الجهود واإلنجازات، وكداللة قوية على ثقة األطراف في عمليات االتفاقية وبرامج عملها، تزايد تموي
وتوسع نطاق األمانة فأصبحت تجمع فريقا كامال من الموظفين المفعمين نشاطا وتفانيا .  تزايدا كبيرا على مر السنين

وفي .  يستطيعون االستجابة الفعالة الحتياجات األطراف بعد أن كانت األمانة عبارة عن بضعة مكاتب وبضعة عاملين فيها
من الحق ـ والحق يقال ـ االعتراف بجهود العاملين في األمانة وبعملهم الجاد على معرض بيان إنجازات االتفاقية، ف

  .السنين  مر
 2010الحاجة إلى ترجمة هدف عام : ومن المهم كذلك أال تغيب عن البال التحديات الكبيرة التي تواجه االتفاقية  - 8

يع القطاعات االقتصادية؛ والحاجة إلى إشراك إلى غايات وأهداف وطنية؛ والحاجة إلى إدماج التنوع البيولوجي في جم
أصحاب المصلحة، بما فيهم المجتمع المدني الواسع ومجتمعات السكان األصليين والمحليين والقطاع الخاص؛ والحاجة إلى 

ستراتيجية، تحسين كفاءة التبليغ الوطني؛ وأخيرا الحاجة إلى تذليل العقبات التي تعرقل التنفيذ والتي تم تبينها في الخطة اال
وال سيما الحاجة إلى تلبية ما لألطراف من احتياجات إلى بناء القدرة وإلى توليد الموارد المالية اإلضافية واإلرادة السياسية 

  .الالزمة للعمل المثمر
وشجع المشاركين على تقديم توصيات إلى مؤتمر األطراف لضبط وتحسين العمليات التي تسهم في نجاح   - 9

وشجع أيضا الفريق العامل على أن ينظر إلى توصياته باعتبارها كال مترابطا لضمان إمكانية .  لى األجل الطويلاالتفاقية ع
وختاما، الحظ أن كثرة عدد االجتماعات التي تعقد تحت .  تنفيذ المهام والجداول الزمنية المقترحة وتحقيق التكامل فيما بينها

وحث المشاركين على أن يناقشوا بصراحة .  اف واألمانة والمنظمات الشريكةظل االتفاقية أمر يثقل على قدرات األطر
  .جميع إمكانيات تحسين االتفاقية دون اللجوء إلى اإلكثار من االجتماعات

تحدث السيد أحمد جوغالف، المدير التنفيذي المساعد لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، بالنيابة عن المدير التنفيذي   - 10
، فأعرب عن عميق عزائه لشعب الواليات المتحدة األمريكية على الخسائر الضخمة في األرواح Mr. Klaus Töpferالسيد 
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وعلى أثر االلتزام بدقيقة صمت طلبها تكريما لذكرى ضحايا الكارثة، قام بتسليط الضوء على .  من جراء إعصار كاترينا
درة الطبيعة على أداء خدماتها الحيوية قد ضعفت بالتغييرات التي لم تقييم األلفية لألنظمة اإليكولوجية، التي مؤداها أن مق

ونتيجة لذلك فان إدراك هدف .  يسبق لها مثيل التي حدثت في األنظمة اإليكولوجية على يد البشر في العقود الزمنية األخيرة
عام لألمم المتحدة إلى بذل خطوات  يقتضي جهودا فذة وتعديالت نموذجية شتى، دعا األمين ال2010التنوع البيولوجي لعام 

واالجتماع الحالي يوفر فرصة فريدة لإلسهام في تلك الجهود، ال سيما عن طريق التوصية باتجاهات .  جماعية إلجرائها
وفي هذا الصدد ان أنشطة .  2010مستقبلية تساعد في نهاية األمر المجتمع الدولي على الوفاء بهدف التنوع البيولوجي لعام 

وحث الفريق العامل .  نيب سوف تساعد فقط على مزيد من تعزيز المساندة المتينة من جانب اليونيب لالتفاقيةاليو
المخصص المفتوح العضوية على التوصية بإدخال تصحيحات على عمليات االتفاقية تكفل جعلها أوثق ارتباطا باألهداف 

ن مصداقا لتعهد رؤساء الدول المتوقع في القمة العالمية القادمة المنشودة وأشد فعالية والتزاما باألوان الالزم، مما يكو
  . بجعل األمم المتحدة أشد التصاقا بالحقائق وفعالية وكفاءة ومساءلة ومصداقية2005بنيويورك عام 

 عن كيريباس، بالنيابة: في الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع استمع الفريق العامل أيضا إلى بيانات من ممثلي  - 11
مجموعة آسيا والمحيط الهادئ؛ وجمهورية تنزانيا المتحدة، بالنيابة عن المجموعة األفريقية؛ وبولندا، بالنيابة عن مجموعة 

بالنيابة عن الجماعة األوروبية، ودولها األعضاء وبتأييد من بلغاريا (أوروبا الوسطى والشرقية؛ والمملكة المتحدة 
  .ن مجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي؛ واكوادور، بالنيابة ع)ورومانيا

أعربت ممثلة كيريباس عن تقديرها العميق لإلسهامات السخية التي يعتمد عليها كثير من البلدان النامية والبلدان   - 12
يرة وفيما يتعلق باستمرار مشكالت تأش.  ذات االقتصاد االنتقالي للمشاركة في االجتماعات بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي

الدخول التي عانى منها بعض أعضاء مجموعتها اإلقليمية، ناشدت الحكومة المستضيفة إلى أن تنظر برعاية خاصة إلى 
وأشارت إلى أن الصعوبات المالية وصعوبات تتعلق بالقدرة .  طلبات الممثلين الراغبين في حضور اجتماعات االتفاقية

امية، وال سيما الدول النامية الجزرية الصغيرة، متأخرة في الوفاء بتنفيذ والجوانب التكنولوجية تجعل معظم البلدان الن
ولذا قد يكون من األمور العملية والواقعية تحديد مدد مختلفة لتقييم التقدم الذي يحرز في هذا الوفاء، بالنسبة لسائر .  االتفاقية

 الحال بالنسبة لبروتوكول مونتريال عن المواد األطراف على أساس تجميعها في مختلف مجموعات األمم المتحدة، كما هي
.  التي تستنفد طبقة األوزون، دون إدخال حوافز إيجابية أو سلبية يكون من شأنها فقط أن تزيد العبء على بعض األطراف
ي وأخيرا حثت البلدان المتقدمة النمو والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية على مواصلة مبادراتها المشتركة، ف

تشارك مع البلدان النامية بقصد مساندة إنجاز تلك البلدان األخيرة الستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية المتعلقة بالتنوع 
  .البيولوجي

شكر ممثل جمهورية تنزانيا المتحدة البلدان التي جعلت من الممكن لمشاركين أفارقة أن يحضروا االجتماع،   - 13
إعصار كاترينا الذي كان تذكيرا بالحاجة إلى بذل جهود مشتركة للتصدي لآلثار البيئية وأعرب عن عميق تعازيه لضحايا 
ان معظم البلدان األفريقية، في تنفيذها الستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية الخاصة .  واآلثار األخرى لمثل تلك الكوارث

وشملت .  اية القدرات البشرية والتقنية والتكنولوجيةبالتنوع البيولوجي قد صادفت تحديات مثل عدم كفاية التمويل وعدم كف
المتطلبات األخرى الالزمة للتنفيذ الناجح تعزيز اآلليات الوطنية لتبادل المعلومات وتوفير الموارد الكفيلة بمراجعة 

عيد الوطني بين االستراتيجيات وخطط العمل المشار إليها بما يتمشى والمبادرات الحديثة العهد؛ وإيجاد تضافرات على الص
االتفاقية وبين االتفاقات المتعددة األطراف ذات الصلة بالموضوع، وتعزيز مبادرات االتصاالت والتثقيف والتوعية العامة 

(CEPA) وتعزيز محتوياتها الوطنية في سبيل مساندة التنفيذ؛ وتبسيط عملية التبليغ الوطني واستمرار مساندة وضع أو ،
  .ية والمبادرات األخرى المتعلقة بالحصول وبتقاسم المنافع وبأطر التنوع البيولوجيمراجعة السياسات الوطن
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شدد ممثل بولندا على الحاجة إلى تحسين التنفيذ الوطني لالتفاقية وبالحاجة إلى مساعدة البلدان التي ال تملك   - 14

ن على تنفيذ ما لديها من استراتيجيات وخطط وهناك أيضا حاجة ماسة إلى مساعدة البلدا.  القدرة الكافية على ذلك التنفيذ
  .عمل وطنية بشأن التنوع البيولوجي وعلى تحسين ما تقوم به من عملية التبليغ، وكلتاهما أمران جوهريان لتنفيذ االتفاقية

 أن والحاجة 2010 سنوات فقط متبقية على إدراك هدف عام 5الحظ ممثل المملكة المتحدة، فالحظ أن هناك   - 15
 إلى التركيز على موضوع التنفيذ الوطني وحث على تنسيق النشاط الجاري في ظل االتفاقية لإلفراج عن موارد لذلك تدعو

وقال ان .  وباإلضافة إلى ذلك، شدد على الحاجة إلى تعزيز المساندة السياسية وتوعية الجماهير بأهداف االتفاقية.  الغرض
  .لبيولوجي أمر يقتضي إبالغه إلى مجتمع أوسع نطاقااألهمية االقتصادية واالجتماعية للتنوع ا

وأن الموارد .  قال ممثل اكوادور إن األمر يقتضي أمواال لتسهيل إيجاد القدرات الالزمة ولنقل التكنولوجيا  - 16
لمناقشة واقترح إعطاء أولوية .   وكذلك مع تحسين تنفيذ االتفاقية2010المالية الجديدة يجب أن تتمشى مع إدراك هدف عام 

  .هذه القضايا
في الجلسة االفتتاحية العامة لالجتماع، استمع الفريق العامل أيضا إلى بيانات من ممثلي كندا، فرنسا، المكسيك،   - 17

  .كولومبيا، جنوب أفريقيا، نيوزيلندا، سانت لوسيا، أستراليا، بيرو، الجزائر، تونس والواليات المتحدة األمريكية
وضع اللمسات النهائية :  الفريق العامل ينبغي أن يركز انتباهه على أربعة موضوعات هيقال ممثل كندا أن  - 18

على اإلطار الشامل لتقييم ما يحرز من تقدم في تنفيذ االتفاقية، وعلى استعمال ذلك اإلطار الشامل كأساس للتبليغ الوطني 
لمية والتقنية الموجودة، والنظر في طرائق ووسائل وإيجاد برنامج أفضل للتعاون التقني إلمكان تعبئة أفضل للقدرات الع

ومضى يقول ان كندا تدرك أهمية ما لدى مجتمعات السكان األصليين .  استعراض العمليات المقررة بموجب االتفاقية
تقني وفي هذا الصدد، ان موضوع التعاون ال.  والمحليين من معارف وابتكارات وممارسات تقليدية في مجال تنفيذ االتفاقية

  .يمكن أن يشمل وضع واستعمال ما لدى السكان األصليين من تكنولوجيات تقليدية
قال ممثل فرنسا انه في سبيل المساعدة على زيادة التوعية بقضايا التنوع البيولوجي من المهم توفير الخبرة   - 19

ا توفر انذارات منتظمة بما يمكن أن يحدث العلمية التي سيرى الرأي العام والزعماء السياسيون أنها توفر تقييما مستقال كم
" التنوع البيولوجي واإلدارة: "ولذا، رحبت فرنسا بعقد المؤتمر العلمي الدولي بعنوان.  من أزمات في التنوع البيولوجي

 ، ونادت بإيجاد آلية دولية تربط بين العلميين وبين ممثلي الحكومات2005كانون الثاني /المنعقد في باريس في يناير
وقد أسفر ذلك عن إنشاء لجنة توجيه دولية، اجتمعت في باريس في .  وأعضاء المجتمع المدني والمؤسسات الدولية

ومضى يقول ان لجنة التوجيه سوف تستمر وأن عملها سيكون تعزيزا ألنشطة الهيئة الفرعية .  2005حزيران /يونيو
  .للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

لمكسيك ان العقد الماضي قد شهد تطور االتفاقية وأن األمر أصبح يقتضي التركيز على تنفيذ أهداف قال ممثل ا  - 20
وأضاف انه من المهم النظر في تشكيل هيئة المكتب ووتيرة انعقاد اجتماعات مؤتمر .  االتفاقية الثالثة على الصعيد الوطني

وال بد من النظر بعناية في االقتراحات الخاصة بالتنسيق بين .  األطراف واألجزاء الوزارية واجتماعات الهيئة الفرعية
االتفاقية واجتماعات الهيئات الدولية األخرى وأن الحاجة تدعو إلى وضع مقترحات ملموسة تعرض على االجتماع القادم 

  .لمؤتمر األطراف
تعراض عدم االمتثال لعناصر قال ممثل كولومبيا ان عملية االستعراض هامة كما أن األمر يحتاج كذلك إلى اس  - 21

والحظ أنه حدث في اآلونة األخيرة خلل في التوازن في تخصيص الموارد التي .   من اتفاقية التنوع البيولوجي20المادة 
وقال ان اهتماما غير كاف قد أولي باالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي والتقاسم .  يسديها مجلس مرفق البيئة العالمية

المنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية، ونوه بان حماية التنوع البيولوجي خارج الحدود الوطنية العادل و
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.  ولذا ليس من المستطاع الكالم عن التنفيذ فيما يتعلق بالهدفين الثاني والثالث لالتفاقية.  يكون أمرا يؤثر في ذلك التقاسم
والمنظمات األخرى، الحظ المتكلم أن جهدا غير كاف قد بذل مع المنظمة التجارة وفيما يتعلق بالتعاون مع االتفاقيات 

وختم بيانه بقوله ان االتفاقية لن تنجح ما لم تكفل التقاسم العادل والمنصف للمنافع على المجتمعات المحلية في .  العالمية
  .البلدان النامية

مة إليجاد طرائق مبتكرة لتنفيذ االتفاقية على الصعيد قالت ممثلة جنوب أفريقيا أن االجتماع هو فرصة ها  - 22
وقد أتمت جنوب أفريقيا منذ وقت وجيز وضع استراتيجيتها .  الوطني الذي تترجم فيه األهداف العالمية إلى واقع عملي

ة األرضية وخطة عملها الوطنيتين للتنوع البيولوجي، في صورتهما النهائية التي تضمنت وضع خريطة لألنظمة اإليكولوجي
وكانت التحديات التي صودفت في وضع تلك الخطة قد تضمنت إيجاد الوقت والخبرة التقنية .  والبحرية لجنوب أفريقيا

.  الالزمين لتنسيق الخبرة المطلوبة وعدم وجود مؤشرات وطنية وتحقيق التمشي بين المؤشرات الوطنية والمؤشرات العالمية
ويات الحكومة غير أن المعلومات غير متوفرة بشأن التقدم الذي أحرز في إدراج ويجري تنفيذ الخطة على جميع مست

وتعتقد جنوب أفريقيا أنه من الممكن تسهيل عملية اإلبالغ الوطني .  األهداف الثالثة لالتفاقية في شتى البرامج واألنشطة
التقدم المحرز نحو تحقيق األولويات يكون من شأنها مساعدة البلدان على رصد " رئيسية"بجعلها مرتكزة إلى مؤشرات 

  .الوطنية في نطاق الغايات العالمية، وهو نطاق ذو رقعة أوسع
وينبغي .  قال ممثل نيوزيلندا أن عددا من التدابير الفعالة يمكن اتخاذه لمساعدة البلدان على تنفيذ االتفاقية  - 23

ن الدورات لتمكين مشاركة أكبر عدد ممكن من الموقعين تخفيض عدد جداول األعمال وعدد االجتماعات التي تعقد فيما بي
وينبغي أيضا كفالة مشاركة أصحاب المصلحة اآلخرين لتكون عملية صنع القرار مقيسة قياسا جيدا وتكون .  على االتفاقية
فويضات وتكليفات وينبغي أن يكون لدى جميع األفرقة العاملة واألفرقة الفرعية وأفرقة الخبراء التقنيين ت.  شفافة وشاملة

وينبغي تغيير هيكل وشكل التقارير الوطنية كي تكون .  واضحة لجعل نتائج تلك المجموعات جيدة التركيز وال إبهام فيها
والتنسيق الفعال بين االتفاقية والمحافل الدولية األخرى ينبغي تعزيزه لزيادة .  من المدخالت المفيدة في عملية صنع القرار

وأية خطوط إرشادية ومشورات تستهدف التغلب على عوائق التنفيذ ينبغي أن .   االزدواجية في الجهودالتضافرات وتجنب
  .تكون ذات طابع عملي

قال ممثل سانت لوسيا ان الهدف من استعراض التنفيذ ينبغي أن يكون جعل التنوع البيولوجي موضوعا أساسيا   - 24
اتيجية وخطة العمل الوطنيتين للتنوع البيولوجي لسانت لوسيا يجري تنفيذهما ان االستر.  في التنمية الوطنية لجميع البلدان

لتوزيع جوائز للتنوع "وفي حفل أقيم مؤخرا .  بفضل مبادرات من المانحين ومبادرات وطنية وبالتعاون مع اتفاقيات أخرى
ا نشطا في إدارة شؤون التنوع ، كان هناك اعتراف بالمدارس والمجتمعات ودوائر األعمال التي لعبت دور"البيولوجي

واستعراض تنفيذ االتفاقية ينبغي أن : والمعرفة ال تؤدي دائما إلى اتخاذ خطوات وإلى تغييرات مسلكية.  البيولوجي في البلد
  .يؤدي إلى أن تقوم البلدان بتغيير مسلكها في مجال التنوع البيولوجي

 جميع أصحاب المصلحة في البلد موافقين على األولويات قالت ممثلة أستراليا أن أستراليا تسعى إلى جعل  - 25
وعلى غرار ذلك فان اإلرشاد الصادر عن االتفاقية بشأن تنفيذها الوطني ينبغي أن يتمشى مع .  الوطنية التي حددها البلد

 يمكن أن تصنعه األطراف وفي رأيها أن هناك تنافرا بين األولويات العالمية لالتفاقية وبين ما.  األولويات والقدرات الوطنية
ان أستراليا كانت من أوائل الموقعين على االتفاقية .  من الناحية العملية لحفظ التنوع البيولوجي واستعماله على نحو مستدام

بيد أنه يبدو أنها تسلك في ذلك مسلكا مستقال عن مسلك االتفاقية وتقوم بتطبيق .  وأحرزت تقدما محسوسا في تحقيق أهدافها
وهناك أولويات جديدة ال تزال تنجم في الميدان ويبدو أنها ذات أهمية أقل، .  ويات تبدو مختلفة عن األولويات العالميةأول

بينما لم يقم اال عدد يتجاوز قليال نصف عدد األطراف بوضع استراتيجية وطنية للتنوع البيولوجي ـ وهذه االستراتيجية هي 
  .  فينبغي في االجتماع الحالي إيجاد حلول واضحة وعملية لتلك المشكالت.أهم مطلب أساسي في مجال االتفاقية
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قال ممثل بيرو انه من الجوهري استعراض الكفاءة التي يجري بها تنفيذ االتفاقية، حيث أن رفاه الشعوب في   - 26

تحسين آليات التنسيق وينبغي اقتراح تعديالت واضحة لتحسين ترتيب األولويات و.  كوكب األرض يعتمد على تلك الكفاءة
وزيادة كفاءة الهيئات الفرعية مع تفادي أية زيادة في تكاثر الهيئات واللجان، وذلك في سبيل تحسين مشاركة جميع 

ومن األهمية بمكان إيجاد توازن بين األهداف الثالثة لالتفاقية كما ينبغي التوصل .  القطاعات في المداوالت بشأن االتفاقية
  .وفعال ليقدم إلى االجتماع الثامن لمؤتمر األطرافإلى اتفاق واضح 

.  رحب ممثل الجزائر بالفرصة التي يتيحها اجتماع الفريق العامل للتصدي ألية عوائق تعرقل تنفيذ االتفاقية  - 27
لسماح لها ووافق على ما قاله ممثل جمهورية تنزانيا المتحدة من أن البلدان تلقت تمويال وموارد بشرية وتقنية غير كافية ل

ويمكن معالجة .  وفي رأيه ان الفريق العامل ينبغي أن يركز على إعادة النظر في الخطة االستراتيجية.  بإدراك أهدافها
  .المسائل األخرى في محافل أخرى

قال ممثل تونس ان المرحلة الثالثة من تنفيذ االتفاقية هي أهم المراحل وأن االستعراض الحالي من شأنه أن   - 28
ووافق مع ممثل جمهورية تنزانيا المتحدة على أهمية رسم استراتيجيات .  2010ل إدراك األهداف لتحقيق هدف عام يكف

وتونس قد رسمت خطتها وتتولى في الوقت الحاضر تقييم ما أنجز من مبادرات .  وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي
جتماع الحالي للفريق العامل، عقد منذ ثالثة أشهر في لندن وطلب تقديم تقرير عن نتائج اجتماع تحضيري لالستعداد لال

  .بالمملكة المتحدة
تولى ممثل الواليات المتحدة األمريكية تقديم الشكر لجميع من قدموا مواساتهم على الكارثة التي أصابت بالده   - 29

م العادل للموارد الموجودة فيه واستعمالها وقال ان هذا الحدث ينوه بالحاجة إلى تفهم عالم الطبيعة وحفظ ذلك العالم والتقاس
  .المستدام في سبيل عالم أفضل

 بشتى جوانب الشراكة بين اتفاقية التنوع (FAO)نوهت ممثلة منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة   - 30
ي وحفظه وتود استمرار وقالت ان الفاو قد عملت طوال سنوات على االستعمال المستدام للتنوع البيولوج.  البيولوجي والفاو

إذ من شأن ذلك أن يكون إسهاما حاسما نحو بلوغ األهداف . وتعزيز تعاونها مع االتفاقية في نطاق صالحيات كل منها
وقالت أن لجنة الموارد الوراثية من أجل األغذية والزراعة، في دورتها العاشرة، المنعقدة في .  اإلنمائية لأللفية

، طلبت إلى المنظمة إعداد برنامج عمل متعدد السنوات بشأن التنوع البيولوجي وذلك للنظر فيه 2004تشرين الثاني /نوفمبر
وكان أحد أسباب ذلك إمكانية التوفيق بين التخطيط الطويل األجل في منظمة األغذية والزراعة والتخطيط .  2006في عام 

ل التنوع البيولوجي للغابات واالجتماع القادم بين أمانة وهناك مثال أخر للتعاون وهو في مجا.  طويل األجل في االتفاقية
وأخيرا، ذكرت أن منظمة األغذية والزراعة ملتزمة بمواصلة تعزيز .  اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة األغذية والزراعة

واألولويات للقطاع االتفاقية ومواصلة مساعدة البلدان على تنفيذها، وفي هذا الصدد، عملت المنظمة على بيان الشواغل 
  .الزراعي وقطاع مصايد األسماك، وقطاع الغابات

) كينيا (Francis Nyenzeبناء على دعوة من الرئيس، أدلى ببيانات افتتاحية، بصفتهم الشخصية، كل من السادة   - 31
لسادس لمؤتمر ، الرئيس بالوكالة لالجتماع ا)هولندا (Hans Hoogeveenرئيس االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف، و 

  .، الرئيس السابق للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية)غانا (Alfred Oteng-Yeboahاألطراف، و 
 بالتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيات حفظ التنوع البيولوجي في المياه الداخلية والمناطق Nyenzeنوه السيد   - 32

الهدف الثاني لالتفاقية بزيادة االستعمال المستدام وتعزيز السياحة اإليكولوجية والشروع في وتم تشغيل .  الساحلية والبحرية
وذكر أن التنوع البيولوجي قد اعترف به مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة كأحد .  العمل بشأن الحصول وتقاسم المنافع

لحالية ألمانة االتفاقية إنما هي تصوير ألهداف االتفاقية بينما موظفو والتركيبة ا.  القضايا الرئيسية الخمس للتنمية المستدامة



UNEP/CBD/COP/8/4 
Page 9 
 

ان السيد حمد اهللا زيدان كان أمينا تنفيذيا مثاليا، وأحدث تحويال رئيسيا في األمانة .  االتفاقية هم الموجودات األساسية لها
  .وقد مثل االتفاقية بامتياز في المحافل الدوليةبزيادة انتمائها المهني وتوطيد قاعدتها العلمية وموضوعيتها الجيوسياسية؛ 

 ان التنوع البيولوجي يحتل اآلن في جدول األعمال السياسي مكانة أعلى مما كان يحتلها Hoogeveenقال السيد   - 33
نما في أي وقت مضى، ومع ذلك، ان التنوع البيولوجي ينحسر بسرعة كما يدل على ذلك تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية بي

من المعترف به بصفة عامة أن حفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام هما حجر زاوية للتنمية المستدامة وتخفيض وطأة 
ومن .  والتحدي الحالي لالتفاقية يكمن في التنفيذ الفعال لخطط طموحة جرى وضعها في المرحلتين األوليين.  الفقر

حصول وتقاسم المنافع يرتكز إلى حل وسط بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية عن إيجاد نظام دولي لل: المبادرات الهامة
توفير الحصول وتقاسم المنافع؛ وإيجاد صك قانوني بشأن الحفظ واالستعمال المستدام للغابات، والتغلب على المأزق الذي 

تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية توقف عنده محفل األمم المتحدة بشأن الغابات؛ وتحقيق مزيد من االلتزام ب
وينبغي .  والمشاركة الكاملة في األفرقة العاملة التابعة لمنظمات المجتمع المدني، بما فيه القطاع الخاص والشعوب األصلية
ت الهيئات تنسيق عمل مؤتمر األطراف بوضع قوائم باألولويات وااللتزام بتلك القوائم مع وضع حد ال يتجاوزه عدد اجتماعا

، البت في مستوى األمين التنفيذي 4/17ومن المسؤوليات الرئيسية لمؤتمر األطراف كما جاءت في المقرر .  الفرعية
بيد أن اإلجراءات في هذا الشأن، وال  سيما التشاور مع مؤتمر األطراف ومع هيئة مكتب .  لالتفاقية وشروط صالحياته

 سنة الماضية كان مرده إلى الزعامة القوية 12م المحرز في تنفيذ االتفاقية خالل الـ وكثير من التقد.  المؤتمر ليست متبعة
واقترح جعل السيد زيدان أمينا فخريا .  والمقتدرة للسيد حمد اهللا زيدان الذي جعل المنظمة مثاال في منظومة األمم المتحدة

وختاما، طلب إدراج النص الكامل .  نيا بأنشطة التوعية بهالالتفاقية، مع" سفيرا"لالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف وأن يعين 
  .)اني أدناهانظر المرفق الث (لبيانه كمرفق بتقرير الفريق العامل

ردا على ذلك، قال ممثل المدير التنفيذي للبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ان تعيين األمين التنفيذي الجديد لالتفاقية   - 34
 الصادر عن مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع 7/34م المقرر كان نتيجة سبعة أشهر من المشاورات المكثفة وفقا ألحكا

ومع مراعاة االمتياز المخول لألمين العام لألمم المتحدة فيما يتعلق بتعيين كبار موظفي األمم المتحدة من مستوى أمين عام 
فاقية التنوع البيولوجي، التي أقرها والترتيبات اإلدارية الحالية بين برنامج األمم المتحدة للبيئة وأمانة ات.  مساعد فما فوق

، احتوت على اإلجراءات المتفق عليها لتعيين األمين التنفيذي عندما كان 1998مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع في عام 
وقد رحب البرنامج باقتراح تعيين سفير لالتفاقية، وهو أمر يجب أن يكون .  (D-2) 2- هذا المنصب من المستوى مدير

  . مع إجراءات األمم المتحدة الخاصة بتعيين سفراء لها للعمليات الحكومية الدوليةمتمشيا
 في المئة من المهام الموكولة إلى الهيئة الفرعية بموجب 80، وقال ان أكثر من Oteng-Yeboahتكلم السيد   - 35

من هذه المادة، سوف تنجز ) ب (2ي الفقرة  من االتفاقية قد تم إنجازها وقال انه يثق أن المهام الباقية المذكورة ف25المادة 
ان البعض يرى .   واالستعراضات القادمة لبرامج العمل2010في سياق تقييم التقدم المحرز من تقدم نحو بلوغ هدف عام 

أو عملية تحضير لمؤتمر األطراف، بدال من أن تكون " اجتماعا مصغرا لمؤتمر األطراف"أن الهيئة الفرعية قد أصبحت 
علمية محضة، ومرد ذلك أن الهيئة هي هيئة حكومية دولية مما يجعل المشاركين فيها في أحيان كثيرة مفاوضين هيئة 

غير أنه من الجوهري كفالة أن .  سياسيين، وأيضا بسبب طبيعة الطلبات التي يقدمها مؤتمر األطراف للهيئة المذكورة
.  تساعد مؤتمر األطراف على ترجمة مشورتها إلى شروط سياسيةترتكز مشورة الهيئة على نتائج عملية علمية سليمة وأن 

وفي سبيل حماية سالمة العملية العلمية، فإن أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة ينبغي أال تصبح أفرقة سياسية وأال تخلط بين 
عمليات التقييم الخارجي، وكل وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تستعمل استعماال كامال .  التقييم العلمي والمشورة السياسية

خطة تشغيلية للهيئة الفرعية ينبغي النظر إليها في سياق ما يوجد من إرشاد تشغيلي ويكون من المفيد في رأيه ـ بدال من 
وفيما .  متماسكة وحيدة" طريقة تشغيل"إيجاد خطة تشغيلية إضافية ـ التأليف بين جميع اإلرشادات الموجودة من قبل في 

ستعراض تنفيذ االتفاقية، ينبغي النظر بعناية في األخذ بمجموعة يتفق عليها من األهداف والمؤشرات لقياس التقدم يتعلق با
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ومن الجوانب في الرصد التي تحتاج إلى عناية خاصة عملية اإلبالغ؛ ان كون عدد .  2010المحرز نحو بلوغ هدف عام 

ن داللة على أن األمر يقتضي إيجاد شكل أقل عبئا على عاتق البلدان في قليل جدا من البلدان قد قدم تقارير وطنية ربما كا
سبيل تشجيعها على تقديم تقارير تكون موجهة توجيها أشد نحو تحقيق نتائج ملموسة، بما يسمح باستعمال ما تنطوي عليه 

تفاقية وفاعليتها في الفترة المؤدية وأخيرا، في ضوء الحاجة إلى استعراض تنفيذ اال.  من معلومات لتقييم التقدم المحرز فعال
  . ينبغي النظر في مد أجل الفريق العامل الحالي2010إلى عام 

      شؤون تنظيمية- 2البند 
      انتخاب هيئة المكتب2-1

وتـم االتفـاق بعـد ذلك على أن يكـون . قامت هيئـة مكتب مؤتمر األطراف بمهام مكتـب االجتمـاع  - 36
  .، نائب الرئيس من اكوادور، هو المقررAntonio Matamorosالسيد 

     إقرار جدول األعمال2-2

، أقر الفريق العامل جدول األعمال اآلتي 2005أيلول / سبتمبر5في الجلسة العامة األولى من االجتماع، يوم   - 37
  .(UNEP/CBD/WG-RI/I/1): على أساس جدول األعمال المؤقت

  .افتتاح االجتماع  - 1
  .يميةالشؤون التنظ  - 2

  انتخاب أعضاء المكتب؛  1- 2
  إقرار جدول األعمال؛  2- 2
  تنظيم العمل؛  3- 2

  :2010التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية والمنجزات المؤدية إلى هدف عام   - 3
، 7/30استعراض تنفيذ غايات وأهداف الخطة االستراتيجية واإلطار المعتمد في المقرر   1- 3

  .جيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجيواالستراتي
  .تحديد وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ االتفاقية، وخصوصا على المستوى الوطني  2- 3

  :استعراض تأثيرات وفاعلية العمليات القائمة في إطار االتفاقية  - 4
ية والتكنولوجية، بما في اجتماعات مؤتمر األطراف؛ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقن  1- 4

ذلك أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة، واألفرقة العاملة المفتوحة العضوية المخصصة، 
  ونقاط االتصال الوطنية، واألمانة؛

  برامج العمل، واألدوات والتوجيهات المعدة بموجب االتفاقية؛  2- 4
لموارد المالية واآللية المالية، آليات التنفيذ، بما في ذلك آلية غرفة تبادل المعلومات، وا  3- 4

  .واالتصال، والتثقيف والتوعية العامة
  :التعاون مع االتفاقيات والمنظمات األخرى وإشراك أصحاب المصلحة في تنفيذ االتفاقية  - 5

  التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات األخرى؛  1- 5
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  .إشراك أصحاب المصلحة في تنفيذ االتفاقية  2- 5
  : التقدم المحرز وعمليات اإلبالغرصد  - 6

   والستعراض برامج العمل المواضيعية؛2010إطار لرصد تنفيذ االتفاقية وبلوغ هدف عام   1- 6
  .التقارير الوطنية بموجب االتفاقية واالتفاقيات األخرى  2- 6

  .شؤون أخرى  - 7
  .اعتماد التقرير  - 8
  .اختتام االجتماع  - 9

      تنظيم العمل2-3
، وافق الفريق العامل على تنظيم العمل  على أساس 2005أيلول / سبتمبر5ة العامة لالجتماع يوم في الجلس  - 38

وطبقا لذلك، قام .  (UNEP/CBD/WG-RI/I/1/Add.1)المقترحات الواردة في المرفق الثاني بجدول األعمال المشروح 
  Matthew Jebb الفريق العامل األول برئاسة السيد :الفريق العامل بإنشاء فريقين عاملين فرعيين يعمالن أثناء الدورة هما

اجتماعات مؤتمر األطراف؛ الهيئة الفرعية شاملة أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة  (1- 4للنظر في البنود ) ايرلندا(
برامج العمل واألدوات  (2- 4؛ )واألفرقة العاملة المخصصة المفتوحة العضوية ونقاط االتصال الوطنية واألمانة

آليات التنفيذ، بما في ذلك آلية تبادل المعلومات والموارد المالية واآللية المالية  (3-4؛ )واإلرشادات المعدة بموجب االتفاقية
 1- 5 للنظر في البنود )ناميبيا (Sem Shikongo؛ ثم الفريق العامل الثاني برئاسة السيد )واالتصال والتثقيف والتوعية العامة

إطار  (1- 6؛ )إشراك أصحاب المصلحة في تنفيذ االتفاقية (2- 5؛ )يات والمنظمات والمبادرات األخرىالتعاون مع االتفاق(
التقارير الوطنية بموجب  (2-6؛ ) والستعراض برامج العمل المواضيعية2010لرصد تنفيذ االتفاقية وبلوغ هدف عام 

  ).االتفاقية واالتفاقيات األخرى
  ثناء االجتماععمل الفريقين العاملين الفرعيين إ

واعتمد الفريق العامل .  2005 أيلول/سبتمبر 9 إلى 6 جلسات من سبععقد الفريق العامل الفرعي األول   - 39
وقد أدمج .  2005 أيلول/سبتمبر 9 في جلسته السابعة، المنعقدة يوم (UNEP/CBD/WG-RI/1/L.1/Add.1)الفرعي تقريره 

  .حالي تحت بنود جدول األعمال المالئمةتقرير الفريق العامل الفرعي في التقرير ال
واعتمد الفريق العامل .  2005 أيلول/سبتمبر 8 إلى 6 جلسات من تعقد الفريق العامل الفرعي الثاني س  - 40

وقد أدمج .  2005 أيلول/سبتمبر 8 في جلسته السادسة المنعقدة يوم (UNEP/CBD/WG-RI/1/L.1/Add.2)الفرعي تقريره 
  .ل الفرعي في التقرير الحالي تحت بنود جدول األعمال المالئمةتقرير الفريق العام

ـُدم تقريـرا الفريقيـ  - 41 للفريق العامـل، المنعقـدة   الثالثـةةيـن الفرعييـن إلى الجلسـة العامـن العاملق
  .2005 أيلول/سبتمبر 9وم يـ
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   االتفاقية والخطة االستراتيجيةذالتقدم المحرز في تنفي  - 3البند 

 2010جزات المؤدية إلى هدف عام والمن

   غايات وأهداف الخطة االستراتيجية واإلطار المعتمد فيذاستعراض تنفي  3-1
  ، واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي7/30المقرر 

   االتفاقية، وخصوصا ذتحديد وإزالة العقبات التي تعترض تنفي  3-2
  على المستوى الوطني

وكان أمام .  2005أيلول / سبتمبر5 في الجلسة العامة الثانية من االجتماع يوم 3ل الفريق العامل البند تناو  - 42
الفريق العامل عند نظره هذا البند، مذكرة من األمين التنفيذي بشأن تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية، والتقدم المحرز نحو 

  .(UNEP/CBD/WG-RI/I/2) 2010بلوغ هدف عام 
كان أمـام الفريق العامـل كذلك بيانـات من أطـراف وحكومـات أخرى ومنظمـات ذات صلة عن   - 43

الموضوعـات المطلوب أن يعالجها الفريق العامـل المخصص المفتـوح العضويـة المعني باستعـراض االتفاقيـة 
(UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/2)، التنوع البيولوجي التي عقدتها  وتقرير حلقة العمل بشأن تنفيذ وفاعلية اتفاقيةChatham 

House و Royal Society for the Protection of Birds (UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/4) ومذكرة من األمين التنفيذي بشأن ،
  .(UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/8)إرشادات وخطوط إرشادية تتعلق باالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

ت األمانة تقديم هذا البند فقالت انه في سبيل تقييم الخطة االستراتيجية والتبليغ عنها واستعراضها، وهي تول  - 44
 7/30 الصادر عن مؤتمر األطراف، أصدر المؤتمر مقرره 6/26الخطة االستراتيجية لالتفاقية المعتمدة في المقرر 

 المتمثل في 2010دم العالمي المحرز نحو إدراك هدف عام المتضمن إطارا مرنا للغايات واألهداف الفرعية لتقييم التق
ووضع المؤتمر كذلك سلسلة من التدابير لتقييم وتحسين التنفيذ .  تحقيق تخفيض محسوس في ضياع التنوع البيولوجي

 مهامه  ـ الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض االتفاقية وكان من23الوطني، وأنشأ ـ في الفقرة 
.  2010الرئيسية النظر في التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية واإلنجازات المؤدية إلى إدراك هدف عام 

وكان من المهام اإلضافية تقييم التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وإدماج ذلك 
وأخيرا، كان على الفريق العامل أن يتبين .  رامج والسياسات القطاعية والمشتركة بين عدة قطاعاتالتنوع في الخطط والب

وقد يرغب الفريق العامل في النظر في التوصيات .  ويذلل العوائق التي تعرقل التنفيذ، ال سيما على الصعيد الوطني
 وال سيما التوصية بإجراء استعراض متعمق لتنفيذ ،(UNEP/CBD/WG-RI/1/2)المقترحة الواردة في مذكرة األمين التنفيذي 

 من الخطة االستراتيجية في اجتماع الحق، مع مراعاة أن مستقبل الفريق العامل ستجري مناقشته تحت البند 3 و 2الغايتين 
نوع  من جدول األعمال، والتوصية بالنظر في توحيد وتحديث اإلرشاد المتعلق بوضع استراتيجيات وخطط عمل الت4

  .البيولوجي وتنفيذهما في المستقبل واإلدماج الفعال لشواغل التنوع البيولوجي في القطاعات ذات الصلة
بعد المقدمة، أدلى ببيانات ممثلو الجزائر، أستراليا، بربادوس، البرازيل، بوركينا فاصو، كندا، كولومبيا، كوبا،   - 45

ي، الهند، كينيا، ماليزيا، مالي، المكسيك، ناميبيا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، اكوادور، مصر، غرينادا، غينيا، غينيا بيساو، هايت
بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء وبتأييد من (النرويج، بيرو، سري النكا، تايلند، توغو، المملكة المتحدة 

  .، اليمن، زامبيا، زمبابوي)قيةبالنيابة عن المجموعة األفري(، جمهورية تنزانيا المتحدة )بلغاريا ورومانيا
  .أدلى أيضا ببيانات ممثال مرفق البيئة العالمية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة  - 46
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 في الجلسة العامة، نظر الفريق العامل الفرعي األول في جلسته الثالثـة، المنعقدة 3بعد المناقشة األولية للبند   - 47
ة مقدم من رئيس الفريق العامل الفرعي استنادا إلى المناقشات ووجهات ، في مشروع توصي2005أيلول / سبتمبر7في 

  .النظر المطروحة خالل الجلسة العامة
، نظر الفريق العامل الفرعي في نص منقح من جزء 2005أيلول / سبتمبر7في جلسته الرابعة، المنعقدة في   - 48

  .من مشروع التوصية الذي أعده الرئيس
، نظر الفريـق العامـل الفرعي في نص 2005أيلول / سبتمبر8 المنعقـدة في في جلستـه السادسـة،  - 49

مشروع التوصية ككل، وبعد تبـادل وجهـات النظر، وافق على إحالته إلى الجلسة العامـة كمشـروع التوصية 
UNEP/CBD/WG-RI/1/L.8.  

نتباه الفريق العامل الفرعي إلعادة ، استرعى الرئيس ا2005أيلول / سبتمبر9في جلسته السابعة، المنعقدة في   - 50
وبعد المناقشة، وافق الفريق العامل الفرعي على إحالة .  UNEP/CBD/WG-RI/1/L.8تنظيم الفقرات في مشروع التوصية 
  .الوثيقة إلى الجلسة العامة، بدون تغيير

الفريق العامل مشروع التوصية ، تناول 2005أيلول / سبتمبر9في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في   - 51
UNEP/CBD/WG-RI/1/L.8.  

وتساءل عما إذا كانت منظمة األمم المتحدة ) ه(أشار ممثل ناميبيا، رئيس الفريق العامل الثاني، إلى الفقرة جيم   - 52
 الثاني قد تناول   وأضاف أن الفريق العامل الفرعي".االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي"من  (FAO)لألغذية والزراعة 

موضوع التعاون مع االتفاقيات األخرى وأعد توصية شاملة بشأن إنشاء شراكة عالمية للمشاركة التي قد تسمح لمنظمات 
وبالتالي، يرى أن الفقرة الفرعية ال تخص مشروع التوصية الذي يخضع .  مثل منظمة األغذية والزراعة إلى المشاركة

  .لنظر الفريق العامل
، ويرد نصها في 1/1 في شكل التوصية UNEP/CBD/WG-RI/1/L.8د الفريق العامل مشروع التوصية اعتم  - 53

  .بالتقرير الحالياألول المرفق 

  استعراض تأثيرات وفاعلية العمليات القائمة  - 4البند 
  في إطار االتفاقية

  اجتماعات مؤتمر األطراف؛ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 1- 4
  لك أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة، واألفرقةذبما في والتكنولوجية، 

 العاملة المفتوحة العضوية المخصصة، ونقاط االتصال الوطنية، واألمانة

  برامج العمل، واألدوات والتوجيهات المعدة بموجب االتفاقية  4-2
 جلستـه األولى  من جدول األعمـال في2- 4 و 1- 4تنـاول الفريـق العامل الفـرعي األول البنديـن   - 54

  .2005أيلول / سبتمبر6يـوم 
استعراض لدى نظره في هذين البندين، كان أمام الفريق العامل الفرعي، مذكرة من األمين التنفيذي بشأن   - 55

موجز لالستعراضات السابقة، واالستعراضات المستقلة والردود ، و(UNEP/CBD/WG-RI/1/3) العمليات في إطار االتفاقية
 ومذكرة من األمين التنفيذي بشأن استعراض برامج العمل، (UNEP/CBD/WG-RI/1/3/Add.1)ن األطراف المستلمة م

 .(UNEP/CBD/WG-RI/1/3/Add.2)والتوجيهات واألدوات المعدة بموجب االتفاقية 



UNEP/CBD/COP/8/4 
Page 14 

  
 أنشئ ، التي7/30 من المقرر 23لدى تقديمه للبندين، استرعى ممثل األمانة االنتباه بالتحديد إلى الفقرة   - 56

بموجبها الفريق العامل من أجل استعراض تأثيرات وفاعلية العمليات القائمة بموجب االتفاقية، وكذلك بالنسبة للمقررات 
وتتمثل القضايا الرئيسية التي تواجه االجتماع في كيفية تيسير المشاركة التامة والفعالة .  والتوصيات األخرى ذات الصلة

ين كفاءة وفاعلية مؤتمر األطراف من خالل عدد من التدابير؛ وتحسين نوعية المشورة التي في اجتماعات االتفاقية؛ وتحس
تصدرها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛ وتقييم الحاجة إلى فريق عمل أو هيئة معنية بالتنفيذ فيما بين 

كات واالجتماعات التحضيرية اإلقليمية؛ وتمكين األمانة من أن الدورات؛ وتعزيز التعاون اإلقليمي من خالل اآلليات والشب
تكون أكثر نشاطا بالنسبة لتيسير التنفيذ واالتصال والتعاون؛ وتحديد شروط التكليف، وتوفير بناء القدرات لنقاط االتصال 

  .الوطنية؛ وتقييم الحاجة إلى إجراء استعراض مستقل لتأثيرات وفاعلية عمليات االتفاقية
بعد المقدمة، أدلى ببيانات ممثلو الجزائر، األرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، كوت   - 57

ديفوار، كوبا، الدانمرك، إكوادور، غانا، الهند، كيريباس، مدغشقر، ماليزيا، مالي، المكسيك، نيوزيلندا، النرويج، بيرو، 
بالنيابة عن الجماعة (لمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية سانت لوسيا، جنوب أفريقيا، سويسرا، تايلند، ا

، )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(، جمهورية تنزانيا المتحدة )األوروبية ودولها األعضاء وبتأييد من بلغاريا ورومانيا
  .أوروغواي وزمبابوي

  .أدلى ببيان أيضا ممثل مرفق البيئة العالمية  - 58
 من جدول األعمـال في جلستـه الثانية المنعقدة 2- 4 و 1- 4صل الفريق العامل الفرعي مناقشـة البندين وا  - 59
  .2005أيلول / سبتمبر6في 
  .أدلى ببيانات ممثلو شيلي، كوستاريكا، باكستان، سري النكا وتونس  - 60
 الفرعي في مذكرة من األمين ، نظر الفريـق العامل2005أيلول / سبتمبر6في جلسته الثانية المنعقدة في   - 61

  .(UNEP/CBD/WG-RI/1/3)التنفيذي بشأن استعراض العمليات بموجب االتفاقية 
بعد أن طلب الرئيس تعليقات على التوصيات المقترحة المتعلقة بالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية   - 62

بالنيابة (ندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والتكنولوجية، أدلى ببيانات ممثلو البرازيل، غرينادا، نيوزيل
  ).عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء وبتأييد من بلغاريا ورومانيا

أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، أستراليا، البرازيل، إكوادور، السلفادور، غرينادا، المكسيك، نيوزيلندا، النرويج   - 63
بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء وبتأييد من بلغاريا (حدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمملكة المت

  .، وذلك حول التوصيات المقترحة بخصوص الشؤون األخرى والمرفق الرابع المرتبط بها)ورومانيا
ر األطراف، والمرفقين الثاني والثالث بعد أن طلب الرئيس تعليقات على التوصيات المقترحة المتعلقة بمؤتم  - 64

المرتبطين بها، أدلى ببيانات ممثلو الجزائر، األرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، غرينادا، المكسيك، المملكة 
)  ورومانيابالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء وبتأييد من بلغاريا(المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية 

  .وجمهورية تنزانيا المتحدة
واستجابة لطلب الرئيس تقديم تعليقات حول التوصيات المقترحة التخاذ إجراءات فورية بشأنها، أدلى ببيانات   - 65

ة عن بالنياب(ممثلو األرجنتين، البرازيل، كولومبيا، المكسيك، نيوزيلندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية 
  ).الجماعة األوروبية ودولها األعضاء وبتأييد من بلغاريا ورومانيا
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وقال الرئيس أنه سيعد نصا يعكس جميع التعليقات والمقترحات المطروحة، وذلك لكي ينظر فيه الفريق العامل   - 66
  .في جلسة الحقة

ل الفرعي في نص منقح لمشروع ، نظر الفريق العام2005أيلول / سبتمبر8في جلسته الخامسة، المنعقدة في   - 67
  .التوصية من إعداد الرئيس

، وافق الفريق العامل الفرعي على عقد 2005أيلول / سبتمبر8بعد المناقشة في جلسته السادسة، المنعقدة في   - 68
  .مشاورات غير رسمية من أجل إعداد نص منقح آخر للنظر فيه في اجتماع الحق

، تناول الفريق العامل الفرعي نصا يغطي القضايا 2005أيلول / سبتمبر9 في جلسته السابعة، المنعقدة في  - 69
وبعد تبادل وجهات النظر، وافق الفريق العامل الفرعي على إحالة النص . المعلقة في مشروع التوصية الذي أعده الرئيسي

  .UNEP/CBD/WG-RI/1/L.10المعدل الكامل إلى الجلسة العامة، في شكل مشروع التوصية 
، تناول الفريق العامل مشروع التوصية 2005أيلول / سبتمبر9في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في   - 70

UNEP/CBD/WG-RI/1/L.10.  
 بعد تعديله UNEP/CBD/WG-RI/1/L.10بعد تبادل وجهات النظر، اعتمد الفريق العامل مشروع التوصية   - 71

  .ا في المرفق األول بالتقرير الحالي، ويرد نصه1/2شفهيا، باعتباره التوصية 

  آليات للتنفيذ، بما في ذلك آلية غرفة تبادل المعلومات، والموارد المالية  4-3
  واآللية المالية، واالتصال، والتثقيف والتوعية العامة

 6 في  من جدول األعمـال في جلستـه الثانيـة المنعقدة3-4تنـاول الفريـق العامـل الفرعي األول البنـد   - 72
  .2005أيلول /سبتمبر

  آلية غرفة تبادل المعلومات
وكان أمام الفريق العامل الفرعي، لدى مناقشته آللية غرفة تبادل المعلومات، مذكرة من األمين التنفيذي بشأن   - 73

 غرفة  وكذلك مسودة الخطة االستراتيجية المنقحة آللية(UNEP/CBD/WG-RI/1/4)استعراض آلية غرفة تبادل المعلومات 
  .(UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/11 and Corr.1) 2010-2005تبادل المعلومات عن الفترة 

 أنشأ آلية غرفة تبادل 1/3لدى تقديمه لذلك الجزء من البند المتصل بالموضوع، ذكّر ممثل األمانة أن المقرر   - 74
الستراتيجيـة وبرنامج العمل األطول أجال وقد اعتمدت الخطة ا.   من االتفاقيـة3، الفقرة 18المعلومات تنفيذا للمادة 

، وأجري استعراض مستقل ثاني قبل االجتماع السابع لمؤتمر األطراف، الذي طلب إلى 2004-1999لآلليـة للفتـرة 
ومن بين القضايا المقرر بحثها هناك مسألة فاعلية آلية غرفة تبادل .  2009األمين التنفيذي تحديث الخطة حتى عام 

في تحقيق أهدافها الثالثة، وهي تشجيع وتسهيل التعاون العلمي والتقني، وإنشاء آلية عالمية لتبادل ودمج المعلومات 
وهناك .  المعلومات عن التنوع البيولوجي، وإنشاء شبكة آللية غرفة تبادل المعلومات من خالل نقاط االتصال وشركائها

وسوف .  ي أثر آلية غرفة تبادل المعلومات على تنفيذ االتفاقيةقضية أخرى ينبغي أن يعالجها الفريق العامل الفرعي وه
يطلب من الفريق العامل الفرعي أيضا النظر في مسودة الخطة االستراتيجية وبرنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات 

لعمل سيخضعان ، مع مراعاة أن الوثيقة ذات الصلة هي للعلم، وأن الخطة االستراتيجية وبرنامج ا2010- 2005للفترة 
للبحث أيضا في اللجنة االستشارية غير الرسمية فيما بعد خالل السنة على هامش االجتماع الحادي عشر للهيئة الفرعية 

وتكون القضية األخيرة النظر في االقتراح بإجراء االستعراض المتعمق الثالث .  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  .طراف في اجتماعه العاشرلآللية من جانب مؤتمر األ
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بعد المقدمة، أدلى ببيانات ممثلو الجزائر، الصين، كولومبيا، السلفادور، مالي، المكسيك، سانت لوسيا، المملكة   - 75

، )بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء وبتأييد من بلغاريا ورومانيا(المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية 
  ).بالنيابة عن المجموعة األفريقية(رية تنزانيا المتحدة وجمهو

  .في نهاية المناقشة، قال الرئيس أنه سيدخل التعليقات المطروحة في نص منقح للخطة االستراتيجية  - 76
، تناول الفريق العامل الفرعي مشروع توصية مقدم من 2005أيلول / سبتمبر7في جلسته الرابعة، المنعقدة في   - 77

  .UNEP/CBD/WG-RI/1/L.2، وبعد تبادل وجهات النظر، وافق على إحالته إلى الجلسة العامة كمشروع التوصية الرئيس
، تناول الفريق العامل مشروع التوصية 2005أيلول / سبتمبر9في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في   - 78

UNEP/CBD/WG-RI/1/L.2.  
، 1/3 بعد تعديله شفهيا، باعتباره التوصية UNEP/CBD/WG-RI/1/L.2لتوصية اعتمد الفريق العامل مشروع ا  - 79

  .بالتقرير الحالياألول ويرد نصها في المرفق 
  الموارد المالية واآللية المالية

وكان أمام الفريق العامل الفرعي، لدى مناقشته للموارد المالية واآللية المالية، مذكرة من األمين التنفيذي بشأن   - 80
  .(UNEP/CBD/WG-RI/1/5)المالية واآللية المالية الموارد 

لدى تقديمه لذلك الجزء من بند جدول األعمال المتصل بالموضوع ، قال ممثل األمانة أن األمر يتعلق   - 81
وتتعلق المسائل المطروحة أمام .   من االتفاقية، وكذلك المقررات األخرى ذات الصلة21 و 20باستعراض تنفيذ المادتين 

ق العامل الفرعي بالحاجة إلى استعراض متعمق للموارد واألدوات المالية، والنظر في مسائل التمويل داخل برامج الفري
 7/22العمل التابعة لالتفاقية، والسبل والوسائل إلشراك المؤسسات المالية والوكاالت اإلنمائية والتعاون معها، وتنفيذ المقرر 

  .لية اآللية الماليةبشأن ترتيبات لالستعراض الثالث لفاع
بعد المقدمة، أدلى ببيانات ممثلو الجزائر، األرجنتين، أستراليا، بوركينا فاصو، كندا، كولومبيا، كوبا، مصر،   - 82

غانا، كيريباس، ماليزيا، نيوزيلندا، النرويج، سويسرا، بيرو، االتحاد الروسي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا 
  .وجمهورية تنزانيا المتحدة) نيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء وبتأييد من بلغاريا ورومانيابال(الشمالية 

  .أدلى ببيان أيضا ممثل مرفق البيئة العالمية  - 83
  .في نهاية المناقشة، قال الرئيس أنه سيعد نصا منقحا لمشاريع التوصيات مع مراعاة التعليقات المطروحة  - 84
فريق العامل الفرعي النص المنقح لمشروع التوصيـة الذي أعده الرئيس، في جلسته الرابعة المنعقدة تناول ال  - 85
  .2005أيلول / سبتمبر7في 
  .بعد تبادل وجهات النظر، وافق الرئيس على إعداد نص منقح آخر لنظر الفريق العامل الفرعي  - 86
، ناقش الفريق العامل الفرعي نصا منقحا لمشروع 2005أيلول / سبتمبر8في جلسته السادسة، المنعقدة في   - 87

  .التوصية من إعداد الرئيس
بالنيابة عن الجماعة (وخالل المداوالت، وافق ممثل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية   - 88

التوصية، وتقرأ على النحو على حذف فقرة في ديباجة مشروع ) األوروبية ودولها األعضاء وبتأييد من بلغاريا ورومانيا
بزيادة المساعدة " غلين إيغلز"بااللتزامات التي صدرت فيما يتعلق بقمة مجموعة البلدان الثمانية في وإذ يرحب : " التالي
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، من خالل طائفة من الوسائل تشمل المساعدة اإلنمائية 2010 مليار دوالر أمريكي في السنة بحلول عام 25ألفريقيا البالغة 
  ".ية والتجاوز عن الديون وإيجاد آليات تمويل ابتكاريالرسم

وتقرأ .   في المقرر الموصى به12وطلب ممثل السلفادور تسجيل اعتراضاته على حذف أي جزء من الفقرة   - 89
 مرفق البيئة العالمية على مواصلة تبسيط اإلجراءات الخاصة بصرف الموارد يحث : "النسخة األصلية لتلك الفقرة كما يلي

بحيث يأخذ في االعتبار الظروف الخاصة القائمة داخل البلدان النامية األطراف، وال سيما الدول النامية الجزرية الصغيرة 
، ال سيما فيما يتعلق بتمويل الخطوات المبكرة التي تدفع زمامها البلدان أنفسها بشأن 20 من المادة 6المشار إليها في الفقرة 

  ".؛7/20من المقرر ) ج (10قرة المناطق المحمية وفقا للف
بعد تبادل آخر لوجهات النظر، وافق الفريق العامل الفرعي على إحالة مشروع التوصية إلى الجلسة العامة في   - 90

  .UNEP/CBD/WG-RI/1/L.9شكل مشروع التوصية 
 العامل مشروع التوصية ، تناول الفريق2005أيلول / سبتمبر9في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في   - 91

UNEP/CBD/WG-RI/1/L.9.  
، باعتباره UNEP/CBD/WG-RI/1/L.9بعد تبادل وجهات النظر، اعتمد الفريق العامل مشروع التوصية   - 92

  .بالتقرير الحالياألول ، ويرد نصها في المرفق 1/4التوصية 
  االتصال، والتثقيف والتوعية العامة

، ناقش الفريق العامل الفرعي االتصال والتثقيف 2005أيلول /سبتمبر 7في جلسته الثالثة، المنعقدة في   - 93
، CEPA (UNEP/CBD/WG-RI/1/6)وكان أمامه مذكرة من األمين التنفيذي بشأن تنفيذ مبادرة .  (CEPA)والتوعية العامة 

لتوجيه تنفيذها  ومسودة خطة CEPAوكذلك وثيقة إعالمية تحتوي على مسودة لقائمة األولويات لبرنامج العمل بشأن 
(UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/10).  

لدى تقديمه لذلك الجزء من بند جدول األعمال المتصل بالموضوع، ذكر ممثل األمانة أن المبادرة العالمية   - 94
وفي .  6/19 من المقرر 1 من االتفاقية واعتمدها مؤتمر األطراف في الفقرة 13 قد عرفت ضمن إطار المادة CEPAبشأن 
، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يعقد اجتماع لجنة استشارية غير رسمية 7/24من المقرر ) 2 (4الفقرة 

، وذلك لكي ينظر فيه مؤتمر األطراف في CEPAمعنية باالتصال وتثقيف الجمهور وتوعيته، لصياغة برنامج العمل بشأن 
ة، بدال من مراجعة برنامج العمل، باختيار األولويات من البرنامج وقد أوصت هذه اللجنة بأن تقوم األمان.  اجتماعه الثامن

وكانت المسائل الرئيسية المعروضة على الفريق العامل الفرعي الفاعلية الشاملة .  الحالي واقتراح وسائل لتنفيذ تلك األنشطة
  .ها، وقائمة ألولويات ووسائل تنفيذCEPA، وغياب القدرة على تنفيذ برنامج CEPAلمبادرة 

، األرجنتين، البرازيل، بوركينا فاصو، كندا، كولومبيا، غرينادا، هايتي، نتيغوا وبربوداأدلى ببيانات ممثلو أ  - 95
بالنيابة عن الجماعة األوروبية (كينيا، كيريباس، سانت لوسيا، سويسرا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية 

  ).بالنيابة عن المجموعة األفريقية(وجمهورية تنزانيا المتحدة ) لغاريا ورومانياودولها األعضاء وبتأييد من ب
  .وأدلى ببيان أيضا ممثل مرفق البيئة العالمية  - 96
  .في نهاية المناقشة، قال الرئيس أنه سيعد نصا منقحا لمشاريع التوصيات، مع مراعاة التعليقات المطروحة  - 97
، نظر الفريق العامل الفرعي في نص منقح لمشاريع 2005أيلول / سبتمبر8في في جلسته الخامسة، المنعقدة   - 98

التوصيات المقدم من الرئيس، وبعد تبادل لوجهات النظر، وافق على إحالة النص إلى الجلسة العامة في شكل مشروع 
  .UNEP/CBD/WG-RI/1/L.4التوصية 
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، تناول الفريق العامل مشروع التوصية 2005أيلول /تمبر سب9في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في   - 99

UNEP/CBD/WG-RI/1/L.4.  
، ويرد نصها في 1/5، باعتباره التوصية UNEP/CBD/WG-RI/1/L.4اعتمد الفريق العامل مشروع التوصية   - 100

  .بالتقرير الحالياألول المرفق 

  التعاون مع االتفاقيات والمنظمات األخرى وإشراك   - 5البند 
   االتفاقيةذالمصلحة في تنفيأصحاب 

   والمنظمات والمبادرات األخرى،التعاون مع االتفاقيات  5-1
أيلول / سبتمبر6 من جدول األعمال في جلسته األولى يوم 1- 5تناول الفريق العامل الفرعي الثاني البند   - 101

2005.  
كرات مقدمة من األمين التنفيذي بشأن وكان أمام الفريق العامل الفرعي الثاني لدى نظره في هذا البند، مذ  - 102

 التعاون مع االتفاقيات، والمنظمات وإشراك أصحاب المصلحة في تنفيذ االتفاقية، بما في ذلك خيارات إلنشاء شراكة عالمية
(UNEP/CBD/WG-RI/1/7) وخيارات لتعزيز التعاون بين اتفاقيات ريو الثالث ،(UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.1) ،

خيارات إلنشاء ، و(UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.2)يز التعاون بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي خيارات لتعزو
وكان أمامه أيضا، كوثائق إعالمية، تقرير .  (UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.3) شراكة عالمية بشأن التنوع البيولوجي

، وتقرير حلقة العمل بشأن (UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/7)االجتماع الثالث لفريق االتصال بشأن التنوع البيولوجي 
 .(UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/9) واتفاقية التنوع البيولوجي CITESالنهوض بالتعاون والتآزر بين اتفاقية 

، 7/26لدى تقديمه للبند، ذكر ممثل األمانة أن مؤتمر األطراف كان قد طلب إلى األمين التنفيذي، في المقرر   - 103
العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، حول العمل الجاري إلعداد طرائق إبالغ الفريق 

لتعزيز التعاون بين المنظمات واألمانات الرئيسية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وبحث الخيارات إلعداد إطار مرن يربط بين 
وبالتالي، أعدت الوثائق المطروحة أمام الفريق .  ز تنفيذ االتفاقيةجميع العاملين ذوي الصلة، بغية تحسين التعاون وتعزي

العامل الفرعي للمساعدة في استعراض فاعلية جهود التعاون الحالية، وتحديد السبل والوسائل لتعزيز ذلك التعاون، 
  .واستكشاف خيارات إلنشاء شراكة عالمية بشأن التنوع البيولوجي

ات ممثلو البرازيل، كندا، كولومبيا، كوبا، غانا، كيريباس، ليبريا، ماليزيا، نيوزيلندا، بعد المقدمة، أدلى ببيان  - 104
  ).بالنيابة عن الجماعة األوروبية، ودولها األعضاء وبتأييد من بلغاريا ورومانيا(النرويج، تايلند والمملكة المتحدة 

 وأمانة منظمة األمم المتحدة اإلطارية (FAO)اعة أدلى ببيانات أيضا ممثال منظمة األمم المتحدة لألغذية والزر  - 105
  .بشأن تغير المناخ

  .(GEF)وأدلى ببيان ممثل مرفق البيئة العالمية   - 106
  .(WWF) والصندوق العالمي لحفظ الطبيعة Tebtebbaوأدلى ببيان أيضا ممثال مؤسسة   - 107
الفريق العامل الفرعي نصا يعكس التعليقات بعد تبادل وجهات النظر، قال الرئيس أنه سيقدم بعد ذلك لنظر   - 108

وبالنسبة لبعض القضايا التي تتعارض اآلراء بشأنها، فسوف يعقد مناقشات غير رسمية مع .  والمقترحات المطروحة
  .الممثلين بغية الوصول إلى حل وسط مقبول
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 الفرعي بحث مشروع توصية ، تناول الفريق العامل2005أيلول / سبتمبر8في جلسته الخامسة، المنعقدة في   - 109
  .مقدم من الرئيس عن التعاون

) ز (8، و 7، و 4أشارت ممثلة منظمة األغذية والزراعة إلى الطلبات المقدمة إلى األمين التنفيذي في الفقرات   - 110
 والزراعة من مشروع التوصية، وقالت أن منظمة األغذية والزراعة ولجنتها المعنية بالموارد الوراثية من أجل األغذية

  .سيسرهما المساعدة بتقديم اآلراء والمدخالت
بعد تبادل وجهات النظر، وافق الفريق العامل الفرعي على إحالة مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفهيا،   - 111

  .UNEP/CBD/WG-RI/1/L.5إلى الجلسة العامة في شكل مشروع التوصية 
، تناول الفريق العامل مشروع التوصية 2005أيلول / سبتمبر9منعقدة في في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، ال  - 112

UNEP/CBD/WG-RI/1/L.5.  
، 1/6 بعد تعديله شفهيا، باعتباره التوصية UNEP/CBD/WG-RI/1/L.5اعتمد الفريق العامل مشروع التوصية   - 113

  .بالتقرير الحالياألول ويرد نصها في المرفق 
   االتفاقيةإشراك أصحاب المصلحة في تنفيذ  5-2

 من جـدول األعمـال في جلستـه األولى المنعقدة 2-5تنـاول الفريـق العامـل الفرعي الثـاني البنـد   - 114
  .2005أيلول / سبتمبر6يـوم 
وكان أمام الفريق العامل الفرعي لدى نظره في هذا البند، مذكرة من األمين التنفيذي بشأن إشراك القطاع العام   - 115

 2010، وتقرير اجتماع قطاع األعمال وتحدي التنوع البيولوجي لعام (UNEP/CBD/WG-RI/1/8)فاقية في تنفيذ االت
(UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/5).  

لدى تقديمه للبند، أشار ممثل األمانة إلى استنتاج مفاده أن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ االتفاقية كان أقل   - 116
من االتفاقية على أن األطراف ) ه(، الفقرة 10وتنص المادة .  أصحاب المصلحةاتساعا من إشراك المنظمات الدولية و

داث طرائق لالستخدام القابل لالستمرار للموارد حيجب أن تشجع التعاون بين سلطاتها الحكومية وقطاعها الخاص الست
ي تنفيذ االتفاقيـة، وقد أشارت عدة مقررات لمؤتمر األطـراف أيضا إلى إشـراك القطاع الخاص ف.  البيولوجية

وقد يرغب الفريق العامل في تقديم توصية عن سبل ووسائل .  6/16 و 5/11، و 4/12  ، و3/6وخصوصا المقررات 
تعزيز إشراك القطاع الخاص وكذلك التعليق بالتحديد على الجهود الجارية لمبادرة قطاع األعمال وتحدي التنوع البيولوجي 

وقد انعكست هذه النقاط في التوصيات .  إلشراك في القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وذلك لتسهيل هذا ا2010لعام 
  .(UNEP/CBD/WG-RI/1/8)المقترحة في مذكرة من األمين التنفيذي 

وبعد المقدمة، أدلى ببيانات ممثلو كندا، غانا، كيريباس، قيرغيستان، االتحاد الروسي، تايلند، المملكة المتحدة   - 117
  .وزامبيا) ابة عن الجماعة األوروبية، ودولها األعضاء وبتأييد من بلغاريا ورومانيابالني(

  .Tebtebba ومؤسسة Rio Tinto، و الدولية التجارة غرفةوأدلى ببيانات أيضا ممثلو   - 118
دم من ، تناول الفريق العامل الفرعي مشروع توصية مق2005أيلول / سبتمبر7في جلسته الثالثة المنعقدة في   - 119

  .الرئيس، بشأن إشراك القطاع الخاص
بعد تبادل وجهات النظر، وافق الفريق العامل الفرعي على إحالة مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفهيا،   - 120

بالنيابة عن (، على أساس أن ممثل المملكة المتحدة UNEP/CBD/WG-RI/1/L.3إلى الجلسة العامة كمشروع التوصية 
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قد يرغب، في هذا الوقت، أن يطرح تعليقـات إضافية ) ية ودولها األعضاء وبتأييد من بلغاريا ورومانياالجماعة األوروب

  .بعد مواصلة النظر في النص، الذي قد اقترحه ممثل الصين ألول مرة خالل الجلسة) ط (8بشـأن الفقرة الفرعية 
، تناول الفريق العامل مشروع التوصية 2005أيلول / سبتمبر9في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في   - 121

UNEP/CBD/WG-RI/1/L.3.  
، ويرد نصها في 1/7، باعتباره التوصية UNEP/CBD/WG-RI/1/L.3اعتمد الفريق العامل مشروع التوصية   - 122

  .بالتقرير الحالياألول المرفق 

  رصد التقدم المحرز وعمليات اإلبالغ  - 6البند 
  ،2010فاقية وبلوغ هدف عام  االتذإطار لرصد تنفي  6-1

  ستعراض برامج العمل المواضيعيةوال
 من جـدول األعمـال في جلستـه الثانيـة المنعقـدة 1- 6تنـاول الفريـق العامـل الفرعي الثاني البنـد   - 123
  .2005أيلول /سبتمبر 6في 

إطار لرصد تنفيذ ألمين التنفيذي بشأن وكان أمام الفريق العامل الفرعي الثاني لدى نظره في هذا البند، مذكرة ا  - 124
، وكذلك عرض عام (UNEP/CBD/WG-RI/1/9) ، واستعراض برامج العمل المواضيعية2010االتفاقية وتحقيق هدف عام 

، 2010للروابط بين غايات وأهداف الخطة االستراتيجية، وغايات وأهداف إطار تقييم التقدم المحرز نحو بلوغ هدف عام 
  .(UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/1)لمختلفة التفاقية التنوع البيولوجي وبرامح العمل ا

، أنشئ الفريق العامل استجابة للحاجة إلى إنشاء 7/30لدى تقديمه للبند، ذكر ممثل األمانة أنه بموجب المقرر   - 125
اض تأثيرات وفاعلية وكلف الفريق العامل أيضا باستعر.  عملية لتقييم الخطة االستراتيجية واإلبالغ عنها واستعراضها

 الصادرة عن 10/5من التوصية ) و (12وباإلضافة إلى ذلك، واستجابة للفقرة .  العمليات واآلليات القائمة لرصد التنفيذ
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، أعدت األمانة قائمة بالمؤشرات المحتملة للعملية وذلك للغايات األربع 

وقد يرغب الفريق العامل في النظر في السبل والوسائل لتحسين فاعلية آليات الرصد واإلبالغ .  ة االستراتيجيةفي الخط
القائمة بموجب االتفاقية، وخصوصا عن طريق دمج اآلليات والعمليات القائمة في إطار متماسك، يستند إلى النتائج، وقد 

.  ت جديدة وتعريف واضح وروابط منطقية بين جميع اآلليات والعملياتيتطلب تحسين العمليات القائمة، والنظر في عمليا
، 2010وبصفة خاصة، قد يرغب الفريق العامل في ترشيد غايات الخطة االستراتيجية والمجاالت المركزية إلطار عام 

راض والنظر في إعداد مؤشرات بخصوص غايات وأهداف الخطة االستراتيجية، وكذلك وضع خطوط توجيهية الستع
وقد انعكست جميع هذه المسائل في التوصيات المقترحة الواردة في مذكرة من األمين التنفيذي .  برامج العمل

(UNEP/CBD/WG-RI/1/9).  
بعد المقدمة، أدلى ببيانات ممثلو البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، كيريباس، ماليزيا، نيوزيلندا، النرويج   - 126

  ).بة عن الجماعة األوروبية، ودولها األعضاء وبتأييد من بلغاريا ورومانيابالنيا(والمملكة المتحدة 

  .وأدلى ببيان أيضا ممثل منظمة حفظ الطبيعة وممثل الشراكة بشأن تدابير الحفظ  - 127
وقال أيضا أنه سينشئ .  وبعد تبادل وجهات النظر، قال الرئيس أنه سيعد نصا يعكس التعليقات المطروحة  - 128

 أصدقاء الرئيس، تتكون من ممثلي البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، غانا، ليبريا، نيوزيلندا، والمملكة المتحدة مجموعة من
، لمواصلة إعداد المؤشرات في ضوء )بالنيابة عن الجماعة األوروبية، ودولها األعضاء وبتأييد من بلغاريا ورومانيا(
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واستجابة لمسألة اإلطار التي أثارها ممثل .  ضح بعد بالدرجة الكافيةالتعليقات التي أفادت بأن هذه المؤشرات لم تن
كولومبيا، قال الرئيس أنه سيعقد مشاورات لتقرير ضرورة استعراض الغايات واألهداف، ومواصلة صياغتها في الوقت 

  .الراهن أو خالل االجتماع القادم للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
، نظر الفريق العامل الفرعي في مشروع توصية مقدم 2005أيلول / سبتمبر7في جلسته الرابعة، المنعقدة يوم   - 129

وترد في المرفق األول بمشروع .  من الرئيس، بشأن إطار رصد تنفيذ االتفاقية وتحقيق األهداف؛ واستعراض برامج العمل
فيذ غايات وأهداف الخطة االستراتيجية، كما اقترحتها مجموعة التوصية، مؤشرات محتملة لتقييم التقدم المحرز في تن

  .أصدقاء الرئيس
وبعد تبادل وجهات النظر، قال الرئيس أنه سيعد نصا منقحا لمشروع التوصية يأخذ في الحسبان النقاط المثارة   - 130

  .خالل المناقشة
فريق العامل الفرعي نص الرئيس الذي ، تناول ال2005أيلول / سبتمبر8في جلسته السادسة، المنعقدة في   - 131

يحتوي على مشروع توصية منقح بشأن إطار لرصد تنفيذ االتفاقية وتحقيق األهداف، واستعراض برامج العمل، باإلضافة 
إلى مرفقات تحتوي على مؤشرات لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ غايات وأهداف الخطة االستراتيجية، ومؤشرات ذات صلة 

، المرفق الثاني، الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 10/5كما وردت في التوصية  (2010داف عام بغايات وأه
  .، ومشروع المبادئ التوجيهية الستعراض برامج عمل االتفاقية)والتقنية والتكنولوجية

132 -  لة وفقا للمادة قال ممثل كولومبيا أن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ممن االتفاقية 25خو 
وقال أيضا أن األفرقة العاملة .  المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بتقديم المشورة إلى مؤتمر األطراف والهيئات الفرعية األخرى

 أن ولذلك، فهو يرى أن الفريق العامل يمكن.  من النظام الداخلي) ح (2متضمنة في معنى الهيئات الفرعية وفقا للمادة 
  .يناشد الهيئة الفرعية أن تشجع على القيام بأنشطة خالل فترة ما بين الدورات

بعد تبادل وجهات النظر، وافق الفريق العامل الفرعي على إحالة مشروع التوصية، مع المرفقات، بصيغته   - 133
  .UNEP/CBD/WG-RI/1/L.7المعدلة شفهيا، إلى الجلسة العامة كمشروع التوصية 

، تناول الفريق العامل مشروع التوصية 2005أيلول / سبتمبر9جلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في في ال  - 134
UNEP/CBD/WG-RI/1/L.7بالتقرير الحالياألول ، ويرد نصها في المرفق1/8اعتمده باعتباره التوصية  و .  

  التقارير الوطنية بموجب االتفاقية واالتفاقيات األخرى  6-2
 من جدول األعمـال في جلستـه الثانيـة المنعقدة 2- 6ـريق العامـل الفرعي الثـاني البنـد تنـاول الف  - 135

  .2005أيلول / سبتمبر6يـوم 
لمساعدة الفريق العامل لدى نظره في عمليات الرصد واإلبالغ، أعد األمين التنفيذي مذكرة عن آليات اإلبالغ   - 136

 بشأن تحقيق UNEP-WCMC، وقدم تقرير حلقة عمل (UNEP/CBD/WG-RI/1/10)بموجب االتفاقية واالتفاقيات األخرى 
  .(UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/6)التجانس في التقارير الوطنية للمعاهدات المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

 لدى تقديمه للبند، ذكر ممثل األمانة أن عملية اإلبالغ الوطني كانت حجر األساس إلطار الرصد واإلبالغ التابع  - 137
وقال ممثل األمانة أن القضايا .  لالتفاقية وقدم المعلومات األساسية من المستوى الوطني المستخدمة في تنفيذ االتفاقية

الرئيسية المعروضة لنظر الفريق العامل الفرعي تشمل سبل ووسائل تحسين عملية اإلبالغ الوطني وذلك بربط اإلبالغ 
لخطة االستراتيجية، وبتشجيع االمتثال لمتطلبات اإلبالغ، وذلك باالستفادة من  وبغايات وأهداف ا2010الوطني بإطار عام 
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عمليات اإلبالغ بموجب االتفاقيات األخرى وتسهيل التجانس بين عمليات اإلبالغ بموجب االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع 

  .البيولوجي
ولومبيا، لبنان، ماليزيا، نيوزيلندا، النرويج، بيرو، أدلى ببيانات ممثلو أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، ك  - 138

، )بالنيابة عن الجماعة األوروبية، ودولها األعضاء وبتأييد من بلغاريا ورومانيا(االتحاد الروسي، تايلند، المملكة المتحدة 
  .أوروغواي وزامبيا

  .أدلى ببيان أيضا ممثل منظمة األغذية والزراعة  - 139
  .NASA-NGO ممثل منظمة الحفظ الدولية بالنيابة عن مجموعة أدلى ببيان أيضا  - 140
وبعد تبادل وجهات النظر، قال الرئيس أنه سيقدم بعد ذلك لنظر الفريق العامل الفرعي نصا يعكس التعليقات   - 141

  .والمقترحات المطروحة
الفرعي نص الرئيس الذي يحتوي ، تناول الفريق العامل 2005أيلول / سبتمبر7في جلسته الثالثة، المنعقدة يوم   - 142

على مشروع توصية بشأن اإلبالغ الوطني، باإلضافة إلى مرفقات تتضمن جدوال للتقارير التكميلية بشأن البرامج 
  .المواضيعية، وقائمة جزئية بالعناصر التي يجب أخذها في الحسبان عند إعداد المبادئ التوجيهية للتقارير الوطنية الرابعة

بالنيابة عن الجماعة (انات ممثلو أستراليا، البرازيل، كندا، نيوزيلندا، النرويج، المملكة المتحدة أدلى ببي  - 143
  .وزامبيا) األوروبية، ودولها األعضاء وبتأييد من بلغاريا ورومانيا

  .أدلى ببيانات أيضا ممثال منظمة األغذية والزراعة ومرفق البيئة العالمية  - 144
وقال أيضا أنه .  د مشروعا منقحا للتوصية يأخذ في الحسبان النقاط المثارة خالل المناقشةقال الرئيس أنه سيع  - 145

سينشئ مجموعة ألصدقاء الرئيس، تتكون من ممثلي كندا، الصين، غانا، ليبريا، نيوزيلندا، النرويج والمملكة المتحدة 
، من أجل مواصلة تطوير قائمة العناصر ) ورومانيابالنيابة عن الجماعة األوروبية، ودولها األعضاء وبتأييد من بلغاريا(

  .التي يجب أخذها في الحسبان عند إعداد المبادئ التوجيهية للتقارير الوطنية الرابعة
، تناول الفريق العامل الفرعي نص الرئيس الذي 2005أيلول / سبتمبر8في جلسته السادسة، المنعقدة في   - 146

التقارير الوطنية، باإلضافة إلى مرفقات تتضمن جدوال بالتقارير التكميلية بشأن يحتوي على مشروع توصية منقح بشأن 
البرامج المواضيعية، ومبادئ وعناصر مقترحة ينبغي أخذها في الحسبان عند إعداد المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني 

  .الرابع
خرى عن القضايا الشاملة لعدة قطاعات، قال ممثل غانا أن هناك حاجة إلى النظر في التقارير التكميلية األ  - 147

  .باإلضافة إلى التقارير التكميلية عن البرامج المواضيعية المذكورة في المرفق األول من نص الرئيس
بعد تبادل وجهات النظر، وافق الفريق العامل الفرعي على إحالة مشروع التوصية، مع المرفقات، بصيغته   - 148

  .UNEP/CBD/WG-RI/1/L.6لعامة كمشروع التوصية المعدلة شفهيا، إلى الجلسة ا
، تناول الفريق العامل مشروع التوصية 2005أيلول / سبتمبر9في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في   - 149

UNEP/CBD/WG-RI/1/L.6بالتقرير الحالي األول، ويرد نصها في المرفق1/9اعتمده باعتباره التوصية  و .  
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  أخرى    شؤون - 7البند 
آذار /قالت ممثلة البرازيل أن االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف الذي سيعقد في كوريتيبا، البرازيل، في مارس  - 150

وبناء عليه، فإن .  ، يشكل عالمة على الطريق التفاقية التنوع البيولوجي ألنها تعود بانعقاده إلى محل ميالدها2006
وسوف يتم إنشاء موقع على اإلنترنت لتقديم معلومات إدارية عن االجتماع .  تماعالبرازيل ملتزمة تماما بإنجاح هذا االج

الثامن لمؤتمر األطراف، واالجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة 
  .األحيائية

ها الوفود الصغيرة في المشاركة في أثار ممثل الجمهورية العربية السورية مسألة الصعوبة التي تواجه  - 151
  .اجتماعات أفرقة العمل الفرعية

      اعتماد التقرير- 8البند 
 ،2005أيلول / سبتمبر9اعتمد الفريق العامل التقرير الحالي في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة يوم   - 152

، بصيغته المعدلة شفهيا، وتقريري الفريقين (UNEP/CBD/WG-RI/1/L.1)على أساس مشروع التقرير الذي أعده المقرر 
  . بصيغتهما المعدلة شفهيا(UNEP/CBD/WG-RI/1/L.1/Add.2) و (UNEP/CBD/WG-RI/1/L.1/Add.1)العاملين الفرعيين 

 رئيس االجتماع السادس Hans Hoogeveenأعرب ممثل الجزائر عن اعترض وفده على إضافة بيان السيد   - 153
وذكر أن هناك عدة أسباب العتراض وفده، أولها أن المتحدث الذي دعاه الرئيس لم .  ف في مرفق بالتقريرلمؤتمر األطرا

وثانيا، أن المتحدث أصدر أحكاما قيمية حول تعيين األمين التنفيذي الجديد، ومن بينها أنه .  يمثل أي وجهة نظر رسمية
وقال أن وفده يعتقد بأن ذلك يمثل .  تبعت بصدد ذلك التعيينأعرب عن دهشته تجاه التعيين وشكك في اإلجراءات التي ا

ثالثا، يعتقد وفده أن البيان كان ذا .  رأيا شخصيا بحتا، ولذلك فإن البيان ال مكان له في وثيقة رسمية مثل تقرير االجتماع
كنها أن تحقق التقدم في عمل ولذلك، ال يمكن اعتباره وثيقة عمل يم.  طابع عام، ولم يقدم أي إسهام لعمل الفريق العامل

أما النقطة األخيرة، وهي ذات عالقة بالنقطة السابقة، فترتبط باآلثار المالية المترتبة على إرفاق النص، إذ أن هذه .  الفريق
  .اآلثار تتعلق بتكاليف الترجمة والطباعة في وقت يشدد فيه الجميع على الحاجة إلى ترشيد اإلنفاق في إطار االتفاقية

  .قال الرئيس أن شواغل ممثل الجزائر سوف تسجل في التقرير  - 154

      اختتام االجتماع- 9البند 
بعد تبادل الشكر المعتاد، أعلن رئيس الفريق العامل اختتام االجتماع األول للفريق العامل المخصص المفتوح   - 155

  .2005أيلول / سبتمبر9م الجمعة  بعد ظهر يو13:45العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية في الساعة 
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  تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية    - 1/1
  إن الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية،

  :في اجتماعه الثامن مؤتمر األطراف بالقيام بما يلي يوصي  -  ألف
 : آليات مالئمة، للقيام بما يلي، ضمن أمور أخرىبحث - 1

 من 3  و2إجراء استعراض متعمق، قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف، لتنفيذ الغايتين   )أ(
تي ، بما في ذلك تقييم العقبات ال)باستثناء النظر في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية(الخطة االستراتيجية 

تعترض تنفيذهما والسبل والوسائل للتغلب على هذه العقبات وذلك استنادا، ضمن جملة أمور، إلى المعلومات 
المقدمة في التقارير الوطنية الثالثة والتقارير التكميلية المقدمة من األطراف، مع التركيز بصورة خاصة 

  :يلي  ما  على
  التكنولوجيا؛توفير الموارد المالية، وبناء القدرات ونقل   )1(
حالة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وتنفيذها وتحديثها،   )2(

ومدى دمج شواغل التنوع البيولوجي بفاعلية في القطاعات ذات الصلة، ومدى 
 من االتفاقية؛) ب (6تعميمها بفاعلية وفقا للمادة 

اسع لمؤتمر األطراف، بشأن وضع وتنفيذ إعداد إرشادات موحدة ومحدثة، قبل االجتماع الت  )ب(
وتقييم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، ودمج شواغل التنوع البيولوجي بفاعلية في 
القطاعات ذات الصلة، بما في ذلك االعتبارات المالية لتنفيذ وتحديث االستراتيجيات الوطنية وإرشادات لتيسير 

 لية والمحلية؛مشاركة المجتمعات األص

 الحاجة إلى زيادة قدرة األطراف على تنفيذ االتفاقية، وخصوصا فيما يتعلق يدرك  - 2
ويبحث باالستراتيجيات، والسياسات، والخطط والتشريعات الوطنية بشأن التنوع البيولوجي، والتقارير الوطنية، 

قل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية خيارات من أجل زيادة المساندة التقنية للبلدان النامية، وال سيما أ
 من بينها، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، لتيسير وتعزيز تنفيذ االتفاقية؛

 خيارات لمساندة قيام األطراف، على أساس طوعي، بإجراء استعراض للتنفيذ يبحث كذلك  - 3
 ؛5/20 من المقرر 41الوطني لالتفاقية، كما يرد في الفقرة 

  : بأن يعتمد مؤتمر األطراف مقررا وفقا للخطوط التاليةيوصي  - باء 
  إن مؤتمر األطراف،" 

   على الحاجة إلى معالجة كل هدف من األهداف الثالثة لالتفاقية،إذ يؤكد
 بأن العقبات الرئيسية التي تعترض تنفيذ االتفاقية قد تم تحديدها بالفعل في الخطة وإذ يحيط علما

  ، وأنه يتعين تحديد السبل والوسائل للتغلب على هذه العقبات،االستراتيجية
، ويتطلع إلى 20 على الحاجة إلى توفير موارد مالية جديدة وإضافية لتنفيذ االتفاقية وفقا للمادة وإذ يشدد

  التجديد الناجح لموارد مرفق البيئة العالمية،
   باإلبقاء على تنفيذ االتفاقية قيد االستعراض، كلفت مؤتمر األطراف23 من المادة 4 بأن الفقرة وإذ يذكّر

 استعراض تنفيذ االتفاقية يجب أن يكون بندا دائما على جدول أعماله؛يقرر أن   - 1
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 بتحليل التقدم المحرز نحو بلوغ غايات الخطة االستراتيجية والتي يرد موجز له في يحيط علما  - 2

تفاقية والخطة االستراتيجية والتقدم المحرز نحو بلوغ هدف عام  من مذكرة األمين التنفيذي بشأن تنفيذ اال5الفقرة 
2010 (UNEP/CBD/WG-RI/1/2)؛  

 من الخطة 3 و 2 النظر، في اجتماعه التاسع، في االستعراض المتعمق لتنفيذ الغايتين يقرر  - 3
طنية للتنوع البيولوجي االستراتيجية والتوجيهات الموحدة بشأن وضع وتنفيذ وتقييم االستراتيجيات وخطط العمل الو

  والدمج الفعال لشواغل التنوع البيولوجي في القطاعات ذات الصلة؛
 أعاله، إلى تقديم 3 األطراف، تحضيرا لعملية االستعراض المشار إليها في الفقرة يدعو  - 4

 :معلومات في توقيت مناسب عما يلي

نفيذها وتحديثها، ومدى تعميم حالة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وت  ) أ(
  من اتفاقية التنوع البيولوجي؛) ب (6شواغل التنوع البيولوجي بفاعلية وفقا للمادة 

العقبات الرئيسية التي تعترض تنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك العقبات التي   )ب(
وجي، ومدى فاعلية دمج شواغل التنوع البيولوجي تعترض تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيول

، والسبل والوسائل )باستخدام قائمة العقبات المحددة في الخطة االستراتيجية كإطار لذلك(في القطاعات ذات الصلة 
 التي يمكن التغلب بها على هذه العقبات؛

تعراض التنفيذ  بخصوص اس5/20 من المقرر 41تحديث اإلجراءات المتخذة استجابة للفقرة   )ج(
  ."على المستوى الوطني

 أعاله، فإن الفريق العامل المخصص المفتوح 3و باء ) أ (1نظرا للعمل الذي سيتم تنفيذه وفقا للفقرتين ألف   -جيم 
 األمين التنفيذي إعداد ما يلي، لنظر مؤتمر األطراف خالل إلى  يطلبالعضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية

  :مناجتماعه الثا
عرض عام للمسائل التي سيتناولها االستعراض المتعمق لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية   )أ(

  أعاله؛) أ (1للتنوع البيولوجي المشار إليها في الفقرة  ألف 
اقتراح بصدد شكل ونطاق التوجيهات الخاصة بوضع وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل   )ب(

 أعاله؛) ب (1دمج فيما بين القطاعات، المشار إليها في الفقرة ألف الوطنية للتنوع البيولوجي وال

خيارات بصدد توفير المساندة التقنية لألطراف لتيسير وتشجيع تنفيذ االتفاقية، مثل برنامج   )ج(
ج ، وبرنام(UNEP)المساعدة التقنية، بما في ذلك النظر في الدور المحتمل لألمانة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

، والمنظمات األخرى، حسبما (FAO)، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (UNDP)األمم المتحدة اإلنمائي 
هو مالئم، واآلثار المالية لهذه الخيارات، باالستناد، ضمن جملة أمور، إلى خبرات االتفاقيات والمنظمات الدولية 

  األخرى؛
 أساس طوعي، بإجراء استعراض للتنفيذ الوطني خيارات بصدد مساندة قيام األطراف، على  )د(
  ؛5/20 من المقرر 41وفقا للفقرة 
لمتعلقة بالتنوع البيولوجي، مثل منظمة األمم المتحدة اقتراح بصدد دعوة المنظمات األخرى ا  )ه(

فريق ("لوجي إلى المشاركة في فريق االتصال المعني باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيو ،(FAO)لألغذية والزراعة 
  ").االتصال بشأن التنوع البيولوجي
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      استعراض العمليات- 1/2
  إن الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية،

األمين التنفيذي أن يعد ويطور وينشر على موقع اتفاقية التنوع البيولوجي على اإلنترنت قائمة يطلب إلى   - 1
ات صورية قياسية تغطي جميع التكاليف، بما فيها تكاليف السفر الخاصة بمشاركة البلدان النامية والبلدان ذات محدثة بنفق

االقتصادات االنتقالية في اجتماعات هيئات االتفاقية وأفرقة الخبراء والبنود األخرى ذات التكاليف الكبيرة، وذلك الستعمالها 
  لمقررات قيد التفاوض؛في تقدير آثار التكلفة المترتبة على ا

يالحظ  وإذ بشأن عملية توحيد مقررات مؤتمر األطراف، 7/33 من المقرر 4 و 2بالفقرتين إذ يذكر   - 2
الحاجة إلى جعل هذه العملية متمشية مع الجدول الزمني لالستعراض المتعمق للقضايا المذكورة في برنامج العمل المتعدد 

األمين التنفيذي، تحت إرشاد مكتب مؤتمر األطراف، أن يقترح إلى  يطلب، 2010السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام 
مشاريع مقررات موحدة بشأن القضايا المقترح إجراء مناقشات متعمقة بشأنها في اجتماعه الثامن، وهي التنوع البيولوجي 

 والتوعية العامة، والتقارير الوطنية، ، والمبادرة العالمية للتصنيف، والتثقيف)ي (8لألراضي الجافة وشبه الرطبة، والمادة 
  والتعاون مع الهيئات األخرى، وعمليات االتفاقية؛

المنعقد في باريس في " العلم واإلدارة: التنوع البيولوجي" بنتائج المؤتمر الدولي بعنوان يحيط علما  - 3
محرز إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه األمين التنفيذي إلى تقديم تقرير عن التقدم الويدعو ، 2005كانون الثاني /يناير

  الثامن؛
 األمين التنفيذي أن يقوم، بالتشاور مع مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية إلى يطلب  - 4

والتكنولوجية، باستكشاف الخيارات لتسهيل تبادل المعلومات واآلراء عن البنود الواردة في جدول أعمال الهيئة الفرعية 
علمية والتقنية والتكنولوجية، بما في ذلك من خالل حلقات العمل غير الرسمية، بغية تسهيل المناقشة الرسمية لتلك للمشورة ال

  البنود في اجتماعات الهيئة الفرعية، وأن يقدم تقريرا عن تلك الخيارات إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن؛
مع مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  األمين التنفيذي أن يقوم، بالتشاور إلى يطلب  - 5

والتكنولوجية، بتوحيد طريقة التشغيل الحالية، وخطة التشغيل المقترحة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
  الواردة في المرفق األول بهذه التوصية، وتوصيات هذا الفريق العامل؛

ألطراف، في اجتماعه الثامن، في ترتيبات عمل محسنة لألفرقة العاملة بأن ينظر مؤتمر ايوصي   - 6
  المخصصة المفتوحة العضوية؛

 األمين التنفيذي أن يجمع المعلومات اآلتية لمساعدة مؤتمر األطراف، في اجتماعه الثامن، عند يطلب إلى  - 7
المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر : عضويةنظره في ترتيبات العمل المحسنة لألفرقة العاملة المخصصة المفتوحة ال

، وشروط التكليف الصادرة إلى األفرقة العاملة المخصصة المفتوحة العضوية السابقة والحالية، والتعليقات )5/20(األطراف 
 من المقدمة من األطراف إلى الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، ومذكرتين

، والمواد الحالية بشأن (UNEP/CBD/WG-RI/1/3 and Add.1)األمين التنفيذي بشأن استعراض العمليات بموجب االتفاقية 
إجراءات الهيئات الفرعية في االتفاقيات األخرى، والنظام الداخلي لمؤتمر األطراف، وطريقة تشغيل الهيئة الفرعية للمشورة 

  وقائمة مرجعية بالتقارير النهائية من األفرقة العاملة المخصصة المفتوحة العضوية؛العلمية والتقنية والتكنولوجية، 
أو / مؤتمر األطراف، في اجتماعه الثامن، شريطة توافر الموارد الالزمة في الميزانية وينظربأن يوصي   - 8

اض تنفيذ االتفاقية قبل اإلسهامات الطوعية، في أن يجتمع الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعر
  االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف؛
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 بأن ينظر مؤتمر األطراف، في اجتماعه الثامن، في إجراءات صنع القرار بغية التوصل إلى يوصي  - 9

   من النظام الداخلي وذلك في أقرب وقت ممكن؛40 من المادة 1اتفاق بشأن الفقرة 
 األمين التنفيذي أن يقوم بتحصيل وتجميع ونشر يطلب إلى، 6/27 من المقرر 3بالفقرة إذ يذكر   - 10

  المعلومات عن الشبكات واآلليات اإلقليمية الموجودة كوسيلة لتشجيع مزيد من التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي؛
بأن ينظر مؤتمر األطراف في الموافقة على تمويل يوصي  باء، 6/27 من المقرر 17بالفقرة إذ يذكر   - 11

ندوبين اثنين على األقل من البلدان النامية أو البلدان ذات االقتصادات االنتقالية في اجتماعات مؤتمر األطراف مشاركة م
والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية من خالل الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص لتيسير مشاركة 

  ).(BZ)اني للمساهمات الطوعية الصندوق اإلستئم(األطراف في عملية االتفاقية 
 األمين التنفيذي أن يعد، لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن، سلسلة من الخيارات يطلب إلى  - 12

إلعادة هيكلة الجدول الزمني الجتماعات االتفاقية لترشيد عمليات االتفاقية، بما في ذلك اآلثار المترتبة على تغيير وتيرة 
  .عاديةانعقاد اجتماعاته ال

  : بأن يعتمد مؤتمر األطراف مقررا وفقا للخطوط اآلتيةيوصي  - 13
  :إن مؤتمر األطراف" 

      مؤتمر األطراف-أوال 
  .2010 اإلبقاء على وتيرة انعقاد اجتماعاته العادية حتى اجتماعه العاشر في عام يقرر  - 1
تمر والبلد المستضيف ألي  األمين التنفيذي أن يقوم، بالتشاور مع هيئة مكتب المؤيطلب إلى  - 2

اجتماع يقعده مؤتمر األطراف، بإعداد شكل للجزء الوزاري بحيث يعزز إسهامه في مؤتمر األطراف، ويولد 
 األمين ويطلب كذلك إلىالدعم للقضايا المتصلة بالتنوع البيولوجي وتنفيذ االتفاقية ويزيد من مستوى الوعي بها، 

  ضيفة على تأمين فاعلية األجزاء الوزارية وإنتاجيتها؛التنفيذي أن يعمل مع البلدان المست
استعمال اإلجراءات الواردة في المرفق الثاني أدناه كإرشادات لعملية وضع األولويات يقرر   - 3

  لتخصيص الموارد المالية من جانب مؤتمر األطراف؛
، مع تحديد 2010 أن ينقح برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام يقرر  - 4

قضايا استراتيجية إلجراء بحث متعمق لها يتعلق بتقييم التقدم المحرز أو مساندة التنفيذ، ومطابقة عملية توحيد 
  المقررات مع الجدول الزمني للبحث المتعمق للقضايا، كما هو مبين في المرفق الثالث أدناه؛

المتعلقة بالمبادئ والخطوط اإلرشادية  األمين التنفيذي إعداد قائمة بجميع المقترحات يطلب إلى  - 5
بتحديث ذلك  واألدوات األخرى المتضمنة في مشاريع المقررات التي تعرض على مؤتمر األطراف، وأن يقوم

  كلما ظهرت مقترحات جديدة أثناء انعقاد أي اجتماع؛
دة  األمين التنفيذي، تحت إرشاد مكتب المؤتمر، أن يقترح مشاريع مقررات موحإلى يطلب  - 6

للقضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي الزراعي، واالستراتيجية العالمية لحفظ النبات، واألنواع الغريبة الغازية، 
والتدابير الحافزة، ونهج النظام اإليكولوجي، والتنوع البيولوجي الجزري، واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

لمالية اإلضافية، والتحديد والرصد، كي ينظر فيها مؤتمر األطراف في للتنوع البيولوجي، واآللية المالية والموارد ا
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اجتماعه التاسع، وإحالة مشاريع المقررات الموحدة المقترحة إلى األطراف، والحكومات والمنظمات الدولية ذات 
  الصلة لمعرفة آرائها وتعليقاتها، قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف بستة أشهر على األقل؛

 األمين التنفيذي، عند التحضير الجتماعات مؤتمر األطراف، أن يقلل ما أمكن من إلى يطلب  - 7
عدد وطول الوثائق، وأن يوزع الوثائق على األطراف في أقرب وقت ممكن، ويفضل أال يتأخر ذلك عن ثالثة 

  أشهر قبل انعقاد االجتماعات؛
ما  بين مشاريع المقررات، وأن يالحظ األمين التنفيذي اإلقالل من التداخل يطلب كذلك إلى  - 8

األطراف واألمين التنفيذي على أن يأخذا في الحسبان تلك ويشجع بينها من ترابطات في الوثائق المتصلة بها، 
الترابطات والحاجة إلى إبقاء عدد المقررات في حدود معقولة عند بحث أو إعداد مشاريع المقررات، والنظر في 

   قبل اقتراح مقررات إضافية؛تعديل المقررات السارية
 5 من النظام الداخلي، وذلك في الفقرة 21اإلبقاء على التغييرات التي أدخلها على المادة يقرر   - 9
  .5/20من المقرر 

      الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية-ثانيا 
مشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية العمل الذي تقوم به الهيئة الفرعية لليالحظ مع التقدير   - 10

   من االتفاقية؛25للوفاء على نحو فعال بتكليفها المحدد في المادة 
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تكفل إجراء التقييمات إلى يطلب  - 11

 6/5وفقا لتوصيتيهـا (ييمات بطريقة موضوعية وذات حجية، مع تخصيص الوقت الكافي للنظر في نتائج التق
  ؛)10/2 و

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تكفل اإلشارة بوضوح في يطلب إلى  - 12
شروط التكليف الصادرة إلى أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة إلى مضمون التكليف ومدة العمل والنتائج 

ألفرقة على تقديم المشورة العلمية والتقنية والتقييمات، وكذلك التزام المرجوة، وأن تقتصر شروط تكليف هذه ا
  أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة بشروط تكليف كل منها؛

 األطـراف أن تعطي أولوية لترشيح خبـراء علميين وتقنيين مناسبيـن للمشاركة إلى يطلب  - 13
 وقف العمل بجدول الخبراء ويقـررت التقييم، في أفرقة الخبـراء التقنيين المخصصة وغير ذلك من عمليـا

  استعماله؛  وإلغاء
 األمين التنفيذي إعداد وتحديث قائمة من االجتماعات القادمة ألفرقة الخبراء التقنيين إلى يطلب  - 14

المخصصة، وأفرقة الخبراء األخرى وعمليات التقييم القادمة التي تقتضي من األطراف تحديد خبراء لها، وأن 
القائمة على جميع نقاط االتصال الوطنية بعد كل اجتماع من اجتماعات مؤتمر األطراف والهيئة الفرعية يوزع 

  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛
الهيئة الفرعية " طريقة تشغيل"من ) ب (12 االستعاضة عن الجملة األولى من الفقرة يقرر  - 15

  :بالفقرة اآلتية) ، المرفق األول4/16المقرر (للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
يقوم األمين التنفيذي، بالتشاور مع مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، "

باختيار الخبراء العلميين والتقنيين من بين الترشيحات التي تقدمها األطراف لكل فريق مخصص من 
  "الخبراء التقنيين؛
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  ريقة التشغيل الموحدة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛طيؤيد   - 16
بأن األطراف هي التي تقرر المسؤوليات المحددة لنقاط اتصالها تجاه الهيئة الفرعية إدراكا منه   - 17

انة بالنيابة عن أن نقاط االتصال هذه تعمل كأدوات اتصال باألميالحظ للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، 
أطرافها، فيما يتعلق بالشؤون العلمية والتقنية والتكنولوجية المتصلة باالتفاقية، وهي إذ تفعل ذلك يمكن أن تقوم 

  :بالمهام اآلتية
إنشاء الروابط وتسهيل تبادل المعلومات بين الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية   )أ(

  اإلقليميين والوطنيين ذوي الصلة؛والتكنولوجية والوكاالت والخبراء 
االستجابة لما يطلبه مؤتمر األطراف واألمانة من مدخالت بصدد القضايا العلمية والتقنية   )ب(

  والتكنولوجية ذات الصلة؛
االتصال والتعاون مع نقاط االتصال التابعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية   )ج(

  رى لتحسين فاعلية الهيئة الفرعية وتسهيل تنفيذ االتفاقية؛والتكنولوجية في البلدان األخ
التعاون مع نقاط االتصال األخرى على الصعيد الوطني التابعة التفاقية التنوع البيولوجي ونقاط   )د(

  االتصال التابعة لالتفاقيات األخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، لتسهيل تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني؛
 األطراف على تعيين نقاط اتصال خاصة بالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية يشجع  - 18

  والتكنولوجية، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛
   شؤون أخرى   -ثالثا 

 األمين التنفيذي إعداد قائمة بطلبات الحصول على المعلومات والتقارير واآلراء يطلب إلى  -19
ل اجتماعات األفرقة العاملة المخصصة المفتوحة العضوية بما يسمح بحصول األطراف والوثائق التي اقترحت خال

  .على صورة عامة عن جميع الطلبات الموجهة إلى األمين التنفيذي للقيام بمزيد من العمل فيما بين الدورات
:  عن األمين التنفيذي، عند قيامه بالمهمة المبينة أعاله أن يعطي معلوماتيطلب كذلك إلى[  - 20

  ]تقديرات التكاليف، واألطر الزمنية، واالزدواج مع ما يوجد من أنشطة؛
أن يالحظ بأن األطراف هي التي تقرر المسؤوليات المحددة لنقاط اتصالها الوطنية، إدراكا منه   - 21

إذ تفعل ذلك الوظيفة األولى لنقاط االتصال الوطنية هي أن تكون أدوات اتصال باألمانة بالنيابة عن أطرافها، وهي 
  :تكون مسؤولة عما يلي

  تلقي ونشر المعلومات المتصلة باالتفاقية؛  )أ(
  ضمان تمثيل األطراف في االجتماعات بموجب االتفاقية؛  )ب(
تحديد الخبراء للمشاركة في أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة، وعمليات التقييم والعمليات   )ج(

  األخرى تحت ظل االتفاقية؛
ة للطلبات األخرى الموجهة من مؤتمر األطراف واألمانة إلى األطراف لتقديم االستجاب  )د(

  مدخالت؛
  التعاون مع نقاط االتصال الوطنية في البلدان األخرى لتسهيل تنفيذ االتفاقية؛  )ه(
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  أو تسهيل التنفيذ الوطني لالتفاقية؛/رصد وتعزيز و  )و(
لدولية واإلقليمية والوكاالت اإلنمائية، وكذلك األطراف، والحكومات، والمؤسسات المالية ايدعو   - 22

المانحين اآلخرين، إلى إتاحة األموال لتعزيز قدرة نقاط االتصال الوطنية التابعة لالتفاقية، لجعلها أشد فعالية، مثال 
  من خالل عقد حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية وتقاسم المعلومات والخبرات؛

اط االتصال والمؤسسات للقيام، حسبما هو مالئم، بتسهيل التحضير األطراف إلى تحديد نقيدعو   - 23
  اإلقليمي ودون اإلقليمي الجتماعات مؤتمر األطراف وتنفيذ االتفاقية على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي؛

، يطلب إلى األمين التنفيذي، شريطة توافر الموارد 7/33 من المقرر 10 بالفقرة إذ يذكّر  - 24
أو اإلسهامات الطوعية، أن يتخذ الترتيبات الالزمة لعقد اجتماع تحضيري إقليمي واحد /الميزانية والالزمة من 

  على األقل في كل منطقة قبل انعقاد كل اجتماع من اجتماعات مؤتمر األطراف؛
األطراف من البلدان المتقدمة على تقديم موارد مالية للصندوق اإلستئماني الخاص يشجع   - 25
لطوعية اإلضافية في الميزانية الرئيسية التي تغطي األنشطة المعتمدة تحت ظل اتفاقية التنوع لإلسهامات ا
والصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص لتسهيل مشاركة األطراف في ) BEالصندوق اإلستئماني (البيولوجي 

يط لالجتماعات والمشاركة وذلك في التوقيت المناسب لتسهيل التخط) BZالصندوق اإلستئماني (عمليات االتفاقية 
  الكاملة من ممثلي األطراف من البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية؛

 القيام قبل وضع مبادئ وخطوط إرشادية جديدة وغير ذلك من األدوات بموجب االتفاقية، يقرر  - 26
  :بإجراء تحليل للفجوات بقصد ما يلي

  مة التي يمكن أن يؤيدها المؤتمر أو يحبذها؛تحديد األدوات المفيدة القائ  )أ(
تحديد األدوات المفيدة القائمة، واألدوات قيد التطوير، التي قد يحاول المؤتمر التأثير فيها، على   )ب(

  نحو يضمنها اعتبارات التنوع البيولوجي بشكل مالئم؛
  تحديد الحاجة إلى أدوات جديدة يتم استحداثها بموجب االتفاقية؛  )ج(

 أن مؤتمر األطراف كثيرا ما دعا المؤسسات والمنظمات األخرى إلى استخدام إذ يالحظ  - 27
 األمين التنفيذي يطلب إلىالمبادئ والخطوط اإلرشادية واألدوات األخرى التي تم استحداثها بموجب االتفاقية، 

  .ات والمؤسسات الدوليةتحديد السبل والوسائل للتشجيع بنشاط أكبر على استعمال تلك األدوات بواسطة المنظم

  المرفق األول

  مسودة الخطة التشغيلية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
   غرض الخطة التشغيلية    -ألف 

أنشئت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بموجب االتفاقيـة، بشروط التكليـف المبينة في   - 1
وتبين الخطة التشغيلية الحالية هذا الدور وتعكس الطبيعة المتطورة لعمل الهيئة الفرعية، مع انتقال .  2 الفقرة ،25المادة 

  .االتفاقية إلى مرحلة التنفيذ
وهي مصممة لمساندة تنفيذ .  وتهدف الخطة إلى إرشاد عمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  - 2

واألهداف األخرى المتفق عليها ) 6/26المقرر  (2010تيجية لالتفاقية، ال سيما هدف التنوع البيولوجي لعام الخطة االسترا
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؛ وغير ذلك من )6/31المقرر  (2010في مقرراته األخرى، وبرنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام 

  . خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامةاألهداف العالمية مثل األهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف
  المهمة    -باء 

تزويد مؤتمر األطـراف وهيئاته الفرعية األخرى، حسبما هو مالئم، بالمشـورة المتعلقة بتنفيذ االتفاقيـة وذلك   - 3
الفقرة  (25المادة ( االستراتيجية لالتفاقية في التوقيت المناسب، ال سيما فيما يتعلق بإنجاز المهمة والغايات الواردة في الخطة

1.((  
   النتائج   -جيم 

، 25المـادة (التقييمات العلمية والتقنية للحالة واالتجاهات والتهديدات الواقعة على مكونات التنوع البيولوجي   - 4
والجوانب األخرى ) 6/31ر المقر (2010وفقا لبرنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام )) أ (2الفقرة 

، وإطار تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق )6/26المقرر (المتصلة بالتنوع البيولوجي كما تبينها الخطة االستراتيجية لالتفاقية 
  ؛)7/30المقرر  (2010هدف عام 

  ؛))ب (2، الفقرة 25المادة (ة التقييمات العلمية والتقنية بشأن آثار أنواع التدابير المتخذة وفقا ألحكام هذه االتفاقي  - 5
تحديد تكنولوجيات إبتكارية ومجدية وحديثة وكذلك المعارف المتعلقة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع   - 6

  ؛))ج (2، الفقرة 25المادة (أو نقل تلك التكنولوجيات /البيولوجي وإسداء مشورة بشأن سبل ووسائل تعزيز تطوير و
  ة والناشئة المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام؛تحديد القضايا الجديد  - 7
تحديد فرص التعاون مع البرامج العلمية وعمليات التعاون الدولي ذات الصلة، وإشراك تلك الهيئات في البحوث   - 8

  ؛))د (2، الفقرة 25المادة (والتطوير المتعلقين بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي 
الرد على األسئلة العلمية والتقنية والتكنولوجية والمنهجية التي يطرحها مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية على   - 9

  )).ه (2، الفقرة 25المادة (الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

  الوسائل االستراتيجية لتحقيق النتائجالسبل و    -دال 
  : العلمية والتقنية والتكنولوجية في وثائق الهيئة الفرعية، بوسائل منها ما يليتحسين اإلسهامات  - 10

إجراء تقييمات علمية وتقنية طبقا لعمليات التقييم التي شرعت فيها الهيئة الفرعية والمبينة في   )أ(
  بهذه التوصية؛  التذييل

كر للمتعاونين والمساهمين، وضع خطط عمل وجداول زمنية والمتطلبات من الموارد والتحديد المب  )ب(
  ووضع عمليات شفافة لإلسهامات، وتقديم تعليقات وردود فعل في مختلف مراحل إعداد الوثائق؛

  .االستعمال المنتظم الستعراضات النظراء وغير ذلك من العمليات التشاورية التي تشرك المجتمع العلمي  )ج(
  :ة خالل اجتماعات الهيئة الفرعية بوسائل منها ما يليتحسين المناقشات العلمية والتقنية والتكنولوجي  - 11

تحديد فرص إعداد المندوبين، وخصوصا المندوبين الذين لديهم خبرة محدودة، لمناقشة الشؤون العلمية   )أ(
  والتقنية؛

 زيادة األنشطة العلمية، والتقنية والتكنولوجية في االجتماعات واإلسهامات في تلك االجتماعات من خالل  )ب(
تقديم متحدثين بارزين، وملصقات، وعقد مناقشات موائد مستديرة، وتنظيم أحداث جانبية وتقديم منشورات علمية، ووثائق 
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من السلسات التقنية، وغير ذلك من اإلسهامات العلمية والتقنية والتكنولوجية ذات الصلة، مع التركيز على البنود األساسية 
تراتيجية التي حددها مؤتمر األطراف لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هدف التنوع في جدول األعمال وعلى المسائل االس

  .، وتعزيز ذلك الهدف2010البيولوجي لعام 
  :البناء النشط للعالقات مع المجتمع العلمي والتقني بوسائل منها ما يلي  - 12

تكنولوجية التي تكون سهلة االطالع تقديم المواد بشأن عمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية وال  )أ(
أي التي تكون محررة بلغة يفهمها المجتمع العلمي والتقني، وتربط المواد بعمل (عليها وتفهمها لدى المجتمع العلمي والتقني 

  ؛)ذلك المجتمع
ت العلمية، النشر النشط لنتائج عمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية من خالل النشرا  )ب(

  سواء كبنود إعالمية يتم تبليغها أو كمقاالت علمية يستعرضها ويوافق عليها مؤتمر األطراف؛
المشاركة واإلسهام في المكونات العلمية والتقنية، التي تصدر عن عمليات ومبادرات أخرى متصلة   )ج(

  ن التنوع البيولوجي؛بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك فريق االتصال المشترك وفريق االتصال بشأ
استعمال الهيئات األخرى كجسر بين الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والمجتمع   )د(

  ).مثال نقاط االتصال المواضيعية الدولية والشركاء الرئيسين(العلمي والتقني فيما يتعلق ببرامج العمل 
 

  تذييل
    يها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةخطوات إلجراء التقييمات التي شرعت ف

 األنشطة/األساليب خطوات التقييم

  يصدر التكليف عادة من مؤتمر األطراف؛  )1( الصالحية/اإلقرار بضرورة التقييم
  :تحدد االحتياجات من خالل ما يلي  )2(

وع استعراض برنامج العمل، مثال للتنوع البيولوجي للغابات، والتن •
 البيولوجي وتغير المناخ؛

 بعد إجراء تقييم أولي، مثال بالنسبة لألنواع الغريبة الغازية؛ •
 ).مثال، أساليب التقييم السريع(خالل تنفيذ برامج العمل  •

إعداد وثيقة أساسية أو مذكرة من األمين 
 التنفيذي

و بمساعدة مما وثائق أساسية أو خطوط عامة مفصلة يعدها األمين التنفيذي بدون مساعدة أ
  :يلي

  مستشار أو منظمة متعاونة؛  )1(
 .أو اجتماع للخبراء/و  )2(

النظر في اجتماع لفريق الخبراء التقنيين 
 ينشئه مؤتمر األطراف، أو /1المخصص

في الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 
 والتكنولوجية أو في فريق الخبراء

  كرة األمين التنفيذي؛استعراض الوثيقة األساسية أو مذ  )1(
  تحديد الفجوات؛  )2(
 .تنقيح الوثيقة األساسية مع مراعاة المعلومات اإلضافية المنشورة  )3(

  :استعراض النظراء، حسبما هو مالئم، من جانب ما يلي  استعراض النظراء

                                                             
بين )  خبيـر من البلدان الناميـة والبلـدان ذات االقتصـادات االنتقاليـة12يضم (تتـراوح تكلفة عقد اجتمـاع للخبـراء   /1

 االجتماعات  دوالر أمريكي، اعتمادا على مكان االنعقاد ومشاركة أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي عندما تعقد60 000  و 40 000
  .خارج مونتريال
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 األنشطة/األساليب خطوات التقييم

  مراجعين مختارين؛  )1(
األخرى، استعراض للنظراء على نطاق أوسع يشترك فيه األطراف، والحكومات   )2(

ونقاط االتصال التابعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، 
وخبراء من جدول الخبراء التابعين التفاقية التنوع البيولوجي، والمنظمات 

  .والمجتمعات األصلية والمحلية؛ و االتفاقيات األخرى ونقاط االتصال التابعة لها
مشورة العلمية النظر في الهيئة الفرعية لل

 والتقنية والتكنولوجية
  استنتاجات بشأن التقييم؛  )1(
 .توصية إلى مؤتمر األطراف  )2(

بما في ذلك (استعمال وتطبيق النتائج 
وتحديد ) النظر من جانب مؤتمر األطراف

 الفجوات التي يجب معالجتها في المستقبل

ج العمل ذات الصلة، استخدام الوثيقة المنقحة إلعداد عناصر وأنشطة لبرام  )1(
  وأنشطة المتابعة؛

  مقرر من مؤتمر األطراف؛  )2(
  نشر تقارير التقييم في السلسلة التقنية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي؛  )3(
  االستعمال في نشرات أخرى، مثل تقرير تقييم األلفية؛  )4(
  االستعمال من جانب الحكومات واآلخرين؛  )5(
اإلضافية للمعلومات، بما في ذلك الحاجة إلى إجراء تقييمات تحديد االحتياجات   )6(

 .جديدة

  المرفق الثاني

  ت لوضع األولويات إلرشاد تخصيص الموارد المالية من جانب مؤتمر األطرافرشاداإ
في إن جميع مشاريع المقررات يرافقها تقييم آلثار التكاليف الناتجة عنها وموجز لهذه المقررات وللتكاليف يدرج   - 1

وتقييمات التكاليف تقوم على أساس التكاليف .  الوثائق المتعلقة بالميزانية والبرنامج الخاصين بفترة السنتين القادمتين
الصورية طبقا للقائمة التي توجد لدى األمين التنفيذي، وتعكس التكاليف الرئيسية المرتبطة بالمقررات، مثل إنشاء اجتماعات 

الخبراء التقنيين وأفرقة االتصال والشراكات، وكذلك بيان تقدير عام للتكاليف األخرى، مثل مفتوحة العضوية وأفرقة من 
  .تكاليف الزمن الالزم للموظفين

يقوم األمين التنفيذي بإعداد ملخص قائم بذاته لتلك التكاليف مبينا تكلفة كل نشاط مقترح ويقوم بتحديث ذلك   - 2
  .الملخص يوميا

يقوم فريق الميزانية بتقدير تكاليف األنشطة المقترحة، وكذلك األموال التي يرجح أن تصبح في بداية المناقشات،   - 3
متاحة لمساندة تلك األنشطة، مع مراعاة التكاليف اإلدارية لألمانة ومؤتمر األطراف والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

  .في المقترحات وتقوم بتنقيح تقييمات التكاليف طبقا لذلكوإلى جانب ذلك، تتفاوض األفرقة العاملة .  والتكنولوجية
وجميع .   وفي منتصف االجتماع، يقوم فريق الميزانية بتقديم نتائجه إلى الجلسة العامة لمؤتمر األطراف  - 4

ات المقترحات التي لها آثار مالية رئيسية، مثل مقترحات إنشاء اجتماعات مفتوحة العضوية، ينظر فيها، وتوضع أولوي
  .لتخصيص الموارد

يستمر فريق الميزانية في المفاوضات على أساس تقييمات التكاليف بعد تنقيحها وتعمل األفرقة العاملة مع مراعاة   - 5
  .األولويات التي تم تحديدها
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 إن الجلسة العامة لمؤتمر األطراف تتخذ القرار النهائي بشأن تخصيصات الميزانية الرئيسية في نظرها لألوراق  - 6
  .المتعلقة بالميزانية وتأييدها لمشاريع المقررات التي تحتوي على عنصر مالي

  المرفق الثالث
  جدول زمني مقترح لتوحيد المقررات وللنظر في القضايا االستراتيجية التي تساند التنفيذ

  2010بما يتمشى وبرنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام 
 2010 منسوخ نسخا مباشرا من برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطـراف حتى عام 2 العمود   إن:مذكرة تفسيـرية

نقطة تركيز عملية استعراض التقدم المحرز في ) 1: ( ما يلي3وهو مدرج للعلم به فقط؛ ويحدد العمود ) ، المرفق7/31المقرر (
 استعراضها في كل اجتماع من اجتماعـات مؤتمر األطراف؛ ويقترح آليات التنفيذ المطلوب) 2(تنفيذ الخطة االستراتيجية؛ و 

، وسيتم استيفاءه من جانب مؤتمر األطراف 3 و 2 جدوال زمنيا لتوحيد المقررات فيما يتمشى بقدر اإلمكان مع العمودين 4العمود 
  .7/33 من المقرر 2في اجتماعه العاشر طبقا للفقرة 

  ا  موضوعات الستعراضه- 2  االجتماع- 1
 أو نظرها بتعمق

   القضايا االستراتيجية لتقييم التقدم - 3
 أو لمساندة التنفيذ

 القضايا التي سيتم توحيد المقررات - 4
 الصادرة بشأنها

مؤتمر األطراف 
 الثامن

 التنوع البيولوجي لألراضي -1
  الجافة وشبه الرطبة

   المبادرة العالمية للتصنيف-2
   الحصول وتقاسم المنافع-3
  ثقيف والتوعية العامة الت-4
واألحكام ) ي (8 المادة -5

  المتصلة بها
  التنوع البيولوجي الجزري-6

 التقدم المحرز في تنفيذ الخطة -1
االستراتيجية وعملية متابعة التقدم المحرز 

 وما يتصل به 2010نحو تحقيق هدف عام 
استعراض : من األهداف اإلنمائية لأللفية

تنوع البيولوجي النشرة الثانية من آفاق ال
العالمي؛ النظر في نتائج تقييم األلفية 

  .لألنظمة اإليكولوجية
 التقارير الوطنية؛ التعاون؛ إشراك -2

 أصحاب المصلحة؛ عمليات االتفاقية

  /2  التنوع البيولوجي للغابات-1
  /2 الحصول وتقاسم المنافع -2
  /2 إرشادات إلى اآللية المالية -3
راضي الجافة وشبه  التنوع البيولوجي لأل-4

  /3الرطبة 
  /3) ي (8 المادة -5
  /3 المبادرة العالمية للتصنيف -6
  /3 التثقيف والتوعية العامة -7
  /5 التقارير الوطنية -8
  /5 التعاون -9

  عمليات االتفاقية-10

        

مؤتمر األطراف 
 التاسع

   التنوع البيولوجي الزراعي-1
 االستراتيجية العالمية لحفظ -2

  اتالنب
   األنواع الغريبة الغازية-3
   التنوع البيولوجي للغابات-4
   التدابير الحافزة-5
  نهج النظام اإليكولوجي-6

 التقدم المحرز في تنفيذ الخطة -1
االستراتيجية وعملية متابعة التقدم المحرز 

 وما يتصل به 2010نحو تحقيق هدف عام 
استعراض : من األهداف اإلنمائية لأللفية

تيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع االسترا
  .البيولوجي

 الموارد المالية واآللية المالية؛ التحديد -2
 .والرصد

  /3 التنوع البيولوجي الزراعي-1
  /3 االستراتيجية العالمية لحفظ النبات-2
  /2 األنواع الغريبة الغازية -3
  /3 التدابير الحافزة -4
  /3 نهج النظام اإليكولوجي -5
  /4البيولوجي الجزري  التنوع -6
 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع -7

   /5البيولوجي 
  /5 اآللية المالية والموارد المالية اإلضافية -8
 /5 التحديد والرصد -9

                                                             
 ).7/33المقرر (إن توحيد المقررات سبق طلبه لالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف    /2
  .كب التوحيد االستعراضات المتعمقة لبرامج العمل المواضيعية والقضايا المشتركة بين عدة قطاعاتايو  /3
 .قضايا أخرى  /4
  .يجية لتقييم التقدم المحرز ومساندة التنفيذ استعراض القضايا االستراتالتوحيديواكب   /5
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  ا  موضوعات الستعراضه- 2  االجتماع- 1

 أو نظرها بتعمق
   القضايا االستراتيجية لتقييم التقدم - 3

 أو لمساندة التنفيذ
 القضايا التي سيتم توحيد المقررات - 4

 الصادرة بشأنها

مؤتمر األطراف 
 العاشر

 التنوع البيولوجي للمياه -1
  الداخلية

 التنوع البيولوجي البحري -2
  والساحلي

  تدام االستعمال المس-3
   المناطق المحمية-4
   التنوع البيولوجي للجبال-5
  تغير المناخ-6

 التقدم المحرز في تنفيذ الخطة -1
االستراتيجية وعملية متابعة التقدم المحرز 

 وما يتصل به 2010نحو تحقيق هدف عام 
استعراض : من األهداف اإلنمائية لأللفية

التقارير الوطنية الرابعة والنشرة الثالثة من 
آفاق التنوع البيولوجي العالمي؛ وتنقيح 
الخطة االستراتيجية وإطار الغايات 

  واألهداف
 آلية غرفة تبادل المعلومات؛ نقل -2

 التكنولوجيا؛ بناء القدرات

  /3 التنوع البيولوجي للمياه الداخلية -1
  /3 التنوع البيولوجي البحري والساحلي -2
  /3 االستعمال المستدام -3
  /3محمية  المناطق ال-4
  /3 التنوع البيولوجي للجبال -5
  /3 التنوع البيولوجي وتغير المناخ -6
  /4 التنوع البيولوجي والسياحة -7
  /5  2010 الخطة االستراتيجية وإطار عام -8
  /5 آلية غرفة تبادل المعلومات -9

  /5 نقل التكنولوجيا -10
 /5 بناء القدرات -11
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  ية غرفة تبادل المعلوماتاستعراض آل: آليات للتنفيذ  - 1/3
  إن الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية،

 إلى األميـن التنفيذي أن يعد، بالتشاور مع اللجنة االستشـارية غير الرسميـة المعنيـة بآلية يطلب  - 1
 الثانية آللية غرفة تبادل المعلومات غرفة تبادل المعلومات، الصيغة النهائية لمسودة الخطة االستراتيجية

(UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/11 and Corr.1) ،مع مراعاة وجهات نظر األطراف والحكومات والمنظمات المعنية ،
المطروحة في االجتماع األول للفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، وأن يقدمها لنظر االجتماع الثامن لمؤتمر 

 األطراف؛

 بأن يقرر مؤتمر األطراف إجراء استعراض متعمق يركز على المستعملين آللية غرفة تبادل يوصي  - 2
 .المعلومات وتقييمها، وذلك لنظر المؤتمر خالل اجتماعه العاشر



UNEP/CBD/COP/8/4 
Page 38 

  
  الموارد المالية واآللية المالية:     آليات للتنفيذ- 1/4

  ، تنفيذ االتفاقيةإن الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض
  : مؤتمر األطراف بأن يعتمد مقررا يتضمن العناصر التاليةيوصي  - 1
  :ان مؤتمر األطراف "

  ،20 من المادة 4 و 3 و 2جديد على أهمية الفقرات إذ يؤكد من 
ت  الحاجة إلى كفاية تدفق األموال التي تساند االتفاقية وإمكانية التنبؤ بها وتوافرها في التوقي يراعيوإذ

  المناسب؛
 بشأن ترتيبات االستعراض الثالث 7/22نقص اإلسهامات الطوعية لتنفيذ المقرر وإذ يالحظ مع األسف 

  لفاعلية اآللية المالية؛
   على الحاجة إلى استعراض اآللية المالية على أساس منتظم؛وإذ يركز 21 من المادة 3بالفقرة وإذ يذكّر 
  يمكن أن يوفر فرصا لزيادة فاعلية استعمال الموارد المالية؛أن التآزر بين اتفاقات ريو وإذ يدرك 
  التقدم نحو تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني؛وإذ يالحظ 

 أنه على الرغم من أن عددا من البلدان المتقدمة لديها برامج تمويل محددة للتنوع وإذ يالحظ أيضا
  مية هو من خالل المساعدة اإلنمائية وسيظل كذلك؛البيولوجي، فإن مصدرا للتمويل أوسع بكثير للبلدان النا

  بأن المساعدة اإلنمائية الرسمية يمكن أن توفر فرصا إضافية للتمويل لتحقيق أهداف االتفاقية؛وإذ يقر 
  بالطبيعة الديناميكية لعمليات صنع القرار المالي، شاملة المانحين والمتلقين على السواء؛وإذ يقر أيضا 

البـلدان المتقدمة والمانحيـن اآلخرين على زيادة إسهاماتـها لمرفق األطـراف من يحث  - 1
  البيئة العالمية؛

  في االستدامة المالية عند دفع عجلة مختلف برامج عمل االتفاقية؛ينظر   - 2
في اإلطار الجديد لتخصيص الموارد الذي اعتمده مجلس مرفق البيئة العالمية فيما يتعلق يبحث   - 3

  على تنفيذ االتفاقية؛باآلثار المحتملة 
أنه ينبغي أن تقوم األطراف والحكومات بتحديد أولوياتها الذاتية في تمويل األنشطة يؤكد   - 4

الوطنية للتنوع البيولوجي على أساس الخطة االستراتيجية، واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
  ج عمل االتفاقية؛البيولوجي، مع مراعاة العناصر ذات الصلة الواردة في برام

وينبغي أن .   إجراء استعراض متعمق للموارد المالية واآللية المالية في اجتماعه التاسعيقرر  - 5
  :تتوفر في ذلك االستعراض الشروط التالية

  أن يبني على االستعراضات السابقة؛  )أ(
  أن يركز على ما اتخذ أو يجب أن يتخذ من تدابير لمعالجة العوائق المبينة؛  )ب(
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أن يبحث الكيفية التي تستعمل بها الموارد المالية الواردة من اآللية المالية والمساعدة اإلنمائية   )ج(
  الرسمية لمعالجة األولويات الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجي؛

أن يتبين الفرص المتاحة لألطراف بفضل المساعدة اإلنمائية الرسمية من أجل تنفيذ االتفاقية،   )د(
   ذلك من خالل تعميم التنوع البيولوجي؛بما في

أن يستكشف الخيارات التي يمكن عن طريقها أن تعزز اآللية المالية التعاون بين اتفاقيات ريو   )ھ(
  الثالث، مع مراعاة أولويات األطراف في مجال كل واحدة منها؛

االستعراض أن يضع استراتيجية لتعبئة الموارد لمساندة أنشطة التنفيذ، على أساس نتائج   ) و(
  المتعمق؛

قائمة محدثة تتضمن األطراف من البلدان المتقدمة واألطراف األخرى التي تضطلع يعتمد   - 6
  ؛1/2طواعية بالتزامات األطراف من البلدان المتقدمة، وذلك بتحديث القائمة التي سبق اعتمادها بموجب المقرر 

ة واستخدامها من خالل اآللية في توضيح معايير أهلية الحصول على الموارد الماليينظر  - 7
  ، المرفق األول، وذلك بتقديم قائمة باألطراف من البلدان النامية؛1/2المالية، وهي المعايير الواردة في المقرر 

 بالمطبوعات الخاصة بالموارد المالية واآللية المالية التي سبق أن أتاحها األمين يحيط علما  - 8
   األمين التنفيذي على تحديثها بانتظام؛ويشجع األطراف، التنفيذي استجابة لطلبات من مؤتمر

للجنة المساعدة اإلنمائية، التابعة  (WP-STAT)بقرار الفريق العامل المعني باإلحصاءات يرحب   - 9
حزيران / يونيو11 و 10، في اجتماعه يومي (OECD/DAC)لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

بشأن المساعدة الرامية إلى تحقيق أهداف اتفاقيات ريو، من خالل نظام اإلبالغ من الدائنين  ، لتجميع بيانات2004
 األمين التنفيذي ومنظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي إلى مواصلة التعاون على جمع البيانات ويدعو

  جه للتنوع البيولوجي؛وتقديم تقارير منتظمة إلى مؤتمر األطراف عن حالة واتجاهات التمويل المو
 األمين التنفيذي أن يستكشف فرص التعاون مع شبكة البيئة والتعاون اإلنمائي التابعة يطلب إلى  - 10

للجنة المساعدة اإلنمائية، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، بقصد المشاركة في أنشطتها 
  ة بالتنوع البيولوجي من خالل شبكة اللجنة المذكورة؛وتعزيز النظر في القضايا المالية المتصل

األمين التنفيذي على إبرام مذكرات للتعاون مع المؤسسات المالية والوكاالت اإلنمائية يشجع   - 11
الدولية، بناء على طلبها، لكفالة التدفق المنتظم للمعلومات بشأن تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف وإعطاء المعلومات 

  صدار تلك المقررات فيما يتعلق بالموارد المالية المتصلة بالتنوع البيولوجي؛الالزمة إل
مرفق البيئة العالمية على مواصلة تبسيط اإلجراءات الخاصة بصرف الموارد بحيث يأخذ يحث   - 12

ل الجزرية في االعتبار الظروف الخاصة القائمة داخل األطراف من البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان نموا والدو
  ؛20 من المادة 6 و 5الصغيرة النامية من بينها، المشار إليها في الفقرتين 

األطراف إلى إعطاء التنوع البيولوجي مكانا مرموقا في نظم التخطيط اإلنمائي لديها، بما يدعو  - 13
  ائية الرسمية؛في ذلك ورقات استراتيجية الحد من الفقر، مما يزيد من الفرص التي تتوفر بفضل المساعدة اإلنم

 األمين التنفيذي أن يضع مقترحات للمبادرة العالمية بشأن األعمال المصرفية وقطاع يطلب إلى  - 14
، مع مراعاة 8، الفقرة 7/21، والمقرر )د (11، الفقرة 6/16األعمال والتنوع البيولوجي، استنادا إلى المقرر 
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 الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعنى  بشأن إشراك القطاع الخاص الصادرة عن1/7أيضا التوصية 

 باستعراض تنفيذ االتفاقية؛

 ."أن الموارد المالية واآللية المالية ستظل بندا دائما في جداول أعمال مؤتمر األطرافيقرر   - 15

  : األمين التنفيذي القيام بما يلييطلب إلى  - 2
طراف، تتضمن أحكاما إلجراء تحليل للمعلومات  خطة عمل لنظر االجتماع الثامن لمؤتمر األأن يضع  )أ(

ذات الصلة الواردة في التقارير الوطنية الثالثة وفي التقارير األخرى من األطراف والمنظمات، وذلك استعدادا للبحث 
  المتعمق للموارد المالية واآلليات المالية في االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف؛

لعالمية في حوار بشأن سبل للصياغة والتنفيذ الفعالين لإلرشادات الموجهة مع مرفق البيئة اأن يتعاون   )ب(
إلى اآللية المالية والستكشاف فرص تبسيط تلك اإلرشـادات، مع مراعـاة إطار الغايـات واألهداف المتضمن في المقرر 

تائج هذا الحوار إلى ، مع رفع تقرير عن ن2010، وكذلك مؤشرات تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هدف عام 7/30
  االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف؛

، 1/2إذا لزم األمر، وبعد التشاور مع األطراف المعنية، بمراجعة القائمة المعتمدة بالمقرر أن يقوم،   )ج(
لدان وهي قائمة األطراف من البلدان المتقدمة واألطراف األخرى التي تتحمل طواعية االلتزامات الخاصة باألطراف من الب

  المتقدمة، كي ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن؛
 السبل والوسائل لتحسين عملية استعراض اآللية المالية، كي ينظر فيها مؤتمر األطراف في أن يضع  )د(

  اجتماعه الثامن؛
 االجتماع  رئيس مرفق البيئة العالمية إلى تقديم شرح مفصل إلطار تخصيص الموارد الذي أقرهأن يدعو  )ھ(

، وآلثاره وتأثيره المحتمل على تنفيذ االتفاقية، وذلك لالجتماع الثامن 2005أيلول / سبتمبر1الخاص لمجلس المرفق في 
  .لمؤتمر األطراف
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  استعراض المبادرة العالمية بشأن االتصال والتثقيف والتوعية العامة:     آليات للتنفيذ–1/5
  لعضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية،إن الفريق العامل المخصص المفتوح ا

 بمسودة قائمة األنشطة ذات األولوية المحتملة للمبادرة العالمية بشأن االتصال والتثقيف يحيط علما - 1
 ؛(UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/10)، ومشروع خطة تنفيذها التي أعدها األمين التنفيذي (CEPA)والتوعية العامة 

ن يدرس، بالتشاور مع اللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية بمبادرة  األمين التنفيذي أيطلب إلى - 2
CEPA مدى الحاجة إلى إشراك المجتمعات األصلية والمحلية في خطة التنفيذ، ووضع الصيغة النهائية لقائمة األنشطة ذات 

جتماعه الثامن، مع مراعاة  وخطة تنفيذها، وذلك للبحث المتعمق من جانب مؤتمر األطراف في اCEPAاألولوية لمبادرة 
اآلراء التي عبرت عنها األطراف، والحكومات والمنظمات األخرى خالل االجتماع األول للفريق العامل المعني باستعراض 

 :تنفيذ االتفاقية، بما في ذلك الحاجة إلى أن تعالج خطة التنفيذ ما يلي

لك أصحاب المصلحة الرئيسيين، والجمهور العام النطاق الكامل للقطاعات المستهدفة المحتملة، بما في ذ  )أ(
 والجهات المانحة؛

 :الرسائل المكيفة والمتباينة التي يجب نقلها إلى هذه القطاعات ومن بينها  )ب(

 التنوع البيولوجي كمفهوم؛  )1(

 ؛2010دور وعمل االتفاقية، بما في ذلك أهدافها الثالثة، وهدف التنوع البيولوجي لعام   )2(

ة االتفاقية بعمل تقييم األلفية لألنظمة اإليكولوجية، والروابط بالقضايا األوسع نطاقا المتمثلة عالق  )3(
 في التنمية المستدامة واستئصال الفقر، بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية؛

  الحاجة إلى إدخال تغييرات في المواقف والسلوك، عند االقتضاء؛  )4(
الموارد الالزمة لتنفيذ األنشطة المحددة بما في ذلك، ضمن جملة أمور، اإلطار المؤسسي، والوسائل و  ) ج(

 والتثقيف والتوعية العامة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وعمل لدمج استراتيجيات االتصا
  اآلليات الوطنية لتبادل المعلومات؛

قليمية واإلقليمية والعالمية، وتوزيع المهام فيما بين التمييز بين األنشطة على المستويات الوطنية ودون اإل  ) د(
  األطراف واألمانة والشركاء؛

إقامة وصون الشراكات والشبكات، بما في ذلك االستعانة بالهيئات والمبادرات اإلقليمية القائمة لتيسير   )ه(
  تنفيذ األنشطة، من خالل تبادل أفضل الممارسات وقصص النجاح وبناء القدرات؛

 هج تدريجي لتنفيذ األنشطة المحددة، على أن يكون مناسبا لمختلف القطاعات المستهدفة المحتملة؛ن  )و(

  وضع عالمات على الطريق ومواعيد واقعية ترتبط بتحقيق المخرجات ذات الصلة؛  )ز(
  المخرجات التي تلبي احتياجات مختلف فئات القطاعات المستهدفة أو المستخدمين؛  )ح(
  مقصود للمخرجات وتأثيراتها؛االستخدام ال  )ط(
  آليات لرصد وتقييم األنشطة ونتائجها؛  )ي(
  تحليل شامل لالحتياجات التمويلية من أجل تنفيذ الخطة؛  )ك(
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 األمين التنفيذي إعداد قائمة إشارية لمختلف القطاعات المستهدفة، وفئات أصحاب األدوار يطلب إلى - 3

  الذين يستطيعون االتصال بها؛
 :طراف خالل اجتماعه الثامن بأن يعتمد مقررا على أساس الخطوط التالية مؤتمر األيوصى - 4

  إن مؤتمر األطراف،" 
 استعراض ومواصلة تطوير برنامج العمل الخاص بالمبادرة العالمية لالتصال مع التقدير إذ يالحظ

ية غير الرسمية المعنية الذي أعده األمين التنفيذي بدعم من اللجنة االستشار ،(CEPA)والتثقيف والتوعية العامة 
، وعلى وجه الخصوص جهودها لتحديد قائمة مختصرة باألنشطة 7/24بالمبادرة، التي اجتمعت استجابة للمقرر 
 لتكون محور تنفيذ المبادرة، فضال عن خطة تنفيذ األنشطة (CEPA)ذات األولوية في برنامج عمل مبادرة 

  المحددة؛
 والتي تشتمل أبعاد االتصال CEPAذات األولوية لمبادرة  بالقائمة المختصرة لألنشطة يرحب  - 1

والتثقيف والتوعية العامة في برامج العمل الجارية لالتفاقية في المجاالت المواضيعية والقضايا الشاملة لعدة 
  ؛6/19قطاعات، بما فيها برنامج عمل المبادرة العالمية بشأن االتصال والتثقيف والتوعية العامة المرفق بالمقرر 

  خطة تنفيذ األنشطة ذات األولوية المحددة؛يعتمد  - 2

 مرفق البيئة العالمية إلى إتاحة الموارد المالية الالزمة لتنفيذ األنشطة ذات األولوية يدعو  - 3
المحددة الداخلة في المبادرة العالمية لالتصال والتثقيف والتوعية العامة على المستوى الوطني لمساندة 

 خطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛االستراتيجيات و

ذات األولوية المحددة في  األطراف إلى اإلسهام بالموارد المالية الالزمة لتنفيذ األنشطة يدعو  - 4
  ؛CEPAمبادرة 

 األطراف، والمنظمات الدولية والشركاء اآلخرين إلى المشاركة بالكامل في تنفيذ األنشطة يدعو  - 5
  واإلسهام في تنفيذها؛CEPAبادرة ذات األولوية المحددة في م

 مع األنشطة المقابلة في CEPA األطراف إلى تنسيق أنشطتها بموجب مبادرة كذلك يدعو  - 6
 البيئية متعددة األطراف على المستويين تاالتفاقيات األخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وغير ذلك من االتفاقا

 الوطني واإلقليمي حسب مقتضى الحال؛

 األخرى، وخصوصا اتفاقية ت األمين التنفيذي التعاون بنشاط مع أمانات االتفاقياإلى لبيط  - 7
رامسار واتفاقية تغير المناخ، لمواصلة العمل على أساس الخبرات في إطار هذه االتفاقيات، لضمان التآزر وتفادي 

 االزدواجية؛

شارية غير الرسمية، الروابط مع  األمين التنفيذي أن يستكشف، بدعم من اللجنة االستإلى يطلب  - 8
، ومن بينها هدف التنوع البيولوجي العالمي CEPAالمبادرات العالمية األخرى ذات الصلة الوثيقة بعمل مبادرة 

، واألهداف اإلنمائية لأللفية، وتقييم األلفية لألنظمة اإليكولوجية وعقد األمم المتحدة للتعليم من أجل 2010لعام 
 ."التنمية المستدامة
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      التعاون- 1/6
  إن الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية،

: 2003كانون األول /بتوقيع مذكرات التعـاون مع المنظمـات التالية منذ ديسمبريرحب   - 1
؛ واالتفاقية الدولية لحماية النباتات؛ ةالبيولوجي والتكنولوجيا الوراثية للهندسة الدولي المركز؛ وBioNET Internationalمنظمة

؛ االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة؛ والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية من أجل األغذية والزراعةو
التابع لمنظمة ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة؛ واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة؛ ومركز التراث العالمي 

، وبرنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية الذي ينفذه برنامج (UNESCO)األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
  ؛(UNDP)األمم المتحدة اإلنمائي 

يكولوجية،  بإسهام البحوث والتقييمات العلمية في عمل االتفاقية، بما في ذلك تقييم األلفية لألنظمة اإليقر  - 2
 الشعب لرصد العالمية الشبكة، والجافة يضااألر في التربة تدهورمنظمة األغذية والزراعة بشأن  تقييم، وDIVERSITAS و

، والمركز العالمي )جامعة كولومبيا البريطانية" (البحر من حولنا"، والتقييم العالمي للمياه الداخلية، ومشروع المرجانية
  ع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وجامعة األمم المتحدة، والبرنامج العالمي لتقييم المياه؛ التابلرصد حفظ الطبيعة

فريق االتصال (" بتقرير االجتماع الثالث لفريق االتصال لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي يحيط علما  - 3
االتجار ه للرؤساء التنفيذيين ألمانات اتفاقية  عن امتنانويعرب، (UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/7)") بشأن التنوع البيولوجي

، واتفاقية نواع الحيوانات البرية المهاجرةأاتفاقية حفظ ، ونقراضوالنباتات البرية المعرضة لال الدولي بأنواع الحيوانات
  واتفاقية التراث العالمي، على مساندتها لهذه العملية؛) رامسار(األراضي الرطبة 

 االتجار الدولي بأنواع الحيواناتلقة العمل بشأن تشجيع التعاون والتآزر بين اتفاقية  بتقرير حيحيط علما  - 4

، المنعقدة في جزيرة فيلم، (UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/9) واتفاقية التنوع البيولوجي نقراضوالنباتات البرية المعرضة لال
االتجار  التشجيع على المزيد من التعاون مع اتفاقية  األمين التنفيذيويطلب إلى، 2004نيسان / أبريل24 إلى 20ألمانيا، من 

، بما في ذلك من خالل المشاركة في االجتماعات في إطار نقراضوالنباتات البرية المعرضة لال الدولي بأنواع الحيوانات
  تلك االتفاقية؛

اقية على المستويات  األمين التنفيذي النظر في مزيد من الوسائل لتحسين التعاون في تنفيذ االتفيطلب إلى  - 5
، بما في ذلك بالنسبة لتشجيع االستخدام  الحاليةالعالمية واإلقليمية والوطنية، باإلضافة إلى الوسائل المشار إليها في التوصية

المستدام للتنوع البيولوجي والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استغالل الموارد الجينية، بغية إعداد نهج منظم 
  ؛عاون، ورفع تقرير عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامنللت

، 2010العد التنازلي لعام :  بالمساهمة التي قدمتها المبادرات والشبكات التالية لعمل االتفاقيةيرحب  - 6
 لحفظ الدولية المبادرةية، والبرنامج العالمي لألنواع الغازية، الشراكة العالمية لحفظ النباتات، المبادرة الدولية للشعاب المرجان

  ، والمبادرة بشأن أحواض األنهار، والشراكة التعاونية بشأن المناطق المحمية؛المستدام واستخدامها الملقحات
 في أوروبا وبمقترحات االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لمد 2010 بمبادرة العد التنازلي لعام يرحب  - 7

  المبادرة إلى أقاليم أخرى؛
، بإجراء مشاورات مع المنظمات 3، الفقرة 7/26ن يقوم األمين التنفيذي، بالنسبة للمقرر  أيقترح  - 8

والمبادرات المعنية، ومع ممثلي المجتمعات األصلية والمحلية، من أجل تقديم مقترحات لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه 
 العالمية بشأن التنـوع البيولوجي، مع مراعاة الثامن، عن إطـار مرن بين جميع أصحاب األدوار المعنيين، مثل الشراكة

  :ما يلي
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ينبغي استخدام عملية من القاعدة إلى القمة، تقوم على أساس الشراكة، في إعداد مقترحات إلنشاء   )أ(

  عالمية؛  شراكة
  ينبغي أن تتناول الشراكة العالمية جميع األهداف الثالثة لالتفاقية بطريقة متوازنة؛  )ب(
تيسر الشراكة العالمية العمل الميداني، وخصوصا تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ينبغي أن   )ج(

  للتنوع البيولوجي؛
  تمكن الشراكة العالمية ترجمة نتائج التقييمات العلمية للتنوع البيولوجي إلى استجابات فعالة؛ينبغي أن   )د(
على أساس القضايا وذلك بدون محاولة توجيه ينبغي أن تيسر الشراكة العالمية إنشاء شبكات تقوم   )ه(

  الشبكات؛  هذه
  ينبغي أن تكون الشراكة العالمية تحالفا طوعيا؛  )و(
ينبغي استكشاف الخيارات التنظيمية والعملية التي تسمح للشركاء خارج االتفاقية بأن تلعب دورا قياديا   )ز(

  في الشراكة العالمية؛
  لمقترحات على الموارد؛ينبغي إجراء تقييم آلثار هذه ا  )ح(
  : أن يقوم مؤتمر األطراف بما يلييوصي  - 9
 األطراف على تيسير التعاون بين المنظمات الدولية، وتشجيع دمج شواغل التنوع البيولوجي في يحث  )أ(

 التي تقوم جميع القطاعات ذات الصلة، عن طريق تنسيق مواقفها الوطنية بين االتفاقيات المتعددة والمحافل الدولية األخرى
  بدور فيها، حسبما هو مالئم؛

 األطراف، حسبما هو مالئم، إلى تشجيع التنسيق بين نقاط االتصال الوطنية التابعة التفاقية األمم يدعو  )ب(
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي، بغية تحقيق التآزر 
بشأن األنشطة الشاملة لعدة قطاعات، والسعي إلى الحصول على التمويل لهذه األنشطة من مرفق البيئة العالمية، حسبما 

  مالئم؛  هو
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية  بالوثيقة المشتركة المعدة من أمانات يحيط علما  )ج(

تفاقية التنوع البيولوجي، بشأن الخيارات لتعزيز التعاون بين اتفاقيات ريو الثالث األمم المتحدة لمكافحة التصحر وا
(UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.1)؛  

االتجار الدولي بأنواع التنوع البيولوجي، واتفاقية  اتفاقية بالوثيقة المشتركة المعدة من أمانات يحيط علما  )د(
، واتفاقية األراضي الرطبة نواع الحيوانات البرية المهاجرةأاتفاقية حفظ  و،نقراضوالنباتات البرية المعرضة لال الحيوانات

خيارات لتعزيز التعاون بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقية التراث العالمي، بشأن ) 1971رامسار، إيران، (
(UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.2)؛ 

  اقية في مجال األنواع الغريبة الغازية؛ تحسين التعاون بخصوص عمل االتفينظر في  )ه(
 بين جميع أصحاب األدوار المعنيين، مثل الشراكة العالمية بشأن التنوع إنشاء إطار مرنينظر في   )و(

  البيولوجي، مع مراعاة آراء األعضاء المحتملين؛
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رية الضرورية، ووفقا  األمين التنفيذي، حسبما هو مالئم، وشريطة توافر الموارد المالية والبشيطلب إلى  )ز(
آللية تحديد األولويات التي أنشأها مؤتمر األطراف، االتصال باالتفاقيات، والمنظمات والمبادرات التي وقعت االتفاقية معها 
بالفعل مذكرات تعاون، بغية السير قدما في تنفيذ االتفاقية وفقا لمقررات مؤتمر األطراف، بما في ذلك إمكانية إعداد برامج 

  شتركة؛عمل م
 األمين التنفيذي االتصال بأمانة منظمة التجارة العالمية بشأن المسائل ذات الصلة، بما في ذلك يطلب إلى  )ح(

حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، والتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، والسلع والخدمات البيئية، ضمن أمور 
  .األوثق، بما في ذلك إعداد مذكرة تعاون للنهوض باألهداف الثالثة لالتفاقيةأخرى، بغية تحديد خيارات للتعاون 
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      إشراك القطاع الخاص-1/7

  إن الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية،
 الخطة  من4- 4 الصادرة عن مؤتمر األطراف، ال سيما الهدف 6/26 و 5/11 و 3/6بالمقررات إذ يذكر 

وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك القطاع الخاص، ينبغي إشراكهم في ) أصحاب األدوار(الفاعلون ("االستراتيجية 
شراكات لتنفيذ االتفاقية كما ينبغي دمج شواغل التنوع البيولوجي في خططهم وبرامجهم وسياساتهم القطاعية والشاملة لعدة 

  ؛")قطاعات المتصلة بهذا الموضوع
، مع 2010على الحاجة إلى إشراك جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ االتفاقية وفي تحقيق هدف عام وإذ يركز 

  مراعاة أن تقع المسؤوليات عن التنفيذ في المقام األول على عاتق األطراف؛
ما في ذلك وجود أسباب متعددة للتشجيع على إشراك قطاع األعمال والصناعة في تنفيذ االتفاقية، بوإذ يالحظ 

  :االعتبارات اآلتية
أن القطاع الخاص هو أقل القطاعات مشاركة بين جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ االتفاقية، ومع ذلك،   )أ(

كما أن تشجيع قطاع األعمال .  فإن األنشطة اليومية لقطاع األعمال والصناعة لها تأثيرات كبيرة على التنوع البيولوجي
 وتحقيق 2010ارسات جيدة وتعززيها يمكن أن ينطوي على إسهام محسوس في تحقيق هدف عام والصناعة على األخذ بمم

  أهداف االتفاقية؛
أن الشركات الفردية والرابطات الصناعية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الحكومات وعلى الرأي   )ب(

  التفاقية نفسها؛العام؛ وبذلك تملك إمكانية رفع مستوى االهتمام بالتنوع البيولوجي وبا
أن لدى القطاع الخاص معرفة بالتنوع البيولوجي والموارد التكنولوجية المتعلقة بذلك التنوع وكذلك لديه   )ج(

  المزيد من المهارات في اإلدارة والبحث واالتصال، التي يمكن إذ ما عبئت أن تسهل تنفيذ االتفاقية؛
 البيئة واألغذية والشؤون الريفية بالمملكة المتحدة إلى بمبادرة وزارة البيئة بالبرازيل، ووزارةيرحب   - 1

 وهيئـة ،(CEBDS) ومجلس األعمـال البرازيلي من أجل التنمية المستدامة ،(IUCN)جانب االتحـاد العالمي للحفـظ 
Insight Investment من خالل االتفاقية  واألمين التنفيذي، وهي المبادرة الرامية إلى توليد أفكار يمكن تطبيقها على خير وجه

 كوسيلة للعمل على تحقيق هدف عام ،أو لمساندة أهداف االتفاقية، إلشراك قطاع األعمال في قضايا التنوع البيولوجي
  ؛2010  

، الذي عقد في لندن يومي "2010قطاع األعمال وتحدي التنوع البيولوجي لعام "تقرير اجتماع حظ يال  - 2
  ؛(UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/5) 2005كانون الثاني / يناير21 و 20

األنواع اآلتية من األدوات واآلليات التي يمكن أن تكون ذات فائدة في تسهيل اإلسهامات من يالحظ   - 3
  :2010قطاع األعمال والصناعة في تنفيذ االتفاقية وتحقيق هدفها لعام 

األعمال وقضايا التنوع مواد رفع مستوى الوعي وعقد حلقات عمل تدريبية للقطاع الخاص بشأن قطاع   )أ(
  البيولوجي؛
إرشادات عن دمج اعتبارات التنوع البيولوجي فيما يوجد من معايير وخطوط إرشادية ومؤشرات طوعية   )ب(

  أو إجبارية خاصة برفع التقارير واألداء، من أجل تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي في ممارسة األعمال؛
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ائفة الكاملة للقضايا المتصلة بالتنوع البيولوجي في سبيل تسهيل خطط إلصدار الشهادات، تعكس الط  )ج(
  اختيار المستهلكين على أساس أداء الشركات المختلفة ألعمالها في مجال التنوع البيولوجي؛

  معايير متفق عليها دوليا لألنشطة التي لها تأثير على التنوع البيولوجي؛  )د(
   تنفيذ الممارسات الجيدة التي تتعلق بالتنوع البيولوجي؛إرشادات وأدوات لمساعدة الشركات على  )ه(
السياسات وخطط العمل المتصلة بالتنوع البيولوجي لتحديد وتشغيل التزامات الشركات في مجال التنوع   )و(
  البيولوجي؛
إيجاد معالم على الطريق تتعلق بالتنوع البيولوجي كي تسترشد بها ممارسات إدارة الشركات ولتقييم   )ز(

  إداراتها في مجال التنوع البيولوجي؛
خطوط إرشادية لدمج القضايا المتصلة بالتنوع البيولوجي فيما يوجد من إجراءات تقييم األثر البيئي وفي   )ح(

  تقييم األثر االستراتيجي؛
  شراكات لتسهيل تقاسم المعارف فيما يتعلق بالممارسات الجيدة؛  )ط(
  اص؛شراكات بين القطاعين العام والخ  )ي(
 أعاله يمكن استعمالها أيضا في تسهيل التعاون 3بعض األدوات واآلليات المذكورة في الفقرة  أنيالحظ   - 4

بين الوكاالت الحكومية التي تعالج الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي والتي تعالج التنمية االقتصادية، فيما يتعلق 
  ؛2010بتنفيذ االتفاقية وتحقيق هدفها لعام 

 يمكن تسهيلها 2010أن إسهامات قطاع األعمال والصناعة في تنفيذ االتفاقية وتحقيق هدفها لعام يالحظ   - 5
  :بمزيد من العمل تحت ظل االتفاقية إلعداد ما يلي

  أدوات وإرشادات ومعايير تتعلق بالقضايا المتصلة بالتنوع البيولوجي ذات الصلة بالقطاع الخاص؛  )أ(
  ير قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، إلدراجها في صنع القرار؛أدوات لتقد  )ب(
  إرشادات بشأن تعويضات احتمالية في التنوع البيولوجي بما يتمشى وأهداف االتفاقية؛  )ج(
إرشادات عن دمج التنوع البيولوجي في المعايير وخطط إصدار الشهادات والخطوط اإلرشادية في   )د(

  عة؛الصنا  مجال
  دليل عن االتفاقية للقطاع الخاص؛  )د(
  إرشادات لألطراف عن كيفية إشراك القطاع الخاص، وفقا لالحتياجات والظروف الوطنية؛  )ه(
   أعاله بعقد اجتماع إضافي؛1باقتراح الشركاء المشار إليه في الفقرة يرحب   - 6
قضايا اآلتية وجعل نتائج تلك المعالجة المنظمين والمشاركين في االجتماع المقترح إلى معالجة اليدعو   - 7

  :متاحة ليعلم بها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن
   من التوصية الحالية؛3مواصلة تطوير األدوات واآلليات المذكورة في الفقرة   )أ(
ة في مجال إشراك القطاعات المالية والتأمينية في تنفيذ االتفاقية، بما في ذلك الخيارات بشأن مبادرة عالمي  )ب(

  ؛6/16من المقرر ) د (11األعمال المصرفية وقطاع األعمال والتنوع البيولوجي كما هي موصوفة في الفقرة 
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إشراك الشركات التي لها تأثير على عملية الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع في   )ج(

  االتفاقية؛ تنفيذ
  : من الخطة االستراتيجية4-4منه نحو تحقيق الهدف أن يقوم مؤتمر األطراف بما يلي كإسهام يوصي   - 8
نقاط االتصال الوطنية، التي تعمل مع اإلدارات الحكومية ذات الصلة، على توصيل أهمية أن يحث   )أ(

التنوع البيولوجي إلى الشركات العاملة تحت والية األطراف، بما في ذلك الشركات التي تملكها الدولة والمنشآت الصغيرة 
طة، كي تعمل تلك الشركات على إعداد وتطوير االستراتيجيـات وخطط العمل الوطنيـة للتنوع البيولوجي، والمتوس

ولتشجيع تلك الشركات على األخذ بالممارسات التي تساند تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
  االتفاقية؛  وتساند أهداف

ية، في الحاالت المالئمة، على إدراج ممثلين للقطاع الخاص في الوفود نقاط االتصال الوطنأن يشجع   )ب(
الوطنية إلى اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، ومؤتمر األطراف، وغير ذلك من االجتماعات 

  الحكومية الدولية، وأن ترشحهم للمشاركة في أفرقة الخبراء التقنيين؛
 األمين التنفيذي تجميع المعلومات عن حالة قطاع األعمال المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلىأن يطلب   )ج(

  والممارسات الجيدة بشأن ذلك التنوع، وإتاحة هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛
 ترويج  إلى األمين التنفيذي أن يدرج القطاع الخاص كمجتمع مستهدف في أدواتأن يطلب كذلك  ) د(

  ؛(CEPA)المعلومات لديه وفي المبادرة العالمية بشأن االتصال والتثقيف والتوعية العامة 
قطاع األعمال والمنظمات والشراكات ذات الصلة إلى وضع وتعزيز حالة قطاع األعمال يدعو أن   )ه(

متعلقة بالممارسات الجيدة، ومعالم المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وتطوير وتعزيز االستعمال األوسع للخطوط اإلرشادية ال
الطريق، وخطط إصدار الشهادات، والخطوط اإلرشادية والمعايير الخاصة باإلبالغ، ال سيما معايير األداء المتمشية مع 

 إلى االجتماع 2010، وإعداد وإبالغ أي التزامات طوعية من شأنها أن تسهم في تحقيق هدف عام 2010مؤشرات عام 
  األطراف؛الثامن لمؤتمر 

قطاع األعمال إلى جعل سياساته وممارساته متمشية على نحو أشد صراحة مع غايات يدعو أن   )و(
  االتفاقية؛  وأهداف

ممثلي قطاع األعمال على المشاركة في اجتماعات مؤتمر األطراف والهيئة الفرعية للمشورة يشجع أن   )ز(
   الحكومية الدولية؛العلمية والتقنية والتكنولوجية وغيرها من االجتماعات

النظر، في اجتماعه التاسع، في مزيد من السبل والوسائل لتعزيز إشراك قطاع األعمال في تنفيذ يقرر أن   )ح(
  االتفاقية، مع التركيز بصفة خاصة على دور االتفاقية في تسهيل هذه المشاركة؛

ة دور القطاع الخاص في تحقيق  إلى معالج(EGTT)فريق الخبراء المعني بنقل التكنولوجيا يدعو أن   )ط(
األهداف الثالثة لالتفاقية وإلى النظر في أهمية التوصية الحالية لعمل فريق الخبراء، مع تقديم تقرير عن ذلك إلى مؤتمر 

  .األطراف
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  ،2010 االتفاقية وتحقيق هدف عام ذإطار لرصد تنفي 1/8
  ستعراض برامج العملوال
  ،العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقيةإن الفريق العامل المخصص المفتوح 

  : مؤتمر األطراف بما يلييوصي  - 1
  : يتكون من العناصر الخمسة التالية2010 إطار رصد تنفيذ االتفاقية وتحقيق هدف عام أن يالحظ  )أ(

الغايات األربع واألهداف التسعة عشر للخطة االستراتيجية التي اعتمدها مؤتمر األطراف في   )1(
  ؛6/26ر المقر

مؤشرات قياس التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية، التي ستعد على أساس المؤشرات   )2(
  المقترحة في المرفق األول أدناه؛

، وإحدى عشرة غاية اإلطار المؤقت للغايات واألهداف المكون من سبعة مجاالت مركزية  )3(
  ؛7/30ر وواحد وعشرين هدفا، وهو اإلطار المعتمد في المقر

 2010مؤشرات موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق هدف عام  )4(
 مع التعديالت التي أوصت بها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 7/30كما اعتمدت في المقرر (

  ؛)، كما ترد في المرفق الثاني أدناه10/5والتقنية والتكنولوجية في توصيتها 
  ؛ العالمي والتقارير الوطنيةغ، بما في ذلك نشرة آفاق التنوع البيولوجيآليات اإلبالو )5(

   الخطوط اإلرشادية الستعراض برامج العمل الواردة في المرفق الثالث أدناه؛يؤيد  )ب(
 مطابقة الجدول الزمني لتوحيد المقررات المتعلقة ببرامج عمل االتفاقية مع الجدول الزمني يقرر  )ج(

مق لبرامج العمل، من أجل تسهيل إعداد مجموعة موحدة من اإلرشادات لكل مجال مواضيعي، بما يحسن لالستعراض المتع
  من تماسك المشورة المقدمة لألطراف ويخفض من عبء اإلبالغ الواقع على األطراف؛

  النظر، في اجتماعه التاسع، في عملية تنقيح وتحديث الخطة االستراتيجية بغية اعتماد خطةيقرر  )د(
  استراتيجية معدلة في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

 مطابقة ترقيم الغايات واألهداف المدرجة في برنامج العمل المقترح بشأن التنوع البيولوجي يقرر كذلك  )ه(
  ؛2001طار الخاص بتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق إطار عام اإلالجزري مع ترقيم الغايات واألهداف المستخدم في 

) أ (12 بالمهمة التي كلفت بها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في الفقرة يحيط علما  - 2
 الهيئة ويحث، وذلك الستعراض الغايات واألهداف، وإدخال المزيد من التحسينات عليها، عند الضرورة، 7/30من المقرر 

  الفرعية على االضطالع بهذه المهمة؛
مين التنفيذي إلى القيام، قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، بالتشاور مع أعضاء فريق  األيدعو  - 3

، بغية 2010الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام 
يجية، كما ترد في المرفق األول بالتوصية مواصلة تطوير قائمة المؤشرات المقترحة لغايات وأهداف الخطة االسترات

  الحالية، وتقديم معلومات إلى مؤتمر األطراف حول مدى توافر البيانات ومدى فائدة المؤشرات المقترحة؛
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 الفريـق العامل فيما بين الدورات المخصص المفتـوح يحث، 7/30 من المقرر 7 بالفقرة إذ يذكر  - 4

 3- 4حكام المتصلة بها في اتفاقية التنوع البيولوجي، على إعداد مؤشر مؤقت للهدف واأل) ي (8العضوية المعني بالمادة 
  من الخطة االستراتيجية؛

 بالحاجة إلى إعـداد مؤشـرات مؤقتة ألهـداف الخطـة االستراتيجيـة، فيمـا يتعلق يحيط علما  - 5
  .األحيائية  بالسالمة

  المرفق األول
  غايات وأهداف الخطة االستراتيجيةمؤشرات تقييم التقدم المحرز في تنفيذ 

 الغايات واألهداف االستراتيجية المؤشرات المحتملة 

 .تؤدي االتفاقية دورها القيادي في قضايا التنوع البيولوجي الدولية  :1الغاية 

تحدد االتفاقية جدول أعمال التنوع البيولوجي   1- 1
 .العالمي

تشجع االتفاقية على التعاون بين جميع الصكوك    2- 1
 .والعمليات الدولية ذات الصلة لتعزيز تماسك السياسة

تنعكس أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي ومقررات مؤتمر 
  في خطط عمل المحافل الدولية2010األطراف وهدف عام 

 .الرئيسية

عمليات دولية أخرى تساند بنشاط تنفيذ االتفاقية، على    3- 1
 .نحو يتوافق مع إطار كل منها

تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية على    4- 1 
 .نطاق واسع

  :مؤشر يحتمل إعداده
العالمية التي /عدد الخطط والبرامج والسياسات اإلقليمية

تعالج بالتحديد إدراج شواغل التنوع البيولوجي في الخطط 
القطاعية أو الشاملة لعدة قطاعات والبرامج والسياسات ذات 

  .الصلة
وات التخطيط مثل التقييم البيئي االستراتيجي لتقييم تطبيق أد

  .الدرجة التي يتم بها إدراج شواغل التنوع البيولوجي
إدراج التنوع البيولوجي في معايير الجهات المانحة المتعددة 

 .األطراف والبنوك اإلنمائية اإلقليمية

إدراج شواغل التنوع البيولوجي في الخطط القطاعية    5- 1
 لعدة قطاعات، والبرامج والسياسات الوطنية ذات أو الشاملة

 .الصلة على المستويين اإلقليمي والعالمي

  :مؤشر يحتمل إعداده
إقليمية ) دون إقليمية(عدد األطراف األعضاء في اتفاقات 

 .متعلقة بالتنوع البيولوجي

تتعاون األطراف على المستويين اإلقليمي ودون    6- 1
 .اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية

 .أن تتوافر لألطراف قدرات أفضل، مالية وبشرية وعلمية وتقنية وتكنولوجية، لتنفيذ االتفاقية  :2الغاية 
تتمتع جميع األطراف بقدرات مالئمة لتنفيذ إجراءات    1- 2 

أولوية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
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 الغايات واألهداف االستراتيجية المؤشرات المحتملة 

 .البيولوجي

اللجنة (ندة االتفاقية المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة لمسا
 منظمة التعاون -  لجنة المساعدة اإلنمائية -اإلحصائية 

 ).والتنمية في الميدان االقتصادي

األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقلها نموا    2- 2
والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف 

افية األخرى ذات االقتصادات االنتقالية، تمتلك موارد ك
 .متاحة لتنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية

األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقلها نموا    3- 2 
والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف 
األخرى ذات االقتصادات االنتقالية، تمتلك موارد إضافية 
ويتاح نقل التكنولوجيا إليها لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة 

 .لسالمة األحيائيةل

لدى كل األطراف قدرات مالئمة لتنفيذ بروتوكول    4- 2 
 .قرطاجنة للسالمة األحيائية

  7/30مؤشر قيد اإلعداد بما يتمشى مع المقرر 
 

يساهم التعاون التقني والعلمي إسهاما كبيرا في بناء    5- 2
 .القدرات

 مجال التنوع البيولوجي، وإدماج شواغل التنوع البيولوجي في أن تشكل استراتيجيات وخطط العمل الوطنية في  :3الغاية 
 .القطاعات ذات الصلة، إطارا فعاال لتنفيذ أهداف االتفاقية

عدد األطراف التي وضعت استراتيجيات وطنية للتنوع 
  .البيولوجي

 

كل طرف من األطراف لديه استراتيجيات وخطط    1- 3
ي لتنفيذ األهداف عمل وبرامج وطنية فعالة لتقديم إطار وطن

 .الثالثة لالتفاقية ولتحديد أولويات وطنية واضحة

  
 

كل طرف من األطراف في بروتوكول قرطاجنة    2- 3
 .للسالمة األحيائية لديه إطار تنظيمي نشط لتنفيذ البروتوكول

  قيد اإلعداد
النسبة المئوية لألطراف التي لديها خطط قطاعية وشاملة 

سات وطنية ذات الصلة التي لعدة قطاعات وبرامج وسيا
 .أدمجت فيها شواغل التنوع البيولوجي

إدراج شواغل التنوع البيولوجي في الخطط القطاعية    3- 3
والشاملة لعدة قطاعات، والبرامج والسياسات الوطنية ذات 

 .الصلة

  قيد اإلعداد
عدد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

 .التي تنفذ بنشاط

تنفذ بنشاط األولويات في االستراتيجيات وخطط    4- 3
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، كوسيلة لتحقيق التنفيذ 
الوطني لالتفاقية، وكمساهمة كبيرة نحو أعمال التنوع 

 .البيولوجي العالمي
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 الغايات واألهداف االستراتيجية المؤشرات المحتملة 

 أوسع نطاقا في التنفيذ بين تحقيق تفهم أفضل ألهمية التنوع البيولوجي واالتفاقية، مما يؤدي إلى مشاركة  :4الغاية 
 .صفوف المجتمع

  مؤشر يحتمل إعداده
االتصال والتثقيف  استراتيجية  تُنفذعدد األطراف التي

  .والتوعية العامة وتشجع المشاركة

  .نسبة التوعية العامة بشأن أهمية التنوع البيولوجي

النسبة المئوية لألطراف التي لديها قضايا التنوع البيولوجي 
  . التعليم الرسميفي نظام

تنفذ جميع األطراف استراتيجية لالتصاالت والتثقيف    1- 4
والتوعية العامة وتشجع المشاركة العامة في مساندة 

 .االتفاقية

يشجع وييسر كل طرف من األطراف في بروتوكول    2- 4 
قرطاجنة للسالمة األحيائية التوعية العامة والتثقيف 

 .لوالمشاركة في مساندة البروتوكو

مؤشر قيـد اإلعداد من جانب الفريق العامـل المعني 
 واألحكام المتصلة بها) ي (8بالمادة 

تشارك المجتمعات األصلية والمحلية بفاعلية في تنفيذ    3- 4
االتفاقية وفي عملياتها، على المستويات الوطنية واإلقليمية 

 .والدولية

  قيد اإلعداد
ل شراكات مؤشر يستهدف إشراك القطاع الخاص، مث

 .طوعية من النوع الثاني لمساندة تنفيذ االتفاقية

يعقد أصحاب األدوار وأصحاب المصلحة الرئيسيين،    4- 4
بما فيهم القطاع الخاص، شراكات لتنفيذ االتفاقية ويدمجون 
شواغل التنوع البيولوجي في الخطط القطاعية والشاملة لعدة 

 .ابعة لهمقطاعات، والبرامج والسياسات ذات الصلة الت
  

  المرفق الثاني
  2010 بالغايات واألهداف لعام ذات الصلة المؤشرات

  ، المرفق الثاني الصادرة عن الهيئة الفرعية 10/5كما ترد في التوصية (
    )للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  واألهدافالغايات  ذات الصلةرئيسية المؤشراتال

  عناصر التنوع البيولوجيحماية

 حيائيةأل اوالمناطق حفظ التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية والموائل  التشجيع على - 1 الغاية

 : األكثر عالقةالمؤشر
   المناطق المحميةتغطية •

  : أخرى ذات صلةمؤشرات
حيائية والنظم أل االمناطق في مدى تجاهاتاال •

  ة والموائل المختارةاإليكولوجي

الحفظ الفعال لكل  من ٪10 تحقيق على األقل: 1- 1 الهدف
 .العالم من مناطقمنطقة إيكولوجية 
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  واألهدافالغايات  ذات الصلةرئيسية المؤشراتال

  مختارةعنواأوفرة وتوزيع في  تجاهاتالا •

 :ذات الصلة اتالمؤشر
حيائية والنظم  األالمناطق في مدى تجاهاتالا •

  ة والموائل المختارةاإليكولوجي
   مختارةنواعأوفرة وتوزيع في  تجاهاتالا •
  المناطق المحميةتغطية •

خاصة للتنوع الهمية األمناطق ذات حماية ال :2- 1 الهدف
 .البيولوجي

 نواع تنوع األ التشجيع على حفظ - 2 الغاية

 : األكثر عالقةالمؤشر
   المختارةنواعاألوفرة وتوزيع في  تجاهاتالا •
  : صلةآخر ذو مؤشر
 المهددة نواع األحالة في التغير •

استعادة واستبقاء أو تخفيض تناقص األواهل : 1- 2 الهدف
 .لى مجموعات تصنيفية مختارةإمن األنواع المنتمية 

 : األكثر عالقةالمؤشر
  المهددة نواع األفي حالة تغيرال •

  : أخرى ذات صلةمؤشرات
   مختارةنواعأوفرة وتوزيع في  تجاهاتالا •
  المناطق المحميةتغطية •

 . المهددةنواعتحسين وضع األ: 2- 2 الهدف

 جينيل حفظ التنوع االتشجيع على  - 3 الغاية

 : األكثر عالقةالمؤشر
 ، للحيوانات األليفةالجيني في التنوع تجاهاتاال •

 األسماك ذات األهمية نواع وأ،والنباتات المزروعة
   الكبرىقتصاديةاال- جتماعيةاال

  : أخرى ذات صلةمؤشرات
مؤشر ( في الغذاء والدواء  المستخدمالبيولوجيالتنوع  •

  )قيد اإلعداد
 . مختارةنواعأيع وفرة وتوزفي  تجاهاتالا •

التنوع الجيني للمحاصيل  الحفاظ على : 1- 3 الهدف
 واألسماك ،األشجار من تي تحصد النواعوالحيوانات واأل
ما  ، وكذلكقيمةالذات وغير ذلك من األنواع والحياة البرية 
 .األصلية والمحليةلدى المجتمعات معارف يتصل بها من 

 ستخدام المستدام االالتشجيع على

  المستدامستخدام المستدام واالستهالكال ا التشجيع على - 4 ايةالغ

 : األكثر عالقةالمؤشر
ة يالزراعو ،للغابات النظم اإليكولوجية مساحة •

  المستدامةإلدارة ل الخاضعة المائية والتربية األحيائية
مؤشر ( مستدامة مصادر من المنتجات المشتقة نسبة •

  )قيد اإلعداد
  : أخرى ذات صلةمؤشرات

   مختارةنواعأوفرة وتوزيع في  تجاهاتالا •
  البحرية الغنائم مؤشر •
  روجين؛نت الترسب •
  المائيةاإليكولوجية المياه في النظم نوعية •

 المنتجات القائمة على أساس التنوع شتقأن ت: 1- 4 الهدف
أن تدار و ،ة مستدامةإدارالبيولوجي من مصادر تدار 

 .يولوجينتاج بما يتمشى وحفظ التنوع البمناطق اإل
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  واألهدافالغايات  ذات الصلةرئيسية المؤشراتال

    
 : ذو صلةمؤشر

مؤشر (البصمة اإليكولوجية والمفاهيم المرتبطة بها  •
 ). قيد اإلعداد

ستهالك غير المستدام للموارد االتخفيض : 2- 4 الهدف
 . البيولوجيالتنوعؤثر عل يي ذال االستهالك وأالبيولوجية 

 :األكثر عالقة المؤشر
 المهددة نواع األحالة في التغير •

 التجارة الدولية خطرا على أنواع شكلال تأ: 3- 4 الهدف
 .النباتات والحيوانات البرية

 على التنوع البيولوجيالواقعة  التهديدات معالجة

 للمياه المستدام غير واالستعمال رهادهووت األراضي استخدام وتغير الموائل الناشئة عن ضياع الضغوط تخفيض  - 5 الغاية

 : األكثر عالقةالمؤشر
حيائية والنظم  األالمناطق في مدى االتجاهات •

  ة والموائل المختارةاإليكولوجي
  : أخرى ذات صلةمؤشرات

   مختارةنواعأوفرة وتوزيع في  تجاهاتالا •
 البحريةالغنائم مؤشر  •

ر الموائل دهو وتضياعمعدل تخفيض : 1- 5 الهدف
 .الطبيعية

 ية الغريبة الغازنواع األالتهديدات الناشئة عن مكافحة  - 6 الغاية

 :  ذو الصلةالمؤشر
  الغازية الغريبةنواعاألاالتجاهات في  •

 الغريبة الغازية األنواعممرات مراقبة : 1- 6 الهدف
 الرئيسية المحتملة 

 :  ذو الصلةالمؤشر
  الغازية الغريبةنواعاأل االتجاهات في •

ة لألنواع الغريبة الرئيسية إدار خطط وضع: 2- 6 الهدف
 .ة أو الموائل أو األنواعجييكولوالتي تهدد النظم اإل

 معالجة التحديات التي تواجه التنوع البيولوجي والناشئة عن تغير المناخ والتلوث  - 7 الغاية

 : ذو الصلةالمؤشر
 اإليكولوجيةتفكك النظم / اتصال •

حفظ قدرة مكونات التنوع البيولوجي للتكيف : 1- 7 الهدف
 .مع تغير المناخ وتعزيز هذه القدرة

 روجيننت الترسب
  المائيةاإليكولوجية المياه في النظم نوعية

 على التنوع اتهريثتأض التلوث ويخفت: 2- 7 الهدف
 البيولوجي

  رفاهية البشرمساندةمن التنوع البيولوجي لالمشتقة خدمات الع والسل على الحفاظ

  سبل العيشنتاج السلع والخدمات ومساندة إة علىإليكولوجيم انظاستبقاء قدرة ال  - 8 الغاية

 : ذات الصلةالمؤشرات
مؤشر (واء الدفي الغذاء والمستخدم  البيولوجيالتنوع  •

 )قيد اإلعداد
   المائيةاإليكولوجية المياه في النظم نوعية •
 الغنائم البحريةمؤشر  •

على  النظم اإليكولوجية الحفاظ على قدرة: 1- 8 الهدف
 .ع والخدماتسل الإنتاج

 :ةعالق األكثر المؤشر
 مباشرة على سلع تعتمدرفاهية المجتمعات التي  وصحة •

   المحليةوخدمات النظم اإليكولوجية

تساند الموارد البيولوجية التي الحفاظ على : 2- 8 الهدف
 خدمات المحلي والئيالغذا األمن المستدامة، وسبل العيش

 . الفقيرةعوب للشة، ال سيمايالصح
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  : آخر ذو صلةمؤشر
  والدواءالغذاءفي المستخدم ولوجي بيالتنوع ال •

 واإلبتكارات والممارسات التقليدية المعارف حماية

 .والمحلية الثقافي للمجتمعات األصلية –جتماعي اللتنوع اا حفظ  - 9 الغاية

 :ةعالق األكثر المؤشر
ين باللغات ناطق الوعدد واتجاهات التنوع اللغوي حالة •

  األصلية
  :لةص وخر ذآ مؤشر

 ها يجب إعداد إضافيةمؤشرات •

حماية المعارف واإلبتكارات والممارسات : 1- 9 الهدف
 .التقليدية

جتمعات األصلية والمحلية محماية حقوق ال: 2- 9 الهدف  يجب إعدادهمؤشر
بما التقليدية،  ممارساتها ووابتكاراتها امعارفهب فيما يتعلق

 . تقاسم المنافعها فيفي ذلك حقوق

 ن استخدام الموارد الجينيةعالناشئة  التقاسم العادل والمنصف للمنافع كفالة

  الجينيةالمواردن استخدام ع التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة كفالة  - 10 الغاية

تكون جميع تحويالت الموارد الجينية   :1- 10 الهدف  يجب إعدادهمؤشر
متمشية مع اتفاقية التنوع البيولوجي والمعاهدة الدولية بشأن 

ية النباتية لألغذية والزراعة وغير ذلك من وراثالموارد ال
 .االتفاقات الواجبة التطبيق

ستخدام المنافع الناشئة من اال تقاسم : 2- 10 الهدف  يجب إعدادهمؤشر
 الجينية مع البلدان للمواردستخدامات األخرى التجاري واال

 .التي تقدم هذه الموارد

 المالئمةموارد ال كفالة تقديم

 تفاقيةالتنفيذ اى لع والتكنولوجية والتقنية المالية والبشرية والعلمية اتهاتحسين قدرب األطراف ام قي - 11 الغاية

 : األكثر صلةالمؤشر
 .تفاقيةال امساندة لالمقدمةالرسمية اإلنمائية  المساعدة •

  تحويل موارد مالية جديدة وإضافية إلى :1- 11 الهدف
نفيذ الفعال األطراف من البلدان النامية، للسماح بالت

 .20اللتزاماتها في إطار االتفاقية، وفقا للمادة 

البلدان األطراف من  نقل التكنولوجيا إلى  :2- 11 الهدف  يجب إعدادهمؤشر
تفاقية، ال افي إطارلتزاماتها فعال الالتنفيذ الالنامية للسماح ب

 .4، الفقرة 20وفقاً للمادة 
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      التقارير الوطنية- 1/9
  ،إن الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية

  : مؤتمر األطراف بما يلييوصي  - 1
فيذ االتفاقية والتقدم  بالحاجة إلى جعل عملية رفع التقارير الوطنية متمشية مع إطار تقييم تنيعترف  )أ(

  ؛2010المحرز نحو تحقيق هدف عام 
 على الحاجة إلى تخفيض األعباء الكلية الواقعة على عاتق األطراف في مجال رفع التقارير، مع يشدد  )ب(

  مراعاة التزامات اإلبالغ بموجب االتفاقيات األخرى، والعمليات األخرى ذات الصلة؛
بع والتقارير الالحقة ينبغي أن تكون موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية وأن  أن التقرير الوطني الرايقرر  )ج(

، وغايات الخطة 2010تركز على حالة واتجاهات التنوع البيولوجي، والخطوات الوطنية والنتائج المتعلقة بتحقيق هدف عام 
  ة للتنوع البيولوجي؛االستراتيجية لالتفاقية، والتقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطني

  ؛2009آذار / مارس30 إلزام األطراف بتقديم تقريرها الوطني الرابع بحلول يقرر  )د(
 األطراف التي تتوقع أن تواجه صعوبة في إتمام تقاريرها في الموعد الذي حدده مؤتمر األطراف يدعو  )ه(

  أن تخطر أمانة االتفاقية بذلك مقدما؛
أو دون اإلقليمية يمكن أن تسهل إعداد االستراتيجيات وخطط العمل /قليمية وبأن حلقات العمل اإليوصي   )و(

الوطنية للتنوع البيولوجي وكذلك التقارير الوطنية، وتسهل أيضا تبادل الخبرات بشأن تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل 
إعادة يطلب أعاله، و) ج(هداف الفقرة الفرعية الوطنية للتنوع البيولوجي، وتقييم العوائق التي تعرقل تنفيذ االتفاقية لتحقيق أ

  توفير الموارد لحلقات العمل هذه عند إجراء المداوالت الخاصة بالميزانية في االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف؛
 مرفق البيئة العالمية إلى أن يستكشف وينشئ آليات أسهل وأسرع لتوفير األموال للبلدان المؤهلة يدعو  )ز(

  ا، إلعداد تقاريرها الوطنية في المستقبل؛للحصول عليه
 دعوة األطراف إلى تقديم تقارير تكميلية بشأن البرامج المواضيعية المقرر استعراضها بتعمق، طبقا يقرر  )ح(

األطراف، على أساس طوعي، إلى يدعو ، وتبعا لذلك، 2010لبرنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام 
   مواضيعية تكميلية طبقا للجدول الزمني الوارد في المرفق األول أدناه؛إعداد تقارير
 إنشاء خدمة لرفع التقارير إلكترونيا من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات، كي تستعملها األطراف يقرر  )ط(

  على أساس طوعي كأداة للتخطيط؛
سوف تعد للنشر في االجتماع العاشر  "المينشرة آفاق التنوع البيولوجي الع"  أن الطبعة الثالثة منيقرر  )ي(

، وأنها ستكون قائمة على أساس التقارير الوطنية الثالثة والرابعة وكذلك على أساس 2010لمؤتمر األطراف في عام 
  ؛2010المعلومات األخرى التي ترد بشأن التقدم المحرز نحو تحقيق هدف عام 

في اجتماعه العاشر على أساس التقارير الوطنية الثالثة  على إجراء استعراض تنفيذ االتفاقية يوافق  )ك(
  ؛"نشرة آفاق التنوع البيولوجي العالمي"والرابعة وكذلك على تحليل الطبعة الثالثة من 

فريق االتصال بشأن التنوع " بمبادرة االتفاقيات الخمس المتعلقة بالتنوع البيولوجي، من خالل يرحب  )ل(
  :تضمنة ما يليوهي المبادرة الم" البيولوجي



UNEP/CBD/COP/8/4 
Page 57 
 

أن تقوم أمانة كل اتفاقية بإبالغ أمانات االتفاقيات األخرى بالتطورات المقترحة في رفع   )1(
  التقارير الوطنية بموجب كل اتفاقية، بغية تحقيق االتساق بين النهوج المتبعة قدر اإلمكان؛

ل اتفاقية، تشبه إعداد بوابة على اإلنترنت ذات وصالت بالتقارير والخطوط اإلرشادية لك  )2(
  البوابة التعاونية بشأن الغابات؛

مشتركة لرفع التقارير بشأن موضوعات محددة، كلما كان ذلك ممكنا  إعداد وحدات نموذجية  )3(
  ومناسبا؛

 بتوصيات حلقة العمل المعنية بتنسيق عمليات رفع التقارير الوطنية للمعاهدات المتعلقة يحيط علما  )م(
في  (UNEP-WCMC)لتي عقدها المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بالتنوع البيولوجي، ا

 فريق االتصال بشأن التنوع البيولوجي، بالتنسيق مع ويشجع، (UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/6) 2004أيلول /سبتمبر
UNEP-WCMCجب االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ، على مواصلة بحث مسائل االتساق بين التقارير المطلوبة بمو

  وأن يقدم مقترحات بهذا الشأن؛
 األطراف على تحقيق االتساق في تجميع وإدارة البيانات بالنسبة لالتفاقيات الخمس المتعلقة بالتنوع يشجع  )ن(

  البيولوجي على الصعيد الوطني، كلما كان ذلك مالئما؛
  :ي إلى األمين التنفيذي ما يليطلب  - 2
، مسودة الخطوط اإلرشادية للتقرير الوطني الرابع، كي ينظر 2006كانون الثاني /أن يضع، بحلول يناير  )أ(

فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن، وذلك بالتشاور مع األطراف في هذه العملية، ومع مراعاة اآلراء التي أبدتها 
  الواردة في المرفق الثاني أدناه؛األطراف في االجتماع الحالي، بما في ذلك العناصر 

أن ينتهي من إعداد الخطوط اإلرشادية المذكورة في ضوء مقررات االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف   )ب(
  ؛2006تموز / يوليو1وإتاحتها لألطراف والحكومات األخرى بحلول 

مواعيدها المقررة، وتقديم أن يحدد سبل ووسائل إضافية لتسهيل تقديم األطراف لتقاريرها الوطنية في   )ج(
  تقرير إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن أو التاسع عن الخيارات؛

 بالحاجة إلى قيام األطراف التي لم تنته بعد من إعداد تقريرها الوطني الثالث أن تفعل ذلك في أسرع ينوه  - 3
 .وقت ممكن

 المرفق األول

  1مواضيعيةجدول زمني للتقارير التكميلية عن البرامج ال

  
الموعد المقرر  استعراض متعمق

من الهيئة  لالستعراض
 3الفرعية

من مؤتمر 
 األطراف

 2المجال المواضيعي

 التنوع البيولوجي للغابات SBSTTA-12 COP-9 2006أيلول /سبتمبر

 التنوع البيولوجي الزراعي SBSTTA-13 COP-9 2007آذار /مارس

 التنوع البيولوجي للمياه الداخلية SBSTTA-14 COP-10 2008تموز /يوليو
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الموعد المقرر  استعراض متعمق

من الهيئة  لالستعراض
 3الفرعية

من مؤتمر 
 األطراف

 2المجال المواضيعي

 التنوع البيولوجي للجبال SBSTTA-14 COP-10 2008تموز /يوليو

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي SBSTTA-15 COP-10 2009آذار /مارس

 التنوع البيولوجي الجزري يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد
  

  .ية إضافية بشأن القضايا الشاملة لعدة قطاعاتيمكن النظر في تقارير تكميل   1
  .برنامج عمل األراضي الجافة وشبه الرطبة سوف يستعرض في االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف  2
سوف يتم التوزيع الدقيق للمجاالت المواضيعية على مختلف اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية   3

  .شة هذا التوزيع مع أعضاء مكتب الهيئة الفرعيةوالتكنولوجية، عقب مناق

  المرفق الثاني

  مبادئ وعناصر يقترح أن تؤخذ في الحسبان عند وضع 
  الخطوط اإلرشادية للتقرير الوطني الرابع

  :تتوافر في التقارير الوطنية الشروط التالية أن ينبغي  - 1
، حيثما تكون 7/30عالمي والواردة في المقرر استعمال الغايات واألهداف والمؤشرات الخاصة باإلطار ال  )أ(

  متصلة بالواقع الوطني؛
  أن تكون موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية؛  )ب(
  أن تقدم نتائج الرصد، بحيث يكون الهدف منها بيان االتجاهات الوطنية؛  )ج(
  أن تكون ذات صلة باالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛  )د(
  ؛2010ون بمثابة تقرير عما تم بشأن هدف عام أن تك  )ه(
  أن تتضمن تقييما وتسهيال للتنفيذ الوطني لالتفاقية، بدال من أن تتضمن مقارنات بين البلدان؛  )و(
  أن تسهل التقييم الذاتي؛  )ز(
  أن تخدم أغراضا متعددة في مجال االتصال؛  )ح(
 أن تكون قابلة لإليجاز؛أن تكون مفيدة لعمليات صنع القرار في االتفاقية و  )ط(

  أن تسهل إشراك أصحاب المصلحة في تنفيذ االتفاقية؛  )ي(
أن تسهل اتساق رفع التقارير، كلما أمكن ذلك، باستعمال وحدات نموذجية مشتركة مع االتفاقيات المتعلقة   )ك(

  بالتنوع البيولوجي والعمليات األخرى ذات الصلة؛
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  :ألطراف بتقديم معلومات عما يليينبغي أن تسمح التقارير الوطنية ل  - 2
 2010حالة واتجاهات التنوع البيولوجي، مع التركيز على نتائج الخطوات المتخذة لتحقيق هدف عام   ) أ(

  وغايات وأهداف الخطة االستراتيجية؛
 وغايات وأهداف الخطة االستراتيجية 2010التقدم والفعالية في التدابير المتخذة لتحقيق هدف عام   )ب(

  ر ذات األولوية المقررة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛والتدابي
  الحالة الراهنة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛  )ج(
  نتائج جهود تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات ذات الصلة؛  )د(
  ادر ومنها دراسات الحاالت؛قصص النجاح في التنفيذ، مستمدة من شتى المص  )ه(
العوائق والتحديات، مع مراعاة مضمون التذييل الوارد في الخطة االستراتيجيـة لالتفاقيـة على سبيل   ) و(

 المثال ال الحصر؛

  :ينبغي أن تتوافر في الخطوط اإلرشادية الشروط اآلتية  - 3
  أن تكون موجزة وبسيطة ومكتوبة بلغة واضحة وليس فيها تكرار؛   ) أ(
ل الشكل المتبع في بيان غايات وأهداف الخطة االستراتيجية وفي اإلطار الموضوع لتقييم التقدم أن تستعم  ) ب(

  ؛7/30المحرز في تنفيذ االتفاقية بموجب المقرر 
  أن تشرح الغرض من عملية اإلبالغ واالستعمال الذي سوف تستخدم فيه المعلومات المبلغة؛  ) ج(
  لها االتفاقيات أو العمليات األخرى المتصلة بالتنوع البيولوجي؛أن تبين ما هي طلبات اإلبالغ التي تستعم  )د(
أن تستعمل نهجا قائما على أساس الوحدات النموذجية لتسهيل استعمال المعلومات نفسها في   )ه(
  متعددة؛ استخدامات
أن تقدم إشارات مرجعية تربط بين المعلومات المطلوبة وبرنامج العمل المتعدد السنوات   )و(

  .األطراف  لمؤتمر
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   بالتقريرالثانيالمرفق 

[ENGLISH ONLY] 

  ألطراف، الرئيس السابق بالوكالة الجتماع مؤتمر اHans Hoogeveenكلمة السيد 
  اتفاقية التنوع البيولوجي، في االجتماع األول للفريق العامل المفتوح العضويةفي 

  2005 سبتمبر 9-5 االتفاقية، مونتريال، تنفيذستعراض المخصص ال
 

STATEMENT BY MR. HANS HOOGEVEEN, FORMER ACTING PRESIDENT OF THE SIXTH 
MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE CONVENTION ON 

BIOLOGICAL DIVERSITY, AT THE FIRST MEETING OF THE AD HOC OPEN-ENDED 
WORKING GROUP ON REVIEW OF IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION, 

MONTREAL, 5-9 SEPTEMBER 2005 

Mr Chairman, distinguished delegates, ladies and gentlemen, 

It is an honour and a pleasure to be invited to speak here today at the First Meeting of the Ad Hoc Open-
ended Working Group on Review of Implementation of the Convention.  

Over the past decade my role within the CBD has taken on different forms. I was associated with the 
work of the CBD Secretariat immediately after COP-5 in Nairobi in preparation for COP-6, which took 
place in The Hague, the Netherlands, in May 2002.  My involvement became stronger during COP-6 
through COP-7 in my capacity as Acting President of the Bureau of the Conference of the Parties. It 
allowed me to delve even further in this vast and fascinating organization that we all know and love.  

Today biological diversity is higher on the political agenda than ever before. Not without reason. We 
depend largely on our natural resources; on our animals, plants and microorganisms for the production of 
food and medicine and for the intrinsic value of biological diversity. The last months we have seen the 
devastating powers of nature, especially in South-East Asia and last week in the United States.  My 
condolences go to the families who lost beloved ones. The families who lost everything they had, need 
not only our sympathy, but also our support and help.   

But, nature is also the source of our existence. Our challenges remain huge. Biological diversity continues 
to reduce at a rapid rate, as the recently published UN Millennium Ecosystem Assessment has 
underscored. Over 10,000 scientists from all over the world worked on this and reached the same 
alarming conclusions that are, unfortunately, not restricted to the extinction of species. Alarming 
reduction within species, both in the wild and among those we use in agriculture, food supply and so on, 
are similarly threatened. 

Mr Chairman,  

The World Summit on Sustainable Development set a clear target to achieve by the year 2010 a 
significant reduction in the current rate of loss of biodiversity. Today, the Millennium Review Summit 
coming up in New York in a week’s time will provide a new impetus to achieve this and other related 
targets. Indeed, most countries now acknowledge that the conservation and sustainable use of biodiversity 
is one of the cornerstones in achieving sustainable development and poverty eradication.  

CBD priority: from development to implementation 
Now it is time to take our work to the next level. COP-6 and the World Summit on Sustainable 
Development (WSSD) set the stage to mark the shift from formulating ambitious plans to the actual 
implementation. We all know it has proven difficult to develop these programmes. But, I would like to 
reiterate that the real challenge now lies in effective and efficient implementation. The motto “from 
development to implementation” is one that is more relevant today than ever. Indeed, it will be crucial to 
the future survival and success of the Convention. And let us recall that the CBD is one of the most 
successful conventions within the UN system.  
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Challenges 

Distinguished delegates,  

 

Aside from these general observations, I would like to take this opportunity to mention some challenges 
for the future of the Convention. Firstly, the importance of sustaining a CBD vision more firmly. 
We have to built on the achievements and not allow it to become too theoretical and too technical.  
I appreciate that the scope of work in the Convention is vast and complex. Sometimes however, to quote a 
suitable Dutch phrase, we fail to ‘see the forest through the trees’. The future challenges need our fullest 
attention in the coming years. These challenges lie both in the substance of the CBD work programmes as 
in the organization itself.  

Challenge 1: ABS 

On substance, one priority issue is clearly to make work on an international regime on access and benefit 
sharing. This means, once again, having the courage now to take the current negotiations a step further to 
the implementation phase. A legal instrument is needed. Why are we being so difficult on ABS? We are 
slowly but surely getting stuck in muddy trenches and for what reason? Are we ready to surrender and let 
others tell us we lack the ability to develop a vision? Of course not!  It concerns me that we have so many 
existing instruments that could form a solid framework for an international regime and that we are now 
falling into the old trap of adding and developing more and more options and elements to an already 
practicable base. We have the Bonn Guidelines and other treaties, like the Treaty on Plant Genetic 
Resources, which already have an ABS system in place. It’s simple, really. The key lies in the notion of 
‘Access and Benefit-Sharing’ itself. An ABS regime can only work if there is a balance on measures of 
access and benefit sharing. Where there is no access, there will not be any benefit sharing to give. 
Similarly, no benefit sharing measures will halt any possibilities for access. It is, my friends, literally a 
question of give and take.  

Developing countries have a stake in getting an international regime ratified as soon as possible. 
Ratification requires agreement, and agreement depends on finding a compromise. But this compromise 
need not be a sacrifice to anyone.  

Developed countries are traditionally more interested in developing and improving (national) access 
possibilities. This is fine, but it is a simple trade principle that you have to pay for the goods that you 
receive.  

Developing a regime that holds a good balance in access and benefit sharing will be an investment in all 
of us. Let us stop with splitting ABS into separate camps and start listening to the possibility that access 
and benefit sharing aren’t just mutually supportive, they are mutually dependent on one another.  

So let us go to Granada in January and really be willing to negotiate a balanced ABS regime that 
ultimately benefits us all.  

Challenge 2: Sustainable forestry 

Another issue that is demanding our immediate attention is the forestry work programme under the CBD.  

The UNFF process has come to a complete stand still.  We have talked 15 years about an international 
instrument without any result.  Forests play a crucial role in the conservation and sustainable use of our 
worldwide biodiversity.  However, the loss of forests continues in an alarming rate.  CBD has shown to 
be a powerful instrument and has developed a strong forest programme.  Why not take the lead and show 
leadership by developing a legal instrument within this convention.  If we don’t act now then we run the 
risk of losing our voice for sustainable forest management altogether. 

Sometimes we should make our life simpler.  Developing countries are striving for a legally-binding 
instrument for ABS, while developed countries are hesitant.  At the same time developed countries are 
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striving for a legally binding instrument for forests, while developing countries are hesitant.  Is there not 
an easy trade off within this Convention? 

Challenge 3: Protected areas 

Further, we need to really step up our commitment to implement the programme of work on protected 
areas, with special attention to new approaches like ecological networks and sectoral integration. 

Challenge 4: Support base CBD 

For the future of the CBD we must think seriously about creating a more sustainable support base for the 
Convention. We need to allow full participation of civil society organisations, including the private sector 
and indigenous peoples in all working groups. 

Given the outstanding performance and dedication to the CBD the indigenous people and local 
communities deserve a more prominent role within the Convention. We also could do much to improve 
the Convention’s profile by improving public education and awareness on biodiversity.  

Institutional Challenges 

A completely different type of challenge lies in the organization of the Convention. This week, you will 
all have the opportunity to look at the CBD as an international organization. How effective is the 
Convention really and how could it be improved? Key words here are to increase the triad of 
transparency, flexibility, and efficiency.  

a. The Conference of the Parties and its Bureau   

The Conference of the Parties as the governing body of the Convention has succeeded in guiding the 
process of translation of the provisions of the Convention into work programmes for implementation.  
However, the agendas of the COP meetings are heavy and as such there is a need for a mechanism to 
prioritize the issues that deserve substantive consideration by the COP. I believe that the multi-year work 
programmes as adopted at COP-7 is an important step forward in this direction.  The COP should adhere 
to the list of priority items it identified and adopted. 

There is also a need to limit the number of contact groups, friends of the Chair and other informal groups 
during the COP meetings. 

There is a need to empower developing countries and countries with economies in transition to participate 
with more than one delegate.  And there is a need to ensure the participation of representatives of 
indigenous and local communities in every meeting.  

Leadership is crucial. 

One of the major responsibilities of the COP as stipulated in decision IV/17 is its mandate to decide on 
the level and term of office of the Executive Secretary to the Convention.  While we fully recognize the 
discretionary power of the United Nations Secretary-General to appoint senior staff members; such 
appointments however, should be in accordance with decisions of the Conference of the Parties.  In the 
case of the CBD, the Administrative Arrangements between UNEP and the CBD require full consultation 
with the COP, through its Bureau, which retains the authority to determine the level and term of office of 
the Executive Secretary.   

Here a critical remark is needed. 

I must record my deep concern that this was disregarded and compromised particularly by the recent 
developments.  I therefore fully endorse the recommendation of the Bureau that calls for the 
establishment of a transparent and objective appointment process during COP-8 for its immediate 
application. This is without prejudice to the skills and capacities of the newly-appointed Executive 
Secretary. 
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The achievements of the current management of the Secretariat to the Convention are well-known and 
undeniable. The international recognition and respect awarded to the Convention is one of many positive 
outcomes of the hard work, dedication and vision exercised by the present leadership of the Secretariat.   

It was surprising to read the press release issued by UNEP in late June of this year announcing the change 
in leadership at the CBD Secretariat for several reasons. 

This change was not undertaken in consultation with the COP and its Bureau as required by COP 
decisions, and disregarded the authority of the COP with regard to the level and term of office. 

Ironically, this is taking place at a time when the United Nations Secretary-General has embarked on the 
reform of the Organization to render it more transparent and accountable to its member States.  

We and you, as the Parties to the Convention, should ask ourselves and yourself the question is this the 
way we would like to work in the future? 
b. The programmes of work, tools and guidance developed under the Convention 

The COP through the work of SBSTTA, the Secretariat, and the establishment of issue-specific working 
and expert groups succeeded in adopting a series of thematic programmes of work and cross-cutting 
issues, guidelines and tools to guide the implementation of the Convention at the national level in 
accordance with their national priorities.   

It also succeeded in launching the first Global Biodiversity Outlook, set the 2010 Biodiversity Target and 
adopted its first Strategic Plan to portray itself as the key international treaty for sustainable development, 
just to mention a few.   

In this regard, I wish to pay tribute to the Secretariat of the Convention and all the delegations for the 
proactive and visionary role and securing the substantive and financial resources for these processes 
particularly for developing countries participation.   

I must emphasize though that the effective implementation requires the availability of additional financial 
resources.  

c. The Secretariat 

The Secretariat has evolved considerably since the appointment of the current Executive Secretary who 
managed to put in place an invigorated Secretariat with professional and motivated staff able to respond 
to the needs of the Conference of the Parties.  

It is only fair to state that the Secretariat achieved its mandate and is behind all the success and 
achievements under the Convention. 

As the Convention is now in its implementation phase there is a real need to forge stronger and active 
partnership with key serious and committed organizations such as FAO, UNDP, WIPO, UNESCO and 
IUCN.  

It is my concrete view that the Secretariat is not in a position to be involved with implementation at the 
national level.   

We should learn from the experience of other UN organizations that pushed for a role at the national level 
while failed to secure the necessary resources. 

To conclude, I would like to take this opportunity to say a few words of appreciation to Hamdallah Zedan 
and his predecessors.  

The Convention, despite the challenges that lie ahead, has come a long way in the last twelve years.  

Without a strong, capable executive secretary none of this would have been possible.  

A ship cannot function without its Captain.  

Similarly the convention is lost without a strong man to oversee its activities. 
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Hamdallah, you have provided the organization with a strong leadership that has become renowned in the 
UN system for its excellent administration and organization.  

The Secretariat’s preparatory work has been an example to other institutions.  

I commend you for that and all the people who work in the Secretariat. 

Dear friends,  

I have always admired and respected Hamdallah’s active involvement with the large scope of issues that 
the Convention covers.  

It is admirable the extent to which you were always able to master this vast web of information. It also 
made it so much easier for us to approach you on any subject at any time. The Convention will lose a 
great leader.  

Much of the achievements of the CBD can be attributed to your committed spirit and ceaseless energy.  
For all your work and dedication I would like to propose to the delegates that you honour Hamdallah at 
COP-8 with the appointment as Honorary Secretary 

Dear delegates,  

It is such a waste to lose someone of such expertise with a brilliant network. We speak of sustainability at 
a drop of a hat, but are we really conserving and making sustainable use of our natural resources?  I’m 
thinking specifically about the many outreach activities that the CBD is involved in. But how can we do 
this?  

I recently watched a movie and it hit me.  

UNICEF, as many of you know, has Ambassadors to do their outreach activities. So, why should we not 
appoint Hamdallah as the first Ambassador for the CBD? I hope that the bureau can give a follow up to 
these two proposals.  

For this and other reasons, I would like to have my statement be included verbatim and in its entirety in 
the body of the report of this meeting. 

I would like to close now: let us forget ourselves, let our universal love for nature and biodiversity bridge 
our gaps and differences, so that we will be remembered as people who found and built on a common 
understanding for the conservation and sustainable use of our biodiversity. We cannot forget at the same 
time that we cannot segregate the importance to conserve biodiversity from the very real needs of people 
that depend on the same biodiversity for their daily life and existence!  

Thank you. 

---- 


