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

 المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
 التنوع البيولوجيب

 تاسعالاالجتماع 
 2008أيار / مايو30-19 ،بون

 ∗المؤقت  من جدول األعمال4-1البند 
 

 الشؤون التنظيمية
 ألعمال المؤقتجدول ا لىة عنقحشروحات م

 مقدمة
، سوف 8/33، رحب بها مؤتمر األطراف بموجب مقرره جمهورية ألمانيا االتحاديةثر دعوة من حكومة إعلى  .1

 .2008أيار / مايو30 إلى 19 من بون، ألمانيافي ، "ماريتيم بون"في فندق  طراف لمؤتمر األتاسعيعقد االجتماع ال
 على جدول وافققد ، 2007تشرين األول / أكتوبر7عقد في مونتريال يوم ذي ل اجتماعه ا فيوكان المكتب .2

جدول شروحات وأعد األمين التنفيذي .  (UNEP/CBD/COP/9/1)األعمال المؤقت لالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف 
الرمز ب في الوثيقة 2007تشرين الثاني / في نوفمبرا  وتم توزيعه. المكتبا عليهوافقمال المؤقت واألع

UNEP/CBD/COP/9/1/Add.1  . لكي تعكس التطورات منذ ذلك التاريخالحالية وأعدت النسخة المنقحة. 
 وإرشادات المكتب، نظم األمين التنفيذي جدول األعمال المؤقت لالجتماع التاسع 5/20 من المقرر 2وفقا للفقرة  .3

لنظر مطلوب اقضايا ) 3(النظر في التقارير؛ ) 2(لتنظيمية؛ الشؤون ا) 1: ( البنود الرئيسية التاليةحسبلمؤتمر األطراف 
الشؤون اإلدارية وشؤون الميزانية، ) 5(ة األخرى الناشئة عن مقررات مؤتمر األطراف؛ جوهريالقضايا ال) 4(فيها بتعمق؛ 

 .ويقدم المرفق األول قائمة بوثائق االجتماع.  الشؤون الختامية) 6(و 
م الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف، أبلغت األمانة األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة  من النظا6وفقا للمادة  .4

حتى تتمكن من الحضور   بعقد االجتماع المذكور،ليست طرفا في االتفاقيةوالهيئة الدولية للطاقة الذرية وكذلك أي دولة 
 .بصفة مراقبين

ة، مؤهلة  هيئة أو وكالة، سواء كانت حكومية أو غير حكوميأي األمانة تخطرأ من النظام الداخلي، 7وفقا للمادة  .5
االجتماع، حتى تستطيع حضور رغبتها في ب قد أبلغت األمانة تكون،  واستخدامه المستداملتنوع البيولوجياحفظ مجاالت في 

 .  وستتاح قائمة بهذه الهيئات إلى مؤتمر األطراف للعلم.مراقبينصفة أن تكون ممثلة فيه ب
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مؤتمر األمم المتحدة بشأن التنوع ": باسم (ضمن االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف جزءا وزاريا رفيع المستوىسيت .6

وسيعقد الجزء .  ب ينظمه البلد المستضيف بالتشاور مع األمانة والمكت")2008المؤتمر الوزاري العالمي، بون، : البيولوجي
  ومن المتوقع أن يفتتح الجزء .ي مركز المؤتمرات العالمي في بون ف2008أيار / مايو30 إلى 28الرفيع المستوى من 

وكذلك كبار ، يةتحاداالالسيدة أنغيال ميركل، المستشارة أن تتحدث ، وفي ألمانيااالتحادي  وزير البيئة الرفيع المستوى
 في نهاية  استقبالستضيف الدكتور هورست كولر، رئيس جمهورية ألمانيا االتحادية، حفلوسي.  المسؤولين اآلخرين

  .البرنامج ومذكرة تقنية تعالج المسائل التنظيمية تفاصيل ووزعت الحكومة األلمانية مذكرة إعالمية تقدم.  االجتماع
 . على الموقع اإللكتروني لألمانةأيضاوالمذكرة اإلعالمية متاحة 

،  2008أيار / مايو22يولوجي، في يصاحب االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف أيضا اليوم الدولي للتنوع الب .7
رفيع المستوى في غير رسمي أيار، سيعقد حوار / مايو26في و.  حدث المهم الاوسيدعى مؤتمر األطراف إلى االحتفال بهذ

أيار، سيعقد / مايو27وفي .  2010 تنوع البيولوجي لسنةالهدف بشأن رؤساء الوكاالت مجموعة العمل لجلسة عامة مع 
 ة رفيعمجموعةوباإلضافة إلى ذلك، سينظم .   المستوى في جلسة عامة مع أعضاء البرلمانحوار غير رسمي رفيع

 .أيار/ مايو27بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية والتخفيف من وطأة الفقر، وذلك في مساء يوم المستوى 
المقررات المقترحة من االجتماعات فيما ، سيعد األمين التنفيذي عناصر مختلفة لمشاريع عمول بهوفقا للعرف الم .8

 .(UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2)بين الدورات، وذلك لنظر مؤتمر األطراف 
 وآسيا وأمريكا ،سخية من حكومة أسبانيا، ستعقد االجتماعات اإلقليمية التحضيرية ألفريقيامالية مساندة  وبفضل .9

 .2007أيار / مايو18-17يومي مر األطراف التاسع لمؤتالالتينية ومنطقة الكاريبي قبل االجتماع 
وترد في .  2008 أيار/ مايو16 يوم الجمعة من صباحيبدأ تسجل المشاركين في مكان عقد االجتماع في التاسعة  .10

معلومات عن الترتيبات اإلدارية لالجتماع، وهي متاحة على الموقع اإللكتروني " معلومات للمشاركين"الوثيقة بعنوان 
 .لألمانة

    الشؤون التنظيمية-أوال 
وترتبط هذه البنود بتنظـيم     .   جدول األعمال المؤقت البنود الفرعية ذات الطبيعة اإلجرائية        منيتضمن البند األول     .11

 .وتشغيل االجتماع وبروتوكوله

 افتتاح االجتماع   1-1البند 

أيار / مايو19  اإلثنينيوم صباحمن ة العاشرة في الساع االجتماع رئيس االجتماع الثامن لمؤتمر األطرافسيفتتح  .12
2008. 

 . والسلطات المحليةايستمع مؤتمر األطراف في جلسته االفتتاحية إلى كلمات ترحيب من ممثلي حكومة ألمانيس .13
 .سيتحدث األمين التنفيذي إلى االجتماع ويركز على القضايا الرئيسية المطروحة أمام مؤتمر األطراف .14
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 انتخاب أعضاء المكتب   2-1البند 

 انتخاب الرئيس
 بلد المستضيفمن المتوقع أن يطلب رئيس االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في الجلسة االفتتاحية انتخاب ممثل ال .15

وتبدأ فترة خدمة الرئيس فورا بعد انتخابه في االجتماع التاسع وتنتهي بانتخاب رئيس االجتماع .   لالجتماع التاسعارئيس
 .العاشر

  الرئيسفانتخاب األعضاء بخال
انتخاب الرئيس، انتخاب باإلضافة إلى سيتم ، )5/20حسب تعديلها في المقرر ( من النظام الداخلي 21وفقا للمادة  .16

تبدأ فترة والية و.  ة في االجتماعمشتركعشرة نواب رئيس، يقوم أحدهم بدور المقرر، وذلك من بين ممثلي األطراف ال
وتجدر .  التاسع لمؤتمر األطراف وتنتهي عند اختتام االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف جتماعالرئيس عند اختتام انواب ال

من البلدان  اإلشارة إلى أن مؤتمر األطراف كان قد انتخب تسعة نواب رئيس تنتهي فترة واليتهم باختتام االجتماع التاسع
وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن .  ندا، كرواتيا، نيجيريا، أسبانيا، أوكرانيا واليمنالكاميرون، كبوتان، جزر البهاما، : التالية

حد أعضائها أ لم تتمكن من الوصول إلى اتفاق بشأن ترشيح (GRULAC)مجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي 
التالي، سيحتاج االجتماع التاسع وب.  رت، ممثل شيلي في وقت الحقغشح السيد فرناندو بيريز إيور.  االثنين في المكتب

ومن أجل تجنب موقف مشابه في .  رت من شيلي في جلسته االفتتاحيةغبيريز إيفرناندو لمؤتمر األطراف إلى انتخاب السيد 
وسيسمح ذلك بحضور .  حث المكتب المجموعات اإلقليمية إلى تقديم ترشيحاتها في الجلسة االفتتاحية لالجتماعيالمستقبل، 

، بصفة  للمؤتمرء المنتخبة حديثا في المكتب من حضور اجتماعات المكتب التي ستعقد خالل االجتماع الحالياألعضا
 .من أجل ضمان مرحلة انتقالية سلسة بين األعضاء المغادرين واألعضاء الجددوذلك مراقبين، 

 انتخاب أعضاء الهيئات الفرعية واالجتماعات األخرى
كل هيئة فرعية، بينما تنتخب كل هيئة رئيس مؤتمر األطراف ينتخب  الداخلي على أن  من النظام26تنص المادة  .17

وفي هذا االجتماع، يجب أن ينتخب مؤتمر األطراف رئيس الهيئة الفرعية للمشورة .  فرعية أعضاء المكتب الخاص بها
 إلىؤساء السابق انتخابهم للهيئة الفرعية الرينتمي و.  العلمية والتقنية والتكنولوجية الجتماعيها الخامس عشر والسادس عشر

ن ا؛ االجتماعمجموعات أخرى أوروبا الغربية و– أفريقيا؛ االجتماع الثاني –االجتماع األول :  التاليةاإلقليميةالمجموعات 
ن اجتماعالكاريبي؛ االمنطقة  أمريكا الالتينية و–ن الخامس والسادس االهادئ؛ االجتماعالمحيط  آسيا و–الثالث والرابع 
 أفريقيا؛ االجتماعين الحادي عشر –ن التاسع والعاشر ا مجموعة أوروبا الوسطى والشرقية؛ االجتماع–السابع والثامن 
  . آسيا والمحيط الهادئ–؛ االجتماعين الثالث عشر والرابع عشر مجموعات أخرى أوروبا الغربية و–والثاني عشر 
الرئيس القادم للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية من إقليم أمريكا أن يكون وفقا لهذا العرف، وهكذا، ينبغي 

 .الالتينية والكاريبي

    إقرار جدول األعمال 3-1البند 

وقد أعده األمين التنفيذي . (UNEP/CBD/COP/9/1)عمال المؤقت األجدول على األطراف مؤتمر وافق مكتب  .18
 الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف، بإرشادات من المكتب، ومع مراعاة برنامج العمل المتعدد  من النظام8وفقا للمادة 

 ، بشأن عمليات االتفاقية8/10 الوارد في المرفق الثاني بالمقرر ،2010السنوات المنقح لمؤتمر األطراف حتى سنة 
 .والمقررات األخرى ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف
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 تنظيم العمل    4-1البند 

ويتضمن المرفق الثاني أدناه جدوال .  وفقا للعرف المتبع، قد يرغب مؤتمر األطراف في إنشاء فريقين عاملين .19
  وفي حالة إنشاء فريقين عاملين، يجب أن .للمسؤوليات بين الجلسة العامة والفريقين العاملينمقترحا زمنيا مقترحا وتقسيما 

 .لكل فريق عاملينتخب مؤتمر األطراف رئيسا 
إدارة  من جدول األعمال بشأن      5 البند   للبت في لميزانية  امعني ب فريق اتصال   أيضا  ويجوز أن تنشئ الجلسة العامة       .20

 .2010-2009ين سنتاالتفاقية وميزانية برنامج العمل لفترة ال
لجلسـات  ل تـوفر ولـن   . فقـط  جلستي الصباح وبعد الظهر فيعاملين اللفريقين ل الترجمة الفورية ستوفر خدمات  .21

 .المسائية

 تقرير عن أوراق تفويض الممثلين   5-1البند 
 لمؤتمر األطرافإلى االجتماع التاسع 

 : من النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف على ما يلي18تنص المادة  .22
ـ إلـى  تفويض الممثلين وأسماء الممثلين المناوبين والمستشارين   تقدم وثائق "  ين التنفيـذي لمـؤتمر    األم

وأي  .  افتتـاح االجتمـاع    منن ساعة   و أربع وعشر  أقصاهاألطراف أو ممثل األمين التنفيذي في موعد        
وتصدر وثائق التفويض    . تغيير الحق في تكوين الوفد يجب أيضا عرضه على األمين التنفيذي أو ممثله            

ة في حالة منظمة إقليميـة للتكامـل   من سلطة مختص من رئيس الدولة أو الحكومة أو وزير الخارجية أو  
 ".االقتصادي

 ".األطراف للبت فيه مؤتمرإلى  تقريره قدممكتب أي اجتماع وثائق التفويض وييفحص  "على أن 19وتنص المادة  .23
األمين التنفيذي عينة من الشكل المطلوب لوثائق       أعد   ،18دة  مافي سبيل مساعدة األطراف على الوفاء بمتطلبات ال        .24
 124-2007انظر اإلخطار رقـم      ( االجتماع إلىتفويض المناسبة كي توزع على نقاط االتصال الوطنية مع كتاب الدعوة            ال

 .)2007تشرين األول / أكتوبر23بتاريخ 
 . المكتبإليهتقرير وثائق التفويض الذي سيقدمه  بحث واعتماد إلىسوف يدعى مؤتمر األطراف  .25

   القضايا المعلقة 6-1البند 

، فيما عدا الفقرة    1/1 الجتماعاته بموجب مقرره     النظام الداخلي  أقر المؤتمر    ،في االجتماع األول لمؤتمر األطراف     .26
 فـي اجتماعـات     هذه القضية المعلقة   وقد نظر مؤتمر األطراف في        .موضوعية المتعلقة باتخاذ مقررات     ،40 المادة من   1

الـنص   أجـزاء     وفاق في اآلراء بشـأن بعـض       إلىالثالث، تم التوصل    وفي االجتماع    . ا حل له  إلىالحقة دون أن يصل     
 .، ولكن ليس كلهأقواسالموضوع بين 

 التفاقيـة التنـوع   اإلسـتئماني  الصـندوق  إلدارة اعتمد مؤتمر األطراف القواعـد الماليـة   ،1/6بموجب المقرر   .27
لتحديـد  جـدول األنصـبة    تعالج 4فالفقرة  .  من تلك القواعد نصوصا بين أقواس16  و14الفقرتان تتضمن  و . البيولوجي
 فهي تعـالج اتخـاذ مقـررات بشـأن الصـندوق            ،16أما الفقرة    . اإلستئمانيلصندوق  في ا  األطراف   اشتراكاتحصص  

ولذا  .  أي اتفاق  إلى في اجتماعات الحقة لمؤتمر األطراف، ولكن دون الوصول          تين الفقر هاتين  في نظرتم ال و . اإلستئماني
 .ين أقواسب ظل النصي
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رجاء النظر فيهـا إلـى      نظرا ألنه ال يتوقع حل هذه المسألة في االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف، فمن المقترح إ               .28
 .اجتماع قادم

    موعد ومكان انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف7-1البند 

 في كل اجتماع عادي تاريخ انعقاد االجتمـاع   من نظامه الداخلي، يقرر مؤتمر األطراف4 من المادة   2وفقا للفقرة    .29
 .العادي القادم ومدته

 حتى تعقد االجتماعـات العاديـة لمـؤتمر    نظامه الداخلي من 4 المادة قرر المؤتمر تعديل     ،في اجتماعه الخامس  و .30
العاديـة حتـى     وفي اجتماعه الثامن، قرر مؤتمر األطراف أن يحتفظ بوتيرة عقـد اجتماعاتـه               . كل سنتين مرة  األطراف  

 .2010  سنةوبناء عليه، سينعقد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في.  2010 العاشر في سنة هاجتماع
 اجتماعـات  عقد النظام الداخلي على من 3 تنص المادة ، االجتماع القادم لمؤتمر األطراف انعقاد  فيما يتعلق بمكان     .31

ترتيبـات مناسـبة أخـرى     األمانة تتخذ ذلك أو ما لم  خالفتمر األطراف   مؤتمر األطراف في مقر األمانة، ما لم يقرر مؤ        
  وفي هذا الصدد، أعلنت حكومة اليابان أنها تنوي أن تعرض استضافة االجتماع العاشـر لمـؤتمر              .شاور مع األطراف  بالت

 .مة األحيائية واالجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالاألطراف
  ويرد مشروع . لمؤتمر األطرافعاشراالجتماع الانعقاد مكان موعد و  البت في    سيتطلب األمر  ، هذا البند  في إطار  .32

 .(UNEP/CBD/COP/9/28)مقرر في مذكرة من األمين التنفيذي بشأن الموضوع 
جتماعات مؤتمر األطراف، تشجع األطراف     لبلد المستضيف ال  اتحديد  القيام في وقت مبكر ب    مع مراعاة الحاجة إلى      .33

 2012مالحظة أن سنة وتجدر  .   على التواريخ الممكنة   جتماعها الحادي عشر واالتفاق   العلى تحديد دولة مستضيفة محتملة      
  المنعقد في ريو دي جانيرو  ولاألرض األ قمة   عليها في مؤتمر     باب التوقيع  ين العتماد االتفاقية وفتح   عشرال الذكرى   ستوافق

 .1992حزيران /في يونيو

    النظر في التقارير-ثانيا 
 تاسـع التحضيرية لالجتمـاع ال  قليميةتقديم تقارير االجتماعات اإلعلى  من جدول األعمال المؤقت ثانيا القسم   ينص .34

 وتقريـر   عالمية؛تقرير مرفق البيئة ال    و تقارير اجتماعات ما بين الدورات التي عقدتها الهيئات الفرعية؛         و لمؤتمر األطراف؛ 
 .(UNEP/CBD/COP/9/10) لالتفاقية اإلستئمانيميزانية الصندوق عن  االتفاقية وإدارةاألمين التنفيذي عن 

عية الناشئة عـن تلـك      وضوأن القضايا الم  ب مالفه أساس على   ، علما بالتقارير  اإلحاطةإلى   مؤتمر األطراف    يدعى .35
التوصـيات  أيضـا   سوف تـنعكس    و . عمال المتصل بها، كما هو مبين أدناه      سوف يتم تناولها تحت بند جدول األ       التقارير

 . الذي يعده األمين التنفيذي(UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2)الواردة في التقارير في تجميع مشاريع المقررات 

 تقارير االجتماعات المعقودة فيما بين الدورات  1-2البند 
 ضيريةواالجتماعات اإلقليمية التحللهيئات الفرعية 

 الرئيس مؤتمر األطراف باجتماعات الهيئات الفرعية المنعقدة في فترة ما بين الدورات             خطرفي إطار هذا البند، سي     .36
عية الناشئة عن تلك التقارير سيتم تناولها تحت بند جدول األعمال المتصل            وضالقضايا المو أن  ب الفهم أساسعلى  وبتقاريرها  

 .بها
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قليمية في إبالغ مؤتمر األطراف بنتائج االجتماعات التحضيرية المنعقـدة مباشـرة قبـل    قد ترغب المجموعات اإل  .37

ن للفريق العامـل المفتـوح العضـوية المخصـص          ان المتشارك ا  وسوف يدعى الرئيس    .االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف   
لى تقديم تقريـر عـن نتـائج    إ كندا، للحصول وتقاسم المنافع، السيد فرناندو كازاز من كولومبيا والسيد تيموثي هودجز من           

 .االجتماعين الخامس والسادس للفريق العامل

    تقرير مرفق البيئة العالمية2-2البند 

 من مذكرة التفاهم بين مؤتمر األطراف ومجلس مرفـق          1-3 من اتفاقية التنوع البيولوجي والفقرة       21ا للمادة   طبق .38
 .(UNEP/CBD/COP/9/9)مرفق البيئة العالمية مقدم من  األطراف تقرير ، سيكون أمام مؤتمر(GEF)البيئة العالمية 

النظر في المعلومات المتضـمنة فيـه     إلى  يدعى مؤتمر األطراف إلى اإلحاطة علما بالتقرير و       في إطار هذا البند،      .39
متعلقة بمـدى فاعليـة اآلليـة       ، والمسائل ال  16-4عند تقرير الحاجة إلى مزيد من اإلرشاد إلى اآللية المالية في إطار البند              

 . والبنود األخرى ذات الصلة،8-3المالية في إطار البند 

 تقرير األمين التنفيذي عن إدارة االتفاقية  3-2البند 
 وعن ميزانية الصندوق اإلستئماني لالتفاقية

اديق اإلسـتئمانية لالتفاقيـة     أمام مؤتمر األطراف تقرير األمين التنفيذي عن إدارة االتفاقية وميزانية الصن          كون  يس .40
UNEP/CBD/COP/9/10)   و UNEP/CBD/COP/9/INF/39   اإلحاطـة  يدعى مؤتمر األطراف إلى     و  .للنظر فيه ) 40 و

 من جدول األعمال بشأن ميزانية برنـامج العمـل          5 النظر في البند     لدىة فيه   لمتضمنلمعلومات ا االهتداء با علما بالتقرير و  
 .) أدناه143 إلى 140انظر الفقرات من ( 2010-2009لفترة السنتين 

، سيكون أمام مؤتمر األطراف أيضـا، كوثيقـة إعالميـة،     8/31 من مقرره    30 في الفقرة    مذكورطلب ال لبا  عمال .41
 11آذار إلـى    / مـارس  26 مـن    جرتي  ت، ال عن مراجعة الحسابات  مراجعي حسابات األمم المتحدة المستقل      تقرير مجلس   

 .2008نيسان /أبريل
من المقترح إنشاء فريق اتصال معني بالميزانية إلعـداد الميزانيـة التـي              في الماضي،    عرف المتبع ال تمشيا مع و .42

لإلرشادات المتعلقة بتحديد األولويات لتخصيص الموارد المالية التـي اعتمـدها      ووفقا    .ستقدم إلى الجلسة العامة العتمادها    
ل، سيدعى فريق االتصال المعني بالميزانية إلى تقديم نتائجه إلـى الجلسـة            ، المرفق األو  8/10مؤتمر األطراف في المقرر     
 . االجتماعالنصف الثاني منالعامة لمؤتمر األطراف في 

 قضايا مطلوب النظر فيها بتعمق   -ثالثا 
    التنوع البيولوجي الزراعي1-3البند 

) ، المرفـق 5/5المقرر (تنوع البيولوجي الزراعي في اجتماعه الخامس، أيد مؤتمر األطراف برنامج العمل بشأن ال   .43
وباإلضافة إلى ذلـك، قـرر      .   بشأن حفظ التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه المستدام       3/11كمساهمة في تنفيذ المقرر     

 :مؤتمر األطراف إنشاء ثالث مبادرات دولية
وخطة العمل المرتبطـة  ) ، القسم الثاني5/5المقرر (ات واستخدامها المستدام حقالمبادرة الدولية لحفظ المل    )أ(

 ؛)، المرفق الثاني6/5المقرر (بها 
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وإطـار  ) 13، الفقـرة    6/5المقرر  ( المستدام   اتنوع البيولوجي للتربة واستخدامه   المبادرة الدولية لحفظ ال    )ب(
 ؛) باء8/23المقرر (عمل هذه المبادرة 

، 7، الفقـرة    7/32المقـرر   (يولوجي لألغذية والتغذية    المبادرة المشتركة بين القطاعات بشأن التنوع الب       )ج(
 ). ألف، المرفق8/23والمقرر 

، أن عملية االستعراض المتعمـق لبرنـامج العمـل      8/23في المقرر   قرر مؤتمر األطراف    وفي اجتماعه الثامن،     .44
، 8/15المقـرر   ( العمـل    المقرر إجراؤها في اجتماعه التاسع، ستأخذ في الحسبان الخطوط اإلرشادية الستعراض بـرامج            

  وطلب مؤتمر األطراف أيضا من األمين التنفيذي أن يعد استعراضا كامال لبرنامج العمل بشـأن التنـوع                   ).المرفق الثالث 
وبالتشاور مع المنظمات الدولية المعنيـة   ) الفاو(البيولوجي الزراعي، بالمشاركة مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة          

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيـة        تونظر.   لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع      األخرى، وذلك 
 .13/1 واعتمدت التوصية 2008شباط /في استعراض برنامج العمل في اجتماعها الثالث عشر في فبراير

 إلى العلمية والتقنية والتكنولوجيةة الهيئة الفرعية للمشور، طلبت (UNEP/CBD/COP/9/2) 12/7تها توصيفي  .45
وقود رة الحياة إلنتاج واستعمال الطوال دو معلومات إضافية تتعلق بالتأثيرات على التنوع البيولوجي أن يعداألمين التنفيذي 

التنوع شأن  بما فيها برنامج العمل ب، الخيارات للنظر في هذه القضية الناشئة في برامج عمل االتفاقية وأن يبين،يبيولوجال
 يالمعلومات كهذه  بتجميع وعرض أن يقومبشأن التنوع البيولوجي للغابات، والبيولوجي الزراعي وبرنامج العمل الموسع 

قا لهذا الطلب، سيكون أمام مؤتمر األطراف مذكرة أعدها األمين طبو.  ينظر فيها االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف
 .(UNEP/CBD/COP/9/26)التنوع البيولوجي ي على بيولوجر الوقود اليأثتالتنفيذي عن 

وباإلضافة إلى ذلك، سيدعى ممثل سويسرا إلى تقديم تقرير عن المؤتمر التقني الـدولي األول المعنـي بـالموارد          .46
 .2007أيلول / سبتمبر7 إلى 3الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة، المنعقد في إنترالكن، سويسرا من 

 الصادرة عن الهيئة الفرعيـة للمشـورة        13/1ند، يدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في التوصية         ا الب ذفي إطار ه   .47
ي بيولـوج األمـين التنفيـذي عـن الوقـود ال    مـن   ومـذكرة  (UNEP/CBD/COP/9/3)العلمية والتقنية والتكنولوجيـة       

(UNEP/CBD/COP/9/26).       عمـل بشـأن التنـوع      والجدير بالذكر أن التوصيات في االستعراض المتعمـق لبرنـامج ال
 مـن   5-4البيولوجي الزراعي تتضمن إرشادات عن دمج أثر تغير المناخ وأنشطة االستجابة التي ستبحث في إطار البنـد                  

 .جدول األعمال، بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ

 ستراتيجية العالمية لحفظ النباتاال   2-3البند 

سـتراتيجية  ، قرر مؤتمر األطراف أن اال     2010متعدد السنوات حتى عام     ، بشأن برنامج عمله ال    7/31في المقرر    .48
وتحضيرا لذلك، قامت   .   يجب أن تكون أحد قضايا االستعراض المتعمق في اجتماعه التاسع          (GSPC) العالمية لحفظ النبات  

وفـي  .  12/2اعتمدت التوصية   الهيئة الفرعية باستعراض لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات في اجتماعها الثاني عشر، و           
بحلول االجتماع التاسـع لمـؤتمر األطـراف،        أن يعد   الهيئة الفرعية إلى األمين التنفيذي       من تلك التوصية، طلبت      3الفقرة  

 بالتعاون مع الشراكة العالمية لحفظ النباتات، والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة               
(UNEP-WCMC)          والمنظمات المعنية، ومع مراعاة المساهمات من األطراف، والحكومات األخرى وأصحاب المصـلحة ،

 العالميـة للتنـوع   التوقعـات  "  نشـرة يمكن أن يقدم مساهمات إلى الطبعة الثالثة مـن       "  عن حفظ النبات   اتقرير " ،المعنيين
فـي  تقرير حفـظ النبـات      مشروع   يرد  و  .نفيذ االستراتيجية وأن يعمل كأداة لالتصاالت وزيادة التوعية بشأن ت       " البيولوجي
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ـ تردوباإلضافة إلى ذلك    .  UNEP/CBD/COP/9/INF/25الوثيقة   -2008  للفتـرة ظ النبـات  االستراتيجية األوروبية لحف
 .UNEP/CBD/COP/9/INF/31 في الوثيقة 2014

يجية العالمية لحفظ النباتـات فـي ضـوء         في إطار هذا البند، من المتوقع أن يستعرض مؤتمر األطراف االسترات           .49
 .(UNEP/CBD/COP/9/2) الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 12/2التوصية 

    األنواع الغريبة الغازية3-3البند 

 بشـأن لجـاري   لعمـل ا  ل، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يعد استعراضا متعمقا            8/27في المقرر    .50
 والصكوك الدوليـة ذات الصـلة       هيئاتيتشاور مع ال   وأن   ،األنواع الغريبة الغازية لنظر االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف       

 وال سيما الحيوانات التي ليست آفات نباتية        ،غازيةالغريبة  النواع  األ التي تغطي  معالجة نقص المعايير الدولية      حول ضرورة 
المشاورات  ورفع تقرير عن نتائج تلك       ،حول كيفية تناول هذا الموضوع    ، و (IPPC)  النباتات لوقايةية  بمقتضى االتفاقية الدول  

  وترد   .واالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف   للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية     هيئة الفرعية   االجتماع الثالث عشر لل    لنظر
 .UNEP/CBD/COP/9/INF/32 هذا الموضوع في الوثيقة المعلومات التي قام األمين التنفيذي بتجميعها بشأن

 االقتراحات المقدمة في مذكرة األمين التنفيذي بشأن االسـتعراض المتعمـق            بحثقد يرغب مؤتمر األطراف في       .51
الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيـة         13/5، وكذلك التوصية    (UNEP/CBD/COP/9/11)للعمل الجاري   

 بشأن نتائج المشاورات حول نقص المعايير الدولية التي تغطي األنـواع الغريبـة           (UNEP/CBD/COP/9/3)تكنولوجية  وال
 .ية النباتاتاوقالغازية التي ليست آفات بمقتضى االتفاقية الدولية ل

    التنوع البيولوجي للغابات4-3البند 

وينص برنـامج  .  وسع بشأن التنوع البيولوجي للغاباتمل، اعتمد مؤتمر األطراف برنامج العمل ا    6/22في مقرره    .52
، يـنص علـى   8/10 و 7/31، المعتمد بموجب المقررين  2010العمل المتعدد السنوات المنقح لمؤتمر األطراف حتى عام         

 .إجراء استعراض متعمق لبرنامج العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات في االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف
 الستعراض تنفيذ برنامج العمـل  (AHTEG) من الخبراء التقنيينمخصص   فريق   ، إنشاء 6/22تم بموجب المقرر     .53

، 2003تشـرين الثـاني     /فـي نـوفمبر   : إنشـائه واجتمع فريق الخبراء أربع مرات منذ       .  بشأن التنوع البيولوجي للغابات   
وبإتباع هذا وقام األمين التنفيذي، بمساندة من فريق الخبراء       .  2007أيار  / و مايو  2005تموز  /، ويوليو 2005آذار  /ومارس

، قام بتجميع مذكرة عن االستعراض المتعمق لبرنامج العمل الموسـع بشـأن التنـوع             8/19اإلرشادات المقدمة في المقرر     
 ةلثالثـة عشـر   البيولوجي للغابات وقدمها إلى الهيئة الفرعية للمشـورة العلميـة والتقنيـة والتكنولوجيـة فـي دورتهـا ا                  

(UNEP/CBD/SBSTTA/13/3)  .  ج التقرير الختامي لالجتماع الرابع لفريق الخبراء في وثيقة معلومات أساسـية            أدروقد
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/5)لالستعراض المتعمق 

-واالجتماعيـة تسهيل النظر في هذا البند، قدمت األمانة مذكرتين إعالميتين عن التـأثيرات البيئيـة والثقافيـة             ول .54
االقتصادية المحتملـة لألشـجار المحـورة وراثيـا علـى حفـظ التنـوع البيولـوجي للغابـات واسـتخدامه المسـتدام                       

(UNEP/CBD/COP/9/INF/27 and 28). 
الطلب المقدم من الهيئة الفرعية للمشورة      )  الزراعي التنوع البيولوجي ( من جدول األعمال     1-3ويعالج تحت البند     .55

الخيـارات  بخصوص تبين  (UNEP/CBD/COP/9/2) 12/7 في توصيتها يلتقنية والتكنولوجية إلى األمين التنفيذ  العلمية وا 
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التنوع البيولوجي  شأن   بما فيها برنامج العمل ب     ،في برامج عمل االتفاقية   ي  بيولوجالخاصة بالوقود ال  للنظر في القضية الناشئة     
 .بشأن التنوع البيولوجي للغاباتالزراعي وبرنامج العمل الموسع 

لهيئة الفرعيـة لمشـورة     ا الصادرة عن    13/2في إطار هذا البند، يدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في التوصية             .56
 .(UNEP/CBD/COP/9/3)العلمية والتقنية والتكنولوجية 

    التدابير الحافزة5-3البند 

مة والشفافة والشاملة لالسـتعراض المتعمـق      بدء عملية التحضير المنتظ   ، قرر مؤتمر األطراف     8/26في المقرر    .57
األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمـات الدوليـة       لهذا الغرض،   دعا مؤتمر األطراف    و.   التدابير الحافزة  بشأنللعمل  

وأصحاب المصلحة إلى إبالغ األمين التنفيذي بخبراتها في مجال تنفيذ برنامج العمل بشأن التـدابير الحـافزة الـوارد فـي             
 الدروس المستفادة والتحديات الرئيسية في تنفيـذ برنـامج العمـل            آرائها بصدد وتقديم   7/18 و   6/15 و   5/15مقررات  ال

 .ضمن جملة أموروذلك ، األولويات لبرنامج العمل المقبل، ولمعالجة التحديات المحددةوالخيارات الحالي، 
اآلراء المقدمـة  ولخبرات ا لموجز األمين التنفيذي تقدم في إطار هذا البند، سيكون أمام مؤتمر األطراف مذكرة من  .58

ــارات المقدمــة   ــا فيهــا مــوجز للخي ــة   .(UNEP/CBD/COP/9/12)إلــى األمــين التنفيــذي، بم وتحتــوي الوثيق
(UNEP/CBD/COP/9/12/Add.2)  لآلراء والخبرات والخيارات المقدمة من المنظمات الدوليـة وأصـحاب           لخص على م 

وثيقة إعالمية إضافية   هناك  و.  (UNEP/CBD/COP/9/INF/8) في وثيقة إعالمية     للردودميع الكامل   ويرد التج .  المصلحة
 فـي وقـت     نظرا لتقديمها  خلصاتلم يتيسر اإلشارة إليها في الم     و ،راء والخبرات والخيارات المقدمة   آلل تحتوي على تجميع  

ا تقرير تجميعي محدث عـن المعلومـات        وسيكون أمام مؤتمر األطراف أيض    .  (UNEP/CBD/COP/9/INF/38)متأخر  
وكما طلـب   .  (UNEP/CBD/COP/9/12/Add.1)بشأن التدابير الحافزة المقدمة من األطراف في تقاريرها الوطنية الثالثة           

، بخصوص تطبيق األدوات لتقييم التنوع البيولوجي ومـوارد التنـوع           8/25من المقرر   ) د(10مؤتمر األطراف في الفقرة     
ائفه، سيكون أمام االجتماع شروط التكليف لدراسة عن كيفية مساندة الرصد لتنفيذ أدوات التقيـيم والتـدابير             البيولوجي ووظ 
 .(UNEP/CBD/COP/9/INF/9) وذلك كوثيقة إعالمية ،الحافزة اإليجابية

تلبيـة  قد يرغب مؤتمر األطراف في النظر في النتائج اإلضافية التي قد تكون الزمة من برنـامج عمـل مـنقح ل              .59
 .قبالتسميوضع االلتزامات بموجب االتفاقية ومتطلبات األطراف، وكذلك الخيارات المحتملة لبرنامج عمل 

    نهج النظام اإليكولوجي6-3البند 

، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي تقييم تطبيق نهج النظام اإليكولـوجي، فـي ضـوء              7/11في المقرر    .60
ك لكي تنظر فيه الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع التاسع لمـؤتمر               الخبرات المكتسبة، وذل  

لتطبيـق  في اجتماعه التاسع    ، قرر مؤتمر األطراف إجراء استعراض متعمق        8/10وفي المرفق الثاني بالمقرر     .  األطراف
قد نظرت في اجتماعها الثاني عشـر،  لمية والتقنية والتكنولوجية  الهيئة الفرعية للمشورة العوكانت.  نهج النظام اإليكولوجي  

 .في تطبيق نهج النظام اإليكولوجي
 الصادرة عن الهيئة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتقنيـة            12/1يدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في التوصية         .61

ـ المرفوهـي التوصـية     والتكنولوجية بخصوص تطبيق نهج النظام اإليكولـوجي،          بتقريـر اجتماعهـا الثـاني عشـر      ةق
(UNEP/CBD/COP/9/2). 
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 التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية والتقدم المحرز نحو بلوغ  7-3البند 
  واألهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة2010هدف عام 

  من الخطة االستراتيجية3 و 2استعراض تنفيذ الغايتين 
 من الخطـة االسـتراتيجية     3 و   2 األطراف إجراء استعراض متعمق لتنفيذ الغايتين        ، قرر مؤتمر  8/8في المقرر    .62

 االستعراض المتعمـق الـذي يعتـزم مـؤتمر     إلجراءالتحضير وطلب من الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية     
تقـديم   )1( :صة علـى مـا يلـي   مع التركيز بصفة خا،   من الخطة االستراتيجية   3 و 2ين  غايتتنفيذ ال  عن   إجراءهاألطراف  

حالـة   )2( و   ؛والحصول على التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا والتعـاون فـي التكنولوجيـا           ،الموارد المالية، وبناء القدرات   
 فـي  البيولوجي الفعال لشواغل التنوع     الدمجاستراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية وتنفيذها وتحديثها، ومدى          

 . من االتفاقية)ب(6 للمادة  الصلة ومدى دمجها الفعال وفقاالقطاعات ذات
الصادرة عن االجتماع الثاني للفريق العامـل المعنـي          (UNEP/CBD/COP/9/4) 2/1يحتوي المرفق بالتوصية     .63

ـ    3 و   2، يالحظ فيه حالة تنفيذ الغـايتين        قرر لنظر مؤتمر األطراف   باستعراض تنفيذ االتفاقية على مشروع م      ة  مـن الخط
االستراتيجية ويحتوي على إرشادات موحدة لألطراف لدى وضعها وتنفيذها وتنقيحها لالستراتيجيات الوطنيـة واإلقليميـة،               

 ذات  مجاالتحسب الحالة، وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، والصكوك المكافئة، وكذلك اإلرشادات الموحدة بشأن ال             
 .تكنولوجيا ونقل التكنولوجيااألولوية لبناء القدرات والحصول على ال

يدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في مشروع المقرر الذي أعده الفريق العامل وأن يحيط علما بالمعلومـات ذات                   .64
، التي تحتوي على تقرير عـن       (UNEP/CBD/COP/9/14)الصلة الواردة في مذكرة األمين التنفيذي بخصوص الموضوع         

 .2010غايات الخطة االستراتيجية والتقدم المحرز نحو بلوغ هدف التنوع البيولوجي لعام حالة التقدم المحرز في تنفيذ 
 2010تنقيح الخطة االستراتيجية لما بعد 

، قرر مؤتمر األطراف النظر في اجتماعه التاسع في عملية تنقـيح وتحـديث الخطـة        2، الفقرة   8/15في المقرر    .65
 الصادرة عـن الفريـق العامـل    2/1وفي التوصية .  ية منقحة في اجتماعه العاشر االستراتيجية بغية اعتماد خطة استراتيج    

ئها بشأن تنقـيح الخطـة   ، طلب الفريق العامل إلى األمين التنفيذي أن يدعو األطراف إلى تقديم آرا التنفيذالمعني باستعراض   
األطراف، مع مراعـاة أيضـا اآلراء التـي        ، وأن يعد تقريرا إلى االجتماع التاسع لمؤتمر         2010  عام االستراتيجية لما بعد  

ــل    ــق العام ــاني للفري ــاع الث ــي االجتم ــراف ف ــا األط ــت عنه ــة   .  أعرب ــي الوثيق ــر ف ــذا التقري ــرد ه وي
UNEP/CBD/COP/9/14/Add.1. 

في إطار هذا البند، يدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في مقترحات من األمين التنفيذي بشأن عملية تنقيح وتحديث                   .66
 .(UNEP/CBD/COP/9/14/Add.1)الستراتيجية الخطة ا
 "التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي"  نشرةة الثالثة منطبعإعداد ال

ضـع مقترحـات بشـأن نطـاق      طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن ي،)أ(18 الفقرة   ،8/14في المقرر    .67
وفـي  .  ، وتنظـيم األعمـال التحضـيرية      (GBO-3)"  البيولوجي لتوقعات العالمية للتنوع  ا"نشرة  من   ة الثالث طبعةوصيغة ال 
 الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ، طلب الفريق العامل إلى األمين التنفيذي أن يقوم بتنقيح                 2/4التوصية  

التوقعـات  "نشـرة   ة مـن    النطاق المقترح والصيغة وخطة العمل واستراتيجية االتصال والخطة المالية إلعداد الطبعة الثالث           
ب عنها في اجتماعه الثاني، بما في ذلك تلك اآلراء الملخصـة            اعرتم اإل ، مع مراعاة اآلراء التي      "العالمية للتنوع البيولوجي  

في المرفق بالتوصية، وكذلك التعليقات المقدمة من نقاط االتصال الوطنية، واللجنة االستشـارية غيـر الرسـمية المعنيـة                   
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وترد الخطة المنقحة في مـذكرة مـن     .   المعنيين المعنية والخبراء األخرى   والمنظمات   ،ثقيف والتوعية العامة  باالتصال والت 
  ويرد مشروع استراتيجية االتصال للطبعة الثالثة في الوثيقة          .(UNEP/CBD/COP/9/15)األمين التنفيذي حول الموضوع     
UNEP/CBD/COP/9/INF/18. 

التوقعات العالميـة للتنـوع     "نشرة  حاطة علما بالمقترحات إلعداد الطبعة الثالثة من        يدعى مؤتمر األطراف إلى اإل     .68
 .(UNEP/CBD/COP/9/15) "البيولوجي

    الموارد المالية واآللية المالية8-3البند 

 توافر الموارد المالية، بما في ذلك من خالل اآللية الماليةمدى لاستعراض متعمق 
 استعراض متعمق في اجتماعه التاسع لمدى توافر الموارد المالية،          إجراءتمر األطراف   ، قرر مؤ  8/13في المقرر    .69

 منظمـة  دعااألمين التنفيذي، و من نفس المقرر، طلب مؤتمر األطراف إلى         5وفي الفقرة   .  اآللية المالية خالل  والسيما من   
 إلىعاون على جمع البيانات وتقديم تقارير منتظمة         بذل المزيد من الت    إلى،  (OECD) التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي    
 . التنوع البيولوجيتمويلمؤتمر األطراف عن حالة واتجاهات 

توافر الموارد المالية   مدى  يدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في مذكرة من األمين التنفيذي عن استعراض متعمق ل              .70
(UNEP/CBD/COP/9/16)  .    ن حالة واتجاهات تمويل التنوع البيولـوجي، علـى أسـاس           ويدعم ذلك وثيقة إعالمية بشأ

 المعلومات المشتقة من إحصاءات المساعدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي في منظمة التعاون والتنمية في الميـدان االقتصـادي   
(UNEP/CBD/COP/9/INF/5).             وترد شروط تكليف استعراض منتصف المدة إلطار تخصيص الموارد في مرفق البيئة   

 .(UNEP/CBD/COP/9/INF/17)العالمية كوثيقة إعالمية 
 مشروع استراتيجية لتعبئة الموارد لمساندة تنفيذ االتفاقية

 األمين التنفيذي أن يسـتطلع، بالتشـاور مـع األطـراف     إلى، طلب مؤتمر األطراف    4، الفقرة   8/13في المقرر    .71
، وأن يعـد مشـروع   اإلبتكاريـة رد، بما فيها آليات التمويـل  والحكومات والشركاء ذوي الصلة، جميع خيارات حشد الموا  

 االعتبار لعناصر االستعراض المتعمق، وأن يقدم تقريرا عن هذه الخيارات ومشـروع             إقامة، مع   استراتيجية لحشد الموارد  
 .تنفيذ التاسع عن طريق الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض اله اجتماعإلى االستراتيجية

، أوصى الفريق العامـل     الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باستعراض التنفيذ       الصادرة عن    2/2في التوصية    .72
ما يلي استعدادا لالجتمـاع التاسـع لمـؤتمر         باعتماد استراتيجية لتعبئة الموارد لمساندة التنفيذ، وطلب إلى األمين التنفيذي           

مزيد مـن المقترحـات مـن األطـراف، والحكومـات األخـرى،             الراء و اآلل على   أن يسعى إلى الحصو   ) 1: (األطراف
والمجموعات اإلقليمية للتكامل االقتصادي، والمنظمات الشريكة، والجهات المانحة والمراقبين بشـأن اسـتراتيجية لتعبئـة               

تعبئة الموارد باالقتران مع    إجراء مشاورات غير رسمية عن وضع استراتيجية ل       ) 2(الموارد، وتجميع المعلومات المستلمة؛     
 . مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسعلنظرتقديم مشروع االستراتيجية ) 3(عات فيما بين الدورات لالتفاقية؛ و االجتما

ــوارد       .73 ــة الم ــتراتيجية لتعبئ ــروع اس ــذي مش ــين التنفي ــد األم ــاورات، أع ــذه المش ــراء ه ــد إج بع
(UNEP/CBD/COP/9/16/Add.1)  . لوثيقة اإلعالمية كما يرد في اUNEP/CBD/COP/9/INF/14   تعليقات مـن أمانـة 

 بشأن قائمة بالخيارات وإطار مرن لألنشطة والمبادرات لألطراف والمنظمـات المعنيـة، تـم             (GEF)مرفق البيئة العالمية    
يـدعى مـؤتمر    و.  ذات الصلة األخرى  مصادر  من ال تجميعها من االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي و        

 الصادرة عن الفريق العامل المعني باسـتعراض        2/2باإلضافة إلى التوصية    لى النظر في مشروع االستراتيجية      األطراف إ 
 .(UNEP/CBD/COP/9/4)تنفيذ االتفاقية 
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 تنميةالتمويل  التنوع البيولوجي وبخصوص لتنميةاتوجيه رسالة إلى المؤتمر الدولي لتمويل 

، سلط الفريق   الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض التنفيذ       الصادرة عن    2/2في التوصية    .74
ى الحاجة إلى الدمج الكامل لتمويل التنوع البيولوجي في أعمال المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، الذي سيعقد              الضوء عل العامل  

 رسـالة عـن التنـوع       بتوجيـه رئيسه  تمر األطراف   مؤف   وأوصى بأن يكل   ،2008  عام في الدوحة في النصف الثاني من     
 .تمويل التنمية إلى المؤتمر الدولي تمويل التنميةالبيولوجي و

 تلـك  سـودة مشاورات غير رسمية مع األطـراف إلعـداد م  وطلب الفريق العامل إلى األمين التنفيذي أن يجري      .75
 الرسالة وستكون متاحة أمام مؤتمر      سودةمين التنفيذي م  وبعد المشاورات، أعد األ   .   مؤتمر األطراف  االرسالة كي ينظر فيه   
 .(UNEP/CBD/COP/9/16/Add.2)األطراف للنظر فيها 

 الصادرة عن الفريق    2/2 الرسالة واعتماد مقرر استنادا إلى التوصية        سودةيدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في م       .76
 .(UNEP/CBD/COP/9/4)العامل المعني باستعراض التنفيذ 

 تعراض فاعلية اآللية الماليةاس
 األمين التنفيذي أن يتخذ الترتيبـات الضـرورية لتقيـيم     إلىطلب مؤتمر األطراف    ،  11، الفقرة   8/13في المقرر    .77

هـذا التقيـيم   إجراء  كان من المقرر و . االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافوقت مناسب لعرضه علىفعالية اآللية المالية في   
 :ت التالية عليهاتعديال الإدخال مع 7/22لتوجيهية الواردة في مرفق المقرر وفقا للمبادئ ا

 حزيـران /يونيـو  إلـى  2001 تمـوز /يوليو االستعراض جميع أنشطة اآللية المالية للفترة من   غطيأن ي  )أ(
 ؛2007

ـ    لمعلومات باإلضافة إلى المصادر   أن يراعى في االستعراض أي مصادر جديدة ل        )ب(  3 رة المذكورة في الفق
 ؛7/22 من مرفق المقرر

 .7/20 للمقرر استجابة المتخذة اإلجراءات أيضا ليةعاأن تشمل معايير الف )ج(
ر رووفقا للمق .  مناقصة مفتوحة وشفافة  خبير تقييم مستقل من خالل عملية       استجابة لذلك، تعاقد األمين التنفيذي مع        .78
 البيئة العالمية، مشروع مقرر بشأن االستعراض الثالث لآللية المالية،          ، أعد األمين التنفيذي أيضا، بالتشاور مع مرفق       7/22

  تقرير خبير التقييم المستقل    ويرد .(UNEP/CBD/COP/9/17)وهو مقدم في مذكرة من األمين التنفيذي عن هذا الموضوع           
 .UNEP/CBD/COP/9/INF/20في الوثيقة 

اآللية المالية استنادا إلى التقارير المـذكورة أعـاله، وكـذلك    يدعى مؤتمر األطراف إلى اتخاذ مقرر بشأن فاعلية      .79
 .استنادا إلى الترتيبات لالستعراض الرابع لفاعلية اآللية المالية

 القضايا الجوهرية األخرى الناشئة عن مقررات مؤتمر األطراف  –رابعا 
 والقضايا االستراتيجية لتقييم التقدم

 نافعم   الحصول وتقاسم ال1-4البند 

عقد االجتماع الخامس للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالحصول على الموارد الجينيـة وتقاسـم المنـافع                  .80
اجتماعه السادس فـي جنيـف   الفريق العامل عقد سي، و2007تشرين األول / أكتوبر12 إلى 8الناشئة عنها في مونتريال من  

وإبرام النظام الدولي للحصول وتقاسم المنـافع،      لفريق العامل صياغة    وواصل ا .  2008كانون الثاني   / يناير 25 إلى   21من  
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األطـراف   مـؤتمر  لنظـر وسيكون تقريرا الفريق العامل متـاحين  .  الصادر عن مؤتمر األطراف " ألف "8/4وفقا للمقرر   
)UNEP/CBD/COP/9/5   و UNEP/CBD/COP/9/6.(             ن   وباإلضافة إلى ذلك، يرد تجميـع للتعليقـات المكتوبـة بشـأ

 .UNEP/CBD/COP/9/INF/16العناصر الرئيسية للنظام الدولي المقدمة في االجتماع السادس للفريق العامل في الوثيقة 
يدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في التقدم المحرز في صياغة وإبرام النظام الدولي على أساس تقريري الفريـق                   .81

 االنتهاء من إعداد النظام الدولي في غضون الموعد النهائي المحدد فـي  انضم العمل المقبل ل اتخاذ قرار بشأن  العامل، وإلى   
 .ألف 8/4ر المقر

 المتصلة بهاواألحكام ) ي(8   المادة 2-4البند 

واألحكـام  ) ي(8عقد االجتماع الخامس للفريق العامل المفتوح العضـوية المخصـص للمـادة     ،  8/5وفقا للمقرر    .82
التقـدم المحـرز فـي    واستعرض الفريق العامل .  2007 تشرين األول / أكتوبر 19 إلى   15ن   في مونتريال م   ،المتصلة بها 

المهام ذات األولوية من برنامج العمل ودمج هذه المهام في برامج العمل المواضيعية؛ ونظر في المرحلة الثانية من التقرير                   
مستدام للتنوع البيولوجي، باإلضـافة  ذات الصلة بالحفظ واالستخدام البخصوص حالة واتجاهات المعارف التقليدية     التجميعي  

امه فـي إبـرام     هإسونظر الفريق العامل أيضا في      .   التقليدية لإلبقاء على المعارف  إلى القسمين باء و دال من خطة العمل         
 فـي المسـائل المتعلقـة    لمجتمعات األصلية والمحليةللتعزيز المشاركة الفعالة  دولي للحصول وتقاسم المنافع؛ وآليات      نظام  

مدونة واألحكام المتصلة بها؛ وإعداد نظم فريدة لحماية المعارف واإلبتكارات والممارسات التقليدية؛ و           ) ي (8أهداف المادة   ب
نحـو  المحـرز  مؤشرات لتقييم التقدم ؛ وسلوك أخالقية لضمان احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية    

؛ وتوصيات منتدى األمم المتحدة الـدائم المعنـي بقضـايا الشـعوب األصـلية               2010 تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام    
(UNPFII). 

في إطار هذا البند، يدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في توصيات الفريق المفتوح العضوية العامل بين الـدورات                 .83
 .(UNEP/CBD/COP/9/7)واألحكام المتصلة بها ) ي(8المخصص للمادة 

 نقل التكنولوجيا والتعاون فيها   3-4البند 

 مخصص لنقـل التكنولوجيـا والتعـاون     ينتقنيالخبراء  من ال فريق  ، قرر مؤتمر األطراف إنشاء      8/12 مقررهفي   .84
 تشـجيع تنفيـذ     إلىالرامية  الجارية  العلمي والتكنولوجي، بغية جمع وتحليل وتحديد األدوات واآلليات واألنظمة والمبادرات           

 واقتراح استراتيجيات عملية لتنفيذ برنامج العمل المتعلق بنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتقنـي،   ،19 ىإل 16  من المواد
 ).، المرفق7/29 المقرر(وهو البرنامج الذي اعتمده مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع 

وجيـا والتعـاون فيهـا    يرد مشروع االستراتيجية فـي مـذكرة أعـدها األمـين التنفيـذي بشـأن نقـل التكنول             .85
(UNEP/CBD/COP/9/18)  ،كوثيقـة إعالميـة    فهو مقـدم     التقرير الكامل الجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص         أما

(UNEP/CBD/COP/9/INF/1)  . تستطلع مذكرة أخرى أعـدها      8/12 من المقرر    15في الفقرة   المذكور  ب  وحسب الطل ،
 (CTI)  مبـادرة تكنولوجيـا المنـاخ      إتباع نموذج  مع   ،"تكنولوجيا التنوع البيولوجي  مبادرة   "إنشاء األمين التنفيذي إمكانيات  

(UNEP/CBD/COP/9/18/Add.1)  .    ويرد في الوثيقةUNEP/CBD/COP/9/INF/7  ي لدراسـة تقنيـة     نهائالمشروع ال
 مـن   13وارد في الفقرة    تستكشف وتحلل دور حقوق الملكية الفكرية في نقل التكنولوجيا في سياق االتفاقية، حسب الطلب ال              

 .8/12المقرر 
يدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في مشروع االستراتيجية التي أعـدها فريـق الخبـراء التقنيـين المخصـص                    .86

(UNEP/CBD/COP/9/18). 
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    الرصد والتقييم والمؤشرات4-4البند 

  واستعمال المؤشرات2010  عامرصد التقدم المحرز نحو بلوغ هدف
النظـر  وسيتم  .  ، نظر مؤتمر األطراف في إطار األهداف ودمجها في برامج العمل المواضيعية           8/15رر  في المق  .87

التوقعات العالميـة للتنـوع     "نشرة  في المسائل الناشئة التي تتعلق برصد تنفيذ الخطة االستراتيجية وإعداد الطبعة الثالثة من              
حرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية والتقدم المحرز نحو بلـوغ          مدم ال التق( من جدول األعمال     7-3 في إطار البند     "البيولوجي
 ). واألهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة2010هدف عام 

 2010أن يعد إرشادا بشأن تعزيز تقييم هـدف عـام        ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي        8/2في المقرر    .88
.  تشجع على التنوع البيولوجي وتوليد الدخل للمجتمعات األصـلية والمحليـة  وأن يقدم مقترحات لخيارات استخدام األراضي  

 الناتجة عـن  12/6ونظرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في هذه المسألة، وسيتم النظر في التوصية  
 ). لألراضي الجافة وشبه الرطبةالتنوع البيولوجي( من جدول األعمال 6-4 في إطار البند (UNEP/CBD/COP/9/2)ذلك 

 تقييم األلفية للنظم اإليكولوجيةلمتابعة 
المقـرر  ، قرر مؤتمر األطراف أن ينظر في اجتماعه التاسع، في تقييم األلفية للنظم اإليكولوجيـة            8/9 المقررفي   .89

جي والنظم اإليكولوجية، مع مراعاة     والحاجة إلى عملية تقييم متكاملة أخرى تتناول التنوع البيولو        ،  2007  عام جراؤه خالل إ
نشـرة  نتائج العمليات الجارية والمستقبلية فـي نطـاق    باإلضافة إلى    ،لتنوع البيولوجي ل العالمية   للتوقعاتالخطط المستقبلية   

ـ       الصادرة عن برنامج األمم المتحدة للبيئة،        "العالميةالبيئة   توقعات" ا الهيئـة   ومراعاة التقييمات العلمية التي يمكن أن تجريه
 . للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالفرعية

في التقييمات المتاحـة    في اجتماعها الثاني عشر،     نظرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية        وقد   .90
 ،معلومات من األطـراف   ع ال يجم، أن   12/3 في التوصية    ،آلثار تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية، وطلبت إلى األمين التنفيذي        

والحكومات األخرى والمنظمات المعنية لالضطالع بتقييم مفصل عن استخدام تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية ومدى تـأثيره                
 . القرارات الوطنيةناعمن وجهة نظر أصحاب المصلحة، بما فيهم ص

لتعاون مـع المنظمـات المعنيـة، مـذكرة بخصـوص      واستنادا إلى المعلومات المستلمة، أعد األمين التنفيذي، با        .91
  وتستند المذكرة إلى تحليل عن استعمال وتأثير التقييمـات           .(UNEP/CBD/COP/9/13)الموضوع لنظر مؤتمر األطراف     

 وتشير إلى الشـبكة المقترحـة لرصـد         (UNEP/CBD/COP/9/INF/30)دون العالمية في تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية        
متابعة تقييم األلفية للـنظم     استراتيجية  ، و (UNEP/CBD/COP/9/INF/36)ولوجي في إطار فريق رصد األرض       التنوع البي 

 باإلضافة إلى تقرير موجز واستنتاجات العملية االستشارية لتقييم الحاجة إلى           (UNEP/CBD/COP/9/INF/26)اإليكولوجية  
ويتاح .  (UNEP/CBD/COP/9/INF/34)ال التنوع البيولوجي    الوسائل والخيارات آللية دولية بشأن الخبرة العلمية في مج        

 السياسة الحكوميـة الدوليـة   –أيضا لغرض إعالم المشاركين، مذكرة لمفهوم نهج محتمل لتعزيز التفاعلي البيني بين العلوم   
عملية االستشارية إلنشـاء     التي تستند إلى تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية وال        والتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي    

 .(UNEP/CBD/COP/9/INF/37)آلية دولية بشأن الخبرة العلمية في مجال التنوع البيولوجي 

    التنوع البيولوجي وتغير المناخ5-4البند 

 ،فريق االتصال المشترك التفاقيات ريـو    إلى األمين التنفيذي، من خالل      ، طلب مؤتمر األطراف     8/30في المقرر    .92
أنشطة تساند بعضها البعض لكـي تنفـذها   ، بما في ذلك تحديد     ات ريو الثالث   خيارات لتعزيز التعاون فيما بين اتفاقي      اقتراح
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وفي نفس المقرر، طلب مؤتمر األطراف إلى الهيئة الفرعية للمشورة          .  واألطراف والمنظمات المعنية  ،  أمانات اتفاقيات ريو  
وع إرشادات عن كيفية إدماج أثر تغير المناخ وأنشطة االستجابة ذات الصلة، فـي  أن تعد مشر العلمية والتقنية والتكنولوجية    

 .برامج عمل االتفاقية
، طلب مؤتمر األطراف من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تنظـر فـي        7/15في مقرره    .93

وبعد نظرها في هذه المسألة، طلبت الهيئة الفرعيـة   .   المناخ ألراضي الخث، والتنوع البيولوجي وتغير    نتائج التقييم العالمي    
 التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ألراضـي       ظجراءات إضافية لمساندة حف   إل األمين التنفيذي أن يستعرض خيارات       إلى

ز ويقدمه إلى االجتماع    الخث في الغابات المدارية باإلضافة إلى األراضي الرطبة األخرى، وأن يعد تقريرا عن التقدم المحر              
 .التاسع لمؤتمر األطراف

 الصادرة عن الهيئة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتقنيـة            12/5يدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في التوصية         .94
 بشـأن   (UNEP/CBD/COP/9/3) الصادرة عن تلـك الهيئـة        13/6 ة والتوصي (UNEP/CBD/COP/9/2)والتكنولوجية  

بعضها البعض ألمانات اتفاقيات ريو، واألطراف والمنظمـات األخـرى، ضـمن جملـة أمـور؛ وأن      األنشطة التي تساند   
 على أساس اإلرشـاد التجريبـي       ،عملفي برامج ال  ستعرض اإلرشاد المقدم بشأن دمج أثر تغير المناخ وأنشطة االستجابة           ي

 .الذي تم النظر فيه أثناء االستعراض المتعمق لبرنامجي العمل بشأن الغابات وبشأن التنوع البيولوجي الزراعي
، طلبت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيـة إلـى         13/6 من القسم باء من التوصية       1في الفقرة    .95

يضع اقتراحا بشروط تكليف فريق محتمل من الخبراء التقنيين المخصص للتنـوع البيولـوجي وتغيـر                 األمين التنفيذي أن  
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيـر المنـاخ         الصادر عن   قرار  ب تتعلقعن التنوع البيولوجي    معلومات   إلعدادالمناخ،  

 ودرجة التعـرض لـه     اإلطارية عن آثار تغير المناخ       ، وكذلك برنامج عمل نيروبي الخاص باالتفاقية      خطة عمل بالي  حول  
والتكيف معه، وذلك في تشاور مع أمانتي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحـدة لمكافحـة         

مر األطراف فـي      وقد تم إعداد هذا المقترح وسيكون أمام مؤت         .التصحر، كي ينظر فيها االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف       
 .UNEP/CBD/COP/9/20/Add.3الوثيقة 

إلجـراءات إضـافية    أخيرا، من المتوقع أن ينظر مؤتمر األطراف في تقرير عن التقدم المحرز بشأن خيـارات                 .96
لمساندة حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ألراضي الخث في الغابات المدارية باإلضافة إلـى األراضـي الرطبـة     

 .)، القسم الثالثUNEP/CBD/COP/9/20 (خرى حسبما ورد في التقرير المرحلي بشأن القضايا المشتركة بين القطاعاتاأل

    التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة6-4البند 

قـدم إلـى   ، طلب مؤتمر األطراف من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيـة أن ت    8/2في المقرر    .97
 التكيف مع تغير المناخ في برنامج العمل بشأن األراضي الجافـة وشـبه              اتاجتماعه التاسع تقريرا مرحليا عن دمج اعتبار      

 أهداف عـام  وفي نفس المقرر، طلب مؤتمر األطراف أيضا إلى األمين التنفيذي تقديم إرشادات بشأن تعزيز تقييم                .  الرطبة
ـ  التي تخدام األراضي   وإعداد مقترحات لخيارات اس    2010 د الـدخل للمجتمعـات األصـلية    تعزز التنوع البيولـوجي وتولّ

 .والمحلية
تقديم ألنشطة التالية والقيام باوكذلك طلبت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية إلى األمين التنفيذي  .98

 مشترك نظرا لالفتقار إلى تعريف) 1: (دم المحرز فيما يليتقرير عنها إلى االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف بشأن التق
 ؛ الجافة وشبه الرطبةيبغرض توحيد رسم حدود األراض المجاالت المعنية أن يوضح الجافة وشبه الرطبة، يلألراض

تي يتعرض  والتهديدات ال الجافة وشبه الرطبةي األراضيهات التنوع البيولوجى فا واتج تقييم حالةفيتعزيز التعاون  )ب(
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نات ذات الصلة بوضع  المعلومات والبيايالزمة لسد الثغرات فلالمعنيين بشأن األنشطة االشركاء باالتصال  )3( ؛ ولها

 .2010صوب تنفيذ هدف عام نجازات إما تحقق من بل  تقييم قخطوط األساس 
الصادرة عـن الهيئـة     ) ق، المرف UNEP/CBD/COP/9/2( 12/6يدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في التوصية         .99

اعتماد خيارات استخدام األراضي من أجـل       ب، ضمن جملة أمور،     التي تتعلق الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية      
حقائـب األدوات  إعـداد   دراسات الحالـة و  ذلك إجراء بما في،توليد الدخل وحفظ التنوع البيولوجي، ومساندة بناء القدرات    

دمج أنشطة تغير المنـاخ فـي بـرامج العمـل؛     ) 1: (تقرير عن التقدم المحرز فيوضع  ات، باإلضافة إلى    وتقييم االحتياج 
سد ) 4(تعزيز التعاون في مجال تقييمات الحالة واالتجاهات؛ و         ) 3(تنسيق رسم حدود األراضي الجافة وشبه الرطبة؛         )2(

ا ورد فـي التقريـر المرحلـي بشـأن بـرامج العمـل             األساس حسبم  علومات والبيانات المرتبطة بخطوط   الفجوات في الم  
 .(UNEP/CBD/COP/9/19)المواضيعية 

    المناطق المحمية7-4البند 

 للفريـق العامـل المفتـوح العضـوية         ا ثاني ا، قرر مؤتمر األطراف أن يعقد اجتماع      15، الفقرة   8/24في المقرر    .100
صياغة توصيات لتحسين تنفيذ برنامج العمل بشـأن المنـاطق           و ،المخصص للمناطق المحمية من أجل تقييم التقدم المحرز       

 .المحمية
سيعقد االجتماع الثاني للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمناطق المحمية في مقر منظمة األمم المتحـدة              .101

تنفيذ برنامج العمـل    وسيستعرض الفريق العامل    .  2008شباط  / فبراير 15 إلى   11في روما من    ) الفاو(لألغذية والزراعة   
خيـارات  ونـاقش    وسبل ووسائل التغلب على هذه العقبات؛        ، التنفيذ التي تعترض بما في ذلك تقييم التقدم المحرز والعقبات        

؛ لتعبئة الموارد المالية المناسبة وفي التوقيت المناسب على نحو فوري من خالل آليات مختلفة وذلك لتنفيذ برنـامج العمـل               
 .(UNEP/CBD/COP/9/8)ين بتقرير االجتماع تتوصيتين مرفقعامل الفريق الواعتمد 

يدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في التوصيات الصادرة عن االجتماع الثاني للفريق العامل على النحو الوارد في                  .102
 .تقريره

    التنوع البيولوجي للمياه الداخلية8-4البند 

تمر األطراف أمانة اتفاقية رامسار وفريق االستعراض العلمـي والتقنـي           ، دعا مؤ  7/4 من المقرر    29في الفقرة    .103
مختلفة، والنظـر فـي وضـع    السمات  لالمعايير الموجودة ل  وضع خطوط توجيهية بشأن     أن يواصل   التابع التفاقية رامسار،    

ون مع األمين التنفيذي    بالتعاالمقياس الجغرافي التي يجب تطبيق المعايير عليه،        معايير إضافية ووضع خطوط توجيهية عن       
لوجي مـن خـالل     والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وبقصد تحقيق تغطية أشمل لعناصر التنوع البيو            

 .تعيين مواقع رامسار
لمتطلبات التقنية بموجب برنـامج   لاستعراض  إجراء  ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي        8/20في المقرر    .104

العمل بشأن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية ومقارنتها مع األنشطة المزمعـة التـي يقـوم بهـا فريـق                   
 التابع التفاقية رامسار من أجل تحديد أوجه التضارب، واقتـراح السـبل والوسـائل               (STRP) العلمي والتقني االستعراض  

وطلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أيضـا أن         .  تقنية والتكنولوجية لمعالجتها إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية وال      
اتفاقية رامسار إلى االضطالع بالدور القيادي في إعداد مشروع إلطار اإلبالغ الوطني عن التنوع البيولـوجي للـنظم       يدعو  

، طلب مؤتمر األطراف من     )، المرفق 7/4المقرر  (من برنامج العمل    ) أ(10-1-1وفي النشاط   .  اإليكولوجية للمياه الداخلية  
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تقوم باستعراض ما يوجد من معلومات عن تخصيص وإدارة المياه                 
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 التقنية حـول الموضـوع، وإعـداد        ورقاتلحفظ الوظائف اإليكولوجية، شاملة الخطوط التوجيهية المتصلة بالموضوع وال        
-2007 (لالتفاقيـة واتفاقيـة رامسـار   إعداد خطة عمل مشتركة جديدة ب أيضا نمانتااألوقامت .  تمر األطراف مشورة لمؤ 

 ونـتج   وتم النظر في هذه المسائل في االجتماع الثالث عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية              .  )2010
مات إضافية عن تخصيص وإدارة المياه لحفظ الوظائف اإليكولوجيـة            وقدم األمين التنفيذي معلو     .13/4عن ذلك التوصية    
 .(UNEP/CBD/COP/9/INF/4)في وثيقة إعالمية 

 الصادرة عن الهيئة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتقنيـة            13/4ة  يدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في التوصي       .105
 .UNEP/CBD/COP/9/3 الوثيقةوالتكنولوجية  في 

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي   9-4البند 

خيارات لمنع تأثيرات بعض األنشطة في موائل مختارة في قاع البحار والتخفيف من حدتها، والمعايير اإليكولوجيـة                 
 ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي للمناطق البحرية التي تحتاج إلى الحماية

بالتعاون مع شعبة األمـم      أن يقوم ) 1(،  لى األمين التنفيذي  ، طلب مؤتمر األطراف إ    8/24 و   8/21في المقررين    .106
 واستكشاف خيارات منع وتخفيف وقع بعـض        ، بمواصلة تحليل  (UNDOALOS) المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار    
صـنيف   الت ظـم تنظيم حلقة عمل للخبراء بشأن المعايير اإليكولوجية ون       ) 2(؛ و   رااألنشطة على موائل مختارة في قاع البح      

أن يقدم تقريرا عن النتائج إلى الهيئـة الفرعيـة للمشـورة        والبيولوجية الجغرافية للمناطق البحرية التي تحتاج إلى الحماية،         
 ).UNEP/CBD/SBSTTA/13/4انظر الوثيقة (العلمية والتقنية والتكنولوجية 

لفرعيـة للمشـورة العلميـة والتقنيـة         الصادرة عن الهيئة ا    13/3 ةيدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في التوصي       .107
 حسبما ترتبط بالخيارات لمنع تأثيرات بعض األنشطة في موائل مختارة في قـاع              (UNEP/CBD/COP/9/3)والتكنولوجية  

البحار والتخفيف من حدتها، والمعايير اإليكولوجية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي للمناطق البحرية التي تحتـاج إلـى              
 .خارجة عن حدود الوالية الوطنيةالحماية وال

    التنوع البيولوجي الجزري10-4البند 

وفي تقريـره المرحلـي    . ، اعتمد مؤتمر األطراف برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري 8/1في المقرر    .108
األطراف وشـركائها   ، قدم األمين التنفيذي تقريرا عن إنجازات        (UNEP/CBD/COP/9/19)عن برامج العمل المواضيعية     

وعقد اجتماع لمناقشـة الخطـوات   .  المثارة في أحداث عديدة تتعلق بالجزر     في تنفيذ برنامج العمل، وعن المسائل الرئيسية        
على هامش االجتماع الثاني للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمنـاطق            2008شباط  /القادمة في روما في فبراير    

وأعلن عن استراتيجية الشراكة العالمية مـن أجـل           .(GLISPA)لشراكة العالمية من أجل الجزر      ، بالتركيز على ا   المحمية
وستقدم توصيات هذا االجتمـاع إلـى       .  UNEP/CBD/COP/9/INF/6، التي ترد في الوثيقة      2010-2008الجزر للفترة   

نبي بشأن برنامج العمل بشأن الجزر في      وستستفيد األطراف أيضا من المعلومات المتبادلة في الحدث الجا          .مؤتمر األطراف 
 .أيار/ مايو27، والحدث الرفيع المستوى للشراكة العالمية من أجل الجزر في 2008أيار / مايو23

 2010-2008استراتيجية الشراكة العالمية من أجـل الجـزر للفتـرة           يدعى مؤتمر األطراف إلى اإلحاطة علما ب       .109
(UNEP/CBD/COP/9/INF/6) ر في مـذكرة أعـدها األمـين التنفيـذي عـن بـرامج العمـل المواضـيعية          وإلى النظ

(UNEP/CBD/COP/9/19). 
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    المبادرة العالمية للتصنيف11-4البند 

 بالتشاور مع آلية تنسيق المبـادرة العالميـة   ،يضع، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن    8/3في المقرر    .110
 لكل نشاط مـن األنشـطة المقـررة    ، وأصحاب المصلحة والمنظمات،ألخرى ذات الصلةللتصنيف، واألجهزة االستشارية ا   

 زمنـي   خط مع وضع    ومعنية بالتصنيف فعلية   موجهة نحو تحقيق نتائج      مخرجاتالمبادرة العالمية للتصنيف،    لبرنامج عمل   
 أن يقدم راف إلى األمين التنفيذي      طلب مؤتمر األط   كما.  تاسع اجتماعه ال  فيإلمكانية النظر فيها من جانب مؤتمر األطراف        

قائمـة يمكـن   " المتمثـل فـي   2010بلوغ هدف عام طراف تقريرا عن التقدم المحرز نحو      أللى االجتماع التاسع لمؤتمر ا    إ
إعداد سجل عالمي للنباتات والحيوانـات والكائنـات الحيـة الدقيقـة            الحصول عليها لألنواع المعروفة، وذلك كخطوة نحو        

 إنشـاء صـندوق   ل، وعن الخيارات لكفالة استدامة طويلة األجل للمساندة المالية الضرورية مـن خـال            "رىوالكائنات األخ 
 تحليال عن المشـاريع     UNEP/CBD/COP/9/INF/33  وتقدم الوثيقة     .إستئماني خاص من أجل المبادرة العالمية للتصنيف      

 .المتعلقة بالمبادرة العالمية للتصنيفالممولة 
الناشئة عـن   مسائل  ر األطراف في النظر في هذه المسألة على أساس مذكرة األمين التنفيذي عن ال             قد يرغب مؤتم   .111

 .(UNEP/CBD/COP/9/20/Add.2)  موجهة نحو تحقيق نتائج فعليةمخرجات، بما في ذلك إعداد 8/3المقرر 

    المسؤولية والجبر التعويضي12-4البند 

بـر  جتقرير فريق الخبراء القانونيين والتقنيين المعنـي بالمسـؤولية وال  ، رحب مؤتمر األطراف ب8/29في مقرره    .112
 وطلب إلى األمين التنفيـذي،     (UNEP/CBD/COP/8/27/Add.3) من االتفاقية    14 من المادة    2التعويضي في سياق الفقرة     

ع البيولـوجي وبـالنهوج     أن يقوم بتحصيل وتجميع المعلومات التقنية المتعلقة بالضرر الذي يلحق بالتنو          ضمن جملة أمور،    
 وكذلك المعلومات بشأن التدابير والخبـرات       ،المتبعة في تقييم واستعادة الوضع السابق للضرر الذي لحق بالتنوع البيولوجي          

يق الخبـراء القـانونيين   ة على القضايا التي تم تبينها في النتائج التي استخلصها فرخاص مع التركيز بصفة    ،الداخلية/الوطنية
 . تقرير تجميعي ينظر فيه االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافبإعداد وأن يقوم ،نوالتقنيي

ــذي       .113 ــين التنفي ــده األم ــذي أع ــي ال ــر التجميع ــتعراض التقري ــى اس ــراف إل ــؤتمر األط ــدعى م ي
(UNEP/CBD/COP/9/20/Add.1)وأن يقرر العمل المقبل بشأن هذه المسألة . 

 ظمات والمبادرات الدولية األخرى، التعاون مع االتفاقيات والمن 13-4البند 
 وإشراك أصحاب المصلحة

باالتفاقيات، والمنظمات  ، حسبما هو مالئم،     االتصال ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي      8/16في المقرر    .114
في تنفيذ االتفاقية وفقـا     معها بالفعل مذكرات تعاون، بغية السير قدما        التنوع البيولوجي   تفاقية  اأمانة  عت  والمبادرات التي وقّ  

وفي إطار هذا البند، سيكون     .  وأن يتعاون أيضا مع عدد من االتفاقيات والمنظمات والمبادرات        ،  لمقررات مؤتمر األطراف  
ــال       ــذا المج ــي ه ــة ف ــطة األمان ــأن أنش ــذي بش ــين التنفي ــدها األم ــذكرة أع ــراف م ــؤتمر األط ــام م أم

(UNEP/CBD/COP/9/21/Rev.1). 
 األمـين التنفيـذي وأن يقـدم        التي أعـدها   أعاله   شار إليها األطراف إلى اإلحاطة علما بالمذكرة الم     يدعى مؤتمر    .115

في التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات      المؤتمر  وباإلضافة إلى ذلك، سينظر     .  إرشادات إلى األمانة، حسب الحالة    
لمشتركة بين القطاعات، سينظر في كل منها فـي إطـار البنـود           األخرى بالعالقة إلى برامج عمل معينة والقضايا ا       الدولية  

 .المناسبة من جدول األعمال
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  األعمالقطاعالتشجيع على إشراك 
، شدد مؤتمر األطراف على أهمية إشراك قطاع األعمال في تنفيذ االتفاقية، وال سـيما بالنسـبة                 8/17في المقرر    .116

وجي؛ ومشاركة قطاع األعمـال     اتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيول     إلشراك قطاع األعمال في وضع وتنفيذ االستر      
إلى جعل سياساته وممارساته متمشية مع غايات وأهـداف         جتماعات االتفاقية، بما في ذلك كجزء من الوفود الوطنية؛ و         في ا 

 وطلب مؤتمر األطراف إلى األمـين  . من االتفاقية أولوية في التنفيذ) ب(6إعطاء تنفيذ المادة ؛ و2010وهدف عام    االتفاقية
الجيدة بشـأن    والممارسات  (business case) التنوع البيولوجي )دراسة جدوى (مبرراتعن المعلومات التنفيذي أن يجمع 

 كمجتمع مستهدف فـي     األعماليدرج قطاع    وأن   ذلك التنوع، وإتاحة هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛          
 . (CEPA)  وفي المبادرة العالمية بشأن االتصال والتثقيف والتوعية العامة  لديه أدوات ترويج المعلومات 

النظر، في اجتماعه التاسع، في مزيد من السـبل والوسـائل    من نفس المقرر، قرر مؤتمر األطراف   8وفي الفقرة    .117
  .االتفاقية في تسـهيل هـذه المشـاركة   التركيز بصفة خاصة على دور  لتعزيز إشراك قطاع األعمال في تنفيذ االتفاقية، مع       

وفي هذا الصدد، وزعت األمانة، بناء على طلب من حكومة هولندا، وثيقة إعالمية بشأن تعويضـات التنـوع البيولـوجي                    
 .(UNEP/CBD/COP/9/29) (BBOP)وبرنامج قطاع األعمال وتعويضات التنوع البيولوجي 

ــ   .118 ــذكرة م ــي م ــر ف ــى النظ ــراف إل ــؤتمر األط ــدعى م ــألة  ي ــذه المس ــأن ه ــذي بش ــين التنفي ن األم
(UNEP/CBD/COP/9/21/Add.1)  ،  ها األمانة، واألطراف والمنظمات،    تتقدم عرضا عاما عن اإلجراءات التي اتخذ      وهي

 .باإلضافة إلى توصيات بخصوص العمل المقبل
 التشجيع على إشراك المدن والسلطات المحلية

 24 عمـداء وممثلـو   كوريتيبا، في االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، اعتمد  عمدةالتي أطلقها   مبادرة  في أعقاب ال   .119
 في البرازيل فـي  "المدن والتنوع البيولوجي"مدينة، تشمل بون وكوريتيبا ومونتريال وناغويا، اعتمدوا إعالن كوريتيبا بشأن      

، (UNEP/CBD/COP/9/INF/10)وسيكون أمام مؤتمر األطراف وثيقة إعالمية بشأن هذا الموضوع          .  2007آذار  /مارس
تقدم تقريرا عن هذه المبادرة وتحتوي على مقترحات لتعزيز إشراك المدن والسلطات المحلية في معالجة التحديات الخاصـة     

ــام  ــوجي لع ــوع البيول ــذي . 2010بهــدف التن ــين التنفي ــي إخطــار األم ــى األطــراف وحســبما ورد ف ــم إل رق
SCBD/SEL/OJ/OH/63111 (2008-044)ـ ، اقترحت البرازيـل،  2008نيسان / أبريل10خ  بتاري تنادا إلـى إعـالن   اس

ويرد مشروع المقـرر فـي        . مع المدن بشأن التنوع البيولوجي     تعاونبأن يعتمد مؤتمر األطراف مقررا يساند ال      كوريتيبا،  
أن ومـن المتوقـع     .  (UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2) وفي تجميع المقررات     UNEP/CBD/COP/9/21/Rev.1الوثيقة  

 27يساهم في هذا البند أيضا مؤتمر العمداء من أجل العمل المحلي في مجال التنوع البيولوجي، الذي سيعقد في بون يومي                     
لجزء الرفيع المسـتوى مـن   ، المقرر عقده في اوفود مؤتمر األطراف والعمداء، وكذلك اجتماع بين 2008أيار /و ماي 28 و

 .االجتماع
 وبين بلدان الجنبالتعاون فيما 

نتائج استعراض مؤتمر القمـة العـالمي وأهميـة         يشير إلى   السبعة والسبعين   طلب من رئيس مجموعة     بناء على    .120
ـ 7 و 1خاصة الهدفين والتعاون فيما بين بلدان الجنوب لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية،           خبـراء  لل ا، عقدت األمانة اجتماع

د اجتماع تبادل األفكـار  عوأ.  2006تشرين الثاني / نوفمبر8 إلى  6ان الجنوب من    لتبادل األفكار بشأن التعاون فيما بين بلد      
 متاح   الكامل والتقرير.  ، وهو مرفق بتقرير االجتماع    "إطار للتعاون بشأن التنوع البيولوجي فيما بين بلدان الجنوب        "مشروع  

منسقي مجموعة  /ن لرؤساء وادي واألربع ورحب بالمبادرة االجتماع الح   .  (UNEP/CBD/COP/9/INF/11)كوثيقة إعالمية   
ميـة  لتنمنهاج  مشروع  "وقد وردت المبادرة أيضا في      .  2007شباط  / فبراير 27-26 المنعقد في روما من      السبعة والسبعين 
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وبحث مؤتمر القمة الثاني للجنوب التابع لمجموعـة السـبعة   .  السبعة والسبعين رئيس مجموعة ي يقوم بإعداده  لذ ا "الجنوب
خيارات التنمية لدعم مشاركة البلدان الناميـة       ا لوضع    إطار يقدمج للجنوب   برنامعداد  إل"ن توجيه دعوة إلى الرئيس      والسبعي

ويدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في المقترحـات الـواردة فـي تقريـر     .  "ودمجها في االقتصاد العالمي وعملية العولمة    
 .UNEP/CBD/COP/9/INF/11اجتماع تبادل األفكار 

 تبارات المساواة بين الجنسيناع
المحافل الدولية، وامتثاال للصالحيات الداخلية في منظومـة        وتوصيات  مستمرة لاللتزامات العالمية    ال تهااستجابفي   .121

لمساواة بـين الجنسـين،   بشأن ااألمم المتحدة التي تنادي بالمساواة والعدالة بين الجنسين، بدأت األمانة في وضع خطة عمل      
 علـى المسـتويات الوطنيـة واإلقليميـة         ءز الجهود وتيسيرها، داخليا ومع الشركا     به األمانة في حف   لدور الذي ستلع  تحدد ا 

.  والعالمية، من أجل التغلب على العقبات واالستفادة من فرص تشجيع المساواة والعدالة بين الجنسين في عمليـة االتفاقيـة                  
 .(UNEP/CBD/COP/9/INF/12)أمام مؤتمر األطراف لعلمه مساواة بين الجنسين بشأن الوستكون خطة العمل 

    عمليات االتفاقية14-4البند 

 مر األطراف وتنظيم عملها اجتماعات مؤتوتيرة انعقاد
ه العاديـة حتـى سـنة     اجتماعات انعقادوتيرة، قرر مؤتمر األطراف اإلبقاء على 8/10في القسم األول من مقرره    .122

الجدول الزمني الجتماعات االتفاقية بعد االجتمـاع العاشـر      ، النظر، في اجتماعه التاسع، في       ، وقرر في نفس الوقت    2010
تشاور مع مكتب مـؤتمر  بال ،أن يقومطراف إلى األمين التنفيذي أيضا،     وطلب مؤتمر األ  .  2010 عام   لمؤتمر األطراف في  

وتيرة انعقـاد   لية لكل خيار، مع مراعاة أمور منها         خيارات للجدول الزمني لالجتماعات، تشمل اآلثار الما       بإعداد ،األطراف
يقـدم  ، وأن   وجداولها الزمنية   اجتماعات الهيئات الفرعية التابعة للمؤتمر     وتيرة انعقاد والجتماعات العادية لمؤتمر األطراف     ا

وذلـك فـي   هـا،  علي تعليقاتها إبداء والحكومات والمنظمات ذات الصلة الستعراضها و      ،خيارات لألطراف عن هذه ال   تقريرا
 .وأعد األمين التنفيذي تقريرا عن الخيارات ونقحه بالتعليقات المستلمة.   التاسعهاجتماع ستة أشهر قبل أقصاهموعد 

 اجتماعاته فـي   انعقاديدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في التقرير المنقح المقدم من األمين التنفيذي وتقرير وتيرة           .123
 .(UNEP/CBD/COP/9/22/Add.1)المستقبل 

الجدول الزمني المؤقت لالجتماعات التـي       ، لغرض العلم،  في إطار هذا البند، سيكون أيضا أمام مؤتمر األطراف         .124
 .(UNEP/CBD/COP/9/INF/35) 2010-2009ستعقد في إطار االتفاقية للفترة 

 مانة االتفاقيةوأ) يونيب(استعراض وتنقيح الترتيبات اإلدارية بين برنامج األمم المتحدة للبيئة 
 في الترتيبـات  االستعراض وإعادة النظر الجاريينب، أحاط مؤتمر األطراف علما 8/10في القسم األول من مقرره    .125

 وضـع عمليـة     إلىالمدير التنفيذي لليونيب واألمين التنفيذي      ودعا مؤتمر األطراف    .   بين اليونيب وأمانة االتفاقية    اإلدارية
 .النهائية كي ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع النظر في صيغتها إعادة
في إطار هذا البند، يدعى مؤتمر األطراف إلى اإلحاطة علما بتقرير األمين التنفيذي بشأن التقدم المحرز حتى اآلن                   .126

(UNEP/CBD/COP/9/22). 
 لوجيةطريقة التشغيل الموحدة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنو

، اعتمد مؤتمر األطراف طريقة التشغيل الموحدة للهيئة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتقنيـة                8/10في المقرر    .127
الهيئة الفرعية المسائل الجديـدة والناشـئة المتعلقـة بـالحفظ           تحدد   أن   ،محددةالوظائف  الوالتكنولوجية، التي تسرد ضمن     



UNEP/CBD/COP/9/1/Add.1/Rev.1 
Page 21 
 

، طلبت الهيئة الفرعية مـن      12/8 وفي اجتماعها الثاني عشر، ومن خالل التوصية         . واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي   
 في جدول أعمال االجتماعات     إدراجهالتبين القضايا الناشئة وشروط     األمين التنفيذي أن يقدم الجتماعها الثالث عشر خيارات         

 . المستدام للتنوع البيولوجيخدامة بالحفظ واالست والوسائل المالئمة لالستجابة للقضايا الجديدة والناشئة المتعلق،ذات الصلة
الهيئـة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتقنيـة           خيارات لطريقة تشـغيل      تحتوي على أعد األمين التنفيذي مذكرة      .128

ويدعى مؤتمر األطراف إلى النظر فـي  .  (UNEP/CBD/SBSTTA/13/8) لمعالجة القضايا الجديدة والناشئة   والتكنولوجية  
 .(UNEP/CBD/COP/9/3)  حول هذه المسألةالصادرة عن الهيئة الفرعية  13/7صية التو

 سحب المقررات
، القسم الخامس، طلب مؤتمر األطراف من الفريـق العامـل المفتـوح العضـوية المخصـص                8/10في مقرره    .129

 وطلب أيضا إلـى األمـين       . رشادا لالستعراض المستقبلي ولسحب مقررات مؤتمر األطراف      إيضع  أن  الستعراض التنفيذ   
 .بشأن سحب مقررات وعناصر من مقررات صدرت عن اجتماعه الخامسإلى اجتماعه التاسع  مقترحات أن يقدمالتنفيذي 

 ألف المرفقة بتقرير الفريق العامل المفتـوح العضـوية   2/5يدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في اعتماد التوصية   .130
ويدعى مؤتمر األطراف أيضا إلى استعراض واعتمـاد        .  (UNEP/CBD/COP/9/4)قية  المخصص الستعراض تنفيذ االتفا   

 مقـررات وعناصـر مـن مقـررات صـدرت عـن اجتماعـه الخـامس               التنفيذي بخصوص سـحب      مقترحات األمين 
)UNEP/CBD/COP/9/22 و UNEP/CBD/COP/9/INF/2.( 

 اقيةفي إطار االتفالتي تعقد قبول الهيئات والوكاالت إلى االجتماعات 
، طلب مؤتمر األطراف من الفريق العامل المفتـوح العضـوية المخصـص             8/10في القسم السادس من مقرره       .131

 .كانت حكومية أو غير حكومية لقبول هيئات ووكاالت سواء إجراءاتينظر في  أنالستعراض التنفيذ 
ومرفقها بشأن خطوات لقبول الهيئـات   باء 2/5يدعى مؤتمر األطراف إلى استعراض والنظر في اعتماد التوصية     .132

 حكومية، كمراقبين في اجتماعات مـؤتمر األطـراف وهيئاتـه الفرعيـة         روالوكاالت المؤهلة، سواء كانت حكومية أو غي      
)UNEP/CBD/COP/9/4المرفق ،.( 

    التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلومات15-4البند 

مر األطراف خطة استراتيجية آللية غرفة تبادل المعلومات وبرنامج عملهـا للفتـرة             ، اعتمد مؤت  8/11في المقرر    .133
، وذلك للنظر فيه في االجتمـاع  هذا المجالالتقدم المحرز في   أن يعد تقريرا عن     ، وطلب إلى األمين التنفيذي      2005-2010

الكامل للخطة االستراتيجية يقيـده القـدرات    عدد من األنشطة وفقا لذلك، غير أن التنفيذ          نفذ  وقد    .العاشر لمؤتمر األطراف  
وفي هذا السياق، يوصي بمـا      .  على المستويين الوطني والعالمي، بما في ذلك األمانة       المتاحة  المحدودة والموارد المحدودة    

ركيز أوال  الت) ب(تعزيز قدرات األطراف واألمانة على القيام بأنشطة برنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات؛ و               ) أ: (يلي
.  2010أو الخدمات ذات األولوية التي يمكن أن تساهم بدرجة كبيرة في بلوغ هدف التنوع البيولـوجي لعـام        على األنشطة 

 تمديـد   إلـى اسـتعراض   في اجتماعه التاسع،    ، يدعى مؤتمر األطراف     2، الفقرة   5/23وباإلضافة إلى ذلك، ووفقا للمقرر      
 .ية آللية غرفة تبادل المعلوماتصالحية اللجنة االستشارية غير الرسم

في إطار هذا البند، أعد األمين التنفيذي مذكرة بالتشاور مع اللجنة االستشارية غير الرسمية آلليـة غرفـة تبـادل          .134
ويدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في المقترحات الـواردة فـي هـذه الوثيقـة       .  (UNEP/CBD/COP/9/23)المعلومات  

  وباإلضافة إلى ذلك، فـإن       .كورة أعاله وتعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية آللية غرفة تبادل المعلومات         ذملمعالجة القضايا ال  
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تقرير اجتماع تبـادل األفكـار بشـأن تحديـد اسـتراتيجية لشـراكة آليـة تبـادل المعلومـات الـذي قدمتـه بلجيكـا                          

UNEP/CBD/COP/9/INF/21)(ع، يقدم معلومات إضافية ذات صلة بهذا الموضو. 

    إرشاد إلى اآللية المالية16-4البند 

، بالتشـاور مـع األطـراف،        أن يقوم  األمين التنفيذي ، طلب مؤتمر األطراف إلى      8/18 المقرر    من 6الفقرة   في .135
تعميم اإلرشاد المقدم لمرفق البيئة العالمية وتقديم نتائج ذلك لمؤتمر األطراف من خالل الفريـق     لاستكشاف الفرص الالزمة    ب

 .مفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقيةالالعامل المخصص 
.  (UNEP/CBD/WG-RI/2/5)  لنظر الفريـق العامـل  ن التنفيذي مذكرة عن هذا الموضوع وبناء عليه، أعد األمي    .136

سـنوات األربـع   إطـارا لل  الصادرة عن الفريق العامل، اقترح الفريق العامل أن يعتمد مؤتمر األطراف        2/3وفي التوصية   
 باستعمال موارد مرفق البيئة العالمية للتنوع البيولوجي، ويتزامن مع التجديد           المتعلقةللبرامج ذات األولوية    ) 2014–2010(

ودعا الفريق العامل أيضا األطراف والحكومات والمنظمات المعنية ومرفـق البيئـة            .  الخامس لموارد مرفق البيئة العالمية    
طار وتوصـيات لنظـر     أن يقوم بإعداد عناصر لإل     آرائها حول هذه المسائل، وطلب إلى األمين التنفيذي          تقديمالعالمية إلى   

 .جلسة حوار بين األطراف، بمشاركة المسؤول التنفيذي األول لمرفق البيئة العالمية، وأن ينظم مؤتمر األطراف
 1الفقـرة   )1(: بيئة العالمية، في ضوء ما يلي  ليدعى مؤتمر األطراف إلى اعتماد مقرر بشأن اإلرشاد إلى مرفق ا           .137
عناصر إلطـار    )2( الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية؛            2/3التوصية  من  

ي،  باستعمال موارد مرفق البيئة العالمية للتنـوع البيولـوج         علقةللبرامج ذات األولوية المت   ) 2014-2010(السنوات األربع   
إعداد وتوحيد اإلرشادات إلى اآللية المالية، حسبما وردت في مذكرة مـن األمـين التنفيـذي عـن            وكذلك توصيات لعميلة    

نتائج جلسة الحوار بين األطراف، بمشاركة المسؤول التنفيذي األول لمرفـق           ) 3(؛  (UNEP/CBD/COP/9/24)الموضوع  
للبـرامج ذات األولويـة   ) 2014-2010(األربـع  السـنوات  شأن إطار ، ب2008أيار / مايو17البيئة العالمية، في بون في    

 إلـى مرفـق      المقدم  باستعمال موارد مرفق البيئة العالمية للتنوع البيولوجي، باإلضافة إلى إجراءات لتعميم اإلرشاد            علقةالمت
السـابقة فـي الوثيقـة        ويـرد تجميـع لإلرشـادات         .إرشاد إضافي قد يقدمه مؤتمر األطراف     إي  ) 4(و  البيئة العالمية؛   

UNEP/CBD/COP/9/INF/15. 

 (CEPA)    االتصال والتثقيف والتوعية العامة17-4البند 

، اعتمد مؤتمر األطراف قائمة مختصرة بأولويات األنشطة لتنفيذ برنامج العمل بشـأن االتصـال               8/6في المقرر    .138
وطلب مؤتمر األطراف أيضـا إلـى       .  هودهم ومساهماتهم ودعا الفاعلين إلى تنسيق ج    ،  (CEPA)والتثقيف والتوعية العامة    

طلـب  بناء علـى  وأخيرا، و.   وربطها بالمبادرات الدولية األخرى، إن أمكنCEPA أن يقوم بتعزيز أنشطة األمين التنفيذي 
 .(IYB) للتنوع البيولوجي ة الدوليسنة ال2010 سنةمن مؤتمر األطراف، أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة 

يدعى مؤتمر األطراف إلى استعراض تنفيذ برنامج العمل الوارد في مذكرة األمين التنفيذي حول هذا الموضـوع                  .139
(UNEP/CBD/COP/9/25)      بالسـنة الدوليـة    وإلى استعراض استراتيجية االحتفال (UNEP/CBD/COP/9/25/Add.1)  .

تنفيذ القائمة المختصرة ألولويات    ن التنفيذي بشأن خطط     ذكرتي األمي ويدعى مؤتمر األطراف أيضا إلى األخذ في الحسبان م        
تفاقية التنوع البيولوجي واليونسـكو بشـأن إدمـاج    الوتقرير حلقة عمل الخبراء      (UNEP/CBD/COP/9/INF/3)األنشطة  

 .(UNEP/CBD/COP/9/INF/23)التنوع البيولوجي في التعليم 
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 الميزانيةلقة بالمتعشؤون الالشؤون اإلدارية و –خامسا 

 إدارة االتفاقية وميزانية الصندوق اإلستئماني لالتفاقية  1-5البند 
 2010-2009لفترة السنتين 

التـي   2010-2009لفتـرة السـنتين     لى اعتماد الميزانية البرنامجية     في إطار هذا البند، يدعى مؤتمر األطراف إ        .140
والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيـة، واجتماعـات          التكاليف اإلدارية الرئيسية لمؤتمر األطراف،       تغطي

 .الهيئات الفرعية األخرى واألمانة
، لالتفاقيـة   BZ  و BE  و BY اإلسـتئمانية ميزانيـة مقترحـة للصـناديق        مـؤتمر األطـراف      ستعرض علـى   .141

(UNEP/CBD/COP/9/27)   نيـة   في الميزااإلسهاماتإن مستويات  ف ،وأسوة بما جرى في الماضي     .  للنظر فيها واعتمادها
 فـي األمـم   اتأنصبة االشـتراك الواقعة على عاتق األطراف منفردة والمبينة في المرفق بالوثيقة، تقوم على أساس ميزانية      

 الموارد لكل برنامج وكل برنـامج  إلىالمعلومات التفصيلية عن األنشطة واالحتياجات   وترد    . نفقات المنظمة  ةسمالمتحدة لق 
رعي في مذكرة مـن األمـين التنفيـذي بشـأن األنشـطة التفصـيلية للبرنـامج الفرعـي وبشـأن المـوارد الالزمـة             ف

(UNEP/CBD/COP/9INF/27/Add.1)              ،بينما توزع الجداول التي تبين حالة الصناديق اإلسـتئمانية التابعـة لالتفاقيـة ،
ــنة    ــة لس ــات المالي ــدول اال2007والبيان ــتراك وج ــرة ش ــة   2008-2007ات للفت ــة إعالمي ــوزع كوثيق ، ت

(UNEP/CBD/COP/9/INF/40).   ،التي جرت علـى   ةوزع األمين التنفيذي تقريرا عن نتائج المشاور  وباإلضافة إلى ذلك
ــتوى ا ــل       مس ــو أفض ــى نح ــراف عل ــات األط ــتجابة لطلب ــة االس ــول كيفي ــة ح ) 2012-2008(ألمان

(UNEP/CBD/COP/9/INF/13). 
تتحمل األطراف في البروتوكول تكاليف خدمات األمانة       : "مة األحيائية على ما يلي    ينص بروتوكول قرطاجنة للسال    .142

ألمانـة والناشـئة عـن      لمستقلة ل تكاليف ا ال حديد ت إلى هناك حاجة    ،ولذا".  لهذا البروتوكول متى كانت تلك التكاليف مستقلة      
 لمؤتمر األطراف العامـل     رابعرا ألن االجتماع ال   ونظ .  التكاليف المشتركة بين االتفاقية والبروتوكول     حديدالبروتوكول، وت 

 لمؤتمر األطراف في االتفاقية، فإن المؤتمر األخير        تاسعمباشرة االجتماع ال  لألطراف في البروتوكول سوف يسبق      كاجتماع  
 .مستقلة، باعتبارها تكاليف تين القادمسنتين للبروتوكول خالل فترة الإقرارهاالميزانية التي يتم ب خطريسوف 

 ريثمـا يـتم   ،ترتيب مؤقتكيضع ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن 8/31 من المقرر   21في الفقرة    .143
 الخـاص  الطوعي اإلستئمانيتخصيص األموال من الصندوق لجراءات إ ، مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع    ذلك من  تأييد

 ،الناميـة   نموا والدول الجزرية الصغيرة البلدان وال سيما أقل،ان النامية مشاركة األطراف في عمليات االتفاقية، للبلد  لتسهيل
منقحـة  وأعد األمين التنفيذي سياسـة مؤقتـة        .  وكذلك األطراف ذات االقتصاد االنتقالي، لكفالة التمثيل الوافي لكل منطقة         

وبعد ذلك، وافق المكتـب علـى    .  2006كانون األول   / ديسمبر 5 في    المكتب في اجتماعه المنعقد في برازيليا      اووافق عليه 
لنظـر  وستقدم السياسة المؤقتة .  2007تشرين األول   / أكتوبر 14سياسة مؤقتة منقحة في اجتماعه المنعقد في مونتريال في          

توزع مـذكرة مـن األمـين التنفيـذي تصـف العمليـة               و  .UNEP/CBD/COP/9/10لوثيقة  كمرفق با مؤتمر األطراف   
ــي  ــي ينبغ ــارات الت ــة،   واالعتب ــع السياس ــد وض ــبان عن ــي الحس ــذ ف ــوزع  أن تؤخ ــة  ت ــة إعالمي كوثيق

(UNEP/CBD/COP/9/INF/39). 
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    شؤون ختامية–سادسا 

 شؤون أخرى    1-6البند 
 من النظـام  12 للمادة تثار للمناقشة وتكون مقبولة وفقافي النظر في أي شؤون أخرى       قد يرغب مؤتمر األطراف      .144

 .4/16رر  من المق7والفقرة الداخلي 

    اعتماد التقرير2-6البند 
قرر لمفي تفويض األطراف مؤتمر ا فقد يرغبووفقا للعرف المعمول به، . سينظر مؤتمر األطراف ويعتمد تقريره .145

 .مساعدة من األمانةب، بإرشاد من الرئيس واالجتماع التقرير الختامي بعد باالنتهاء من إعداد

 اختتام االجتماع   3-6البند 
حوالي الساعة السادسـة مسـاء    الختتامألطراف ويعلن رئيسه هذا المؤتمر ا عتاساالجتماع المن المتوقع أن يختتم     .146

 .2008 أيار/يو ما30يوم الجمعة 
 



UNEP/CBD/COP/9/1/Add.1/Rev.1 
Page 25 
 

 ولاأل المرفق

 تاسعالبوثائق االجتماع مؤقتة قائمة 
 لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

 
  ورقات العمل  -ألف 

 UNEP/CBD/COP/9/1 جدول األعمال المؤقت

 /UNEP/CBD/COP/9/1/Add.1 جدول األعمال المؤقت المشروح

 UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2  لمؤتمر األطرافتاسعع مقررات لالجتماع اليرامش

 UNEP/CBD/COP/9/2 عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةثاني تقرير االجتماع ال

 UNEP/CBD/COP/9/3  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية عشر للهيئة الفرعيةثالثتقرير االجتماع ال

لفريق العامـل المخصـص المفتـوح العضـوية المعنـي      الجتماع الثاني لتقرير ا 
 باستعراض تنفيذ االتفاقية

UNEP/CBD/COP/9/4 

لمفتـوح العضـوية المعنـي       للفريق العامل المخصص ا    خامستقرير االجتماع ال  
 بالحصول وتقاسم المنافع

UNEP/CBD/COP/9/5 

 للفريق العامل المخصـص المفتـوح العضـوية المعنـي     سادستقرير االجتماع ال 
 بالحصول وتقاسم المنافع

UNEP/CBD/COP/9/6 

 للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المنعقد بـين         خامستقرير االجتماع ال  
  المتصلة بهاحكامواأل) ي(8 بتنفيذ المادة ، المعنيدوراتال

UNEP/CBD/COP/9/7 

 للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالمناطق    ثانيتقرير االجتماع ال  
 المحمية

UNEP/CBD/COP/9/8 

 UNEP/CBD/COP/9/9 مرفق البيئة العالميةتقرير 

 UNEP/CBD/COP/9/10  لالتفاقيةاإلستئمانية الصندوق ية وعن ميزانيإدارة االتفاقتقرير األمين التنفيذي عن 

 UNEP/CBD/COP/9/11 استعراض متعمق للعمل الجاري: األنواع الغريبة الغازية

 مـوجز  –استعراض متعمق لبرنامج العمل بشأن التدابير الحافزة       : التدابير الحافزة 
 عن الخبرات واآلراء والخيارات المقدمة إلى األمانة

UNEP/CBD/COP/9/12 

تقرير تجميعي عن معلومات عن التدابير الحافزة المقدمـة مـن           : التدابير الحافزة 
 األطراف في التقارير الوطنية الثالثة

UNEP/CBD/COP/9/12/Add.1 

 UNEP/CBD/COP/9/13 متابعة لتقييم األلفية للنظم اإليكولوجية

 UNEP/CBD/COP/9/14 تنفيذ االتفاقية وخطتها االستراتيجية

 UNEP/CBD/COP/9/14/Add.1 تحديث وتنقيح الخطة االستراتيجية

 UNEP/CBD/COP/9/15 "التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي"نشرة ة الثالثة من طبعإعداد ال
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 UNEP/CBD/COP/9/16 توافر الموارد الماليةمدى استعراض متعمق ل

 UNEP/CBD/COP/9/16/Add.1 ةمشروع استراتيجية لتعبئة الموارد لمساندة تنفيذ االتفاقي

 رسالة عن التنوع البيولوجي وتمويل التنمية موجهة إلى المـؤتمر الـدولي             سودةم
 لتمويل التنمية

UNEP/CBD/COP/9/16/Add.2 

 UNEP/CBD/COP/9/17 تقييم فاعلية اآللية المالية

 UNEP/CBD/COP/9/18 مشروع استراتيجية لتنفيذ برنامج العمل: نقل التكنولوجيا والتعاون فيها

 مبادرة تكنولوجيا التنوع  "ات وضع   إمكانياستكشاف  : نقل التكنولوجيا والتعاون فيها   
 (CTI) ، مع مراعاة مبادرة تكنولوجيا المناخ"البيولوجي

UNEP/CBD/COP/9/18/Add.1 

 UNEP/CBD/COP/9/19 تقرير مرحلي والنظر في مقترحات للعمل في المستقبل: برامج العمل المواضيعية

تقرير مرحلي والنظر في مقترحات للعمل فـي        : القضايا المشتركة بين القطاعات   
 المستقبل

UNEP/CBD/COP/9/20 

 UNEP/CBD/COP/9/20/Add.1 ستعادةالتجميع للمعلومات عن التلف والتقييم وا: المسؤولية والجبر التعويضي

، بمـا فيهـا وضـع       8/3 الناشئة عن المقرر     مسائلال: المبادرة العالمية للتصنيف  
 مخرجات موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية

UNEP/CBD/COP/9/20/Add.2 

فريق محتمل من الخبراء التقنيين المخصـص       لتكليف  المشروع مقترح لشروط    
 للتنوع البيولوجي وتغير المناخ

UNEP/CBD/COP/9/20/Add.3 

شراك أصـحاب   التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى وإ       
 المصلحة

UNEP/CBD/COP/9/21/Rev.1 

 UNEP/CBD/COP/9/21/Add.1 إشراك القطاع الخاص في مساندة تنفيذ االتفاقية

 UNEP/CBD/COP/9/22 عمليات االتفاقية

 UNEP/CBD/COP/9/22/Add.1  اجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية وتنظيم العمل فيهاداعقانوتيرة 

مقترحـات لتنفيـذ الخطـة      : لمي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلومات     التعاون الع 
 االستراتيجية آللية غرفة تبادل المعلومات

UNEP/CBD/COP/9/23 

للبرامج ذات األولوية وسبل ووسائل السنوات األربع إطار : إرشاد إلى اآللية المالية
 تعزيز عملية لوضع وتوحيد اإلرشاد 

UNEP/CBD/COP/9/24 

 UNEP/CBD/COP/9/25  عن تنفيذ برنامج العمل بشأن االتصال والتثقيف والتوعية العامةتقرير

 UNEP/CBD/COP/9/25/Add.1 2010استراتيجية االحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي في 

 12/7 الناشئة عن التوصية مسائلال: ي على التنوع البيولوجي  بيولوجتأثير الوقود ال  
 يئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالصادرة عن اله

UNEP/CBD/COP/9/26 

الميزانية المقترحة لبرنامج عمل االتفاقية وبروتوكول قرطاجنة التابع لهـا لفتـرة            
 2010-2009السنتين 

UNEP/CBD/COP/9/27 
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 UNEP/CBD/COP/9/27/Add.1 الموارد للبرامج والبرامج الفرعيةمن متطلبات التفاصيل األنشطة و

 UNEP/CBD/COP/9/28  ومكان انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافموعد

   الوثائق اإلعالمية-باء 

تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي 
 والتكنولوجي

UNEP/CBD/COP/9/INF/1 

 UNEP/CBD/COP/9/INF/2 ألطراف في اجتماعه الخامسمقترحات لسحب المقررات الصادرة عن مؤتمر ا

صرة باألنشطة خت قائمة م–جدول أعمال للعمل : االتصال والتثقيف والتوعية العامة
 ذات األولوية

UNEP/CBD/COP/9/INF/3 

تخصيص وإدارة المياه لحفظ : التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية
 ور اتفاقيات المجاري المائية في تنفيذ برنامج العملالوظائف اإليكولوجية ود

UNEP/CBD/COP/9/INF/4 

 UNEP/CBD/COP/9/INF/5 حالة واتجاهات تمويل التنوع البيولوجي

 UNEP/CBD/COP/9/INF/6 تقرير اجتماع الشراكة العالمية بشأن الجزر: التنوع البيولوجي الجزري

 حقوق الملكية الفكرية في نقل مشروع دراسة تقنية الستكشاف وتحليل دور
 التكنولوجيا

UNEP/CBD/COP/9/INF/7 

 UNEP/CBD/COP/9/INF/8 تجميع للخبرات في مجال تنفيذ برنامج العمل: التدابير الحافزة

شروط تكليف دراسة عن كيفية مساندة الرصد في تنفيذ أدوات التقييم والتدابير 
 الحافزة اإليجابية

UNEP/CBD/COP/9/INF/9 

 UNEP/CBD/COP/9/INF/10 إشراك المدن والسلطات المحلية في مساندة تنفيذ االتفاقية

تقرير اجتماع لتبادل األفكار بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال التنوع 
 البيولوجي

UNEP/CBD/COP/9/INF/11 

 UNEP/CBD/COP/9/INF/12 خطة عمل اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن المساواة بين الجنسين

نتائج المشاورة التي جرت على مستوى األمانة حول كيفية االستجابة لطلبات 
 )2012-2008(األطراف على نحو أفضل 

UNEP/CBD/COP/9/INF/13 

 UNEP/CBD/COP/9/INF/14 تعليقات من أمانة مرفق البيئة العالمية: استراتيجية لحشد الموارد

 UNEP/CBD/COP/9/INF/15 فق البيئة العالمية لإلرشادات السابقة إلى مرتجميع

تجميع للتعليقات المكتوبة من األطراف والمراقبين بشأن العناصر الرئيسية للنظام 
 الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع

UNEP/CBD/COP/9/INF/16 

شروط تكليف االستعراض المتوسط األجل إلطار تخصيص : مرفق البيئة العالمية
 الموارد

UNEP/CBD/COP/9/INF/17 

 مشروع استراتيجية االتصال للطبعة الثالثة: التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي
 

UNEP/CBD/COP/9/INF/18 
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قائمة بالخيارات وبإطار مرن لألنشطة : مشروع استراتيجية لحشد الموارد

والمبادرات لألطراف والمنظمات المعنية، تم تجميعه من االستراتيجيات وخطط 
 لعمل الوطنية للتنوع البيولوجي ومن المصادر ذات الصلةا

UNEP/CBD/COP/9/INF/19 

 UNEP/CBD/COP/9/INF/20  المستقلخبير التقييمتقرير : استعراض لمدى فاعلية اآللية المالية

تقرير حلقة العمل بشأن تبادل األفكار بخصوص تحديد استراتيجية لشراكة آلية 
 2010-2008قرة غرفة تبادل المعلومات للف

UNEP/CBD/COP/9/INF/21 

 UNEP/CBD/COP/9/INF/22 نحو استراتيجية لحشد الموارد ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

 19 إلى 17تقرير حلقة عمل اتفاقية التنوع البيولوجي واليونسكو المنعقدة من 
 ، بشأن إدماج التنوع البيولوجي في التعليم2008آذار /مارس

UNEP/CBD/COP/9/INF/23 

التقييم السريع لحالة : المبادرة الدولية لحفظ الملقحات واستخدامها المستدامإلى إسهام 
 تعليقات من منظمة األغذية والزراعة: الملحقات

UNEP/CBD/COP/9/INF/24 

 UNEP/CBD/COP/9/INF/25 مشروع تقرير حفظ النبات

اتيجية عالمية لتحويل المعرفة إلى  استر–متابعة لتقييم األلفية للنظم اإليكولوجية 
 أعمال

UNEP/CBD/COP/9/INF/26 

 UNEP/CBD/COP/9/INF/27 االقتصادية المحتملة لألشجار المحورة وراثيا-التأثيرات البيئية والثقافية واالجتماعية

االقتصادية المحتملة -تجميع لآلراء بشأن التأثيرات البيئية والثقافية واالجتماعية
 محورة وراثيالألشجار ال

UNEP/CBD/COP/9/INF/28 

تعويضات التنوع البيولوجي وبرنامج قطاع األعمال وتعويضات التنوع البيولوجي 
(BBOP) 

UNEP/CBD/COP/9/INF/29 

 وأثرها على تقييم األلفية للنظم (SGAs)استعمال التقييمات دون العالمية 
 اإليكولوجية

UNEP/CBD/COP/9/INF/30 

 UNEP/CBD/COP/9/INF/31 2014-2008ألوروبية لحفظ النبات االستراتيجية ا

 تجميع للمعلومات –ألنواع الغريبة الغازية برنامج العمل بشأن ااستعراض متعمق ل
 أعده األمين التنفيذي

UNEP/CBD/COP/9/INF/32 

المتعلقة بالمبادرة العالمية تحليل للمشاريع الممولة : المبادرة العالمية للتصنيف
 يفللتصن

UNEP/CBD/COP/9/INF/33 

ية لتقييم الحاجة إلى وسائل وخيارات ستشارتقرير موجز واستنتاجات العملية اال
 آللية دولية بشأن الخبرة العلمية في مجال التنوع البيولوجي

UNEP/CBD/COP/9/INF/34 

 UNEP/CBD/COP/9/INF/35 2010-2009مؤقت لالجتماعات في فترة السنتين جدول 

 UNEP/CBD/COP/9/INF/36  لرصد التنوع البيولوجيGEOشبكة 

لتعزيز التفاعلي البيني بين العلوم دولي ومع أصحاب مصلحة متعددين حكومي نهج 
 التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجيبشأن  السياسة –
 

UNEP/CBD/COP/9/INF/37 
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 لآلراء األخرى، تجميع: استعراض متعمق لبرنامج العمل بشأن التدابير الحافزة
 والخبرات والخيارات لتنفيذ برنامج العمل بشأن التدابير الحافزة

UNEP/CBD/COP/9/INF/38 

الترتيبات المؤقتة لتخصيص األموال لتسهيل مشاركة األطراف في عمليات االتفاقية 
 مذكرة من األمين التنفيذي: وبروتوكول السالمة األحيائية التابع لها

UNEP/CBD/COP/9/INF/39 

ات لفترة شتراك وجدول اال2007حالة الصناديق اإلستئمانية، والبيانات المالية لسنة 
 2008-2007السنتين 

UNEP/CBD/COP/9/INF/40 
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 ثانيالمرفق ال
 لمؤتمر األطراف في تاسعتنظيم العمل المقترح لالجتماع ال

 اتفاقية التنوع البيولوجي
 اليوم والتاريخ الجلسة العامة  األولالفريق العامل الفريق العامل الثاني

 .افتتاح االجتماع 1-1  
 انتخاب أعضاء المكتب؛ 1-2
 إقرار جدول األعمال؛ 1-3
 .تنظيم العمل 1-4
تقرير عن أوراق تفويض الممثلين إلـى االجتمـاع          1-5

 . لمؤتمر األطرافتاسعال
 .القضايا المعلقة 1-6
 الـدورات   تقارير االجتماعات المعقودة فيمـا بـين       2-1

 .واالجتماعات اإلقليمية التحضيرية
 .تقرير مرفق البيئة العالمية 2-2
تقرير األمين التنفيذي عـن إدارة االتفاقيـة وعـن           2-3

 .ميزانية الصندوق اإلستئماني لالتفاقية
إدارة االتفاقية وميزانية برنامج عمل االتفاقية للسنتين        -5

2009-2010. 

 19/5/2008االثنين 
  13.00-10.00الساعة 

 

ــذ الخطــة  3-7 ــدم المحــرز فــي تنفي التق
االستراتيجية والتقدم المحرز نحو بلـوغ      

 واألهـداف اإلنمائيـة     2010هدف عام   
 .لأللفية ذات الصلة

التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل        4-15
 .المعلومات

 .االستراتيجية العالمية لحفظ النبات 3-2
 ريالتنوع البيولوجي الجز 4-10
 المبادرة العالمية للتصنيف 4-11

 18.00-15.00الساعة  
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 اليوم والتاريخ الجلسة العامة  األولالفريق العامل الفريق العامل الثاني

 الموارد المالية واآللية المالية 3-8
 مدى فاعلية اآللية الماليةلاستعراض  -
استعراض متعمق لمدى توافر الموارد      -

 المالية
 مشروع استراتيجية لحشد الموارد -
المؤتمر عملية متابعة توجيه رسالة إلى  -

التنمية بخصوص التنوع الدولي لتمويل 
 البيولوجي وتمويل التنمية

 .إرشاد إلى اآللية المالية 4-16

بما في ذلك (التنوع البيولوجي الزراعي  3-1
 )الوقود البيولوجي

 

 20/5/2008الثالثاء  
 13.00-10.00الساعة 

 .نقل التكنولوجيا والتعاون فيها 4-3
التعــاون مــع االتفاقيــات والمنظمــات  4-13

رات الدولية األخـرى وإشـراك      والمباد
 .أصحاب المصلحة

 .التنوع البيولوجي للغابات 3-4
 .نهج النظام اإليكولوجي  3-6

 18.00-15.00الساعة  

 .التدابير الحافزة 5-3 .واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة  4-2
 .األنواع الغريبة الغازية 3-3

 21/5/2008األربعاء  
 13.00-10.00الساعة 

 .المناطق المحمية 7-4 .صول وتقاسم المنافعالح 4-1

التنوع البيولوجي لألراضـي الجافـة       4-6
 .وشبه الرطبة

 

  18.00-15.00الساعة  

 .التنوع البيولوجي للمياه الداخلية 8-4 )بقية (.الحصول وتقاسم المنافع 4-1
للمنـاطق البحريـة    التنوع البيولوجي    4-9

 .والساحلية

 22/5/2008الخميس  
  13.00-10.00ة الساع

 
 .الرصد والتقييم والمؤشرات 4-4 .المسؤولية والجبر التعويضي 4-12

 التنوع البيولوجي وتغير المناخ 4-5
 17.00-15.00الساعة  

 17.00الساعة  )غير رسمي(االحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي وقائع   
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 اليوم والتاريخ الجلسة العامة  األولالفريق العامل الفريق العامل الثاني

 .عمليات االتفاقية 4-14
 .وعية العامةاالتصال والتثقيف والت 4-17

 23/5/2008الجمعة   )المسائل المعلقة(
  13.00-10.00الساعة 

 :بعد الجلسة العامة
 )المسائل المعلقة(

 :بعد الجلسة العامة
 )المسائل المعلقة(

استعراض التقدم المحرز في األفرقة العاملـة وفـي فريـق           
 اجتماعـات لألفرقـة     ويتبع ذلك االتصال المعني بالميزانية،    

 العاملة

 18.00-15.00الساعة 

 26/5/2008اإلثنين   )المسائل المعلقة( )المسائل المعلقة(
 13.00-10.00الساعة 

حوار رفيع المستوى مع رؤساء مجموعة العمـل للوكـاالت           .نظرا النعقاد الجلسة العامة، سيجتمع فريق عامل واحد فقط لمناقشة المسائل المعلقة
 2010ة المعنية بهدف التنوع البيولوجي لسن

 18.00-15.00الساعة 

 27/5/2008الثالثاء   )المسائل المعلقة( )المسائل المعلقة(
 13.00-10.00الساعة 

 18.00-15.00الساعة  .رفيع المستوى مع أعضاء البرلمانحوار  .نظرا النعقاد الجلسة العامة، سيجتمع فريق عامل واحد فقط لمناقشة المسائل المعلقة

ستوى لمناقشة التنوع البيولوجي من أجـل       مجموعة رفيعة الم   
 التنمية والتخفيف من وطأة الفقر

 19.00-18.00الساعة 

افتتاح الجزء الرفيع المستوى لمؤتمر األطراف فـي مركـز           )المسائل المعلقة( )المسائل المعلقة(
 .المؤتمرات العالمي في بون

 28/5/2008األربعاء 
 13.00-10.00الساعة 

 18.00-15.00الساعة   )المسائل المعلقة( )المسائل المعلقة(

 29/5/2008خميسال  )اعتماد التقرير( )اعتماد التقرير(
 13.00-10.00الساعة 

 18.00-15.00الساعة    
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 اليوم والتاريخ الجلسة العامة  األولالفريق العامل الفريق العامل الثاني

اعتماد مقررات مؤتمر األطراف وتقريري الفريقين  6-2  
 .العاملين

 لمؤتمر عاشرموعد ومكان انعقاد االجتماع ال 1-7
 .األطراف

 .ون أخرىشؤ 6-1
 .اعتماد التقرير 6-2
 .اختتام االجتماع 6-3

 30/5/2008الجمعة 
  13.00-10.00الساعة 

 

  18.00-15.00الساعة  )حسب الحاجةبقية (  

المدينة المستضيفة /حفل استقبال يستضيفه البلد المستضيف  
 لالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

 20.00-18.00الساعة 

 
---- 


