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   مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
  االجتماع التاسع

أيار / مايو٣٠ إلى ١٩من / بون
   ∗ من جدول األعمال المؤقت٥-٤ و٦-٣ و٢-٣البنود 

 لتقدم والنظر في االقتراحات للعمل المستقبلي تقرير ا–القضايا الشاملة 

 مذآرة مقدمة من قبل األمين التنفيذي

  مقدمة -أوال

توضح المذآرة الحالية ما تم إحرازه من تقدم بشأن البنود المختلفة على جدول األعمال المؤقت باالجتماع التاسع لمؤتمر   1.
ووفًقا لذلك، ُترآز األوصاف على التقدم ودراسة  .وثائق ذات الصلة بذلك االجتماعاألطراف، والذي لم تتم اإلشارة إليه بطريقة أخرى في ال

انظر (االقتراحات التي طلبها االجتماع الثاني عشر للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
UNEP/CBD/COP/9/2 (حول القضايا الشاملة التالية: 

 ؛)٢-٣البند (حفظ النباتات االستراتيجية العالمية ل  )أ (

 ؛)٦-٣البند (منهج النظم اإليكولوجية   )ب (

 ؛)٥-٤البند (التنوع البيولوجي وتغير المناخ   )ج (

تقدم المذآرة أيًضا موجًزا عن التقدم الذي تم إحرازه منذ االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف حول عدد من القضايا غير المدرجة   2.
 :ع التاسع لمؤتمر األطراف، وتشملعلى جدول األعمال المؤقت لالجتما

 تقييم األثر؛  )أ (

 السياحة؛  )ب (

 .االستخدام المستدام  )ج (

          :قد يرغب مؤتمر األطراف في  .3

 مراقبة التقدم الذي تم إحرازه بشأن القضايا الشاملة؛  )أ (

                                                      
∗   UNEP/CBD/COP/9/1 
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والتقنية دراسة ودعم التوصيات الهامة في هذا الشأن والصادرة عن الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية   )ب (
والتي أعيد ) UNEP/CBD/COP/9/3 وUNEP/CBD/COP/9/2(والتكنولوجية، في تقارير اجتماعيها الثاني عشر والثالث عشر 

 ).UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2(نشرها في مجموعة مسودات المقررات لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف 

 )٢-٣البند (االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات  -أوال

، أجرت الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية استعراًضا متعمًقا لتنفيذ االستراتيجية VII/31وفًقا للمقرر   1.
 XII/2العالمية لحفظ النباتات، بناء على الوثائق المرجعية وآراء الخبراء والحوار العالمي، وقد ترتب على ذلك صدور التوصية 

)UNEP/CBD/COP/9/2 ١، المرفق.( 

 من تلك التوصية، طلبت الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية من األمين التنفيذي أن يضع، ٢في الفقرة   .2
بع لبرنامج األمم لالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف، وبالتعاون مع الشراآة العالمية لحفظ النباتات والمرآز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التا

المتحدة للبيئة والمؤسسات ذات الصلة، مع الوضع في االعتبار المساهمات من األطراف والحكومات األخرى وأصحاب المصلحة ذوي 
لة يمكنه أن يقدم آراء للنسخة الثالثة من الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي في العالم ويعمل آوسي" تقريًرا لحفظ النباتات"الصلة، 

 .اتصال وأداة لزيادة الوعي حول تنفيذ االستراتيجية

واستجابة لهذا الطلب، قام األمين العام، بالتعاون عن آثب مع الشراآة العالمية لحفظ النباتات والمرآز العالمي لرصد حفظ   .3
م اجتماع لفريق صياغة تطوعي ُعقد في حدائق الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمنظمة الدولية لحفظ حدائق النباتات، بتنظي

اتفق المشارآون في االجتماع على المحتويات ودراسات . ٢٠٠٧ نوفمبر ٣٠ إلى ٢٨النباتات الوطنية في غالسنيفين بدبلن، في الفترة من 
يس الشراآة العالمية لحفظ النباتات وعالوة على ذلك، وجه رئ .الحالة المحتملة لهذا المشروع ووضعوا الخطوط العامة لتقرير حفظ النباتات

  .دعوة إلى المتطوعين لصياغة العناصر والخطوط العامة لألهداف المختلفة؛ والموافقة على الخطوط الزمنية واإلشراف على إنتاج التقرير

ات والمنظمة الدولية لحفظ تألف الفريق التطوعي من أعضاء أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ورئيس الشراآة العالمية لحفظ النبات  .4
 والمرآز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج PlantLife Internationalحدائق النباتات واالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة ومؤسسة 

لدول الرئيسية الثالث وا) المملكة المتحدة(األمم المتحدة للبيئة ومعهد جنوب أفريقيا الوطني للتنوع والحدائق الوطنية الملكية، إدنبرة 
سوف ُتتاح مسودة تقرير حفظ النباتات آوثيقة معلوماتية لمؤتمر  ).المملكة المتحدة وأيرلندا وآندا(باالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات 

  ).UNEP/CBD/COP/9/INF/25(األطراف 

لمنظمة الدولية لحفظ حدائق النباتات، مع األطراف وباإلضافة إلى ذلك، عملت األمانة عن آثب، من خالل التعاون المستمر من ا  .5
 .المختلفة، بما في ذلك اليابان والمكسيك والوآاالت بغية تقوية التنفيذ الوطني لالستراتيجية

 )٦-٣البند (منهج النظم اإليكولوجية  -ثانًيا

يم منهج النظم اإليكولوجية، في ضوء ، طلب مؤتمر األطراف من األمين التنفيذي تقييم تقد١٢، الفقرة VII/11في المقرر   .6
 من نفس المقرر، لكي تنظر فيه الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية ١٠ و٩ و٨الخبرات المكتسبة من األنشطة المذآورة في الفقرات 

ر األطراف أن تطبيق منهج ، قرر مؤتمVIII/10 من المقرر ٦في الفقرة  .والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف
 .النظم اإليكولوجية سيكون من بين البنود المخصصة لالستعراض المتعمق في اجتماعه التاسع

، الذي يوفر مبادئ توجيهية VIII/15 بالمقرر ٣واستجابة لهذه المقررات، وبالتعاون مع الشرآاء وباإلشارة إلى المرفق   .7
 :مين التنفيذي األنشطة التاليةالستعراض برامج عمل االتفاقية، أجرى األ
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المعلومات المتاحة من التقارير الوطنية الثالثة ) ١( :إعداد وثائق معلوماتية حول  )أ (
)UNEP/CBD/SBSTTA/12/INF/1( ؛)وفًقا للمقرر (دراسة أهمية تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية ) ٢VIII/9 ١١ و٢، الفقرتان (
)UNEP/CBD/SBSTTA/12/INF/4( ؛)ستعراض األنشطة األخيرة للشرآاء الرئيسيين والمبادرات والمؤسسات في التطبيق ا) ٣
العوائق أمام تطبيق منهج ) ٤(؛ )UNEP/CBD/SBSTTA/12/INF/2(أو إجراء مزيد من التنقيح على منهج النظم اإليكولوجية /و

ليل منهج النظم اإليكولوجية وقاعدة بيانات الحالة الحالية لتطوير د) ٥(؛ )UNEP/CBD/SBSTTA/12/INF/5(النظم اإليكولوجية 
نماذج لتطبيق منهج النظم اإليكولوجية في برامج عمل االتفاقية ) ٦(؛ )UNEP/CBD/SBSTTA/12/INF/6(لدراسات الحالة 

)UNEP/CBD/SBSTTA/12/INF/3( ؛)نتائج ورشة العمل حول منهج النظم اإليكولوجية والمناطق المحمية والممارسات ) ٧
 ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/12/INF/7 (٢٠٠٦ ديسمبر ١٦ إلى ١٢يدية في الجزر الصغيرة المنعقد في بانكوك في الفترة من التقل

 والفقرات ذات VII/11 و V/6إعداد وثيقة تضم هذه المعلومات ومدى تنفيذ طلبات مؤتمر األطراف في المقررين   )ب (
 التشغيلية والمبادئ التوجيهية الخاصة بالتنفيذ، وفرص تحسين التطبيق الصلة في مقررات أخرى، وآيف تم تطبيق المبادئ والتوجيهات

  ).UNEP/CBD/SBSTTA/12/2(على نحو أآبر 

تم النظر في هذه الوثائق في االجتماع الثاني عشر للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وترتب على   .8
 من تلك التوصية، طلبت الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية من األمين ٢فقرة في ال. XII/1ذلك صدور التوصية 

 .وإعداد تقرير حول تقدم هذه األنشطة لتقديمه إلى مؤتمر األطراف في اجتماع التاسع) آما هو ُمدرج أدناه(التنفيذي إجراء أنشطة مختلفة 
 :ين التنفيذي باإلجراءات التاليةواستجابة لهذا الطلب، قام األم

 ، قام بتحديث الدليل من خالل إضافة روابط ألدوات قامت بتطويرها وآاالت أخرى؛)ب (٢بخصوص الفقرة   )أ (

 ٣٠، قام بمخاطبة المؤسسات المعنية وعقد مؤتمر تليفزيوني مع الشرآاء الرئيسيين في )ج (٢بخصوص الفقرة   )ب (
 .٢٠٠٧تشرين الثاني، /نوفمبر

، قام بزيادة االهتمام بتطبيق منهج النظم اإليكولوجية في ورش التدريب اإلقليمية حول تطوير )هـ (٢فقرة بخصوص ال  )ج (
 االستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل؛

، قام بصياغة نص مالئم لتضمينه في تقريره إلى الجمعية العمومية لألمم المتحدة وقام )س (٢بخصوص الفقرة   )د (
 .XII/1نة التنمية المستدامة بالنتائج ذات الصلة للتوصية بإخطار لج

 )٥-٤البند (التنوع البيولوجي وتغير المناخ  -ثالًثا

، طلب مؤتمر األطراف من الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية النظر في نتائج VII/15في مقرره   .9
في  . البيولوجي وتغير المناخ الذي أجرته المنظمة الدولية لألراضي الرطبة ومرآز البيئة العالميالتقييم العالمي ألرض الخث والتنوع

، رحبت الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بنتائج XII/5من التوصية ) ب (٢اجتماعها الثاني عشر، في الفقرة 
من األمين التنفيذي، بالتعاون مع أمانات االتفاقيات البيئية متعددة األطراف ذات الصلة، وغيرهم من ، طلبت )٢) (ب (٢التقييم، وفي الفقرة 

الشرآاء المعنيين، استعراض فرص اتخاذ مزيد من اإلجراءات لدعم الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ألرض الخث االستوائية 
 . فضًال عن إعداد تقرير حول ما تم إحرازه من تقدم إلى االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافالحرجية إلى جانب األراضي الرطبة األخرى،

:واستجابة لهذا الطلب، أبلغ األمين التنفيذي عن التقدم التالي الذي تم إحرازه  .10
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 أراضي الخث االستوائية الحرجية -ألف

 الحالة واالتجاهات -1

جية بصفة أساسية في جنوب شرق آسيا وهي تمثل أهمية عالمية آبيرة لحفظ تم وصف أراضي الخث االستوائية الحر  .11
التنوع البيولوجي، حيث إنها تضم العديد من أنواع النباتات والحيوانات الفريدة وتوفر خدمات نظم بيئة شديدة األهمية، بما في 

همية آبيرة من حيث توفير الدعم الحياتي آما أنها تمثل أ.ذلك تخزين الكربون والسيطرة على الفيضانات وإمداد المياه
 .للمجتمعات المحلية

 ٣٠أظهر تقييم حالة واتجاهات أراضي الخث الحرجية أن المنطقة األصلية لمثل تلك الغابات في جنوب شرق آسيا آانت حوالي   .12
وفيما يتعلق بالتهديدات، تم إخالء وتصفية .ا مليون هيكتاًر٢٤ إلى ٢٠مليون هيكتاًرا، بخسائر بلغت على مدار العشرين سنة الماضية من 

وعالوة على ذلك، احترقت خالل العشر السنوات   مليون هيكتاًرا إضافًيا١٢ إلى ٨ مليون هيكتاًرا آما تم قطع أو إفساد من ١٢حوالي 
اسع، وهو ما آان له تأثيرات بيئية واقتصادية الماضية ثالثة ماليين هيكتاًرا تقريًبا، مما أدى إلى انتشار الضباب العابر للحدود على نطاق و

 بليون طن من ثاني ٢ُيقدر أن تسهم انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الصرف والحرائق في جنوب شرق آسيا بحوالي .وصحية خطيرة
 . بالمائة من انبعاثات الوقود الحفري العالمية٨أآسيد الكربون سنوًيا أو ما يعادل حوالي 

 م تقييم التنوع البيولوجي وتغير المناخ بأراضي الخث دع -2

عقب النظر في التقييم في االجتماع الثاني عشر للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، تم تعزيزه في   .13
األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير  يذي التفاقيةتم إخطار األمين التنف .عدد من االجتماعات الوطنية والدولية بأجزاء مختلفة من العالم

المناخ باآتمال التقرير والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن االجتماع الثاني عشر للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية 
 البيولوجي في بيان رفيع المستوى ألقاه األمين التنوع/تمت اإلشارة إلى التقييم وأهميته بالنسبة الرتباطات تغير المناخ .والتكنولوجية

حرص األمين التنفيذي،  .التنفيذي في افتتاح االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ
الجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف باتفاقية األمم مع المنظمة الدولية لألراضي الرطبة ومرآز البيئة العالمي، على تدعيم النتائج أثناء ا

رّآز االجتماع اإلقليمي اآلسيوي التفاقية األمسار في  .المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ من خالل مؤتمر صحفي وحدث جانبي
 قرار االجتماع التاسع لمؤتمر  على أهمية أراضي الخث وأوصى بمزيد من اإلجراءات، بما في ذلك٢٠٠٨آانون الثاني لعام /يناير

بدأت األمانة أيًضا، بالتعاون مع الشرآاء المعنيين، استعراض تقدم البرامج مع  .األطراف باتفاقية رامسار حول أراضي الخث وتغير المناخ
 . استجابة لتغير المناختوفير دعم علمي وسياسي إضافي لربط حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام في األراضي الرطبة باألنشطة

وعلى المستوى السياسي، على سبيل المثال، دعت قمة المياه األولى لمنطقة آسيا والمحيط  .تم أيًضا تحديد عدد من العمليات المستمرة
 المياه والحد من إلى اإلقرار الُمحسن إلدارة موارد المياه المتكاملة عند النظر في) ٢٠٠٧ ديسمبر آانون األول لعام ٤ إلى ٣من (الهادي 

وعالوة على ذلك، يعمل البنك الدولي على صياغة استراتيجية لتغير استخدام أراضي الخث مع  .خطورة الكوارث ومواءمة تغير المناخ
  .إبداء اهتمام خاص بإندونيسيا

 اتفاقيةدعم دمج أراضي الخث الحرجية االستوائية داخل اآللية التي يجري تطويرها بموجب  -3
المناخ للحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات  بتغير المتعلقة اإلطارية المتحدة األمم

 وتدهورها

عملت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي مع مرآز البيئي العالمي على التوعية بنتائج التقييم من حيث ارتباطها بأراضي الخث   .14
 من خالل ٢٠٠٧تموز لعام /ول الغابات وتغير المناخ انعقد في أستراليا في يوليوالحرجية االستوائية أثناء اجتماع رفيع المستوى ح
 .ملصقات وعروض تقديمية وتدخالت أثناء االجتماع

، قدم مرآز البيئة العالمي عرًضا تقديمًيا إلى ائتالف دول الغابات المطيرة في إندونيسيا من أجل ٢٠٠٧آب لعام /في أغسطس  .15
لخث الحرجية االستوائية في االقتراح المقدم من قبل الفريق للنظر فيه في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف تشجيع تضمين أراضي ا

.باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ
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 المناخ وتغير البيولوجي لتنوع، قام األمين التنفيذي بتوزيع الموجز التنفيذي للتقييم العالمي ل٢٠٠٧آانون األول لعام /في ديسمبر  .16
 ١٥في  .الخث على جميع أطراف االتفاقية المتعلقة بتغير المناخ الذين حضروا الجلسة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف باالتفاقية بأراضي
وتدهورها في الفترة من  باتالغا إزالة عن الناجمة االنبعاثات من آانون األول، أقر مؤتمر األطراف مقرًرا لتوجيه تطوير آلية الحد/ديسمبر
، بما في ذلك مرفق حول مشروعات إيضاحية تتضمن إشارات خاصة إلى األحكام ذات الصلة باتفاقية التنوع ٢٠٠٩ إلى ٢٠٠٧

 .ُيتيح المقرر الذي تم إقراره تضمين أراضي الخث الحرجية االستوائية داخل اآللية .البيولوجي

 إلى ٢٠٠٦من ( الخث لرابطة أمم جنوب شرق آسيا دعم تنفيذ استراتيجية إدارة أراضي -4
٢٠٢٠( 

تشرين الثاني، أقرت الدول العشر األعضاء برابطة أمم جنوب شرق آسيا استراتيجية إدارة أراضي الخث لرابطة أمم /في نوفمبر  .17
ائية في جنوب شرق  لكي تعمل آإطار لتوجيه اإلدارة المستدامة ألراضي الخث االستو٢٠٢٠ إلى ٢٠٠٦من  جنوب شرق آسيا

أو /استجابة الستراتيجية إدارة أراضي الخث لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، تجري الدول األعضاء تقييمات لموارد أراضي الخث بها و.آسيا
 .تعمل على تطوير خطط عمل وطنية خاصة بأراضي الخث

مرآز البيئة العالمي بمساعدة برنامج التعاون للتنمية ، تعمل رابطة أمم جنوب شرق آسيا و٢٠٠٧تشرين األول لعام /منذ أآتوبر  .18
تم إجراء .بأستراليا ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، على دعم الدول األعضاء إلجراء مزيد من التطوير لخطط العمل الوطنية الخاصة بها

آما ُنظمت مناقشات في بروناي .  الشعبيةجمهورية الو الديمقراطية دراسات استقصائية ألراضي الخث في بروناي دار السالم وآمبوديا و
 .دار السالم وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايالند وفيتنام من أجل تقييم تقدم خطط العمل الوطنية وتطويرها على نحو أآبر

 تأمين الموارد المالية لدعم تنفيذ استراتيجية إدارة أراضي الخث لرابطة أمم جنوب شرق آسيا -5

أمم جنوب شرق آسيا والدول األعضاء برابطة أمم جنوب شرق آسيا، بدعم من مرآز البيئة العالمي والصندوق نة قامت أما  .19
الدولي للتنمية الزراعية، بإعادة صياغة اقتراح من أجل إعادة التأهيل واالستخدام المستدام ألراضي الخث الحرجية االستوائية في جنوب 

، اعتمد مجلس مرفق ٢٠٠٧تشرين الثاني لعام /في نوفمبر. ٢٠٠٧أيلول /البيئة العالمية في سبتمبرشرق آسيا وقامت بتقديمه إلى مرفق 
 مليون دوالر أمريكي للمشروع، شريطة تطوير وثيقة مشروع متكاملة وتأمين موارد تمويل مساعدة ٤٫٥البيئة العالمية تخصيص مبلغ 

  .أخرى

 في ٢٠٠٧أيلول لعام /ب شرق آسيا بشأن التلوث بالضباب العابر للحدود في سبتمبرُعقد مؤتمر األطراف باتفاق رابطة أمم جنو  .20
اعترف المؤتمر بأهمية اإلدارة المستدامة ألراضي الخث من أجل منع الحوادث المتكررة لحرائق أراضي الخث والضباب المرتبط .بنكوك
تم استعراض خيار توجيه األموال للوقاية من الحرائق .تفاقيةتم إنشاء صندوق للضباب برابطة أمم جنوب شرق آسيا بموجب اال.بها

ساهمت دول المنطقة في الصندوق، ويجري السعي للحصول على مزيد من .والسيطرة عليها في أراضي الخبث الحرجية بالمنطقة
 .المساهمات

 ٢٠٠٨ و٢٠٠٧الر أسترالي في العامين ، أعلنت أستراليا أنه سيتم تخصيص ثالثة ماليين دو٢٠٠٧تموز من عام /في يوليو  .21
 إطالق مبادرة غابات ومناخ ٢٠٠٧أيلول /ومن ثم، تم في سبتمبر. لدعم العمل في إندونيسيا من أجل مواجهة الحرائق في أراضي الخث

ئ لدعم العمل طويل األجل  مليون دوالر أسترالي وقت انعقاد اجتماع رابطة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهاد١٠٠آاليمانتان بقيمة 
 .بغية حفظ أرض الخبث والغابات األخرى في إندونيسيا

تطوير آليات تمويل جديدة لدعم الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ألراضي الخث  -6
 الحرجية االستوائية

 ومن المتصور أن يزاول ٢٠٠٧آانون األول /ر ديسمب١١تم إطالق صندوق الشراآة في الغابات التابع للبنك الدولي في بالي في   .22
 مليون دوالر من أجل توفير الدعم لبناء القدرات في الدول النامية فيما يتعلق بخفض ١٠٠تم تحديد هدف داللي بمبلغ . ٢٠٠٨أنشطته في 

يضاحية على مدار الخمس سنوات وباإلضافة إلى هذا، من المتصور تنفيذ عدد من المشاريع اإل.االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات
 .وداخل صندوق البنك الدولي، سيتم النظر بشكل آامل في خيارات تعظيم اإلعانات المشترآة للتنوع البيولوجي.القادمة
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آانون /الرطبة بإطالق الصندوق العالمي ألراضي الخث في ديسمبر لألراضي الدولية ، قامت المنظمةBioXبالشراآة مع   .23
ويرجى أن  .، بهدف تحقيق خفض محقق في االنبعاثات نتيجة تجنب االنبعاثات من أراضي الخث االستوائية التي أعيد تأهيلها٢٠٠٧األول 

اعتماد /يجري حالًيا إعداد خطط لتوفير التمويل لتطوير .يجذب هذا االهتمام من سوق الكربون لالستثمار في إعادة تأهيل أراضي الخث
  .مشروعات االسترشادية في آاليمانتان وسوماتراالمنهجيات وإعداد بعض ال

تقليل التعارضات بين حفظ أراضي الخث الحرجية االستوائية وإنتاج زيت النخيل وأنواع  -7
 الوقود الحيوي ذات الصلة

ى الزيوت أحد األسباب الرئيسية لتحول أراضي الخث الحرجية االستوائية في السنوات األخيرة هو تزايد الطلب العالمي عل  .24
فقد تمت زراعة مساحات شاسعة من أراضي الخث االستوائية في جنوب شرق آسيا بأشجار زيت النخيل .النباتية، وخصوًصا زيت النخيل

يؤدي تحويل أراضي الخث الحرجية إلى نباتات زيوت النخيل إلى .مع تزايد الطلب على الزيت من خالل سوق الوقود الحيوي المتنامي
تم تنظيم اجتماعين في تلك الفترة لتقليل تأثير نباتات زيوت النخيل على .خسارة واسعة النطاق للتنوع البيولوجي وانبعاثات الغازات الدفيئة

 في آواال لمبور خبراء المناخ والتنوع البيولوجي ٢٠٠٧األول تشرين /جمعت ورشة عمل فنية في أآتوبر.التنوع البيولوجي وتغير المناخ
، أقرت الدائرة ٢٠٠٧تشرين الثاني لعام /في نوفمبر.والنباتات من أجل تقييم المسألة وتوصية خطوات لتقليل التأثيرات إلى أقل درجة

مة، والتي تضم توجيهات لتجنب تحويل أراضي المستديرة حول زيوت النخيل المستدامة مبادئ ومعايير جديدة لزيوت النخيل المستدا
 .الخث

أعد فريق حفظ المستنقعات الدولية تقييًما لتأثير تطوير مواد الوقود الحيوية األولية في أراضي الخث بمناطق مختلفة من   .25
 .آما قام بتقييم استدامة االستخالص المباشر للخث الستعماله للوقود.العالم

 ة تأهيل أراضي الخث الحرجية االستوائية تعزيز أنشطة إعاد -8

تم بدء أنشطة استرشادية لدعم إعادة تأهيل أراضي الخث الحرجية االستوائية في العديد من الدول بجنوب شرق آسيا في   .26
مج أراضي الخث بوسط ، مدت الحكومة الهولندية تمويلها لبرنا٢٠٠٧في عام .السنوات األخيرة، بما في ذلك ماليزيا وإندونيسيا وتايالند

وقد تم بدء العمل لتحديد مواقع األولوية .الرطبة وبالتعاون مع عدد من الشرآاء اآلخرين لألراضي الدولية المنظمةآاليمانتان بالتنسيق مع 
 .آسيا للتنوع البيولوجي شرق جنوب أمم رابطةلحفظ التنوع البيولوجي بأراضي الخث في جنوب شرق آسيا بدعم من مرآز 

  أنشطة أمانة رامسار وفريق االستعراض العلمي والتقني التابع لالتفاقية -باء
، عقد الفريق وأمانتا اتفاقية رامسار ٢٠٠٧آذار /قبيل بدء حلقات عمل نصف المدة لفريق االستعراض العلمي والتقني في مارس  .27

الستعراض المعرفة "  والمياه والتنوع البيولوجي وتغير المناخاألراضي الرطبة"واتفاقية التنوع البيولوجي حلقة عمل خبراء مشترآة حول 
وقد تم إطالق مشروع تقرير حلقة العمل هذه غير المحرر على نحو  .والقضايا الحالية وتحديد األولويات المستقبلية الجديرة باالهتمام

، وهو ٢٠٠٧نوار / مايو٢٢عالمي للتنوع البيولوجي في مشترك بواسطة األمين التنفيذي واألمين العام التفاقية رامسار بمناسبة اليوم ال
وقد أآد اجتماع الخبراء على الحاجة إلى درجة  .pdf.en-ramsar-wtr-cs/wtr/studies-case/doc/org.biodiv.www :متاح على

وقد آان للتقرير تأثير قوي بالفعل على فريق  . والوعي الجماهيري فيما يتعلق باألرضي الرطبة والمياه والتغير المناخيأفضل من التواصل
  .االستعراض العلمي والتقني بما في ذلك التبني المعزز للتغير المناخي آقضية مستجدة في عمل الفريق اإلضافي

بع التفاقية رامسار مجددا للقضايا ذات الصلة باألراضي الرطبة والتغير المناخي تطرق فريق االستعراض العلمي والتقني التا  .28
، واتفق الفريق على إنشاء مجال عمل مواضيعي إضافي يعنى ٢٠٠٧آذار /في حلقات عمل نصف المدة الخاصة به والتي عقدت في مارس

ئي على النحو الذي تمت مناقشته في االجتماع الرابع عشر لفريق تم القيام ببعض العمل المبد .بهذا الموضوع المستجد ويقوده رئيس الفريق
 وسيعمل الفريق على تطوير ٢٠٠٨شباط / فبراير١آانون الثاني إلى / يناير٢٨االستعراض العلمي والتقني والذي عقد في الفترة من 

أآثر استيفاًء من األنشطة في فترة الثالث سنوات النطاق واالختصاص ومهام األولوية المقترحة لمجال العمل هذا استعدادا لتقديم مجموعة 
القادمة، بما في ذلك آيفية الربط على الوجه األمثل في المستقبل مع العمليات التقنية الموصى بها في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 

  قديم مشروع قرار إضافي حول هذه القضايا إلى اللجنة ُيتوقع أن ينظر الفريق في ت . واالتفاقية المتعلقة بالتغير المناخي(IPCC)المناخ 
 .الدائمة واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار
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  : فريق االستعراض العلمي والتقني عددًا من اإلصدارات في اجتماعه الرابع عشر تشملناقش  .29

، والذي )راجع الفقرة أعاله( رامسار -البيولوجي تقرير اإلجراءات الخاص بحلقة العمل المشترآة التفاقية التنوع   )أ (
سيتم مراجعته وتحديثه بشكل أآبر وتضمينه معلومات إضافية حول التكييف ونشره آتقرير تقني مشترك التفاقية التنوع 

 رامسار؛/البيولوجي

تغير المناخي تقرير حول المنهجيات البسيطة لتقييم مدى الضعف الهيدرولوجي لألراضي الرطبة لسيناريوهات ال  )ب (
، ويتوقع آذلك أن ) بواسطة مرآز اإليكولوجيا والهيدرولوجيا في المملكة المتحدةSTRPيجري إعداده لفريق االستعراض العلمي والتقني (

 يتم إصداره آتقرير تقني تابع التفاقية رامسار؛

 ؛"دة األراضي الرطبةالتغير المناخي واستعا"حول ) أعدها الخبير آيفين إيروين(ورقة مناقشة المراجعة   )ج (

عمل فريق االستعراض العلمي والتقني الذي " (تقييم ضعف األراضي الرطبة"تقرير تقني تابع التفاقية رامسار حول   )د (
 ).تم استئنافه من فترة الثالث سنوات القادمة إلآماله

 والتقني حول رصد األرض وإمكانية عالوة على ذلك فقد آانت المناقشات في االجتماع الرابع عشر لفريق االستعراض العلمي  .30
وقد توصل فريق  .إنشاء مقترب شراآة إليجاد نظام رصد عالمي لألراضي الرطبة ذات أهمية بالنسبة للقضايا المتعلقة بالتغير المناخي
ألراضي الرطبة من االستعراض العلمي والتقني بالفعل إلى وجود ندرة في المعلومات الموحدة حول دور وأهمية األنواع المختلفة من ا

حيث امتصاص الكربون وتخزينه، وهو ما يعد آذلك ضروريا لوضع الحقائق الحديثة حول مثل هذه األدوار في أراضي الخث بجنوب 
  .شرق أسيا ضمن اإلطار العالمي لها

الصلة وذلك ضمن تطرق فريق االستعراض العلمي والتقني في اجتماعه الرابع عشر آذلك إلى قضية الوقود الحيوي ذات   .31
  .مقترحاته للعمل المستقبلي

   خيارات للعمل اإلضافي -جيم

تشمل خيارات العمل اإلضافي لمؤتمر األطراف واجتماعه التاسع فيما يتعلق بدعم الحفاظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي   .32
 :ألخرى أن يعمل علىفي أراضي الخث المزروعة بالغابات االستوائية، وآذلك األراضي الرطبة ا

 األطراف والحكومات األخرى على تعزيز التعاون مع اتفاقية رامسار والمنظمات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ تشجيع  )أ (
  المبادئ التوجيهية للعمل الدولي حول أراضي الخث؛

ي بالتنوع البيولوجي  مرآز البيئة العالمي، في ضوء الموارد المتاحة، إلى ترجمة ونشر التقييم العالمي المعندعوة  )ب (
 والتغير المناخي في أراضي الخث؛

 بمبادرة فريق االستعراض العلمي والتقني التابع التفاقية رامسار باعتبار األراضي الرطبة والتغير المناخي الترحيب  )ج (
ارد المتاحة، لمزيد من التقييم قضية مستجدة هامة ودعوة األمانة وفريق االستعراض العلمي والتقني التابعين التفاقية رامسار، وفقا للمو

  إلسهام التنوع البيولوجي في تخفيف التغير المناخي والتكيف معه في أراضي الخث واألراضي الرطبة األخرى؛

 األمين التنفيذي، بالتعاون مع أمانة اتفاقية رامسار، ووفقا للموارد المتاحة، بإجراء تحليل مدى إفادة التدابير مطالبة  )د (
 التمويل في مجال تخفيف التغير المناخي والتكيف معه في دعم الحفاظ على التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام في الحافزة وآليات

 األراضي الرطبة؛

 مؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار، في اجتماعه العاشر، للنظر في العمل المالئم فيما يتعلق باألراضي الرطبة دعوة )هـ(
 والتغير المناخي في ضوء أهمية هذا الموضوع للحفاظ على التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام له والرفاهية والمياه والتنوع البيولوجي

  .البشرية

  تقييم األثر البيئي -رابعًا

، تبنى مؤتمر األطراف مبادئ توجيهية تطوعية حول التنوع البيولوجي بما في ذلك تقييم األثر البيئي ٢٨/في المقرر الثامن  .33
وتعتبر عمليات اختبار وتطبيق  . في االتفاقية١٤من المادة ) أ (١وطالب األطراف بتطبيقها، على النحو المالئم، في سياق تنفيذهم للفقرة 

ولهذا  .التوجيهات ودمج العناصر، عندما يكون ذلك مالئمًا، في اإلجراءات والسياسات القائمة، عملية مستمرة على مدار الكثير من األعوام
سبب، لم يتم تحديد تاريخ محدد لإلبالغ فيما يتعلق بتجميع الخبرات التي تأتت لألطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية، ال

وتبعا لذلك، ال يمثل تقييم األثر بند مميز على جدول  .والممارسين في تطبيق المبادئ التوجيهية على الظروف التي ينبغي أن تطبق فيها
 :٢٠٠٦وتقدم الفقرات التالية تحديثا على التطورات الهامة منذ  .ماع التاسع لمؤتمر األطرافاألعمال لالجت
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تم إعداد وثيقة معلومات أساسية حول المبادئ التوجيهية التطوعية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، شامال تقييم األثر، بالتعاون مع   .34
 التفاقية التنوع البيولوجي وتم توزيعها بين المشارآين في ٢٦ تحت اسم السلسلة التقنية رقم اللجنة الهولندية المعنية بالتقييم البيئي ونشرت
 .٢٠٠٦االجتماع السنوي للرابطة الدولية لتقييم األثر 

ء تم إحراز تقدم ملموس في دعم البلدان في القضايا ذات الصلة بالتنوع البيولوجي بما في ذلك تقييم األثر من خالل مشروع بنا  .35
القدرات في مجال التنوع البيولوجي وتقييم األثر في البلدان النامية، وهو برنامج لبناء القدرة يرمي إلى تعزيز الممارسة السليمة في التنوع 

 إلى ٢٠٠٣ بالدعم من قبل وزارة الشؤون الخارجية الهولندية في الفترة من CBBIAحظي مشروع  .البيولوجي وتقييم األثر البيئي
قد عمل المشروع من خالل شراآات وشبكات في أسيا والجنوب األفريقي وأمريكا الالتينية والدول الجزرية الصغيرة النامية و. ٢٠٠٧

 ٢٨/لتطوير توجيهات معدة خصيصا حسب المنطقة حول التنوع البيولوجي شامال تقييم األثر وفقا لألحكام الواردة في المقرر الثامن
مل األدلة اإلقليمية ألسيا وجنوب أفريقيا المشورة فيما يتصل بتقييم التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي تش )).أ (١٢و) أ (٨ الفقرات(

 مكون منح صغيرة لدعم الدراسات اإلفرادية على مستوى البلدان CBBIAعالوة على ذلك فقد تضمن مشروع  .ودمجهما مع تقييم األثر
وتمثل القدرة التي يتم تطويرها  .ملت البلدان المشارآة آل من نيبال وبوتان والكاميرون ونيجيرياوقد ش .التي تؤآد على الممارسة السليمة

 معلومات حول CBBIA1وتوفر مجموعة أدوات مشروع  . أساسا لمزيد من االختبار والتطبيق لهذه التوجيهاتCBBIAعبر مشروع 
 .ع متابعة محتملويجري عقد مناقشات مع األطراف حول مشرو .البرنامج ومخرجاته

يعكف فريق االستعراض العلمي والتقني التابع التفاقية رامسار، بالتعاون مع منظمة بيرداليف الدولية، في الوقت الحالي على   .36
 . لتيسير تطبيقها ضمن سياق اتفاقية رامسار واتفاقية األنواع المهاجرة٢٨/إعداد حواش للمبادئ التوجيهية المضمنة في المقرر الثامن

 ٢٥يرلندا في الفترة من أ والذي عقد في جالواي ب(COHAB 2)ناقش المؤتمر الدولي الثاني حول الصحة والتنوع البيولوجي   .37
منع الكوارث واإلغاثة ( استخدام التقييمات االستراتيجية في آل موضوع من موضوعات حلقات عمل المؤتمر ٢٠٠٨شباط / فبراير٢٨إلى 

 التنوع البيولوجي ورصدها –لضمان مراعاة عالقات الصحة ) ء والحمية والتغذية؛ واألمراض المعدية الناشئةواإلنعاش؛ وموارد الغذا
وإضافة إلى  .على نحو مالئم في تصميم وتطوير الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالصحة والرفاهية االجتماعية والتنمية االقتصادية

ر األقمار الصناعية حول التقييمات االستراتيجية عددا من األمثلة ألفضل الممارسات وبعض المؤتمر الرئيسي، ناقشت حلقة عمل عب
الدروس المستفادة من التقييمات االستراتيجية البيئية ودراسات تحليل األسباب الجذرية وتقييمات التأثير الصحي التي تمت على مستوى 

 .العالم

  التنوع البيولوجي والسياحة -خامسًا

، وبدعم وافر من ألمانيا، أصدرت األمانة دليل المستخدمين للمبادئ التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي ١٤/المقرر السابعبعد   .38
، بما في ذلك مسرد وتعريفات للمصطلحات التقنية المستخدمة )إدارة السياحة والتنوع البيولوجي(حول التنوع البيولوجي والتنمية السياحية 

، ُطلب من األمين التنفيذي اإلبالغ عن التقدم المحرز في تطبيق وتحسين ١٤/ من المقرر السابع١٢في الفقرة  .وجيهيةفي المبادئ الت
تنفيذا لهذا الطلب، أطلقت األمانة مشروع شبكة التنوع البيولوجي والسياحة،  .المبادئ التوجيهية بما في ذلك تطوير األدوات ذات الصلة

 الويب يعمل على تعزيز التبادل بين مستخدمي المبادئ التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي وهو نظام تفاعلي قائم على
)/int.cbd.tourism://http(.  وقد أطلقت الشبكة في معرض التجارة والسياحة الذي أقامته البورصة الدولية للسياحة في برلين في

، في حدث بالتعاون مع الوزارة الفيدرالية للبيئة في ألمانيا، بمناسبة إطالق ألمانيا للوحدة االستشارية التابعة لمنظمة ٢٠٠٧آذار /مارس
 . في آل من تايالند وإندونيسيا٢٠٠٤السياحة العالمية والتي تهدف إلى إعادة تأهيل المرافق السياحية المتأثرة بإعصار تسونامي 

                                                      
1  See http://www.iaia.org/modx/index.php?id=155. 
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 مرفق البيئة العالمية التابع لبرنامج األمم م دمج المبادئ التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي في مشروع، ت٢٠٠٦في أواخر   .39
 المعني بالسياحة المستدامة وإدارتها بواسطة السياحة اإليكولوجية في أوروبا، في ضوء تطبيق المبادئ التوجيهية التفاقية المتحدة للبيئة

 البيولوجي والتنمية السياحية في خطط إدارة السياحة في ثالث من محميات الغالف الحيوي في أوروبا التنوع البيولوجي حول التنوع
قدمت األمانة المساعدة الفنية، حيث إن الغرض المذآور  .Aggtelek ومحمية Šumava ومحمية Babia Goraمحمية  :الشرقية

وقد  .لوجي إضافة العتباره جزءا من اللجنة االستشارية الدولية للمشروعللمشروع هو تطبيق المبادئ التوجيهية التفاقية التنوع البيو
آما عقد برنامج األمم المتحدة  . المبادئ التوجيهية إلنتاج المعايير الدولية للسياحة المستدامة(UNF)استخدمت آذلك مؤسسة األمم المتحدة 

ة واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة شراآة مع مؤسسة األمم المتحدة في ، والتحالف من أجل الغابات المطير)آجزء من عملية مراآش(للبيئة 
هذه المبادرة للنهوض بمشروع يهدف إلى تحديد مجموعة من المعايير العالمية للسياحة المستدامة آوسيلة لتيسير إيجاد نظام يعمل آمرجع 

  .مشترك لكافة الجهات العاملة في المجال

 على نشر المبادئ التوجيهية في المائدة المستديرة ٢٠٠٧تشرين الثاني /ة مع األمانة في نوفمبرعملت منظمة السياحة العالمي  .40
والتي عقدت على هامش الجلسة السابعة عشرة للجمعية العامة للمنظمة في آارتاخينا دي " التحديات التي تواجه السياحة المستدامة"حول 

آما أعدت  .مذآرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجيآندياس في آولومبيا، إضافة إلى أنها تسعى لوضع 
حول المناطق المحمية مقاال حول االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة األمانة بالشراآة مع فرقة العمل المعنية بالسياحة التابعة للجنة العالمية في 

 ١١ق العامل المفتوح العضوية المعني بالمناطق المحمية، والذي عقد في روما في الفترة من تمويل المناطق المحمية لالجتماع الثاني للفري
 ). التفاقية التنوع البيولوجي حول المساهمة االقتصادية للمناطق المحمية٣٦جزء من السلسلة التقنية رقم  (٢٠٠٨شباط / فبراير١٨إلى 

ذل جهود إضافية لرفع مستوى الوعي والتدريب فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية  من المقرر، والتي تدعو إلى ب١١استجابة للفقرة   .41
وإمكانية تطبيقها على قطاع السياحة، وللمقررات ذات الصلة فيما يتعلق بالمجتمعات األصلية والمحلية، نظمت األمانة سلسلة حلقات العمل 

 إلى ١٩في الفترة من " معلومات جديدة وتقنيات قائمة على الويب :وجيالمجتمعات األصلية والسياحة والتنوع البيول"األولى تحت عنوان 
 . في آندا)Sainte-Catherine de la Jacques Cartier(سانت آاترين دو ال جاك آارتير  في مدينة ٢٠٠٧تشرين الثاني / نوفمبر٢١

 التي ترآز على منطقة القطب الشمالي ممثلين من بفضل الدعم الوافر المقدم من حكومتي آندا وأسبانيا، جمعت حلقة العمل األولى هذه
وآانت حلقة العمل تهدف  ).أالسكا(آندا وفنلندا والسويد وروسيا ومنغوليا والواليات المتحدة األمريكية  خمسة بلدان من هذه المنطقة، هي

مة على الويب في أغراض التسويق؛ وتعزيز إلى بناء قدرة المجتمعات األصلية والمحلية فيما يتعلق باستخدام التقنيات واألدوات القائ
المعرفة حول السياحة القائمة على التنوع البيولوجي في منطقة القطب الشمالي؛ واختبار وتقييم اتفاقية التنوع البيولوجي وأدوات الويب 

عقد في أمريكا الالتينية وأفريقيا وقد تم تحديد المواعيد الزمنية لحلقات عمل إضافية ت .األخرى المتاحة للمجتمعات األصلية والمحلية
  .والمحيط الهادي والجزر الهندية مع الترآيز على أحواض الغابات والجزر والجبال والمناطق الجافة وشبه الرطبة

  االستخدام المستدام -ساسًا

ولوجي، مع التأآيد على التنوع ، انعقدت حلقة العمل الثالثة حول االستخدام المستدام للتنوع البي١٢/إضافة إلى المقرر السابع  .42
يذآر أن  . في نيروبي بفضل الدعم الوافر من حكومة هولندا٢٠٠٦آانون األول / ديسمبر١٥ إلى ١٢البيولوجي الزراعي، في الفترة من 

ة لألغذية تم تنظيم اجتماع نيروبي بالشراآة مع منظمة األمم المتحد .حلقات العمل السابقة انعقدت في آل من موسكو وبيونس آيرس
المرآز الدولي لألبحاث في مجال الحراجة الزراعية، (االستشارية للبحوث الزراعية الدولية للفرق وثالثة مراآز ) الفاو(والزراعة 

 والمنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، ومعهد بيولوجيا وخصوبة التربة المدارية التابع للمرآز الدولي للزراعة المدارية واالتحاد الدولي
 ممثال رسميا من البلدان األفريقية التي تم تعيينها بواسطة مراآز التنسيق الخاصة باالتفاقية ١٤ وحضر االجتماع )للمنتجين الزراعيين

) الكاميرون والكونغو وآوت ديفوار وإثيوبيا ومصر وآينيا ومالي والمغرب والنيجر وسيشيل وجنوب أفريقيا وتوجو وأوغندا وزيمبابوي(
 . للحكومات والمعاهد البحثية الدولية والمنظمات غير الحكومية واتحادات المزارعين ومنظمات الشعوب األصلية والرعوية ممثال١٩و

 دراسة إفرادية حول االستخدام المستدام للموارد البيولوجية في بلدانهم، مع مراعاة موضوع حلقة ١٩وقدم المشارآون في حلقة العمل 
socio/programmes/org.biodiv.www://http- :وقد تم تضمين آافة العروض على الموقع .ةالعمل وترآيزها على الزراع

shtml.workshops/use/eco .اض المتعمق لبرنامج العمل وتجدر اإلشارة إلى أن الناتج النهائي لحلقات العمل الثالثة أسهم في االستعر
 .المعني بالتنوع البيولوجي الزراعي في االجتماع الثالث عشر للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

----- 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


