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

  مؤتمر األطراف في االتفاقیة
  المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  اشرعاالجتماع ال
  2010تشرین األول / أكتوبر29-18ناغویا، الیابان، 

  * من جدول األعمال المؤقت4-1البند 
 

  لتنظیم العم
  ألعمال المؤقتجدول الشروحات 

  مقدمة
 لمؤتمر عاشر، سیعقد االجتماع ال9/35 مقرره في، رحب بها مؤتمر األطراف الیاباندعوة من حكومة ب  -1

تشرین / أكتوبر29 إلى 18 مركز ناغویا للمؤتمرات في مدینة ناغویا، بمقاطعة أیتشي، بالیابان، من فياألطراف 
  .2010األول 

 على جدول األعمال وافققد ، 2009آذار / مارس30 في باریسعقد في ذي  اجتماعه ال في،وكان المكتب  -2
األولیة شروحات الوأعد األمین التنفیذي .  (UNEP/CBD/COP/10/1) لمؤتمر األطراف عاشرالمؤقت لالجتماع ال

 10 و9یومي  في اجتماعه المنعقد في سترومستاد، بالسوید،  المكتباهواستعرضمال المؤقت جدول األعل
جدول األعمال المؤقت واالنتهاء من صیاغتها في ضوء ل  وقامت األمانة بتحدیث الشروحات .2009أیلول /سبتمبر

نتائج االجتماع الرابع عشر للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة، ومختلف األفرقة المفتوحة العضویة 
  .2010تموز / یولیو9لمكتب في اجتماعه المنعقد في مونتریـال في العاملة بین الدورات وأتاحتها إلى ا

 من المقرر 2وفقا للفقرة  لمؤتمر األطراف عاشرنظم األمین التنفیذي جدول األعمال المؤقت لالجتماع الو  -3
) 3(النظر في التقاریر؛ ) 2(الشؤون التنظیمیة؛ ) 1: ( الرئیسیة التالیةقسام األحسبٕ وارشادات المكتب، 5/20

لنظر فیها مطلوب اقضایا ) 5(المسائل االستراتیجیة لتقییم التقدم المحرز ودعم التنفیذ؛ ) 4(الحصول وتقاسم المنافع؛ 
الشؤون اإلداریة وشؤون المیزانیة، ) 7(ة األخرى الناشئة عن مقررات مؤتمر األطراف؛ جوهریالقضایا ال) 6(بتعمق؛ 

  .قائمة بوثائق االجتماععلى األول  المرفق حتويوی.  الشؤون الختامیة) 8(و
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 من النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف، أبلغت األمانة األمم المتحدة ووكاالتها 6قا للمادة طبو  -4
حتى   بعقد االجتماع المذكور،لیست طرفا في االتفاقیة وكذلك أي دولة ،المتخصصة والهیئة الدولیة للطاقة الذریة

  .ة مراقبینتتمكن من الحضور بصف
حكومیة أو غیر ال، سواء والوكاالت هذه الهیئات األمانة تخطرأ من النظام الداخلي، 7قا للمادة طبو  -5
رغبتها في ب قد أبلغت األمانة تكونو،  واستخدامه المستداملتنوع البیولوجياحفظ مجاالت مؤهلة في الحكومیة، ال

  وستتاح قائمة بهذه الهیئات إلى مؤتمر األطراف .مراقبینة صفاالجتماع، حتى تستطیع أن تكون ممثلة فیه بحضور 
  .للعلم

 لمؤتمر األطراف جزءا وزاریا رفیع المستوى ینظمه البلد المستضیف بالتشاور عاشرسیتضمن االجتماع الو  -6
غویا  في مركز نا2010تشرین األول / أكتوبر29 إلى 27وسیعقد الجزء الرفیع المستوى من .  بمع األمانة والمكت

فیه عدد تحدث یأن ، وفي الیابان وزیر البیئة   ومن المتوقع أن یفتتح الجزء الرفیع المستوى.للمؤتمرات بمدینة ناغویا
تشرین / أكتوبر26 و25وسیسبق االجتماع مؤتمر قمة المدن والتنوع البیولوجي یومي .  كبار المسؤولین اآلخرینمن 

 وسیعقد اجتماع لرؤساء الوكاالت المانحة .انات والتنوع البیولوجيأعضاء البرلمبشأن األول فضال عن اجتماع 
وسیعقد حوار .  تشرین األول وكذلك اجتماع للمانحین من القطاع الخاص/ أكتوبر26الثنائیة والمتعددة األطراف في 

معرض میسي ع تشرین األول بالتالزم م/ أكتوبر28 األعمال والتنوع البیولوجي مساء یوم قطاعرفیع المستوى بشأن 
  .(MESSE Nagoya)  بناغویاالصناعي التجاري

مشاریع المقررات المقترحة من تجمیعا لمختلف عناصر عد األمین التنفیذي أ، المتبعقا للعرف طبو  -7
وذلك لنظر أو التي أعدها األمین التنفیذي في ضوء المقررات والتوصیات السابقة، االجتماعات فیما بین الدورات، 

  .(UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2)طراف مؤتمر األ
 اإلقلیمیة التحضیریة  االجتماعاتیسبق االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف عقد، سالموارد المالیة ورهنا بتوافر  -8

  وسیعقد أول منتدى .2010تشرین األول / أكتوبر17 یومالكاریبي البحر  وآسیا وأمریكا الالتینیة ومنطقة ،ألفریقیا
  .تشرین األول/ أكتوبر18 بشأن التنوع البیولوجي من أجل التنمیة في 77لمجموعة الـ

تشرین / أكتوبر14الخمیس،  یوم من صباحل المشاركین في مكان عقد االجتماع في التاسعة ییبدأ تسجوس  -9
ي متاحة معلومات عن الترتیبات اإلداریة لالجتماع، وه" معلومات للمشاركین"وترد في الوثیقة بعنوان .  2010األول 

  .ي لألمانةشبكعلى الموقع ال

     الشؤون التنظیمیة-أوال 
وتــرتبط هــذه البنــود .  ابع اإلجرائــي جــدول األعمــال المؤقــت البنــود الفرعیــة ذات الطــمــن األول قــسمیتــضمن ال  -10

  .مراسمهو هوتشغیلبتنظیم االجتماع 

  افتتاح االجتماع   1-1البند 
 یوم صباحمن في الساعة العاشرة   أو من یمثله، لمؤتمر األطرافتاسعالاالجتماع رئیس االجتماع سیفتتح   -11

  .2010تشرین األول /أكتوبر 18 اإلثنین
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 والسلطات الیابانیستمع مؤتمر األطراف في جلسته االفتتاحیة إلى كلمات ترحیب من ممثلي حكومة سو  -12
  . في المدینة المستضیفةالمحلیة

 على القضایا الرئیسیة المطروحة أمام مؤتمر لقي الضوء االجتماع ویمأماسیتحدث األمین التنفیذي و  -13
  .األطراف

  انتخاب أعضاء المكتب   2-1البند 
  انتخاب الرئیس

بلد  انتخاب ممثل ال، في الجلسة االفتتاحیة، لمؤتمر األطرافتاسعمن المتوقع أن یطلب رئیس االجتماع ال  -14
 وتنتهي بانتخاب ا بعد انتخابه في االجتماع العاشرة الرئیس فوروالیة مدأ وتبد.  عاشر لالجتماع الا رئیسالمستضیف

  .شرحادي عاالجتماع الخلیفة له في 
  بخالف الرئیسالمكتب أعضاء انتخاب 

سیتم ، )5/20تعدیلها في المقرر و 1/1 ها في المقرراعتمادحسب ( من النظام الداخلي 21قا للمادة طب  -15
 من بین ممثلي ینتخبون المقرر، ومهام أحدهم تولىرئیس، یللانتخاب عشرة نواب یس، الرئانتخاب باإلضافة إلى 

 لمؤتمر األطراف وتنتهي عاشرال جتماعالة والیة نواب الرئیس عند اختتام امدتبدأ و.  ة في االجتماعوجودماألطراف ال
، في كان قد انتخب مر األطرافوتجدر اإلشارة إلى أن مؤت.  ر لمؤتمر األطرافحادي عشعند اختتام االجتماع ال

كمبودیا، وجزر :  من البلدان التالیةعاشرة والیتهم باختتام االجتماع المدرئیس تنتهي للة نواب عشر اجتماعه التاسع،
 المجموعات اإلقلیمیة علىو.   وأوكرانیا،كوك، وهایتي، ومالوي، والمكسیك، وصربیا، والسودان، والسوید، وسویسرا

سیسمح بحضور األعضاء المنتخبة حدیثا في المكتب اجتماعات ، إذ أن ذلك الجتماعافتتاح ا عند تقدیم ترشیحاتها
 بین بشكل سلس االنتقال، بصفة مراقبین، من أجل ضمان  للمؤتمرالمكتب التي ستعقد خالل االجتماع الحالي

  .األعضاء المغادرین واألعضاء الجدد
   األخرىانتخاب أعضاء الهیئات الفرعیة واالجتماعات

 كل تتولىكل هیئة فرعیة، بینما رئیس مؤتمر األطراف ینتخب  من النظام الداخلي على أن 26تنص المادة   -16
ي هذا االجتماع، أن ینتخب مؤتمر األطراف رئیس ولذلك، یجب ف.  مسؤولیة انتخاب أعضاء مكتبهاهیئة فرعیة 

 عشر ينهایة االجتماع الحادتنتهي بة خدمة لرئاسة احتماعاتها لمدالهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة 
االجتماع األول :  التالیةاإلقلیمیة المجموعات إلىالرؤساء السابق انتخابهم للهیئة الفرعیة ینتمي و.  لمؤتمر األطراف

الهادئ؛ المحیط  آسیا و– ن الثالث والرابعااالجتماعو؛  أخرىبلدان أوروبا الغربیة و–االجتماع الثاني و أفریقیا؛ –
 مجموعة –ن السابع والثامن ااالجتماعوالكاریبي؛ البحر منطقة  أمریكا الالتینیة و–ن الخامس والسادس ااالجتماعو

 أوروبا الغربیة –ن الحادي عشر والثاني عشر ااالجتماعو أفریقیا؛ –ن التاسع والعاشر ااالجتماعو؛ وسط وشرق أوروبا
 أمریكا الالتینیة ومنطقة –؛ واالجتماع الرابع عشر  آسیا والمحیط الهادئ–اع الثالث عشراالجتمو؛  أخرىبلدانو

  .البحر الكاریبي
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     إقرار جدول األعمال 3-1البند 
وقد أعده األمین . (UNEP/CBD/COP/10/1)عمال المؤقت األجدول على األطراف مؤتمر وافق مكتب   -17

 من المكتب، ومع مراعاة برنامج العمل إرشاداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف، ب من النظام الد8التنفیذي وفقا للمادة 
 والمقررات ،8/10د في المرفق الثاني بالمقرر الوارو ،2010 عامالمتعدد السنوات المنقح لمؤتمر األطراف حتى 
  .األخرى ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف

 تنظیم العمل    4-1البند 

ویتضمن المرفق الثاني أدناه جدوال .  المتبع، قد یرغب مؤتمر األطراف في إنشاء فریقین عاملینوفقا للعرف   -18
  وفي حالة إنشاء فریقین عاملین، .للمسؤولیات بین الجلسة العامة والفریقین العاملینمقترحا زمنیا مقترحا وتقسیما 

  .یجب أن ینتخب مؤتمر األطراف رئیسا لكل فریق عامل
النظــام  بــشأن ، مــن جــدول األعمــال3 البنــد لمعالجــةفریــق اتــصال فــي إنــشاء  الجلــسة العامــة أیــضا وقــد ترغــب  -19

ة الرئیسین المشاركین للفریق العامـل المفتـوح العـضویة المخـصص للحـصول تحت قیادالدولي للحصول وتقاسم المنافع، 
  .وتقاسم المنافع

 مـن جـدول األعمـال 7 البنـد لمعالجـةمعنـي بالمیزانیـة  فریـق اتـصال فـي إنـشاء الجلسة العامة أیـضا وقد ترغب  -20
  .2012-2011بشأن إدارة االتفاقیة ومیزانیة برنامج العمل لفترة السنتین 

لجلـسات ل تـوفرولـن  .  فقـطجلستي الصباح وبعد الظهر فيعاملین اللفریقین ل الترجمة الفوریة ستوفر خدماتو  -21
  .المسائیة

  ض الممثلین تقریر عن أوراق تفوی   5-1البند 
  لمؤتمر األطراف عاشر االجتماع الفي

  : من النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف على ما یلي18تنص المادة   -22
 األمـین التنفیـذي لمــؤتمر إلـى تفـویض الممثلـین وأسـماء الممثلـین المنـاوبین والمستـشارین تقـدم وثـائق" 

وأي تغییــر  .  افتتــاح االجتمــاعمــن ســاعة 24 أقــصاهاألطــراف أو ممثــل األمــین التنفیــذي فــي موعــد 
وتـصدر وثـائق التفـویض  . الحق في تكوین الوفد یجب أیضا عرضه على األمین التنفیـذي أو ممثلـه

مــن ســلطة مختــصة فــي حالــة منظمــة إقلیمیــة   أو،مــن رئــیس الدولــة أو الحكومــة أو وزیــر الخارجیــة
  ".للتكامل االقتصادي

األطـراف للبـت  مـؤتمرإلـى  تقریره قدممكتب أي اجتماع وثائق التفویض ویفحص ی "على أن 19وتنص المادة   -23
  ".فیه
علـــى نقـــاط االتـــصال األمـــین التنفیـــذي  وزع ،18دة مـــا مـــساعدة األطـــراف علـــى الوفـــاء بمتطلبـــات الومـــن أجـــل  -24

ر اإلخطــار رقــم انظــ ( االجتمــاعإلــىعینــة مــن الــشكل المطلــوب لوثــائق التفــویض المناســبة مــع كتــاب الــدعوة الوطنیــة 
 المرســل إلــى جمیــع نقــاط االتــصال وكــذلك إلــى البعثــات والــسفارات فــي 2009أیلــول / ســبتمبر1خ المــؤر 2009-107

  .)نیویورك ونیروبي وجنیف
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  . المكتبمن تقریر وثائق التفویض المقدم بحث واعتماد إلىسیدعى مؤتمر األطراف و  -25

    القضایا المعلقة 6-1البند 
 وذلــك باســتثناء، 1/1 المقــرر فــي الجتماعاتــه النظــام الــداخلي ،ه األولجتماعــ األطــراف، فــي ااعتمــد مــؤتمر  -26

 فــي هــذه القــضیة المعلقــة وقــد نظــر مــؤتمر األطــراف فــي  .یــةجوهر المتعلقــة باتخــاذ مقــررات ،40 المــادة مــن 1الفقــرة 
 فـي اآلراء بـشأن توافـق إلـىم التوصـل وفي االجتماع الثالـث، تـ . ا له قاطع حلإلىصل توالحقة دون أن یال هاجتماعات

  .ا، ولكن لیس كلهأقواسالنص الموضوع بین  أجزاء بعض
 التفاقیــــة التنـــــوع اإلســـــتئماني الــــصندوق إلدارة اعتمـــــد مــــؤتمر األطــــراف القواعـــــد المالیــــة ،1/6 المقــــرر فــــيو  -27

 قـسمةلجـدول األنـصبة  تعـالج 4فـالفقرة  .  مـن تلـك القواعـد نـصوصا بـین أقـواس16 و4الفقرتـان تتـضمن و . البیولوجي
 . اإلسـتئماني مقـررات بـشأن الـصندوق عتماد ا16 الفقرة وتعالج . اإلستئمانيلصندوق في ا األطراف اشتراكاتحصص 

ظـل یولـذا  .  أي اتفـاقإلـىل توصـدون البـ فـي اجتماعـات الحقـة لمـؤتمر األطـراف، ولكـن تین الفقرهاتین  فينظرتم الو
  .بین أقواس النص

رجـاء  لمـؤتمر األطـراف، فمـن المقتـرح إعاشـرحـل هـذه المـسألة فـي االجتمـاع الت  كان من غیر المتوقع أنولما  -28
  .النظر فیها إلى اجتماع قادم

   لمؤتمر األطرافحادي عشر   موعد ومكان انعقاد االجتماع ال7-1البند 
ل اجتمــاع عــادي تــاریخ انعقــاد  مــن نظامــه الــداخلي، یقــرر مــؤتمر األطــراف فــي كــ4 مــن المــادة 2وفقــا للفقــرة   -29

  .االجتماع العادي القادم ومدته
عقـد االجتماعـات العادیـة بمـا یـسمح ب نظامه الداخلي من 4 المادة قرر المؤتمر تعدیل ،في اجتماعه الخامسو  -30

العادیـة  وفي اجتماعه الثامن، قرر مؤتمر األطراف أن یحـتفظ بـوتیرة عقـد اجتماعاتـه . كل سنتینمرة لمؤتمر األطراف 
  .2010 العاشر في سنة هحتى اجتماع

 اجتماعــات مــؤتمر األطــراف فــي مقــر األمانــة، مــا لــم یقــرر عقــد النظــام الــداخلي علــى مــن 3 تــنص المــادةو  -31
  .شاور مع األطراف بالتمناسبة ترتیبات أخرى األمانة تتخذ أو ما لم ، ذلكخالفمؤتمر األطراف 

 أنهـا تنـوي أن تعـرض استـضافة هنـد أعلنـت حكومـة ال، لمـؤتمر األطـرافرحـادي عـشاالجتماع البفیما یتعلق و  -32
، ألطــراف فــي بروتوكــول قرطاجنــة للــسالمة األحیائیــةل سادس واالجتمــاع الــ لمــؤتمر األطــرافحــادي عــشراالجتمــاع ال

توقیـع وافق الـذكرى العـشرین العتمـاد االتفاقیـة وفـتح بـاب الی سـ2012 عـاموتجـدر مالحظـة أن   .2012وذلك في عـام 
  .1992حزیران /علیها في مؤتمر قمة األرض األول المنعقد في ریو دي جانیرو في یونیو

 لمـؤتمر حـادي عـشراالجتمـاع الانعقـاد مكـان موعد و إصدار مقرر بشأن سیتطلب األمر ، هذا البندفي إطارو  -33
ـــــــــــي .األطـــــــــــراف ـــــــــــرر ف ـــــــــــرد مـــــــــــشروع مق ـــــــــــذي أعـــــــــــده  وی ـــــــــــررات ال ـــــــــــع لمـــــــــــشاریع المق ـــــــــــذي  األمـــــــــــین التالتجمی نفی

(UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2).  
لبلـد المستـضیف الجتماعـات مـؤتمر األطـراف، تـشجع اتحدیـد القیـام فـي وقـت مبكـر بمع مراعـاة الحاجـة إلـى و  -34

وفـــي هـــذا .   علـــى التـــواریخ الممكنـــة عـــشر واالتفـــاقثـــانيجتماعهـــا الالاألطـــراف علـــى تحدیـــد دولـــة مستـــضیفة محتملـــة 
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مـن ) أ(3-4ر األطـراف سـینظر فـي وتیـرة انعقـاد اجتماعاتـه المـستقبلة فـي إطـار البنـد ینبغي مالحظة أن مـؤتم الصدد،
  .جدول األعمال

  النظر في التقاریر   -ثانیا 
 لالجتمـاع قلیمیـةاإل التحـضیریةتقـدیم تقـاریر االجتماعـات علـى  من جدول األعمال المؤقـت الثاني القسم ینص  -35
تقریـــر مرفـــق البیئـــة  وات مـــا بـــین الـــدورات التـــي عقـــدتها الهیئـــات الفرعیـــة؛تقـــاریر اجتماعـــ و لمـــؤتمر األطـــراف؛عاشـــرال

  . لالتفاقیةاإلستئمانيمیزانیة الصندوق عن  االتفاقیة وإدارةاألمین التنفیذي عن  وتقریر العالمیة؛
 عـن عیة الناشـئةوضـوأن القـضایا المبـ مالفهـ أسـاس على ، علما بالتقاریراإلحاطةإلى  مؤتمر األطراف یدعىو  -36

التوصــیات أیــضا ســوف تــنعكس و .  تحــت بنــد جــدول األعمــال المتــصل بهــا، كمــا هــو مبــین أدنــاهســتبحث تلــك التقــاریر
  .عده األمین التنفیذيأ الذي (UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2)الواردة في التقاریر في تجمیع مشاریع المقررات 

  بین الدوراتماعات المعقودة تقاریر االجت  1-2البند 
  اإلقلیمیة واالجتماعات التحضیریةیئات الفرعیة لله

بـــین الـــدورات  الـــرئیس مـــؤتمر األطـــراف باجتماعـــات الهیئـــات الفرعیـــة المنعقـــدة خطرفـــي إطـــار هـــذا البنـــد، ســـی  -37
ــ الفهــم أســاسعلــى  ،وبتقاریرهــا  تحــت بنــد جــدول األعمــال ســتبحثعیة الناشــئة عــن تلــك التقــاریر وضــالقــضایا الموأن ب

تقاریر االجتماع السادس للفریق المفتوح العضویة العامـل بـین الـدورات المخـصص :   وتشمل هذه القضایا.االمتصل به
؛ واالجتمــاع الرابــع عــشر للهیئــة الفرعیــة للمــشورة (UNEP/CBD/COP/10/2)واألحكــام ذات الــصلة ) ي(8لتنفیــذ المــادة 

اع الثالــــــث للفریــــــق العامــــــل المفتــــــوح العــــــضویة ؛ واالجتمــــــ(UNEP/CBD/COP/10/3)العلمیــــــة والتقنیــــــة والتكنولوجیــــــة 
  .(UNEP/CBD/COP/10/4)المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة 

اســـم المنـــافع، شاركان للفریـــق العامـــل المفتـــوح العـــضویة المخـــصص للحـــصول وتقن المـــوســـوف یـــدعى الرئیـــسا  -38
الــسابع  ات تقریــر عــن نتــائج االجتماعــ مــن كولومبیــا والــسید تیمــوثي هــودجز مــن كنــدا، إلــى تقــدیمالــسید فرنانــدو كــازاس

 UNEP/CBD/COP/10/5/Add.1 وUNEP/CBD/COP/10/5(  للفریـــــــــــــــــــــــــــق العامـــــــــــــــــــــــــــلوالثـــــــــــــــــــــــــــامن والتاســـــــــــــــــــــــــــع
أن القــضایا الموضــوعیة بــ، علــى أســاس الفهــم )UNEP/CBD/COP/10/5/Add.3 وUNEP/CBD/COP/10/5/Add.2و

  . من جدول األعمال3 البند ستبحث تحتالناشئة عن هذه االجتماعات 
 رر عقــدهاقــقــد ترغــب المجموعــات اإلقلیمیــة فــي إبــالغ مــؤتمر األطــراف بنتــائج االجتماعــات التحــضیریة المو  -39

  . لمؤتمر األطرافعاشرمباشرة قبل االجتماع ال

     تقریر مرفق البیئة العالمیة2-2البند 
ــ  -40 طــراف ومجلــس  مــن مــذكرة التفــاهم بــین مــؤتمر األ1-3 مــن اتفاقیــة التنــوع البیولــوجي والفقــرة 21ا للمــادة طبق

  .(UNEP/CBD/COP/10/6)العالمیة مرفق البیئة مقدم من ، سیكون أمام مؤتمر األطراف تقریر مرفق البیئة العالمیة
ــالتقریر، یــدعى مــؤتمر األطــراف إلــى اإلحاطــة علمــا فــي إطــار هــذا البنــد، و  -41 علــى أســاس الفهــم بــأن القــضایا ب
  . من جدول األعمال10-4 البند ستبحث تحتالناشئة عنه عیة وضالمو
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  تقریر األمین التنفیذي عن إدارة االتفاقیة   3-2البند 
  ةوعن میزانیة الصندوق اإلستئماني لالتفاقی

أمــــام مــــؤتمر األطــــراف تقریــــر األمــــین التنفیــــذي عــــن إدارة االتفاقیــــة ومیزانیــــة الــــصنادیق اإلســــتئمانیة كون یســــ  -42
ـــة  ـــه) Add.1 و (UNEP/CBD/COP/10/7لالتفاقی ـــى و  .للنظـــر فی اإلحاطـــة علمـــا بـــالتقریر یـــدعى مـــؤتمر األطـــراف إل

جــدول األعمــال بــشأن میزانیــة برنــامج العمــل لفتــرة  مــن 7 النظــر فــي البنــد لــدىة فیــه لمتــضمنلمعلومــات ااالهتــداء باو
  .2012-2011السنتین 

، سیكون أمام مؤتمر األطراف أیـضا، كوثیقـة إعالمیـة، 9/34 من مقرره 23 في الفقرة ةمذكور الدعوةلبا عمالو  -43
ن بـشأالمـستقل مراجعـي حـسابات األمـم المتحـدة مجلـس یعـرض حالـة تنفیـذ التوصـیات الرئیـسیة الـواردة فـي تقریـر تقریر 

 وســیكون أمــام مــؤتمر األطــراف أیــضا تقریــر مراجعــة الحــسابات لعــام.  2009 فــي عــام جــرتي تــ المراجعــة الحــسابات
2010.  

 إلعـداد المیزانیـة ، وذلكمن المقترح إنشاء فریق اتصال معني بالمیزانیةف، سابق في العرف المتبعال تمشیا معو  -44
لإلرشادات المتعلقة بتحدید األولویـات لتخـصیص المـوارد المالیـة التـي   ووفقا .ادهاالتي ستقدم إلى الجلسة العامة العتم
، المرفق األول، سیدعى فریـق االتـصال المعنـي بالمیزانیـة إلـى تقـدیم نتائجـه 8/10اعتمدها مؤتمر األطراف في المقرر 

  . االجتماع منمدةصف تنمإلى الجلسة العامة لمؤتمر األطراف في 

  ول وتقاسم المنافعالحص   -ثالثا 
  الحصول وتقاسم المنافع  - 3البند 

ق العامل المفتوح العضویة المخصص للحصول ی، عقد الفر9/12 مؤتمر األطراف في المقرر طبقا لقرار  -45
ثالثة اجتماعات قبل االجتماع العاشر لمؤتمر ) الفریق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع(وتقاسم المنافع 

 قبل االجتماع العاشر ٕوابرامه أجل االنتهاء من إعداد النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع األطراف من
  . ألف8/4 دال و7/19تمر األطراف، وفقا للمقررین ؤلم

، واجتماعه 2009نیسان / أبریل9 إلى 2وعقد الفریق العامل اجتماعه السابع في باریس، في الفترة من   -46
، والجزء األول من اجتماعه التاسع في 2009تشرین الثاني / نوفمبر15 إلى 9، في الفترة من الـالثامن في مونتری

جتماع األخیر مشاورات أقالیمیة غیر وسبق اال. 2010آذار / مارس28 إلى 22كالي، بكولومبیا، في الفترة من 
قاریر كل من هذه االجتماعات وتتاح ت. 2010آذار / مارس18 إلى 16رسمیة مع الرئیسین المشاركین في الفترة من 
 UNEP/CBD/COP/10/5/Add.2 وUNEP/CBD/COP/10/5/Add.1(لالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف 

  . من جدول األعمال1-2وستقدم تحت البند ) UNEP/CBD/COP/10/5/Add.3و
، في كالي، 2010آذار / مارس28ووافق الفریق العامل، في اختتام الجزء األول من اجتماعه التاسع في   -47

  بصفته المرفق األولئیسین المشاركین بتقریر االجتماعبكولومبیا، على إرفاق مشروع البروتوكول المقدم من الر
(UNEP/CBD/COP/10/5/Add.3) ،ویعكس جهود الرئیسین المشاركین یخضع للتفاوضأن النص لم ب مع التوضیح ،

في إدخال تعدیالت أو إضافات أخرى على األطراف لصیاغة عناصر مشروع البروتوكول، وهو ال یخل بحقوق 
 المؤرخ 066-2010على جمیع األطراف، في اإلخطار رقم نص مشروع البروتوكول ووزع األمین التنفیذي . النص
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 جبأن نص أي بروتوكول مقترح یب تقتضي من االتفاقیة التي 28 من المادة 3، وفقا للفقرة 2010نیسان / أبریل8
اف المتعاقدة في غضون ستة أشهر على األقل قبل انعقاد االجتماع الذي سیعرض فیه االقتراح إرساله إلى األطر

  .العتماده
 ،ال في وقت الحقـ واستئناف االجتماع في مونتری،ووافق الفریق العامل أیضا على تعلیق اجتماعه التاسع  -48

وبناء علیه، استأنف . زء األول من اجتماعهعلى أساس المشروع المرفق بتقریر الجمن أجل االنتهاء من المفاوضات 
، وسبقه یومان من المشاورات غیر 2010تموز / یولیو16 إلى 10الفریق العامل اجتماعه التاسع في مونتریـال من 

 واستعرض الفریق العامل نص مشروع .UNEP/CBD/COP/10/5/Add.4ویتاح تقریره في الوثیقة . الرسمیة
لمجموعة األقالیمیة للتفاوض تشرین األول، تسبقها دورة ل/ورة مستأنفة أخرى في أكتوبرالبروتوكول ووافق على عقد د

  .(UNEP/CBD/COP/10/5)ي لالجتماع التاسع إلى مؤتمر األطراف ختاموسیتاح التقریر ال. أیلول/بتمبرفي س
وكول بشأن ذه المعلومات األساسیة، یدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في اعتماد البروتهوفي ضوء   -49

وقد یرغب . ادا إلى النص الذي أعده الفریق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافعنالحصول وتقاسم المنافع است
  . دخول البروتوكول حیز النفاذالتي تسبقأن یقرر الترتیبات في مؤتمر األطراف أیضا، عند البت في هذه المسألة، 

  ولدعم التنفیذ لتقدم المحرزستراتیجیة لتقییم ا   القضایا اال-رابعا 
، واستعراض 2010التقدم المحرز نحو هدف التنوع البیولوجي لعام   1-4البند 

  التقاریر الوطنیة ونشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي
 مر، سینظر مؤت7/31 بموجب المقرر معد وبرنامج العمل المتعدد السنوات ال23من المادة ) أ(4ا للفقرة طبقو  -50

ألطراف في التقدم المحرز في تنفیذ االتفاقیة وخطتها االستراتیجیة، بما في ذلك التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف ا
وسیجرى هذا االستعراض على أساس التقاریر الوطنیة الرابعة، والطبعة الثالثة من نشرة . 2010التنوع البیولوجي لعام 

ت ذات الصلة الصادرة عن االجتماع الرابع عشر للهیئة الفرعیة للمشورة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي، والتوصیا
  . وعن االجتماع الثالث للفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة،العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة

. 2009 آذار/ مارس30 تقاریرها الوطنیة الرابعة في تقدم، أن 8/14وكان على األطراف، بموجب المقرر   -51
 وتقدم الوثیقة.  تقریرا من التقاریر الوطنیة الرابعة150، استلمت األمانة 2010حزیران /وحتى نهایة یونیو

UNEP/CBD/COP/10/8عن تنفیذ الخطة االستراتیجیة والتقدم المحرز نحو بلوغ هدف التنوع البیولوجي ا مرحلیا تقریر 
ل ذلك الوثیقة ّویكم. تقاریر الوطنیة الرابعةفي الالواردة ، مع االستعانة بالمعلومات 2010لعام 

UNEP/CBD/COP/10/8/INF/2 التقاریر الوطنیة الرابعةالواردة في لمعلومات ل التي تقدم تجمیعا محدثا.  
التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي نشرة إعداد الطبعة الثالثة من األطراف ، قرر مؤتمر 8/14وفي المقرر   -52

 الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة إلرشادات األخرى المقدمة من مكتب ووفقا لهذا المقرر وا.2010للنشر خالل عام 
الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع رسمیا والتقنیة والتكنولوجیة، ومكتب مؤتمر األطراف، أطلقت 

بة افتتاح االجتماع الرابع عشر للهیئة ، بمناس2010أیار / مایو10، بجمیع لغات األمم المتحدة، في جيالبیولو
. لى نقاط االتصال التابعة التفاقیة التنوع البیولوجيعوزعت مباشرة كما . الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة

  باستخدام مؤشرات2010وتستند الطبعة الثالثة من النشرة إلى نتائج أعمال تتبع التقدم المحرز نحو بلوغ هدف عام 
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 اقتصادیات ودراسة، تصوراته المستقبلیةلوجي والدراسات العلمیة عن حالة واتجاهات التنوع البیولوجي ووالتنوع البی
وتمشیا مع طلب من الهیئة . ، والمعلومات من التقاریر الوطنیة الثالثة والرابعةالنظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي
وزع الملخص التنفیذي الذي یحتوي على الرسائل الرئیسیة في الطبعة نولوجیة، الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتك

. (UNEP/CBD/COP/10/8/Add.1)ع البیولوجي بجمیع لغات األمم المتحدة والثالثة من نشرة التوقعات العالمیة للتن
جیة الطبعة الثالثة من نشرة في اجتماعها الرابع عشر، استعرضت الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوو

  1).14/7التوصیة (التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي وآثارها على تنفیذ االتفاقیة في المستقبل 
واستنادا إلى تقریر مرحلي أعده األمین التنفیذي ، )2الفقرة  (8/9وتمشیا مع المقرر   -53

)UNEP/CBD/WGRI/3/2والذي تم تحدیثه وتلخیصه في الوثیقة ، UNEP/CBD/COP/10/8( استعرض الفریق ،
ما في ذلك بالمحرز في تنفیذ االتفاقیة،  في اجتماعه الثالث، التقدم ،اقیةالعامل المعني باستعراض تنفیذ االتف

، التي 3/1، واعتمد التوصیة 2010-2002 من الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة للفترة 4 و1استعراض متعمق للغایتین 
  .ة أمور، على توصیات لبناء القدرات من أجل دعم تنفیذ االتفاقیة في المستقبلتحتوي، ضمن جمل

إدماج التنوع البیولوجي في  الحاجة إلىونظر الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة أیضا في   -54
درات في مجال تعمیم  التي تحتوي على اقتراحات لبناء الق3/3 وأعد التوصیة ،القضاء على الفقر والتنمیةبرامج 

  .التنوع البیولوجي من أجل التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر
، یدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في التوصیات التالیة، المذكورة  من جدول األعمالوفي إطار هذا البند  -55

  :UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2في الوثیقة 
الطبعة الثالثة من (ة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة  الصادرة عن الهیئة الفرعی14/7التوصیة   )أ(

  ؛) تنفیذ االتفاقیة في المستقبلوآثارها علىنشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي 
تنفیذ االتفاقیة والخطة ( الصادرة عن الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة 3/1التوصیة   )ب(
  ؛)االستراتیجیة
إدماج التنوع البیولوجي ( الصادرة عن الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة 3/3التوصیة   )ج(

  .)في القضاء على الفقر والتنمیة

  الخطة االستراتیجیة المنقحة، وهدف التنوع البیولوجي ومؤشراته  2-4البند 
 في اعتماد خطة ،جتماعه العاشر في ا،، یتوقع أن ینظر مؤتمر األطراف9/9 المقرر وعمال بأحكام  -56

لفریق العامل المعني الجتماع الثالث لاستراتیجیة منقحة ومحدثة لالتفاقیة، استنادا إلى التوصیة الصادرة عن ا
 أجري الذي ، لألهداف والمؤشرات ذات الصلة، مع مراعاة أیضا االستعراض العلمي والتقنينفیذ االتفاقیةباستعراض ت

وقد أعد األمین التنفیذي المقترحات . ة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیةعشر للهیئة الفرعیة للمشورفي االجتماع الرابع 
 ، ضمن جملة أمور،اشتملت، 9/9 المقرر طبقا ألحكامالمقدمة إلى هذین االجتماعین بعد إجراء عملیة تحضیریة 

                                                           
عات العالمیة للتنوع البیولوجي لتقدیم استعراض عن التقدم المحرز نحو بلوغ یرد اقتراح بإعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوق   1

 من 2-4نظر فیه تحت البند ُ الصادرة عن الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة، لكي ی3/5، في التوصیة 2020أهداف عام 
 .جدول األعمال
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 حلقة عمل استشاریة غیر رسمیة 20 منظمة وأكثر من 20 طرفا و42 تعلیقا من التعلیقات المقدمة من 50 على
(UNEP/CBD/WGRI/3/3/Add.1) .طة االستراتیجیة من التحلیل خوتستمد المعلومات األساسیة واألساس المنطقي لل

  .الوارد في الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي
لوجیة، في اجتماعها الرابع عشر، فحصا للغایات وأجرت الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنو  -57

 على 2010وتعدیلها المحتمل للفترة بعد عام ) وما یرتبط بها من مؤشرات(واألهداف الموجهة نحو تحقیق نتائج فعلیة 
وأعدت الهیئة الفرعیة بعض المساهمات بخصوص المهمة المقترحة . UNEP/CBD/SBSTTA/14/10أساس الوثیقة 

المرفق، ، UNEP/CBD/COP/10/3(رح وكل غایة من الغایات الخمس واألهداف العشرین المقترحة والبیان المقت
، مع مالحظة أن الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة سیستعین بهذه )، المرفق14/9والتوصیة 

عیة للمشورة العلمیة والتقنیة واستعرضت الهیئة الفر). ، القسم األول14/9التوصیة (المساهمات في اجتماعه الثالث 
 في ألهداف الفرعیة والمؤشرات الواردوالتكنولوجیة أیضا التقدم المحرز في رصد التنوع البیولوجي منذ اعتماد اإلطار ل

 الذي یحتوي على اقتراحات لنظر مؤتمر األطراف بخصوص 14/9 وأعدت القسم الثاني من التوصیة 7/30المقرر 
في المستقبل في إطار االتفاقیة واستخدام المؤشرات العالمیة، فضال عن إنشاء فریق من رصد التنوع البیولوجي 

  .الخبراء التقنیین المخصص لوضع مشورة أخرى بشأن هذه المسائل
 في اجتماعه الثالث الخطة االستراتیجیة المحدثة ،واستعرض الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة  -58

، مع مراعاة أیضا المساهمات السالفة الذكر المقدمة من الهیئة UNEP/CBD/WGRI/3/3ساس الوثیقة على أالمقترحة 
 نص لتوافق اآلراء بشأن األساس  علىویحتوي المشروع الذي أعده الفریق العامل. الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة

، والتنفیذ والرصد )رابعالقسم ال( المقترحة ، والغایات وعشرة من األهداف العشرین)القسم األول(المنطقي للخطة 
واقترح الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ ).  القسم السادس(وآلیات الدعم ، )خامسالقسم ال(واالستعراض والتقییم 

تبقیة وبشأن األهداف العشرة الم) القسم الثالث(والمهمة ، )القسم الثاني(االتفاقیة في اجتماعه الثالث خیارات للرؤیة 
لنظر مؤتمر األطراف وأعد الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة أیضا مشروع مقرر ). القسم الرابع(
التشدید على أن الخطة االستراتیجیة یجب أن ینظر إلیها  تموخالل اعتماد توصیة الفریق العامل، ). 3/5التوصیة (

  2.ضا بحشد الموارد وبروتوكول الحصول وتقاسم المنافعع نطاقا للمفاوضات المتعلقة أیسفي السیاق األو
 أعد األمین التنفیذي 3وتمشیا مع طلبات الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة والفریق العامل،  -59

األهداف أساسا منطقیا محدثا للغایات واألهداف المقترحة في الخطة االستراتیجیة في ضوء التغییرات في الغایات و
المقدمة من الهیئة الفرعیة والفریق العامل، فضال عن التعلیقات األخرى من األطراف والمراقبین 

(UNEP/CBD/COP/10/9).  

                                                           
شروع التوصیة ال تبین عدم االتفاق على المحتویات، بل تشیر إلى أن أن األقواس المضافة في بدایة ونهایة مالرئیس الحظ    2
تقریر  ( في سیاق حزمة أعرض من المفاوضات النهائي في الخطة االستراتیجیة في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف سیكونبحثال

، الفقرة UNEP/CBD/COP/10/4(الثالث الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة عن أعمال اجتماعه 
68.(  

 الصادرة عن الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ 3/5 الصادرة عن الهیئة الفرعیة والتوصیة 14/7انظر الحواشي بالتوصیة    3
 .االتفاقیة
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 یدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في التوصیات التالیة الواردة في ،من جدول األعمال وفي إطار هذا البند  -60
  :UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2الوثیقة 

) القسم الثاني(درة عن الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة،  الصا14/7التوصیة   )أ(
والنظر في التعدیالت ) وما یرتبط بها من مؤشرات(بحث الغایات واألهداف الموجهة نحو تحقیق نتائج فعلیة (

  ؛)2010المحتمل إدخالها علیها للفترة بعد عام 
تحدیث وتنقیح الخطة (مل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة  الصادرة عن الفریق العا3/5التوصیة   )ب(

  ؛)2010االستراتیجیة للفترة بعد عام 
وقد یرغب مؤتمر األطراف أیضا في اإلحاطة علما باألساس المنطقي المحدث للخطة االستراتیجیة المنقحة   -61

  .UNEP/CBD/COP/10/9الوارد في الوثیقة 
ة في االجتماع الثالث للفریق العامل المعني باستعراض التنفیذ، قد یرغب وتمشیا مع المقترحات المطروح  -62

الخطة " بصفتها 2020-2011مؤتمر األطراف في اإلشارة إلى الخطة االستراتیجیة المحدثة والمنقحة لالتفاقیة للفترة 
  ".االستراتیجیة أیتشي ناغویا

  2020-2011عقد األمم المتحدة للتنوع البیولوجي 
، أن تدعى 3/12اعه الثالث، في توصیته م الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة، في اجتاقترح  -63

  . عقد األمم المتحدة للتنوع البیولوجي2020-2011الجمعیة العامة لألمم المتحدة إلى النظر في إعالن الفترة 
ول األعمال، إلى النظر في التوصیة وبناء علیه، یدعى مؤتمر األطراف أیضا، في إطار هذا البند من جد  -64
-2011عقد األمم المتحدة للتنوع البیولوجي ( الصادرة عن الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة 3/12

  .UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2 في الوثیقة ة، الوارد)2020
  عملیات االتفاقیة وبرنامج العمل المتعدد السنوات  3-4البند 

 بشأن عملیات االتفاقیة، عددا من المسائل للنظر فیها في اجتماعه 9/29ر األطراف، في المقرر حدد مؤتم  -65
، )16-14الفقرات (، واستعراض المقررات وسحبها )3 و2الفقرتان ( بما في ذلك وتیرة انعقاد االجتماعات ،العاشر

وتمشیا . ر البند الحالي من جدول األعمالوتعالج هذه القضایا في إطا). 13-8الفقرات (والقضایا الجدیدة والناشئة 
، یتم النظر في وتیرة انعقاد االجتماعات مع برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف، وذلك 9/9مع المقرر 

وفي إطار هذا البند من .  الصادرة عن الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة3/6على أساس التوصیة 
ل، یدعى مؤتمر األطراف أیضا إلى النظر في التوصیات الصادرة عن الفریق العامل المعني باستعراض جدول األعما

 فضال )3/4التوصیة (والتفاعل بین العلوم والسیاسة  ) 3/7التوصیة (تنفیذ االتفاقیة بشأن التقاریر الوطنیة الخامسة 
قنیة والتكنولوجیة بشأن السبل والوسائل لتحسین فاعلیة عن التوصیة الصادرة عن الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والت

 أیضا االستعراض 9/29وبینما غطى المقرر ). 14/17التوصیة (الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة 
، سیتم )18الفقرة (جي والتنقیح الجاري للترتیبات اإلداریة بین برنامج األمم المتحدة للبیئة وأمانة اتفاقیة التنوع البیولو

  ).المسائل اإلداریة والمسائل المتعلقة بالمیزانیة(النظر في هذه المسألة في إطار البند سابعا من جدول األعمال 
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  برنامج العمل المتعدد السنوات بما فیه وتیرة   -ألف 
  انعقاد اجتماعات مؤتمر األطراف وتنظیم عمله

النظر في اجتماعه العاشر في برنامج العمل المتعدد ) 3الفقرة ( 9/9قرر مؤتمر األطراف، في المقرر   -66
 ووتیرة انعقاد االجتماعات بعد عام ، بما یتسق مع الخطة االستراتیجیة المحدثة والمنقحة2022-2010السنوات للفترة 

2010.  
، أعد 9/9قرر  المبموجبعد الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة، في اجتماعه الثالث، أو  -67

، وهي نفس الفترة بالنسبة 2020-2010قدم برنامج عمل متعدد السنوات للفترة تي تال) القسم األول (3/6التوصیة 
ادي عشر حوحددت التوصیة القضایا الواجب النظر فیها في االجتماعین ال. للخطة االستراتیجیة المحدثة والمنقحة

فریق العامل أي توصیات ملموسة بخصوص وتیرة انعقاد اجتماعات مؤتمر ولم یقدم ال. والثاني عشر لمؤتمر األطراف
األطراف، ولكنه اقترح بدال من ذلك أن یعالج مؤتمر األطراف هذه المسألة مرة أخرى في اجتماعه الحادي عشر أو 

ر الشامل للخیارات  من التحلیل المقدم في التقریاوطلب الفریق العامل إلى األمین التنفیذي أن یعد مزید. الثاني عشر
(UNEP/CBD/WGRI/3/11)لنظر مؤتمر ، لوتیرة انعقاد االجتماعات في المستقبل الذي أعده األمین التنفیذي 

 التقریر األصلي في الوثیقة ویرد. 9/29، وفقا للمقرر اعه العاشرماألطراف في اجت
UNEP/CBD/COP/10/10/Add.1 وتكمله معلومات أخرى في الوثیقة ،UNEP/CBD/COP/10/10 . وتحتوي الوثیقة

  .2012-2011األخیرة أیضا على جدول مؤقت لالجتماعات للفترة 
  :إلى ما یليویدعو مؤتمر األطراف في إطار هذا البند من جدول األعمال   -68

برنامج ( الصادرة عن الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة 3/6النظر في التوصیة   )أ(
، الوارد ) ووتیرة انعقاد اجتماعات مؤتمر األطراف وتنظیم عمله2020-2011السنوات لالتفاقیة للفترة العمل المتعدد 

  ؛UNEP/CBD/COP/10/10، مع مراعاة المعلومات المقدمة في الوثیقة UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2في الوثیقة 
الوثیقة في الوارد  2012-2011 علما بجدول االجتماعات المؤقت للفترة اإلحاطة  )ب(

UNEP/CBD/COP/10/10.  

  التقاریر الوطنیة الخامسة  –باء 

جتماعات العادیة التناوبیة لمؤتمر  االلنظر، یطلب إلى األطراف أن تقدم تقاریرها الوطنیة 5/19وفقا للمقرر   -69
جتماع الثاني عشر  للنظر فیها في االقرروبناء علیه، یتعین تقدیم التقاریر الوطنیة الخامسة في الموعد الم .األطراف

 تقدیم التقاریر الوطنیة الخامسة واعتماد المبادئ موعدومن المتوقع أن یقرر مؤتمر األطراف . لمؤتمر األطراف
 الصادرة عن الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة، وذلك 3/7 على أساس التوصیة ،التوجیهیة إلعدادها

  .تقاریرهاإلعطاء األطراف وقتا كافیا إلعداد 
وعلى أساس الخبرة في التقاریر الوطنیة الرابعة والتقاریر الوطنیة السابقة، أعد األمین التنفیذي مشروع مبادئ   -70

 الفریق أخذو). UNEP/CBD/WGRI/3/6/Add.1و UNEP/CBD/WGRI/3/6(توجیهیة للتقاریر الوطنیة الخامسة 
 وطلب إلى األمین ،المبادئ التوجیهیةمشروع علما بعه الثالث، العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة في اجتما

التنفیذي أن یواصل تطویر هذه المبادئ التوجیهیة، مع مراعاة اآلراء المعرب عنها في الفریق العامل والتعلیقات 



UNEP/CBD/COP/10/1/Add.1  
Page 13 
 

المبادئ ( UNEP/CBD/COP/10/11وبناء علیه، أعد األمین التنفیذي الوثیقة ). ، القسم األول3/7التوصیة (األخرى 
  .)التوجیهیة للتقاریر الوطنیة الخامسة

أقصى موعد  ك2014آذار / مارس13التي تقترح ) القسم الثاني (3/7ق العامل أیضا التوصیة یوأعد الفر  -71
تقدیم الدعم إلعدادها من جانب مرفق البیئة وتبین مدى ومحتویات التقاریر، مع طلب للتقاریر الوطنیة الخامسة، 

  .هیئات األخرىالعالمیة وال
  : ما یليویدعى مؤتمر األطراف في إطار هذا البند من جدول األعمال إلى  -72

 الصادرة عن الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة 3/7النظر في اعتماد التوصیة   )أ(
اردة في الوثیقة  الو)استعراض الخبرات والمقترحات المتعلقة بالتقاریر الوطنیة الخامسة: اإلبالغ الوطني(

UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2؛  
النظر في تأیید المبادئ التوجیهیة للتقاریر الوطنیة الخامسة الواردة في الوثیقة   )ب(

UNEP/CBD/COP/10/11.  

   في مجال التنوع البیولوجي تاالتفاعل بین العلوم والسیاس  –جیم 
  وخدمات النظام اإلیكولوجي ورفاه اإلنسان

لحاجة إلى معلومات علمیة محسنة، بالعالقة إلى مصالح من بینها اتفاقیة التنوع البیولوجي امع مالحظة   -73
 بغیة تعزیز دور الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة ،واالتفاقیات األخرى المتعلقة بالتنوع البیولوجي

، رحب مؤتمر األطراف، في مقرره التنوع البیولوجي بالتفاقیات األخرى المتعلقةلتابعة لاوالهیئات االستشاریة العلمیة 
 باالتفاق الذي أبرمه المدیر التنفیذي لبرنامج األمم المتحدة للبیئة بشأن عقد اجتماع حكومي دولي مخصص 9/15

 في مجال تالعلوم والسیاسل فعال منبر حكومي دولي إنشاءمفتوح العضویة ألصحاب المصلحة المتعددین للنظر في 
، وطلب إلى الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص م اإلیكولوجي ورفاه اإلنسانابیولوجي وخدمات النظالتنوع ال

 في ننتیجة االجتماع الحكومي الدولي وآثاره على تنفیذ ،الستعراض تنفیذ االتفاقیة أن ینظر في اجتماعه الثالث
نظر فیها في لیقدم توصیات إلى مؤتمر األطراف لاالتفاقیة وتنظیم عملها، بما في ذلك خطتها االستراتیجیة، وأن 

  .اجتماعه العاشر
، نتائج االجتماعین الحكومیین الدولیین ألصحاب المصلحة 3/4والحظ الفریق العامل، في توصیته   -74

 ، الموضوعحول هذا المنتدى البیئي الوزاري العالمي/مجلس اإلدارةالمتعددین المنعقدین حتى الیوم، ورحب بقرار 
ألصحاب المصلحة المتعددین، المنعقد في المخصص  الحكومي الدولي خیرجع المشاركة في االجتماع الثالث واألوش

بأن ینظر مؤتمر "وعالوة على ذلك، أوصى الفریق العامل . 2010حزیران /بوسان، بجمهوریة كوریا، في یونیو
لدولي ألصحاب المصلحة المتعددین  في نتائج االجتماع الثالث واألخیر الحكومي ا، في اجتماعه العاشر،األطراف

 واآلثار ام اإلیكولوجيالمخصص لمنبر حكومي دولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظ
" العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة الهیئة الفرعیة للمشورة، وبوجه خاص أعمال االتفاقیة المترتبة على تنفیذ وتنظیم عمل

  ).5الفقرة (
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وخلص االجتماع الثالث الحكومي الدولي المخصص ألصحاب المصلحة المتعددین إلى أن منبر حكومي   -75
في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي ینبغي إنشاؤه وتوصل إلى اتفاق بشأن للعلوم والسیاسات دولي 

ستین للجمعیة العامة لألمم  الدورة الخامسة والبدعوةوأوصى االجتماع أیضا . العناصر الرئیسیة في المنبر المقترح
ویرد تقریر اجتماع بوسان في المرفق . المتحدة إلى النظر في استنتاجاته وأن تتخذ اإلجراءات المناسبة إلنشاء المنبر

  .UNEP/CBD/COP/10/12بالوثیقة 
لث ویدعى مؤتمر األطراف، في إطار هذا البند من جدول األعمال، إلى النظر في نتیجة االجتماع الثا  -76
منبر حكومي دولي في مجال التنوع البیولوجي لمخصص لا الحكومي الدولي ألصحاب المصلحة المتعددین خیرواأل

وخدمات النظام اإلیكولوجي وآثاره على تنفیذ االتفاقیة وتنظیم عملها، وال سیما أعمال الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 
). 5الفقرة  (3/4ل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة في التوصیة والتقنیة والتكنولوجیة، حسبما أوصى الفریق العام

  .UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2ویرد مشروع المقرر في الوثیقة 
السبل والوسائل لتحسین فاعلیة الهیئة الفرعیة   -دال 

  للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة

كنولوجیة، في اجتماعها الرابع عشر، في السبل والوسائل نظرت الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والت  -77
ُوطرحت خیارات لنظر مؤتمر األطراف بشأن بعض . الموضوعهذا  بشأن 14/17لتحسین فاعلیتها وأعدت التوصیة 

نماذج التقاریر الطوعیة بشأن : القضایا التي تختص أیضا ببعض البنود الفرعیة األخرى لهذا البند من جدول األعمال
التفاقیات التابعة للهیئات العلمیة ع اماقتراح بعقد اجتماعات مشتركة و؛ )بالبند الفرعي (العلمیة والتقنیة قضایا ال

؛ وتحدیث طریقة التشغیل الموحدة، مع إمكانیة إدراج العالقة مع المنبر الحكومي الدولي )أالبند الفرعي (األخرى 
؛ وعدد اجتماعات الهیئة )جالبند الفرعي (نظام اإلیكولوجي في مجال التنوع البیولوجي وخدمات الللعلوم والسیاسات 

؛ فضال عن مسائل متعددة )أالبند الفرعي  (2012-2011الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة في الفترة 
والیة الهیئة لح زیدا من التوضیموطلبت الهیئة الفرعیة أیضا إلى مؤتمر األطراف أن یقدم  . تتعلق بالموارد المالیة

  .ة واإلرشاد الموجه إلى اآللیة المالیةیالنظر في الموارد المالفیما یتعلق بالفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة 
 أن یقدم تحلیال أیضا وطلبت الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة إلى األمین التنفیذي  -78

، لتحدید أوجه عدم االتساق المحتملة 8/10لصادرة عن مؤتمر األطراف، وال سیما المقرر للمقررات السابقة ا
أن هذه المسألة تتعلق بجمیع وبما . ه في االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافالستعراضواإلزدواجیة في التوصیات، 

  .UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2 في الوثیقة ت المطروحة أمام مؤتمر األطراف، فسوف تعالجالتوصیا
  :إلى ما یلي یدعى مؤتمر األطراف ،من جدول األعمال وفي إطار هذا البند  -79

السبل ( الصادرة عن الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة 14/14النظر في التوصیة   )أ(
وثیقة  حسبما ترد في ال)والوسائل لتحسین فاعلیة الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة

UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2؛  
والیة الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة فیما یتعلق بالنظر ل من التوضیح م مزیدتقدی  )ب(

  .في الموارد المالیة واإلرشاد الموجه إلى اآللیة المالیة
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  القضایا الجدیدة والناشئة  -هاء 

، طریقة التشغیل الموحدة للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة 9/29 استكمل مؤتمر األطراف، في المقرر  -80
بعناصر إضافیة، تشمل عملیة لتحدید القضایا الجدیدة والناشئة ذات ) 8/10المعتمدة من خالل المقرر (والتكنولوجیة 

ألطراف والمنظمات المعنیة إلى وبناء علیه، دعا األمین التنفیذي ا. الصلة بحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام
  . االقتراحاتكل تقدیم آرائها بشأن تجمیع ثمتقدیم اقتراحات 

واستعرضت الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة، في اجتماعها الرابع عشر، نتائج هذه   -81
 بتحمض المحیطات والضوضاء في ، التي تقترح النظر في بعض القضایا المتعلقة14/16العملیة وأعدت التوصیة 

 بدون الحاجة إلى إضافة هذه القضایا إلى جدول أعمال الهیئة الفرعیة ،ةجاریالمحیطات في سیاق برامج العمل ال
ق وقدمت الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة خیارات بخصوص تقدیم معلومات تتعل. كقضایا منفصلة

  .طبقة األوزون األرضیةة الجیولوجیة وآثار یة والهندسبالبیولوجیا التركیب
 الصادرة عن 14/7 یدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في التوصیة ،من جدول األعمال وفي إطار هذا البند  -82

، الواردة في الوثیقة )القضایا الجدیدة والناشئة(الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة 
UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2.  

  سحب المقررات  -واو 

مواصــلة اســتعراض وســحب المقــررات وعناصــر ، 9/29مقــرره القــسم الثالــث مــن قــرر مــؤتمر األطــراف، فــي   -83
ـــادي ســـحب المبـــادئ اإلرشـــادیة ، بعـــد ثمـــاني ســـنوات مـــن اعتمادهـــا، إذا كـــان األمـــر مناســـبا،المقـــررات  مـــع مراعـــاة تف

ــ  هجتماعــتوقیــت االســتعراض فــي االنظــر فــي وقــرر أیــضا إعــادة  .ذ أو تــدرج فــي مقــررات الحقــةوالمقــررات التــي لــم تنف
طلــب مــؤتمر األطــراف إلــى وفیمــا یتعلــق بــالمقررات الــصادرة عــن اجتماعیــه الخــامس والــسادس، ). 14الفقــرة (العاشــر 

أن یقــدم مقترحــات إلــى مــؤتمر األطــراف فــي اجتماعــه العاشــر بخــصوص ســحب المقــررات وعناصــر األمــین التنفیــذي 
  ).15الفقرة (المقررات 

 األطراف، والحكومات والمنظمات ، أبلغ األمین التنفیذي2010نیسان / أبریل9بموجب اإلخطار المؤرخ و  -84
ونظرت . واستلمت األمانة تعلیقات من الصین، واالتحاد األوروبي، والمكسیك والفلبین. الدولیة المعنیة بالمقترحات

 عند اإلقتضاء، في استعراضها الكامل للمقررات الصادرة عن مؤتمر تها،ٕاضافاألمانة بعنایة في جمیع التعلیقات و
ولتسهیل المراجعة، . UNEP/CBD/COP/10/INF/1 الخامس والسادس حسبما ترد في الوثیقة هاألطراف في اجتماعی

ات  للتعلیقتحاووتقدم الوثیقة أیضا شر.  المنطقي للمقترحات األصلیة التي طرحتها األمانةساستحدد الوثیقة األ
ب مقررات وعناصر مقررات حوتضمنت هذه التعلیقات مقترحات بعدم س. المقدمة من أربعة أطراف ردا على اإلخطار

اقترح أحد و.  مقترحات السحب المنقحة في مشروع المقررإلى هذه التعلیقات أضیفتووفقا للعرف المتبع، . معینة
.  االجتماع الخامس لمؤتمر األطرافالصادرة عن األطراف في تعلیقاته أیضا سحب عناصر إضافیة من المقررات

 ذلك في وثیقة االستعراض الشامل، وكذلك في القائمة المنقحة بمقترحات سحب المقررات في اإلشارة إلى توتم
  .UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2مشروع المقرر الوارد في الوثیقة 
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تماد المقترحات بشأن عى مؤتمر األطراف إلى استعراض واعد ی،من جدول األعمال وفي إطار هذا البند  -85
سحب المقررات وعناصر المقررات الصادرة عن اجتماعیه الخامس والسادس الواردة في الوثیقة 

UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2.  

  استراتیجیة لحشد الموارد  4-4البند 
اقیة للفترة اعتمد مؤتمر األطراف، في اجتماعه التاسع، استراتیجیة لحشد الموارد لدعم األهداف الثالثة لالتف  -86

  ). باء9/11المقرر  (2008-2015
 الموارد في اجتماعه حشداستعراض تنفیذ استراتیجیة  من ذلك المقرر، قرر مؤتمر األطراف 5وفي الفقرة   -87

وبناء علیه، أعد األمین التنفیذي الوثیقة . الضروریةالوثائق أن یعد األمین التنفیذي طلب إلى العاشر، و
UNEP/CBD/COP/10/13  من 14، بما یتمشى والفقرة 8 و6 و4 و3 و1مع التركیز على تنفیذ الغایات 

 من 15الفقرة (حات بتقاریر رصد عالمیة دوریة عن تنفیذ استراتیجیة حشد الموارد اویشمل ذلك اقتر. یةتراتیجساال
  ).االستراتیجیة

عضویة المخصص الستعراض الفریق العامل المفتوح ال باء، إلى 9/11وطلب مؤتمر األطراف، في المقرر   -88
األنشطة والمبادرات الملموسة لتحقیق الغایات االستراتیجیة ب قائمة ، في اجتماعه الثالث،تنفیذ االتفاقیة أن یعد

وتم ذلك على أساس التعلیقات ).  من المقرر8الفقرة  ( الموارد ومؤشرات لرصد تنفیذ االستراتیجیةحشدالستراتیجیة 
 وأعد .وتجمیع أعده األمین التنفیذي) أو المؤشرات/ا في ذلك التعلیقات على األهداف وبم(المستلمة من األطراف 
محددة  قطریة ات تنفیذاستراتیجیبشأن تحتوي على مقترحات ، وهي  الموضوعحول هذا 3/8الفریق العامل التوصیة 

ق على المؤشرات أو األهداف لرصد غیر أنه لم یتم االتفا. وقوائم بمجموعة من األنشطة والمبادرات الملموسة المحددة
  .تنفیذ االستراتیجیة

إلى الفریق العامل أن یحدد سلسلة من التوصیات بشأن الخیارات والسیاسات وطلب مؤتمر األطراف   -89
وتم ذلك مع مالحظة تقریر أعمال حلقة عمل دولیة بشأن ).  من المقرر9الفقرة  (بخصوص اآللیات المالیة اإلبتكاریة

 التي 3/9العامل التوصیة  وبناء علیه، أعد الفریق. (UNEP/CBD/WGRI/3/INF/5)لمالیة اإلبتكاریة اآللیات ا
  .تحتوي على نص موضوع بین قوسین بشأن بعض القضایا بما في ذلك آلیة التنمیة الخضراء المقترحة

اء من إعداد التوصیات وفي إطار هذا البند من جدول األعمال، یدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في االنته  -90
  :UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2التالیة واعتمادها، حسبما ترد في الوثیقة 

األنشطة والمبادرات ( الصادرة عن الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة 3/8التوصیة   )أ(
تیجیة الواردة في استراتیجیة حشد أو المؤشرات لبلوغ الغایات االسترا/الملموسة التي تشمل األهداف القابلة للقیاس و

 مع مراعاة أیضا مقترحات األمین التنفیذي بشأن تقاریر الرصد ،) وبشأن مؤشرات لرصد تنفیذ االستراتیجیةدالموار
  ؛UNEP/CBD/COP/10/13العالمیة الدوریة الواردة في الوثیقة 

خیارات السیاسات (التفاقیة  الصادرة عن الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ ا3/9التوصیة   )ب(
  ؛)بشأن اآللیات المالیة اإلبتكاریة

  .UNEP/CBD/COP/10/13التوصیات اإلضافیة التي أعدها األمین التنفیذي على أساس الوثیقة   )ج(
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  التعاون العلمي والتقني وآلیة غرفة تبادل المعلومات  5-4البند 
یجیة آللیة غرفة تبادل المعلومات وبرنامج عملها ، اعتمد مؤتمر األطراف خطة استرات8/11في المقرر   -91

 ، وذلك لنظرهذا المجالالتقدم المحرز في أن یعد تقریرا عن ، وطلب إلى األمین التنفیذي 2010-2005للفترة 
، األنشطة ذات 9/30 وباإلضافة إلى ذلك، أبرز مؤتمر األطراف، في المقرر .االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

التنفیذ الكامل للخطة لحقیقة أن  مع المراعاة التامةاألمین التنفیذي وطراف، والشركاء المعنیین، األولویة لأل
  . بالنسبة لألمانةبما في ذلك االستراتیجیة یعوقه القدرات والموارد المحدودة المتاحة على المستویین الوطني والعالمي،

اللجنة  بالتشاور مع (UNEP/CBD/COP/10/15)ا مرحلیا وفي إطار هذا البند، أعد األمین التنفیذي تقریر  -92
ویالحظ هذا التقریر أیضا التوصیات ذات الصلة بمواصلة . لیة غرفة تبادل المعلوماتاالستشاریة غیر الرسمیة آل

ة ثة والمنقحدتطویر آلیة غرفة تبادل المعلومات في التوصیات بشأن تنفیذ االتفاقیة وبشأن الخطة االستراتیجیة المح
  .2010لالتفاقیة للفترة بعد عام 

توصیات على ما یلزم من  وتقدیم UNEP/CBD/COP/10/15ویدعى مؤتمر األطراف إلى استعراض الوثیقة   -93
  .UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2 الوارد في الوثیقة ع المقررأساس مشرو

  نقل التكنولوجیة والتعاون فیها  6-4البند 
مبــــادرة "ین التنفیــــذي، فــــي اجتماعــــه الثــــامن، أن یستكــــشف إمكانیــــة إعــــداد طلــــب مــــؤتمر األطــــراف إلــــى األمــــ  -94

ونظــر مــؤتمر األطــراف  ). 15، الفقــرة 8/12المقــرر (مــع مراعــاة مبــادرة تكنولوجیــا المنــاخ " تكنولوجیــا التنــوع البیولــوجي
 السـتعراض تنفیـذ في هـذه المـسألة فـي اجتماعـه التاسـع، وطلـب إلـى الفریـق العامـل المفتـوح العـضویة المخـصصأیضا 

بالتعـاون مـع المنظمـات الـشریكة ذات أن یـستعرض فـي اجتماعـه الثالـث، ، )7 و6، الفقرتان 9/14في مقرره (االتفاقیة 
 خیـــارات األنـــشطة التـــي یجـــب إدخالهـــا فـــي مبـــادرة تكنولوجیـــا التنـــوع البیولـــوجي المتوقعـــة باإلضـــافة إلـــى هیكـــل الـــصلة،

  .اختیار المؤسسة المستضیفة للمبادرة المعاییر الخاصة ب، وكذلكٕالمبادرة وتشغیلها وادارتها
طبیعة ونطـاق المبـادرة المقترحـة، وتـدعو األطـراف،  التي تحدد 3/11وبناء علیه، أعد الفریق العامل التوصیة   -95

 حــول طبیعــةولــم یــتم التوصــل إلــى اتفــاق . والحكومــات والمنظمــات الدولیــة ذات الــصلة إلــى تقــدیم مزیــد مــن المــدخالت
  .ستكون ذات طبیعة طوعیة أم الوهل المبادرة 

ــــــة   -96 ــــــا والتعــــــاون فیهــــــا فــــــي الوثیق ــــــي عــــــن األعمــــــال األخــــــرى بخــــــصوص نقــــــل التكنولوجی ــــــر مرحل ــــــرد تقری وی
UNEP/CBD/COP/10/21ولوجیا التنوع البیولوجينك، بخالف مبادرة ت9/14بعة للمقرر ، كمتا.  

 3/11مــؤتمر األطــراف إلــى االنتهــاء مــن إعــداد التوصــیة وفــي إطــار هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال، یــدعى   -97
مواصـــلة بحـــث المبـــادرة المقترحـــة بـــشأن (الـــصادرة عـــن الفریـــق العامـــل المعنـــي باســـتعراض تنفیـــذ االتفاقیـــة واعتمادهـــا 

  .UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2، الواردة في الوثیقة )تكنولوجیا التنوع البیولوجي

  لحفظ النباتاالستراتیجیة العالمیة   7-4البند 
ت غایتهــا النهائیــة كانــو 2002، فــي عــام )، المرفــق6/9المقــرر (اعتمــدت االســتراتیجیة العالمیــة لحفــظ النبــات   -98

مواصــلة تطــویر ، قــرر مــؤتمر األطــراف أن ینظــر فــي 9/3وفــي المقــرر . لتنــوع النبــاتيلوقـف الفقــدان الحــالي والمــستمر 
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ذلــــك تحــــدیث األهــــداف الحالیــــة فــــي الــــسیاق األوســــع نطاقــــا للخطــــة ، بمــــا فــــي 2010وتنفیــــذ االســــتراتیجیة بعــــد عــــام 
التحـدیات البیئیـة الحالیـة والناشـئة فیمـا  وبما یتسق معها، مـع األخـذ فـي الحـسبان ،2010ستراتیجیة الجدیدة بعد عام اال

  .یتعلق بالتنوع النباتي
لتقنیــــة والتكنولوجیــــة أن تقــــدم، قبــــل وطلــــب مــــؤتمر األطــــراف بالتــــالي إلــــى الهیئــــة الفرعیــــة للمــــشورة العلمیــــة وا  -99

االجتمــاع العاشــر لمــؤتمر األطــراف، مقترحــات لتحــدیث موحــد لالســتراتیجیة العالمیــة، مــع مراعــاة تقریــر حفــظ النبــات، 
والطبعـــة الثالثـــة مـــن نـــشرة التوقعـــات العالمیـــة للتنـــوع البیولـــوجي، والتقـــاریر الوطنیـــة الرابعـــة، والمـــدخالت اإلضـــافیة مـــن 

وبنــاء علیــه، أعــد األمــین التنفیــذي، بنــاء علــى سلــسلة  . خــرى ذات الــصلةالمیــة لحفــظ النبــات والمنظمــات األعالــشراكة ال
، 2010من االجتماعات والمشاورات اإللكترونیة واستعراضات النظراء، مقترحات لتحدیث موحـد لالسـتراتیجیة بعـد عـام 

 أساســاوقــدم أیــضا  ، 2002علیــة المعتمــدة فــي عــام بمـا فــي ذلــك تنقــیح وتحــدیث األهــداف الموجهــة نحــو تحقیــق نتــائج ف
  ).UNEP/CBD/SBSTTA/14/9الوثیقة (تقنیا لألهداف المعدلة 

 في اجتماعها الرابع عـشر، وأعـدت المقترحات ة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیةواستعرضت الهیئة الفرعیة للمشور  -100
-2011یث االســتراتیجیة العالمیــة لحفــظ النبــات للفتــرة مقترحــات لتحــدعلــى  التــي احتــوت فــي المرفــق، 14/8التوصــیة 

2020.  
ـــة فـــي ضـــوء ســـاسّوحـــدث األمـــین التنفیـــذي األ  -101  التقنـــي للغایـــات واألهـــداف المقترحـــة فـــي االســـتراتیجیة العالمی

یقــات األخــرى التغییــرات فــي الغایــات واألهــداف التــي أدخلتهــا الهیئــة الفرعیــة للمــشورة العلمیــة والتقنیــة والتكنولوجیــة والتعل
  .(UNEP/CBD/COP/10/19)من األطراف والمراقبین 

  :إلى ما یليوفي إطار هذا البند من جدول األعمال، یدعى مؤتمر األطراف   - 102
 الصادرة عن الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة 14/8التوصیة ي نظر فال  )أ(

، الواردة في الوثیقة )2020-2011 العالمیة لحفظ النبات للفترة مقترحات لتحدیث االستراتیجیة(واعتمادها 
UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2؛  

  .(UNEP/CBD/COP/10/19)دث لالستراتیجیة العالمیة المنقحة ح التقني المساس علما باألاإلحاطة  )ب(

  االتصال والتثقیف والتوعیة العامة والسنة الدولیة للتنوع البیولوجي  8-4البند 
، بمساهمات األطراف واألمین التنفیذي في تنفیذ برنامج العمل بشأن 9/32 هرحب مؤتمر األطراف، في مقرر  - 103

في القائمة الموجزة المحددة االتصال والتثقیف والتوعیة العامة، ودعا األطراف إلى مضاعفة جهودها لتحقیق الغایات 
 مع اورشالذي أعده األمین التنفیذي بالت" جدول العمل "، باستعمال)8/6 المعتمدة في المقرر(ات األولویة لألنشطة ذ

ّوفي نفس المقرر، طلب مؤتمر األطراف إلى األمین التنفیذي أن یجمع معلومات . اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة
  .عن تنفیذ المبادرة وأن یعد مؤشرات مالئمة لتحدید هذه التأثیرات

نة االستشاریة غیر الرسمیة للمبادرة ج مع اللاورشفیذي تقریرا مرحلیا بالتوفي إطار هذا البند، أعد األمین التن  - 104
(UNEP/CBD/COP/10/17) .بالسنة الدولیة للتنوع البیولوجيتوتقدم هذه الوثیقة أیضا تقریرا أولیا عن االحتفاال .  
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توصیة التي وفي إطار هذا البند من جدول األعمال، یدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في استعراض ال  - 105
، التي ترد في الوثیقة UNEP/CBD/COP/10/16أعدها األمین التنفیذي واعتمادها على أساس الوثیقة 

UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2.  
التعاون مع االتفاقیات والمنظمات والمبادرات الدولیة األخرى،   9-4البند 

ٕواشراك أصحاب المصلحة، بما فیهم قطاع األعمال، والمدن 
  بیولوجي، والتعاون فیما بین بلدان الجنوبوالتنوع ال

الحظ مؤتمر األطراف دائما أهمیة التعاون مع المنظمات واالتفاقیات والمبادرات األخرى، فضال عن إشراك   - 106
فالتعاون مهم بالنسبة لكل برنامج من . المجموعات الرئیسیة، من أجل تحقیق أهداف االتفاقیة أصحاب المصلحة في

تفاقیة والقضایا المشتركة بین القطاعات، وبالتالي تعالج أنشطة أو ترتیبات التعاون المحددة بهذه برامج عمل اال
ویركز هذا البند من جدول األعمال على أنشطة التعاون العام التي . البرامج تحت البنود المناسبة من جدول األعمال

  . ومجاالت التعاون الجدیدة9/27مقرر للتعالج مجاالت عمل متعددة في إطار أنشطة االتفاقیة كمتابعة 
تقریرا عن التعاون مع االتفاقیات األخرى والمنظمات الدولیة  UNEP/CBD/COP/10/17وتقدم الوثیقة   - 107

 تقریرا عن إشراك أصحاب المصلحة والمجموعات UNEP/CBD/COP/10/18  بینما تقدم الوثیقة،والمبادرات األخرى
  .سانيالرئیسیة وتعمیم المنظور الجن

  الجوانب العامة للتعاون مع االتفاقیات والمنظمات والمبادرات الدولیة األخرى  -ألف 

نشطة فریق االتصال أل تحدیثا (UNEP/CBD/COP/10/17)وتقدم المذكرة التي أعدها األمین التنفیذي   - 108
ت ریو، وتنفیذ مذكرة التعاون وبرامج المعني باالتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي، وفریق االتصال المشترك التفاقیا

كما تقدم تقریرا عن المؤتمر الثقافي الدولي والتنوع البیولوجي من أجل . العمل المشتركة مع المنظمات الشریكة
  .وسیتاح التقریر الكامل للمؤتمر كوثیقة إعالمیة.  باالشتراك مع الیونسكوعقدالتنمیة، الذي 

من جدول األعمال، یدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في التوصیات التي وفي إطار هذا البند الفرعي   - 109
، والتي ترد في الوثیقة UNEP/CBD/COP/10/17أعدها األمین التنفیذي على أساس الوثیقة 

UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2.  

  تعزیز إشراك قطاع األعمال  -باء 

ة للعملیات التجاریة على التنوع البیولوجي باآلثار المحتمل، 9/26اعترف مؤتمر األطراف، في المقرر   -110
 لتنفیذ األهداف الثالثة لالتفاقیة على جمیع القیام بهوبالدور الذي تحتاج دوائر األعمال والمجتمع المدني إلى 

ویرد تقریر ). المقررالمرفق ب(بإطار اإلجراءات ذات األولویة التي تقوم األمانة بتنفیذه المؤتمر  ورحب المستویات،
  .UNEP/CBD/COP/10/18حلي عن تنفیذ اإلجراءات ذات األولویة في الوثیقة مر

 هذه المسائل في االجتماع الثالث للفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة، الذي أعد بحثتوقد   -111
  .3/2مقترحات لمزید من العمل في التوصیة 
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 الصادرة عن 3/2مر األطراف إلى النظر في التوصیة وفي إطار هذا البند من جدول األعمال، یدعى مؤت  -112
، الواردة في الوثیقة )تعزیز إشراك قطاع األعمال(الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة 

UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2.  

  تعزیز إشراك المدن والسلطات المحلیة  - جیم 

، على أهمیة تعزیز إشراك المدن والسلطات المحلیة في تنفیذ 9/28شدد مؤتمر األطراف، في المقرر   -113
  . ودعا األطراف إلى مواصلة إشراك مدنها وسلطاتها المحلیة،االتفاقیة

وتم إطالق شراكة عالمیة بشأن المدن والتنوع البیولوجي من جانب رابطات المدن والسلطات المحلیة،   -114
 وذلك كمتابعة إلعالن كوریتیبا ،دولیةولي لحفظ الطبیعة ومنظمات غیر حكومیة ت األمم المتحدة، واالتحاد الدووكاال
منبر تعاوني لدعم التنفیذ المحلي لالتفاقیة والتعاون في مجال ك، وذلك 2009 ودعوة بون للعمل لعام 2007لعام 

ویستمر العمل أیضا في .  بما یتسق والسیاسات الوطنیةإعداد االستراتیجیات وخطط العمل بشأن التنوع البیولوجي،
التنوع اختبار مؤشر سنغافورة بشأن التنوع البیولوجي في المدن، كأداة لتقییم أداء السلطات المحلیة في مجال 

 معلومات إضافیة عن UNEP/CBD/COP/10/18وتقدم الوثیقة  .  االتفاقیةاتمؤشرالبیولوجي، بما یتسق مع إطار 
  .نشطةهذه األ

 في  المقرر عقده2010تنوع البیولوجي قمة المدن للمؤتمر ومن المتوقع أن یسهم في هذا البند   -115
 بالتالزم مع االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، فضال 2010تشرین األول / أكتوبر26 إلى 24ناغویا، من /أیتشي
  .في الجزء الرفیع المستوى من االجتماعه نظیمتحوار بین المندوبین في مؤتمر األطراف والعمداء المقرر العن 
 استعراض واعتماد إلى بحثوفي إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال، یدعى مؤتمر األطراف   -116

، والتي ترد في الوثیقة UNEP/CBD/COP/10/18التوصیات التي أعدها األمین التنفیذي على أساس الوثیقة 
UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2.  

  التعاون فیما بین بلدان الجنوب  - دال

  التنوعفي مجال التعاون فیما بین بلدان الجنوب حول، 9/25الحظ مؤتمر األطراف، بموجب المقرر   -117
، بالتعاون مع األمانة والمنظمات المعنیة األخرى، للقیامالبیولوجي من أجل التنمیة، الحظ مبادرة البلدان النامیة 

 التعاون فیما بین بلدان الجنوب لتعزیز حفظ التنوع حول خطة عمل متعددة السنوات إعدادب والوكاالت، رامجبلوا
لعادل تقاسم اال فضال عن الحصول و،البیولوجي واستخدامه المستدام من أجل حمایة الحیاة على كوكب األرض

یرفع تقریرا ُ، طلب إلى األمین التنفیذي أن وفي نفس المقرر. الموارد الجینیةلمنافع الناشئة عن استخدام والمنصف ل
 والحكومات األخرى، والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة إلى ،ة العمل المتعددة السنوات، ودعیت األطراف خطإعدادعن 

 على هوامش االجتماع ،دعم تنظیم منتدى للتعاون فیما بین بلدان الجنوب بشأن التنوع البیولوجي من أجل التنمیة
  .العاشر لمؤتمر األطراف

، وأمانة 77 وأمانة مجموعة الـالقائمة، عمل الرؤساء المتتالیونالمبادرات الوطنیة واإلقلیمیة ومع مراعاة   -118
لخطة أثناء اجتماع الخبراء بشأن التعاون إعداد ااالتفاقیة والخبراء في مجال التعاون فیما بین بلدان الجنوب، على 

، واجتماع التبادل فیما بین 2008تشرین الثاني /بر نوفم7 و6فیما بین بلدان الجنوب، المنعقد في مونتریـال، یومي 
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 10 إلى 8شأن حفظ التنوع البیولوجي للغابات واستخدامه المستدام، المنعقد في مونتریـال من بلدان الجنوب ب
 ، واالجتماع األول للجنة التوجیهیة للتعاون فیما بین بلدان الجنوب بشأن التنوع البیولوجي، المنعقد2009تموز /یولیو

 في االجتماع الثاني نهائیة للخطةوقد تم التحقق من النسخة ال. 2009تشرین األول / أكتوبر29في مونتریـال في 
 بالتالزم مع االجتماع 2010أیار / مایو30 و29لخبراء التعاون فیما بین بلدان الجنوب المنعقد في نیروبي، یومي 

وأعد األمین التنفیذي مذكرة . قیةللفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاالثالث 
(UNEP/CBD/COP/10/18/Add.1) تحتوي على مشروع خطة عمل متعددة السنوات بشأن التعاون فیما بین بلدان 

  .الجنوب، وتقدم أیضا عرضا عاما لإلجراءات التي اتخذتها األمانة واألطراف والمنظمات
بین بلدان الجنوب بشأن التنوع البیولوجي من فیما اون وسیسهم أیضا في مداوالت األطراف أول منتدى للتع  -119

  .77، بدعم من مجموعة الـ2010تشرین األول / أكتوبر17أجل التنمیة، المقرر عقده في 
ویدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في تأیید مشروع خطة العمل المتعددة السنوات بشأن التعاون فیما بین   - 120

، مع مراعاة أیضا نتیجة UNEP/CBD/COP/10/18/Add.1وارد في الوثیقة بلدان الجنوب، على أساس المشروع ال
ویرد مشروع توصیة بهذا المعني في الوثیقة . تشرین األول/ أكتوبر17المنتدى المقرر عقده في 

UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2.  

  تعمیم المنظور الجنساني  -هاء 

وتم ). 9/24المقرر (للمساواة بین الجنسین عمل ال رحب مؤتمر األطراف، في اجتماعه التاسع، بإعداد خطة  - 121
 الوثیقة شیروت . إدراج عناصر لتعمیم المنظور الجنساني في مشروع الخطة االستراتیجیة المحدثة والمنقحة لالتفاقیة

UNEP/CBD/COP/10/18  الخطوات األخرى التي اتخذتها األمانة لتعمیم المنظور الجنسانيإلى.  
  .UNEP/CBD/COP/10/18ألطراف إلى اإلحاطة علما باألقسام المناسبة في الوثیقة ویدعى مؤتمر ا  - 122

  االستعراض الرابع للفاعلیة واإلرشاد: اآللیة المالیة  10-4البند 
حددت مذكرة التفاهم المبرمة بین مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي ومجلس مرفق البیئة العالمیة   - 123

إرشاد موجه إلى اآللیة المالیة، واإلبالغ من مجلس مرفق البیئة العالمیة، : خمسة أحكام رئیسیة) 3/8المرفق بالمقرر (
وأعد األمین التنفیذي، في . واستعراض لفاعلیة اآللیة المالیة، وتقریر متطلبات التمویل، والتعاون فیما بین األمانات

  .(UNEP/CBD/COP/10/14)" اآللیة المالیة"، الوثیقة بعنوان سیاقهذا ال
خدام موارد تتعلق باس ألولویات البرامج یمن أربع سنوات، إطارا واعتمد مؤتمر األطراف، في اجتماعه التاسع  - 124

 9/31المقرر ( في فترة التزود الخامسة لبحثه، 2014 إلى 2010مرفق البیئة العالمیة للتنوع البیولوجي للفترة من 
انظر تقریر مرفق البیئة العالمیة،  (2010أیار /في مایووانتهت فترة التزود الخامسة ). باء

UNEP/CBD/COP/10/6( . وقرر مؤتمر األطراف أیضا االستمرار في استكشاف السبل والوسائل لتحسین فاعلیة
الفقرة ( جیم 9/31وعالوة على ذلك، قرر مؤتمر األطراف، في المقرر ). 2الفقرة (توجیه اإلرشاد إلى اآللیة المالیة 

 أن ینظر في اجتماعه العاشر في التوصیات الصادرة عن االجتماع الثالث للفریق العامل المعني باستعراض ،)3
وبناء علیه، أعد الفریق . التنفیذ بشأن ترشید اإلرشاد، وأن ینظر في طلبات أي إرشاد جدید في ضوء هذه التوصیات
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والذي  إلى مرفق البیئة العالمیة، اشادا موحدا موجهمؤتمر األطراف إریعتمد  أن توقعت التي 3/10العامل التوصیة 
  .UNEP/CBD/COP/10/14 ویرد ذلك في الوثیقة  .أعد على أساس مشروع أعده األمین التنفیذي

أن یقوم، بالتشاور مع  ألف، 9/31من المقرر ) ج(5وطلب مؤتمر األطراف إلى األمین التنفیذي، في الفقرة   - 125
 األموال الضروریة لتنفیذ االتفاقیة في فترة كمیةتقییم كامل عن بغرض إجراء روط تكلیف األطراف، بإعداد مشروع لش

ووزع . ، وذلك لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشرمرفق البیئة العالمیةاإلستئماني لصندوق لالتزود السادسة ل
 إلى التمویل في المستقبل استنادا إلى األمین التنفیذي إخطارا یدعو فیه األطراف إلى تقدیم تقییمات الحتیاجاتها

 من البرازیل والجمهوریة التشیكیة ردودااستراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة المحدثة للتنوع البیولوجي، وتلقت األمانة 
 المستلمة على الموقع الشبكي لالتفاقیة على ردودوأتیحت ال. ومصر واالتحاد األوروبي وفرنسا وألمانیا وبیرو وقطر

. )INF/3/WGRI/CBD/UNEP/5(، واستنسخت في وثیقة إعالمیة financial/int.cbd.www://https/ :عنوان التاليال
 المستلمة، ویرد المشروع في الوثیقة دودروأعد األمین التنفیذي مشروع شروط التكلیف استنادا إلى ال

UNEP/CBD/COP/10/14.  
 9/31المقرر (ونظر مؤتمر األطراف، في اجتماعه التاسع، في االستعراض الثالث لفاعلیة اآللیة المالیة   - 126
، بالتشاور مع مجلس مرفق أن یقوم األمین التنفیذي، إلى من ذلك المقرر، طلب مؤتمر األطراف 6وفي الفقرة ). ألف

ف، یتضمن خیارات التكلفة بالنسبة لالستعراض الرابع لفعالیة اآللیة البیئة العالمیة، بإعداد اقتراح بشأن شروط التكلی
 وأتاحه إلى قتراح وبناء علیه، أعد األمین التنفیذي مشروع اال.المالیة، وذلك لنظر االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

  .UNEP/CBD/COP/10/14ویرد االقتراح في الوثیقة . اع السابع والثالثین لمجلس مرفق البیئة العالمیةماالجت
وفي إطار هذا البند من جدول األعمال، یدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في التوصیات التالیة الواردة في   - 127

  :UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2الوثیقة 
استعراض اإلرشاد ( الصادرة عن الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة 3/10التوصیة   )أ(

  ؛)یة المالیةالموجه إلى اآلل
 التي أعدها األمین التنفیذي على أساس ،توصیة بشأن اإلرشاد الموحد الموجه إلى اآللیة المالیة  )ب(

  ؛UNEP/CBD/COP/10/14التحلیل الوارد في الوثیقة 
 األموال الضروریة لتنفیذ االتفاقیة في فترة كمیةتقییم كامل عن إلجراء شروط تكلیف توصیة بشأن   )ج(

 األمین التنفیذي على أساس التحلیل  هذه التوصیةأعدو، مرفق البیئة العالمیةاإلستئماني لصندوق للتزود السادسة لا
  ؛UNEP/CBD/COP/10/14الوارد في الوثیقة 

 أعدها األمین التنفیذي على ،توصیة بشأن شروط التكلیف لالستعراض الرابع لفاعلیة اآللیة المالیة  )د(
  .UNEP/CBD/COP/10/14رد في الوثیقة أساس التحلیل الوا

  قضایا مطلوب النظر فیها بتعمق    -خامسا 
، والمرفق 7/31المرفق بالمقرر  (2010تمشیا مع برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام   - 128

مل بشأن االستخدام ، استعراضات متعمقة للععاشریجري مؤتمر األطراف في اجتماعه الس، )8/10الثاني بالمقرر 
التنوع البیولوجي : المستدام للتنوع البیولوجي وبشأن التنوع البیولوجي وتغیر المناخ، فضال عن برامج العمل التالیة
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. للنظم اإلیكولوجیة للمیاه الداخلیة؛ والتنوع البیولوجي البحري والساحلي؛ والتنوع البیولوجي للجبال؛ والمناطق المحمیة

 ونظرت 8/15ضات المتعمقة وفقا للمبادئ التوجیهیة المنصوص علیها في المرفق الثالث بالمقرر وأجریت االستعرا
فیها الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة في اجتماعها الرابع عشر على أساس الوثیقة التي أعدتها 

رعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة وترد نتائج االستعراضات المتعمقة في تقریر الهیئة الف. األمانة
(UNEP/CBD/COP/10/3) یرد مزید من الشرح تحت البنود التالیة من جدول األعمالو.  

  للمیاه الداخلیةالتنوع البیولوجي   1-5البند 
مل بشأن ونظرت الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة في االستعراض المتعمق لبرنامج الع  - 129

 UNEP/CBD/SBSTTA/14/3التنوع البیولوجي للمیاه الداخلیة على أساس الوثیقتین 
  .14/2وترد نتیجة استعراض الهیئة الفرعیة في التوصیة . UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/3و

 طلبت الهیئة الفرعیة إلى األمین التنفیذي، ودعت فریق الخبراء المعني باالستعراض العلمي والتقنيما ك  - 130
 مقترحات لتعزیز المشورة بخصوص الصالت بین التنوع إعدادالتابع التفاقیة رامسار بشأن األراضي الجافة، إلى 

  .UNEP/CBD/COP/10/20ویرد اقتراح في الوثیقة . البیولوجي والمیاه
ة عن  الصادر14/2وفي إطار هذا البند من جدول األعمال، یدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في التوصیة   - 131

االستعراض المتعمق لبرنامج العمل بشأن التنوع البیولوجي للمیاه (الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة 
، مع مراعاة مقترحات األمین التنفیذي الواردة في UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2الواردة في الوثیقة ، )الداخلیة
  .UNEP/CBD/COP/10/20الوثیقة 

   البحري والساحليالتنوع البیولوجي  2-5البند 
تقنیة والتكنولوجیة في االستعراض المتعمق لبرنامج العمل بشأن هیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والنظرت ال  - 132

  .UNEP/CBD/SBSTTA/14/4التنوع البیولوجي البحري والساحلي على أساس الوثیقة 
إعداد تقاریر علمیة  )1: (، أن یقوم بما یلي9/20ي المقرر وطلب مؤتمر األطراف إلى األمین التنفیذي، ف  - 133

غیر المشروع وغیر المبلغ عنه والصید ، والصید غیر المستدام، صید األسماك الممارسات التدمیریة لثارآموجزة عن 
ل  عمتنظیم حلقتي) 2(؛ وعلى التنوع البیولوجي البحري ،؛ وتخصیب المحیطات؛ وتحمض المحیطاتالمنظم وغیر

الجوانب العلمیة والتقنیة ذات الصلة ) ب(تحدید المناطق ذات األهمیة اإلیكولوجیة أو البیولوجیة؛ و) أ: (للخبراء بشأن
 في الوثیقة نشطةهذه األنتائج وتنعكس . بتقییم األثر البیئي في المناطق البحریة الواقعة خارج نطاق الوالیة الوطنیة

UNEP/CBD/SBSTTA/14/4الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة، ونظرت فیها الهیئة .  
، 14/3اعها الرابع عشر، التوصیة مواعتمدت الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة، في اجت  - 134

 تحدید المناطق ذات األهمیة اإلیكولوجیة: التي احتوت باإلضافة إلى االستعراض المتعمق، على أقسام بشأن ما یلي
أو البیولوجیة والجوانب العلمیة والتقنیة ذات الصلة بتقییم األثر البیئي في المناطق البحریة؛ وآثار ممارسات الصید 

؛ وأثار تخصیب المحیطات؛ المنظم غیر المشروع وغیر المبلغ عنه وغیروالصید ، التدمیریة، والصید غیر المستدام
وقدمت الهیئة الفرعیة خیارات لنظر مؤتمر . غیر المستدامةوآثار تحمض المحیطات؛ وآثار األنشطة البشریة 
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المدرجة في الهدف قائمة إشاریة باألنشطة : وتحتوي التوصیة على مرفقین. األطراف فیما یتعلق ببعض القضایا
  .ٕ من برنامج العمل وارشادات علمیة متعلقة بتحدید المناطق الواقعة خارج الوالیة الوطنیة4-2التشغیلي 

 الصادرة عن 14/3ي إطار هذا البند من جدول األعمال، یدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في التوصیة وف  - 135
استعراض متعمق لتنفیذ برنامج العمل بشأن التنوع البیولوجي (الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة 

  .UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2، الواردة في الوثیقة )البحري والساحلي

  للجبال التنوع البیولوجي  3-5البند 
نظــرت الهیئــة الفرعیــة للمــشورة العلمیــة والتقنیــة والتكنولوجیــة فــي االســتعراض المتعمــق لبرنــامج العمــل بــشأن   -136

  .UNEP/CBD/SBSTTA/14/2التنوع البیولوجي للجبال على أساس الوثیقة 
أمــام العمــل، وحــددت الفــرص والعقبــات عــشر، تنفیــذ برنــامج ، فــي اجتماعهــا الرابــع واستعرضــت الهیئــة الفرعیــة  -137

  .14/1التنفیذ والسبل والوسائل للتغلب علیها، واعتمدت التوصیة 
 الـصادرة عـن 14/1ر فـي التوصـیة ظـوفي إطار هذا البند من جدول األعمال، یدعى مؤتمر األطراف إلـى الن  -138

اســتعراض متعمــق لتنفیــذ برنــامج العمــل بــشأن التنــوع البیولــوجي (وجیــة الهیئــة الفرعیــة للمــشورة العلمیــة والتقنیــة والتكنول
  .UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2، الواردة في الوثیقة )للجبال

  المناطق المحمیة  4-5البند 
 مــن هـــذا 28وفــي الفقــرة . 7/28 فــي المقـــرر 2004اعتمــد برنــامج العمــل بــشأن المنـــاطق المحمیــة فــي عــام   -139

مــن اجتماعاتــه حتــى عــام واحــد ّطــراف أن یقــیم التقــدم المحــرز فــي تنفیــذ برنــامج العمــل فــي كــل المقــرر، قــرر مــؤتمر األ
 واعتمــد المقــرر 2008-2006واســتعرض مــؤتمر األطــراف، فــي اجتماعــه التاســع، تنفیــذ برنــامج العمــل للفتــرة . 2010

 عملیــة اإلعــداد البــت فــي ، مــعإلــى األمــین التنفیــذيمــؤتمر األطــراف طلــب   مــن هــذا المقــرر،25وفــي الفقــرة . 9/18
، وأن یقترح الـسبل والوسـائل لتعزیـز تنفیـذ  االستعراضعدأن ی لالستعراض المتعمق لبرنامج العمل في اجتماعه العاشر،

  .برنامج العمل؛ وذلك لنظر الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف
یه، استعرضت الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیـة والتكنولوجیـة، فـي اجتماعهـا الرابـع عـشر، تنفیـذ وبناء عل  -140

واقترحت الهیئة الفرعیـة الـسبل والوسـائل . Add.1 و UNEP/CBD/SBSTTA/14/5برنامج العمل على أساس الوثیقتین 
  .14/4لتعزیز تنفیذ برنامج العمل، واعتمدت التوصیة 

الهیئــة الفرعیــة أیــضا إلــى األمــین التنفیــذي أن یعــد إطــارا لإلبــالغ عــن التنفیــذ الــوطني لبرنــامج العمــل، وطلبــت   -141
وبنـاء علیـه، أعـد األمـین التنفیـذي هـذا اإلطـار، مـع مراعـاة مـشروع . وذلك لنظر مـؤتمر األطـراف فـي اجتماعـه العاشـر

ة فـي االجتمـاع الرابـع عـشر للهیئـة قدمـیقـات الم، والتعلUNEP/CBD/SBSTTA/14/5/Add.1اإلطار الـوارد فـي الوثیقـة 
-2010انظـر اإلخطـار (الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة، والمشاورات األخرى من خالل منتدى إلكتروني 

والوسائل ) collaboration/protected/int.cbd.www://http/: ، والعنوان الشبكي2010حزیران / یونیو14، المؤرخ 117
  .UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2ویرد اإلطار المنقح في الوثیقة . األخرى
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 فـي الوثیقـة ألطـراف إلـى النظـر فیمـا یلـي حـسبما وردوفي إطار هذا البند من جـدول األعمـال، یـدعى مـؤتمر ا  -142
UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2:  

اسـتعراض متعمـق (العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة  ، الصادرة عن الهیئة الفرعیة للمشورة14/1صیة التو  )أ(
  ؛UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2، الواردة في الوثیقة )لتنفیذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمیة

  .UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2إطار اإلبالغ عن التنفیذ الوطني لبرنامج العمل الوارد في الوثیقة   )ب(

  لتنوع البیولوجيالستخدام المستدام لا  5-5البند 
ویعتبــر االســتخدام المــستدام أیــضا أحــد .  مــن االتفاقیــة االســتخدام المــستدام للتنــوع البیولــوجي10تعــالج المــادة   -143

التنـــوع األهـــداف الثالثـــة لالتفاقیـــة ویـــنعكس فـــي جمیـــع بـــرامج العمـــل، والقـــضایا المـــشتركة بـــین القطاعـــات وفـــي هـــدف 
ــا وخطوطهــا اإلرشــادیة بــشأن  ،7/12اعتمــد مــؤتمر األطــراف، فــي المقــرر و. 2010البیولــوجي لعــام  مبــادئ أدیــس أباب

  .االستخدام المستدام للتنوع البیولوجي
، استعراضــا متعمقــا اجتماعهــا الرابــع عــشروأجــرت الهیئــة الفرعیــة للمــشورة العلمیــة والتقنیــة والتكنولوجیــة، فــي   -144

ــــشطة  ــــى أســــاس الوثیقــــة لألن فــــي مجــــال االســــتخدام المــــستدام وتطبیــــق مبــــادئ أدیــــس أبابــــا وخطوطهــــا اإلرشــــادیة عل
UNEP/CBD/SBSTTA/14/7 علــــى المـــــستویین توصــــیات الصــــیة، ویــــرد كمرفــــق بالتو  .14/6، واعتمــــدت التوصــــیة

ل المعنــي بحیوانــات أعــدها فریــق االتــصاالتــي الــوطني والــدولي الرامیــة إلــى اســتخدام أكثــر اســتدامة لحیوانــات األدغــال، 
التوصــیة أیــضا علــى اقتــراح بإنــشاء فریــق مــن الخبــراء التقنیــین المخــصص لالســتخدام المــستدام فــي تحتــوي و  .دغــالاأل

طلبــت كمــا   .ســاتویامالحرجیــة غیــر الخــشبیة، واقتــراح بــشأن مبــادرة مجــال الزراعــة والحراجــة بمــا فــي ذلــك المنتجــات ا
لمیـــة والتقنیـــة والتكنولوجیـــة إلـــى األمـــین التنفیـــذي أن یـــسعى إلـــى الحـــصول علـــى آراء مـــن الهیئـــة الفرعیـــة للمـــشورة الع

  .یقدم اختصاصات منقحة لنظر مؤتمر األطرافریق وأن األطراف حول اختصاصات الف
 فـي الوثیقـة حـسبما وردوفي إطار هذا البند من جـدول األعمـال، یـدعى مـؤتمر األطـراف إلـى النظـر فیمـا یلـي   -145

UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2:  
استعراضـــات ( الـــصادرة عـــن الهیئـــة الفرعیـــة للمـــشورة العلمیـــة والتقنیـــة والتكنولوجیـــة 14/6التوصـــیة   )أ(

وتطبیـق مبـادئ أدیـس ) االستخدام المستدام للتنـوع البیولـوجي( من االتفاقیة 10متعمقة لتنفیذ برنامج العمل بشأن المادة 
  ؛)أبابا وخطوطها اإلرشادیة

 بمــا فــي ،تقنیــین المخــصص لالســتخدام المــستدام فــي الزراعــة والحراجــةاختــصاصات فریــق الخبــراء ال  )ب(
  .ذلك المنتجات الحرجیة غیر الخشبیة

  وتغیر المناخ التنوع البیولوجي  6-5البند 
 ، وهـــي القـــضیةة التنـــوع البیولـــوجي وتغیـــر المنـــاخقـــضیبـــشأن تحـــضیرا لالســـتعراض المتعمـــق للعمـــل الجـــاري   -146

 مـن 3قـرر إجـراؤه فـي برنـامج العمـل المتعـدد الـسنوات، طلـب مـؤتمر األطـراف، فـي الفقـرة المشتركة بین القطاعـات، الم
 بــاء، أن یـشمل االســتعراض المتعمـق دراســات الحالـة، وأمثلــة عـن الممارســات الجیـدة والــدروس المــستفادة 9/16المقـرر 



UNEP/CBD/COP/10/1/Add.1 
Page 26 
 

تــدهور /نــوع البیولــوجي، والتــصحرمــن األنــشطة، واألدوات والطرائــق لتعزیــز أوجــه التــآزر بــین األنــشطة التــي تعــالج الت
  .األراضي وتغیر المناخ على المستویین الوطني والمحلي، عند اإلقتضاء

العلمیــة والتقنیــة والتكنولوجیــة، فــي اجتماعهــا الرابــع عــشر، استعراضــا متعمقــا  وأجــرت الهیئــة الفرعیــة للمــشورة  -147
وأخـذت أیـضا فـي ). Add.2 وAdd.1 وUNEP/CBD/SBSTTA/14/6(على أساس ثالث مذكرات من األمین التنفیـذي 

  .الحسبان الجوانب المتعلقة بتغیر المناخ في االستعراضات المتعمقة األخرى
 بتقریـــر االجتمـــاع الثـــاني لفریـــق ، ضــمن جملـــة أمـــور،، التـــي رحبـــت14/5واعتمــدت الهیئـــة الفرعیـــة التوصـــیة   -148

 عــددا مــن التوصــیات اســتنادا إلــى نتائجهــا بــشأن الخبــراء التقنیــین المخــصص للتنــوع البیولــوجي وتغیــر المنــاخ، وقــدمت
ُنهـج التكیـف القائمـة علـى النظـام اإلیكولـوجي؛ نهـج والتقلیـل مـن اآلثـار؛ وتقییم آثار تغیـر المنـاخ؛ : الموضوعات التالیة ُ

ه؛ تقلیــل اآلثــار الناتجــة عــن تــدابیر التخفیــف مــن تغیــر المنــاخ والتكیــف معــوالتخفیــف القائمــة علــى النظــام اإلیكولــوجي؛ 
وغطــت التوصــیة أیــضا الــروابط بــین تغیــر المنــاخ والتنــوع البیولــوجي لألراضــي الجافــة . تقــدیر القیمــة والتــدابیر الحــافزةو

لوضــع برنــامج عمـل مــشترك بــین ، واشـتملت، كخیــارات، علــى مقترحـات 9/17وشـبه الرطبــة حــسب الطلـب فــي المقــرر 
التقنیة والتكنولوجیة إلـى األمـین التنفیـذي أن یتـشاور مـع األطـراف وطلبت الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة و. اتفاقیات ریو

وبنـــاء علیـــه، نظـــم األمـــین التنفیـــذي مـــشاورة . حـــول األنـــشطة المـــشتركة الممكنـــة وأن یرفـــع تقریـــرا إلـــى مـــؤتمر األطـــراف
  .UNEP/CBD/COP/10/23إلكترونیة مباشرة وستتاح نتائجها في الوثیقة 

 إلـى النظـر فـي 9/16ئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة، دعـا المقـرر ٕواضافة إلى استعراض الهی  -149
لمـشتركة للتنـوع البیولـوجي اقتراح محـدد فـي االجتمـاع العاشـر لمـؤتمر األطـراف بـشأن الـسبل والوسـائل لتحقیـق المنـافع ا

وطلـب نفـس  .  خـالل بنـاء القـدراتتدهور األراضي في أنشطة تغیر المناخ، بمـا فـي ذلـك مـن/مكافحة التصحرومنافع 
المقــرر تقریــرا عــن طبیعــة ونطــاق اســتراتیجیة بــالي لــدعم التكنولوجیــا وبنــاء القــدرات بغیــة تحدیــد إمكانیــة دعمهــا لتحقیــق 

أعـد األمـین التنفیـذي، بالتعـاون مـع لمعالجـة هـذه المـسائل، و. في التنفیـذ الـوطني بـین اتفاقیـات ریـو الـثالث أوجه التآزر
  .UNEP/CBD/COP/10/22المعنیین، الوثیقة الشركاء 

  .وسیتاح إلى األطراف تقریر االجتماعین التاسع والعاشر لفریق االتصال المشترك التفاقیات ریو  -150
  : یدعى مؤتمر األطراف إلى النظر فیما یلي،من جدول األعمال وفي إطار هذا البند  -151

اسـتعراض متعمـق (لتقنیـة والتكنولوجیـة العلمیـة وا  الصادرة عن الهیئة الفرعیـة للمـشورة14/5التوصیة   )أ(
، مــع مراعــاة UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2، الــواردة فــي الوثیقــة )للعمــل فــي مجــال التنــوع البیولــوجي وتغیــر المنــاخ

  ؛UNEP/CBD/COP/10/23أیضا نتائج المشاورات حول األنشطة المشتركة الممكنة 
ــــــ  )ب( ــــــرد أی ــــــي ت ــــــذي، والت ــــــي أعــــــدها األمــــــین التنفی ــــــة العناصــــــر اإلضــــــافیة للتوصــــــیة الت ضا فــــــي الوثیق

UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2 بخـــــصوص مقترحـــــات بـــــشأن الـــــسبل والوســـــائل لتحقیـــــق المنـــــافع المـــــشتركة للتنـــــوع ،
تــــــــدهور األراضــــــــي فــــــــي أنــــــــشطة تغیــــــــر المنــــــــاخ، اســــــــتنادا إلــــــــى الوثیقــــــــة /مكافحــــــــة التــــــــصحر البیولــــــــوجي ومنــــــــافع

UNEP/CBD/COP/10/22.  
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لمقررات القضایا الموضوعیة األخرى الناشئة عن ا  -سادسا 
  الصادرة عن مؤتمر األطراف

  الزراعي التنوع البیولوجي  1-6البند 
غذیــة مـم المتحـدة لألمنظمــة األأن یتعـاون مـع ، 9/1طلـب مـؤتمر األطـراف إلــى األمـین التنفیـذي، فــي المقـرر   -152

ئمـة، بمـا فـي الطرائـق أو الـسبل المالتحدیـد ) 1(:  ما یلـيمن أجل األخرى المعنیةالمنظمات عند اإلقتضاء  و،والزراعة
 تنفیـذ برنـامج العمــللإلجــراء تقیـیم موضـوعي ذلـك غایـات وأهـداف مؤقتـة ومؤشــرات، تـشمل المؤشـرات الموجـودة، وذلـك 

مبــادئ أدیـــس أبابــا وخطوطهــا اإلرشـــادیة بــشأن االســـتخدام الخطــوط اإلرشــادیة التـــشغیلیة ل شـــرح زیــادة) 2(؛ )6الفقــرة (
عــة الخاصــة للتنــوع البیولــوجي الزراعــي وســماته الممیــزة والمــشاكل الطبیمــع مراعــاة ، المــستدام للتنــوع البیولــوجي الزراعــي

، مـع إعـداد خطـة عمـل مـشتركة بـشأن التنـوع البیولـوجي لألغذیـة والزراعـة) 3(؛ و)32الفقـرة  (التي تتطلـب حلـوال ممیـزة
ونظــرت ). 37 الفقــرة(هیئــة المــوارد الوراثیــة لألغذیــة والزراعــة التابعــة لمنظمــة األغذیــة والزراعــة أمانــة العمــل أیــضا مــع 

الوثیقــــــة (الهیئـــــة الفرعیـــــة للمــــــشورة العلمیـــــة والتقنیـــــة والتكنولوجیــــــة فـــــي اجتماعهـــــا الرابــــــع عـــــشر فـــــي هــــــذه المـــــسائل 
UNEP/CBD/SBSTTA/14/11 .( وتــم بحــث النقطــة)انظــر (تحــت بنــد جــدول األعمــال بــشأن االســتخدام المــستدام ) 2

  .عوالبنود األخرى في إطار هذا الموضو)  أعاله5-5البند 
 بخــصوص أمــور مــن 4 ألــف14/10واعتمــدت الهیئــة الفرعیــة للمــشورة العلمیــة والتقنیــة والتكنولوجیــة التوصــیة   -153

لمــوارد الوراثیــة لألغذیــة والزراعــة التابعــة لهــا، ابینهــا مجــاالت التعــاون بــین االتفاقیــة ومنظمــة األغذیــة والزراعــة وهیئــة 
  .اثیة النباتیة لألغذیة والزراعةفضال عن المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الور

  ألـــف14/10، یـــدعى مـــؤتمر األطـــراف إلـــى النظـــر فـــي التوصـــیة  مـــن جـــدول األعمـــالا البنـــدذي إطـــار هـــفـــو  -154
التنــوع البیولــوجي، متابعــة لطلبــات مــؤتمر األطــراف (الــصادرة عــن الهیئــة الفرعیــة للمــشورة العلمیــة والتقنیــة والتكنولوجیــة 

  .UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2 ، الواردة في الوثیقة)9/1في المقرر 

  التنوع البیولوجي للمیاه الجافة وشبه الرطبة 2-6البند 
 بـشأن التنــوع البیولــوجي لألراضـي الجافــة وشــبه الرطبـة إلــى النظـر فــي عــدد مـن البنــود فــي 9/17دعـا المقــرر   -155

سـبل تعزیـز التعـاون فـي ) 1: (لـكاالجتماع الرابع عشر للهیئـة الفرعیـة للمـشورة العلمیـة والتقنیـة والتكنولوجیـة، بمـا فـي ذ
مقترحــات إلدمــاج اعتبــارات تغیــر المنــاخ فــي ) 2(، مجــال الرعــي واالســتخدام الزراعــي لألراضــي الجافــة وشــبه الرطبــة

مزیـــد مـــن التطـــویر لألنـــشطة الـــواردة فـــي ) 3(برنـــامج العمـــل بـــشأن التنـــوع البیولـــوجي لألراضـــي الجافـــة وشـــبه الرطبـــة، 
، (UNEP/CBD/COP/9/19)یــــر المرحلــــي والنظــــر فــــي مقترحــــات للعمــــل فــــي المــــستقبل  مــــن التقر30 و29الفقــــرتین 

) 4(وخـــصوصا األنــــشطة المتعلقـــة بتقــــدیر القیمـــة االقتــــصادیة والمــــدفوعات فـــي نظیــــر خـــدمات الــــنظم اإلیكولوجیــــة، و
معلومات عن آثار الجفاف على التنوع البیولوجي وتحضیر مقترحات بـشأن خیـارات اإلدارة للتنـوع البیولـوجي والجفـاف، 

  .في ذلك نظم اإلنذار المبكربما 
                                                           

 الوقود الحیوي والتنوع البیولوجي،  باء، الصادرة عن الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة14/10تغطي التوصیة    4
، سیتم النظر في )المرفق الثاني أدناه(وحسب االقتراح الوارد في تنظیم العمل المقترح .  من جدول األعمال4-6وهما یردان تحت البند 

 .هاتین المسألتین في نفس جلسة الفریق العامل
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المركــز لتــي أجراهـا ا عــن الدراسـة النـاتجاألراضـي الجافــة حــدود ترسـیم وعـالوة علــى ذلـك، اعتمــد نفـس المقــرر   -156
إضـافة الغابـات االسـتوائیة الجافـة شـریطة ، (UNEP-WCMC)التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة حفظ الالعالمي لرصد 

عا لذلك، تم تنقیح هذا الترسیم بعد العمل اإلضافي للمركز العالمي لرصـد الحفـظ التـابع لبرنـامج األمـم وتب. وشبه الرطبة
تــشمل و. (UNEP/CBD/COP/10/20)المتحــدة للبیئــة، حــسبما یــرد فــي التقریــر المرحلــي عــن بــرامج العمــل المواضــیعیة 

  .9/17ة استجابة للمقرر هذه الوثیقة أیضا تقریرا عن األنشطة األخرى التي تقوم بها األمان
. تعزیز إدماج األنشطة المتعلقة بتغیر المناخ في برنـامج العمـلتقدیم مقترحات لوختاما، دعا نفس المقرر إلى   -157

، االســتعراض المتعمــق للقــضیة المــشتركة بــین  مــن جــدول األعمــال6-5 فــي إطــار البنــد ســیبحثغیــر أن هــذا الطلــب 
  ).14/5توصیة ال(ألراضي الجافة وشبه الرطبة لالقطاعات بشأن التنوع البیولوجي 

، 14/11، التوصـیة اجتماعهـا الرابـع عـشرواعتمدت الهیئة الفرعیـة للمـشورة العلمیـة والتقنیـة والتكنولوجیـة، فـي   -158
التــي تعــالج عــدة أمــور مــن بینهــا التعــاون مــع اتفاقیــة األمــم المتحــدة لمكافحــة التــصحر، والممارســات الطیبــة المتعلقــة 

  .في خطط إدارة الجفاف والخطط ذات الصلةٕبالرعي، وادماج التنوع البیولوجي 
وطلبــــت الهیئــــة الفرعیــــة للمــــشورة العلمیــــة والتقنیــــة والتكنولوجیــــة أیــــضا إلــــى األمــــین التنفیــــذي أن یتــــشاور مــــع   -159

وقد تم معالجة ذلـك فـي مـذكرة مـن األمـین التنفیـذي . األطراف بخصوص األنشطة المشتركة المحتملة بین اتفاقیات ریو
تـــدهور /مكافحـــة التـــصحر وع البیولـــوجي ومنـــافعنـــع المـــشتركة للتأن الـــسبل والوســـائل لتحقیـــق المنـــافبـــش مقترحـــاتالن عـــ

األراضي في أنشطة تغیر المناخ بما في ذلك من خالل تنفیذ خطة بـالي االسـتراتیجیة للـدعم التكنولـوجي وبنـاء القـدرات 
(UNEP/CBD/COP/10/22) ن جدول األعمال م6-5، التي یتم توزیعها في إطار البند.  

  :وفي إطار هذا البند من جدول األعمال، یدعى مؤتمر األطراف إلى النظر فیما یلي  -160
النظـــر فـــي ( الـــصادرة عـــن الهیئـــة الفرعیـــة للمـــشورة العلمیـــة والتقنیـــة والتكنولوجیـــة 14/11التوصـــیة   )أ(

ــــــــــامج العمــــــــــل  ــــــــــشأن األراضــــــــــي الجافــــــــــة وشــــــــــبه الرطبــــــــــةالمقترحــــــــــات المتعلقــــــــــة ببرن ــــــــــواردة فــــــــــي الوثیقــــــــــة ، ا)ب ل
UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2؛  

  .(UNEP/CBD/COP/10/20)ترسیم الحدود المنقح لألراضي الجافة وشبه الرطبة   )ب(

  التنوع البیولوجي للغابات  3-6البند 
، علـى أسـاس االسـتعراض المتعمـق لبرنـامج العمـل 9/5اعتمد مؤتمر األطراف، في اجتماعـه التاسـع، المقـرر   -161

ـــة فـــي اجتماعهـــا الثالـــث عـــشر، الـــذي حـــث الموســـع  ـــة والتقنیـــة والتكنولوجی ـــة للمـــشورة العلمی ـــه الهیئـــة الفرعی الـــذي أجرت
 أیــضا التهدیــدات 9/5وأســرد المقــرر . األطــراف علــى تعزیــز تنفیــذ برنــامج العمــل، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل بنــاء القــدرات

تـــي ینبغـــي معالجتهـــا كمـــسألة ذات أولویـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الوالرئیـــسیة التـــي یـــسببها اإلنـــسان للتنـــوع البیولـــوجي للغابـــات 
بمــا فــي ذلــك الــصید غیــر المــستدام وتجــارة حیوانــات (االســتخدام غیــر المــنظم وغیــر المــستدام لمنتجــات ومــوارد الغابــات 

، وتغیــر المنــاخ، والتــصحر وزحــف الــصحراء، وتحویــل األراضــي غیــر )األدغــال، وآثارهــا علــى األنــواع غیــر المــستهدفة
  .عي، وتفتت الموائل، والتدهور البیئي، وحرائق الغابات، واألنواع الغریبة الغازیةالشر
  :9/5وطلب مؤتمر األطراف إلى األمین التنفیذي في المقرر   -162
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 خطــة عمــل مــع أنــشطة مــستهدفة مــشتركة بــین أمانــة كــل مــن اتفاقیــة إعــدادأن یستكــشف إمكانیــات   )أ(
  حدة المعني بالغابات؛التنوع البیولوجي ومنتدى األمم المت

خــرى ذات الــصلة أن یــستمر فــي التعــاون مــع منظمــة األمــم المتحــدة لألغذیــة والزراعــة والمنظمــات األ  )ب(
فـــي مجـــال رصـــد التنـــوع البیولـــوجي للغابـــات، وبـــشأن توضـــیح تعـــاریف الغابـــات وأنـــواع الغابـــات التـــي تعكـــس التنـــوع 

ن حالـة التنـوع البیولـوجي للغابـات ورصـده، مـع االسـتعانة بالمفـاهیم البیولوجي للغابات على المستوى المالئـم لإلبـالغ عـ
والمـــصطلحات القائمـــة التـــي تقـــدمها األطـــراف وأعـــضاء الـــشراكة التعاونیـــة المعنیـــة بالغابـــات والمنظمـــات األخـــرى ذات 

  شرات؛ؤالصلة، والمعاییر اإلقلیمیة وعملیات الم
لعلمیة والتقنیة والتكنولوجیـة قبـل االجتمـاع العاشـر لمـؤتمر أن یرفع تقریرا إلى الهیئة الفرعیة للمشورة ا  )ج(
  .األطراف

وبعد مشاورات مع نقاط االتصال الوطنیة، أعـد األمـین التنفیـذي مـذكرة عـن التعـاون مـع منتـدى األمـم المتحـدة   -163
  .(UNEP/CBD/SBSTTA/14/14)المعني بالغابات ومع منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة 

، فـــي هـــذا التقریـــر اجتماعهـــا الرابـــع عـــشرنظـــرت الهیئـــة الفرعیـــة للمـــشورة العلمیـــة والتقنیـــة والتكنولوجیـــة، فـــي و  -164
  . بشأن المسائل المتعلقة بالتنوع البیولوجي للغابات14/12واعتمدت التوصیة 

 فـي التقریـر 9/5 ویرد تقریر مرحلي عن األعمال األخرى في مجال التنوع البیولـوجي للغابـات كمتابعـة للمقـرر  -165
  .(UNEP/CBD/COP/10/20) أعده األمین التنفیذي عن برامج العمل المواضیعیة في إطار االتفاقیة يالمرحلي الذ

 الصادرة عن 14/12وفي إطار هذا البند من جدول األعمال، یدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في التوصیة   - 166
مانة منتدى األمم المتحدة التعاون مع أ: التنوع البیولوجي للغابات(لتكنولوجیة الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة وا

المعني بالغابات وتقریر عن التعاون بشأن رصد التنوع البیولوجي للغابات وبشأن توضیح تعاریف الغابات وأنواع 
  .UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2 ، الواردة في الوثیقة)الغابات

  لحیوي والتنوع البیولوجيالوقود ا  4-6البند 
الوقــود الحیــوي :  بــشأن التنــوع البیولــوجي الزراعــي9/2اعتمــد مــؤتمر األطــراف، فــي اجتماعــه التاســع، المقــرر   -167

 المعلومات المتعلقة برصد تأثیرات الوقود الحیـوي علـى التنـوع البیولـوجي وعلـى بادل توالتنوع البیولوجي، الذي شجع فیه
 إلـى األمـین التنفیـذي أن ابیة وتقلیل التأثیرات السلبیة للوقود الحیوي على التنوع البیولوجي، وطلـبتعزیز التأثیرات اإلیج

وطلــب مــؤتمر األطــراف إلــى الهیئــة . یعقــد حلقــات عمــل إقلیمیــة بــشأن اإلنتــاج واالســتخدام المــستدامین للوقــود الحیــوي
اریر حلقـــات العمــل اإلقلیمیـــة، وفـــي تجمیـــع للمعلومـــات الفرعیــة للمـــشورة العلمیـــة والتقنیـــة والتكنولوجیــة أن تنظـــر فـــي تقـــ

المشار إلیها أعاله، وأن توصي، لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشـر، بـسبل ووسـائل تعزیـز التـأثیرات اإلیجابیـة 
  .والتقلیل من التأثیرات السلبیة إلنتاج واستخدام الوقود الحیوي على التنوع البیولوجي

ــ  -168 ، اعتمــدت الهیئــة الفرعیــة للمــشورة العلمیــة UNEP/CBD/SBSTTA/14/12ى أســاس الوثیقــة وبنــاء علیــه، وعل
لكثیر من الجوانب في التوصیة، لم یكن من الممكـن التوصـلة إلـى وبالنسبة .  باء14/10والتقنیة والتكنولوجیة التوصیة 

  ,توافق في اآلراء وترك الكثیر من الخیارات في التوصیة لنظر مؤتمر األطراف
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الـصادرة   بـاء14/10، یدعى مؤتمر األطـراف إلـى النظـر فـي التوصـیة  من جدول األعمالفي إطار هذا البند  169
بل والوسـائل سالنظـر فـي الـ: الوقـود الحیـوي والتنـوع البیولـوجي( لمـشورة العلمیـة والتقنیـة والتكنولوجیـةللهیئة الفرعیة اعن 

الـواردة  ،)التأثیرات اإلیجابیة والتقلیل من التأثیرات السلبیة إلنتاج واستخدام الوقـود الحیـوي علـى التنـوع البیولـوجيلتعزیز 
  .UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2 في الوثیقة

  األنواع الغریبة الغازیة  5-6البند 
مر األطراف الفجوات وأوجه عدم االتساق في اإلطار التنظیمي الدولي بشأن األنـواع الغریبـة الغازیـة، حدد مؤت  -170

عــددا مــن المنظمــات إلــى معالجــة ضـمن جملــة أمــور،  ألــف، 9/4 همقــررودعــا فــي . عالجهــا بــصورة إطرادیــةووضـحها و
 المنظمـات المختلفـة فـي هـذا المجـال وفـي عـاون مـع فـي التوطلب أیـضا إلـى األمـین التنفیـذي أن یـستمر. فجوات معینة
 معلومـــات ن القـــضایا المـــشتركة بــین القطاعـــاتویقـــدم التقریــر المرحلـــي الـــذي أعــده األمـــین التنفیـــذي عــ. مــسائل أخـــرى

 ألــف أیــضا إلــى مزیــد مــن العمــل فــي إطــار 9/4ودعــا المقــرر . (UNEP/CBD/COP/10/21) كمتابعــة لهــذه الطلبــات
وأنـواع ألحـواض الكائنـات ، ةألیفحیوانات كإلدخال األنواع الغریبة الغازیة اتفاقیة التنوع البیولوجي بشأن المجال المحدد 

ــ وكطعــم حــي وغــذاء حــيمائیــة وألحــواض الكائنــات األرضــیة،ال ضل الممارســات، وطلــب إلــى ، بمــا فــي ذلــك تجمیــع أف
 لهـــذه یـــین یخـــصصء فریـــق مـــن الخبـــراء التقنالهیئـــة الفرعیـــة للمـــشورة العلمیـــة والتقنیـــة والتكنولوجیـــة أن تنظـــر فـــي إنـــشا

  .المسألة
 عــشر، فــي مــسألة إدخــال اجتماعهــا الرابــعونظــرت الهیئــة الفرعیــة للمــشورة العلمیــة والتقنیــة والتكنولوجیــة، فــي   -171

 وكطعــم حــي مائیــة وألحــواض الكائنــات األرضــیة،وأنــواع ألحــواض الكائنــات ال، ةألیفــحیوانــات كاألنــواع الغریبــة الغازیــة 
، (UNEP/CBD/SBSTTA/14/16/Rev.1) مــذكرة مــن األمــین التنفیــذي عــن الموضــوع  وذلــك علــى أســاس،وغــذاء حــي

یـین مـن أجـل اقتـراح نمن الخبـراء التقمخصصا  ألف، التي أنشأت، ضمن جملة أمور، فریقا 14/13واعتمدت التوصیة 
وأصدرت الهیئة الفرعیة أیـضا توصـیات بـشأن المـسائل المتعلقـة بـاألنواع الغریبـة . السبل والوسائل لمعالجة هذه المسألة

  . باء14/13في التوصیة الغازیة 
وأجــرى مــؤتمر األطــراف أیــضا، فــي اجتماعــه التاســع، استعراضــا متعمقــا لعملــه بــشأن األنــواع الغریبــة الغازیــة،   -172

إجـــراء تحلیـــل منـــتظم للمـــوارد والفـــرص للوفـــاء باالحتیاجـــات إلـــى ) 1: (وطلـــب إلـــى األمـــین التنفیـــذي أن یقـــوم بمـــا یلـــي
وقـــام األمـــین التنفیـــذي بتجمیـــع المعلومـــات عـــن هـــذه . 8/27 هـــذا المقـــرر، والمقـــرر اإلبـــالغ عـــن تنفیـــذ) 2(القـــدرات، و

  .(UNEP/CBD/COP/10/21)بین القطاعات المسائل وأتاحها في التقریر المرحلي عن القضایا المشتركة 
 فـي الوثیقـة حـسبما وردإلـى النظـر فیمـا یلـي،  مؤتمر األطـراف ، یدعى من جدول األعمالوفي إطار هذا البند  -173

UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2:  
إدخـــال ( ألـــف الـــصادرة عـــن الهیئـــة الفرعیـــة للمـــشورة العلمیـــة والتقنیـــة والتكنولوجیـــة 14/13التوصـــیة   )أ(

 وكطعــم حــي وأنــواع ألحــواض الكائنــات المائیــة وألحــواض الكائنــات األرضــیة،، ةألیفــحیوانــات كاألنــواع الغریبــة الغازیــة 
  ؛)وغذاء حي
المـــسائل ( بـــاء الـــصادرة عـــن الهیئـــة الفرعیـــة للمـــشورة العلمیـــة والتقنیـــة والتكنولوجیـــة 14/13التوصـــیة   )ب(

  ؛)األخرى المتعلقة باألنواع الغریبة الغازیة
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عـدها األمـین التنفیـذي علـى أسـاس التقریـر المرحلـي عـن القـضایا المـشتركة التوصیات األخرى التـي أ  )ج(
  .(UNEP/CBD/COP/10/21)بین القطاعات 

  المبادرة العالمیة للتصنیف  6-6البند 
لكـل المـواد القابلـة للتـسلیم الموجهـة نحـو تحقیـق نتـائج فعلیـة مجموعـة   مـؤتمر األطـرافدأیـ، 9/22في المقرر   -174

أن یرفــع تقریــرا ، وطلــب إلــى األمــین التنفیــذي عمــل المبــادرة العالمیــة للتــصنیفالمزمعــة فــي برنــامج نــشاط مــن األنــشطة 
 .مــؤتمر األطــرافٕالــى  ولهیئــة الفرعیــة للمــشورة العلمیــة والتقنیــة والتكنولوجیــةاهــذه المــسائل إلــى التقــدم المحــرز فــي عــن 

مزمعــة بــشأن التنــوع البیولــوجي الجــزري والمنــاطق المحمیــة بالتــشاور عــد أنــشطة یأن وطلــب إلــى األمــین التنفیــذي أیــضا 
 المـوارد لتنفیـذ برنـامج عمـل المبـادرة العالمیـة للتـصنیف كبنـد حـشدأن یـدرج ومع آلیـة تنـسیق المبـادرة العالمیـة للتـصنیف 

وامش اجتماعـات الهیئـة الفرعیـة للمناقشة في اجتماعات الجهات المانحة المحتملـة فـي المـستقبل، التـي قـد تعقـد علـى هـ
  .اجتماعات أخرىأو للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة 

واستعرضـت الهیئــة الفرعیــة للمــشورة العلمیــة والتقنیــة والتكنولوجیــة التقریــر المرحلــي المقــدم مــن األمــین التنفیــذي   -175
(UNEP/CBD/SBSTTA/14/15) 14/14 وأعدت التوصیة.  

 ةة العلمیـة والتقنیـة والتكنولوجیـة، نظمـت آلیـة التنـسیق واألمانـة نـدوجتماع الهیئة الفرعیة للمـشوروعلى هوامش ا  -176
ویقــدم التقریــر المرحلــي عــن القــضایا المــشتركة بــین . للمبــادرة العالمیــة للتــصنیف، تبعهــا االجتمــاع التاســع آللیــة التنــسیق

 لتنفیــــذ الطلبــــات ن تحــــدیث فــــضال عــــناســــباتم معلومــــات عــــن نتــــائج هــــذه ال(UNEP/CBD/COP/10/21)القطاعــــات 
  .9/22إلى األمین التنفیذي في المقرر الموجهة 

 الصادرة عن الهیئة الفرعیة 14/14التوصیة  النظر في إلىمؤتمر األطراف وفي إطار هذا البند، یدعى   - 177
وس المستفادة من تقییمات االحتیاجات النتائج والدر: المبادرة العالمیة للتصنیف(للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة 
  .UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2 الواردة في الوثیقة )اإلقلیمیة للتصنیف وتحدید األولویات

  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة   7-6البند 
 واألحكــام) ي(8، عقــد الفریــق العامــل المفتــوح العــضویة المخــصص للمــادة 5 ألــف، الفقــرة 9/13وفقــا للمقــرر   -178

  .2009تشرین الثاني / نوفمبر6 إلى 2ال، من ـتماعه السادس في مونتریج المتصلة بهاا
 آلیات لتعزیر المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلیة شأنب )6/1(وانتهى الفریق العامل من إعداد توصیة   - 179

تطویر االتصاالت واآللیات ) ب( ،جهود بناء القدرات: والمحلیة في عمل االتفاقیة، بما في ذلك األقسام بشأن ما یلي
مشاركة المجتمعات ) ج (،والمحلیة في أعمال االتفاقیة واألدوات الكفیلة بتیسیر المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلیة

  .المبادرات األخرى) د( و،الطوعياألصلیة والمحلیة في أعمال االتفاقیة، بما في ذلك من خالل الصندوق 
  . لحمایة المعارف التقلیدیةالفریدةبشأن عناصر النظم ) 6/2(عامل أیضا من إعداد توصیة وانتهى الفریق ال  -180
عناصر مدونة سلوك أخالقیـة لكفالـة احتـرام التـراث الثقـافي  واصل إعداد و6/3واعتمد الفریق العامل التوصیة   -181

تخدامه المـستدام، حـسبما یـرد فـي المرفـق  ذوي الصلة بحفظ التنوع البیولـوجي واسـوالفكري للمجتمعات األصلیة والمحلیة
  .بالتوصیة
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برنــامج العمــل لیــشمل ّبرنــامج عمــل متعــدد الــسنوات، عــدل بموجبــه ، 6/4وأعــد الفریــق العامــل، فــي التوصــیة   -182
وقـــرر أیـــضا أن تـــشتمل اجتماعـــات الفریـــق ؛ )االســـتخدام المـــألوف المـــستدام) (ج(10تركیـــزا رئیـــسیا جدیـــدا علـــى المـــادة 

ولـم یتقــرر . حـوارات متعمقــة بـشأن المجـاالت المواضـیعیة والقـضایا األخــرى المـشتركة بـین القطاعـاتعقـد ى العامـل علـ
وفـــي نفـــس التوصـــیة، اعتمـــد الفریـــق العامـــل مؤشـــرین إضـــافیین . بعـــد الموضـــوع الفعلـــي للحـــوار فـــي اجتماعـــه التاســـع

حلــــي لجمـــع المـــشورة عـــن كیفیـــة إشــــراك للمعـــارف التقلیدیـــة؛ وأوصـــى بعقـــد اجتمــــاع للخبـــراء مـــن ممثلـــي المجتمـــع الم
ال االتفاقیة؛ وقرر التعاون مع المنظمـة العالمیـة للملكیـة الفكریـة والوكـاالت المعنیـة مالمجتمعات المحلیة بفاعلیة في أع

ر في التوصیات المقدمة من منتـدى األمـم المتحـدة ظمن أجل استكمال حقیبة أدواتها بشأن توثیق المعارف التقلیدیة؛ ون
  .ي بقضایا الشعوب األصلیةالمعن
 إلـى الفریــق العامــل المخــصص للحـصول وتقاســم المنــافع بخــصوص المعــارف هوقـدم الفریــق العامــل أیــضا أراء  -183

  .التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة
ح الفریــق المفتــوالتالیــة الــصادرة عــن توصــیات الفــي إطــار هــذا البنــد، یــدعى مــؤتمر األطــراف إلــى النظــر فــي و  -184

، والـواردة فـي (UNEP/CBD/COP/10/2)واألحكام المتصلة بها ) ي(8العضویة العامل بین الدورات المخصص للمادة 
  :UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2الوثیقة 

  ؛)آلیات لتعزیز المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلیة والمحلیة في أعمال االتفاقیة( 6/1التوصیة   )أ(
  ؛)م فریدة لحمایة المعارف التقلیدیةعناصر لنظ( 6/2التوصیة   )ب(
ـــرام التـــراث الثقـــافي والفكـــري للمجتمعـــات ( 6/3التوصـــیة   )ج( ـــة لكفالـــة احت عناصـــر مدونـــة ســـلوك أخالقی

  ؛)األصلیة والمحلیة
 فـــي لمتـــصلة بهـــااواألحكـــام ) ي(8برنـــامج عمـــل متعـــدد الـــسنوات بـــشأن تنفیـــذ المـــادة ( 6/4التوصـــیة   )د(

  .)اتفاقیة التنوع البیولوجي

  التدابیر الحافزة  8-6البند 
أن یعقد حلقة عمل دولیة بـشأن إزالـة التـدابیر إلى األمین التنفیذي   في اجتماعه التاسع،األطراف رطلب مؤتم  -185

الضارة والتخفیف من حدتها وتشجیع التـدابیر الحـافزة اإلیجابیـة، بغیـة جمـع وتبـادل وتحلیـل المعلومـات، بمـا فـي الحافزة 
ٕالـة عـن الممارسـات الجیـدة والـدروس المـستفادة مـن الخبـرات الفعلیـة والعملیـة فـي تحدیـد وازالـة التـدابیر ذلـك دراسـات الح

الحافزة الضارة أو التخفیـف مـن حـدتها، وتحدیـد عـدد محـدود مـن حـاالت الممارسـات الجیـدة مـن المنـاطق المختلفـة كـي 
فـي اجتماعـه العاشـر  مـؤتمر األطـراف ایـة وكـي یـستعرضهتنظر فیها الهیئـة الفرعیـة للمـشورة العلمیـة والتقنـي والتكنولوج

وبنــاء علیــه، عقــدت حلقــة العمــل وأتــیح تقریرهــا إلــى الهیئــة الفرعیــة للمــشورة العلمیــة والتقنیــة ).  6، الفقــرة 9/6المقــرر (
  ).UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/26 وUNEP/CBD/SBSTTA/14/17(والتكنولوجیة في اجتماعها الرابع عشر 

نـــشر الـــدروس المـــستفادة علــى ، التـــي شـــجعت، ضــمن جملـــة أمـــور، 14/15الهیئـــة الفرعیـــة التوصــیة وأعــدت   -186
ودراســات الحــاالت الجیــدة مــن حلقــة العمــل الدولیــة وقــدمت توصــیات أخــرى لمزیــد مــن العمــل علــى التــدابیر الحــافزة فــي 

ة أیـضا إلـى األمـین التنفیـذي أن یكمـل تقریـر وطلبت الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیـ.  إطار االتفاقیة
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ویرد ذلـك فـي .   األطرافمرحلقة العمل الدولیة بمعلومات إضافیة وأن یتیح هذه المعلومات إلى االجتماع العاشر لمؤت
  .UNEP/CBD/COP/10/24الوثیقة 

بیر الحــافزة كمتابعــة  تقریــرا مرحلیــا عــن األعمــال األخــرى بــشأن التــداUNEP/CBD/COP/10/21وتقــدم الوثیقــة   -187
  .8/25، بجانب حلقة العمل الدولیة، فضال عن المقرر 9/6ر رللمق

  :إلى ما یليوفي إطار هذا البند من جدول األعمال، یدعى مؤتمر األطراف   -188
 الــــصادرة عــــن الهیئــــة الفرعیــــة للمــــشورة العلمیــــة والتقنیــــة والتكنولوجیــــة 14/15النظــــر فــــي التوصــــیة   )أ(

، مــع مراعــاة أیــضا المقترحــات المطروحــة فــي UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2، الــواردة فــي الوثیقــة )فزةالتــدابیر الحــا(
  ؛(UNEP/CBD/COP/10/21)التقریر المرحلي بشأن القضایا المشتركة بین القطاعات 

واإلحاطـــة علمـــا بمـــذكرة األمـــین التنفیـــذي عـــن المعلومـــات ودراســـات الحـــاالت الجیـــدة بـــشأن تحدیـــد   )ب(
ــــــــــــضارة وازالتهــــــــــــا أو التخفیــــــــــــف مــــــــــــن حــــــــــــدتها، وتــــــــــــشجیع التــــــــــــدابیر الحــــــــــــافزة اإلیجابیــــــــــــة التــــــــــــدابیر ٕ الحــــــــــــافزة ال

(UNEP/CBD/COP/10/24).  

  القضایا الجدیدة والناشئة  9-6البند 
عملیــــات (مــــن جــــدول األعمــــال ) ه(3-4ووفقــــا للعــــرف المتبــــع ســــابقا، ســــیتم معالجــــة هــــذا البنــــد تحــــت البنــــد   189

  .)االتفاقیة

  المیزانیةالمتعلقة بشؤون ال اإلداریة والشؤون  –عا ساب
  إدارة االتفاقیة ومیزانیة الصندوق اإلستئماني لالتفاقیة   7البند 

  2012-2011لفترة السنتین 
  2012- 2011المیزانیة البرنامجیة لفترة السنتین   –ألف 

التـي  2012-2011 الـسنتین لفتـرةلى اعتماد المیزانیـة البرنامجیـة في إطار هذا البند، یدعى مؤتمر األطراف إ  -190
 التكالیف اإلداریـة الرئیـسیة لمـؤتمر األطـراف، والهیئـة الفرعیـة للمـشورة العلمیـة والتقنیـة والتكنولوجیـة، واجتماعـات تغطي

  .الهیئات الفرعیة األخرى واألمانة
عــن میزانیــة  فــضال BY اإلســتئماني الرئیــسيق میزانیــة للــصندوثالثــة بــدائل ل مــؤتمر األطــراف ســتعرض علــىو  -191

 .  للنظـــر فیهـــا واعتمادهـــاBZ (UNEP/CBD/COP/10/25) وBE لالتفاقیــة مقترحــة للـــصندوقین االســـتئمانیین الطـــوعیین
 والمبینـة فـي ، فـي المیزانیـة الواقعـة علـى عـاتق األطـراف منفـردةاإلسهاماتإن مستویات ف ،ي الماضيوأسوة بما جرى ف

معلومـات وتـرد   . نفقـات المنظمـةةسم في األمم المتحـدة لقـاتنصبة االشتراكأالمرفق بالوثیقة، تقوم على أساس میزانیة 
 المـوارد لكـل برنـامج وكـل برنـامج فرعـي فـي مـذكرة مـن األمـین التنفیـذي بـشأن إلـىتفصیلیة عـن األنـشطة واالحتیاجـات 

ینمــا تـوزع الجــداول ، ب(UNEP/CBD/COP/10/25/Add.1)األنـشطة التفـصیلیة للبرنــامج الفرعـي وبــشأن المـوارد الالزمـة 
  الـسنتینلفتـرةات شـتراك وجـدول اال2008 عـامالتي تبین حالة الصنادیق اإلستئمانیة التابعـة لالتفاقیـة، والبیانـات المالیـة ل

  .، توزع كوثیقة إعالمیة2009-2010
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خـدمات تتحمـل األطـراف فـي البروتوكـول تكـالیف : "ینص بروتوكول قرطاجنة للـسالمة األحیائیـة علـى مـا یلـي  -192
ألمانــة لمــستقلة لتكــالیف اال حدیــد تإلــى هنــاك حاجــة ،ولــذا".  األمانــة لهــذا البروتوكــول متــى كانــت تلــك التكــالیف مــستقلة

 لمـؤتمر خـامسونظـرا ألن االجتمـاع ال .  التكالیف المشتركة بین االتفاقیة والبروتوكولحدیدوالناشئة عن البروتوكول، وت
ـــ  لمـــؤتمر األطـــراف فـــي عاشـــري البروتوكـــول ســـوف یـــسبق مباشـــرة االجتمـــاع الاألطـــراف العامـــل كاجتمـــاع لألطـــراف ف
، تین القـــادمسنتین للبروتوكـــول خـــالل فتـــرة الـــإقرارهـــاالمیزانیـــة التـــي یـــتم ب خطـــرُیاالتفاقیـــة، فـــإن المـــؤتمر األخیـــر ســـوف 

  .مستقلةباعتبارها تكالیف 
یستكــشف مزایــا ومــساوئ  مــین التنفیــذي أن، طلــب مــؤتمر األطــراف إلــى األ9/34 مــن المقــرر 37فــي الفقــرة و  -193

اســـتعمال عملـــة البلـــد المستـــضیف أو الــــدوالر األمریكـــي كعملـــة لحـــساب االتفاقیــــة ومیزانیتهـــا، وأن یرفـــع تقریـــرا ویقــــدم 
وتبعا لهذا الطلب، أعد األمین التنفیـذي مـذكرة تحتـوي علـى تحلیـل . مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشراقتراحات إلى 
 وثیقـةلنظـر مـؤتمر األطـراف كمرفـق بال الوثیقـةتـوزع و . رافطه المسألة وتقترح إجراء لكي یتخذه مؤتمر األتفصیلي لهذ

UNEP/CBD/COP/10/5.  
استعراض وتنقیح الترتیبات اإلداریة بین برنامج األمم المتحدة للبیئة   -باء 

  وأمانة االتفاقیة
، االستعراض والتنقـیح الجـاریین للترتیبـات اإلداریـة 9/29الحظ مؤتمر األطراف، في القسم الخامس من مقرره   -194

وأمانـــة االتفاقیـــة وحـــث المـــدیر التنفیـــذي للیونیـــب واألمـــین التنفیـــذي علـــى ) الیونیـــب( بـــین برنـــامج األمـــم المتحـــدة للبیئـــة
  .االنتهاء من المراجعة لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر

ـــ  -195 ـــتم االتف ـــة، لـــم ی ـــاریخ إصـــدار هـــذه الوثیق ـــین الیونیـــب واألمـــین وحتـــى ت ـــة المنقحـــة ب اق علـــى الترتیبـــات اإلداری
  .وستتاح إلى مؤتمر األطراف أي ترتیبات إداریة منقحة ترد بعد هذا التاریخ. التنفیذي

   شؤون ختامیة   – ثامنا
      شؤون أخرى1-8البند 

 مــن 12 للمــادة ة وفقــاتثــار للمناقــشة وتكــون مقبولــفــي النظــر فــي أي شــؤون أخــرى قــد یرغــب مــؤتمر األطــراف   -196
  .4/16 من المقرر 7والفقرة النظام الداخلي 

     اعتماد التقریر2-8البند 
مشروع إلى النظر في تقریر أعماله في اجتماعه العاشر واعتماده على أساس  مؤتمر األطراف سیدعى  - 197

اق نتائج الجزء الرفیع المستوى من  وقد یرغب أیضا في إرف.  وتقریري الفریقین العاملینه المقررالتقریر الذي أعد
مؤتمر  یدعىووفقا للعرف المعمول به، .  االجتماع وأي أحداث أخرى تنظم بالتالزم مع اجتماعه إلى تقریر االجتماع

مساعدة من ب، بإرشاد من الرئیس واالجتماع التقریر الختامي بعد باالنتهاء من إعدادقرر ُلم تفویض اإلىألطراف ا
  .األمانة
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     اختتام االجتماع3-8 البند
 29یـوم الجمعــة حـوالي الـساعة الـسادسة مـساء فـي ألطـراف لمـؤتمر ا عاشـراالجتمـاع المـن المتوقـع أن یختـتم   -198

 لالجتمـاع الحـادي عـشر نظمـه البلـد المستـضیفی  وسـیتبعه مباشـرة حفـل اسـتقبال ختـامي .2010تـشرین األول /أكتوبر
  .ألطرافلمؤتمر ا
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 ولاأل المرفق

  عاشرالبوثائق االجتماع مؤقتة قائمة 
  لمؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي

  
البند من جدول   رمز الوثیقة

  األعمال
  عنوان الوثیقة

UNEP/CBD/COP/10/1 1-3  جدول األعمال المؤقت. 

UNEP/CBD/COP/10/1/Add.1 1-3  جدول األعمال المؤقت المشروح. 

UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2 لمؤتمر األطرافعاشرع مقررات لالجتماع الیرامش  عدة بنود . 

UNEP/CBD/COP/10/2 2-1،ــــر االجتمــــاع    وعدة بنود للفریــــق المفتــــوح العــــضویة العامــــل بــــین الــــدورات  الــــسادستقری
 .واألحكام ذات الصلة) ي(8المخصص لتنفیذ المادة 

UNEP/CBD/COP/10/3 2-1،للمــــــشورة العلمیــــــة والتقنیــــــة  عــــــشر للهیئــــــة الفرعیــــــةرابــــــعر االجتمــــــاع التقریــــــ   وعدة بنود 
  .والتكنولوجیة

UNEP/CBD/COP/10/4 2-1،ــــــر ا  * وعدة بنود ــــــثالجتمــــــاع الثاتقری ــــــوح العــــــضویة  لل ــــــق العامــــــل المفت المخــــــصص لفری
 .ستعراض تنفیذ االتفاقیةال

UNEP/CBD/COP/10/5 2-1المخـصص ریق العامل المفتوح العـضویة  للفتاسعالجتماع اللختامي لتقریر اال  3 و
 .لحصول وتقاسم المنافعل

UNEP/CBD/COP/10/5/Add.1 2-1لحـصول المخـصص ل للفریق العامـل المفتـوح العـضویة بعساتقریر االجتماع ال  3 و
 .وتقاسم المنافع

UNEP/CBD/COP/10/5/Add.2 2-1لحـصوللمخـصص لا للفریـق العامـل المفتـوح العـضویة ثامنتقریر االجتماع ال  3 و 
 .وتقاسم المنافع

UNEP/CBD/COP/10/5/Add.3 2-1للفریـــق العامـــل المفتـــوح العـــضویة تاســـعاالجتمـــاع الالجـــزء األول مـــن تقریـــر   3 و 
 . وتقاسم المنافعلحصولالمخصص ل

UNEP/CBD/COP/10/5/Add.4 2-1ة  للفریـــق العامـــل المفتـــوح العـــضویتاســـعاالجتمـــاع الالجـــزء الثـــاني مـــن تقریـــر   3 و
 . وتقاسم المنافعلحصولالمخصص ل

UNEP/CBD/COP/10/6 2-2 مرفق البیئة العالمیةتقریر   10-4 و. 

UNEP/CBD/COP/10/7 2-3اإلســتئمانيیــة وعــن میزانیــة الــصندوق إدارة االتفاقتقریــر األمــین التنفیــذي عــن   7 و 
 .لالتفاقیة

UNEP/CBD/COP/10/8 4-1  راتیجیة والتقـــدم المحـــرز نحـــو بلـــوغ هـــدف تنفیـــذ الخطـــة االســـت: تنفیـــذ االتفاقیـــة
 .2010التنوع البیولوجي لعام 

UNEP/CBD/COP/10/8/Add.1 4-1  موجز تنفیذي(عات العالمیة للتنوع البیولوجي قالطبعة الثالثة من نشرة التو(. 

UNEP/CBD/COP/10/9 4-2  ة  التقنــــي والمعــــالم الرئیــــسیســــاساأل: الخطــــة االســــتراتیجیة المنقحــــة والمحدثــــة
 .والمؤشرات المقترحة

UNEP/CBD/COP/10/10 4-3)برنامج العمل المتعدد السنوات ووتیرة انعقاد اجتماعات مؤتمر األطراف  )أ.  
UNEP/CBD/COP/10/10/Add.1 4-3)تحلیل للخیارات–وتیرة انعقاد اجتماعات مؤتمر األطراف وتنظیم عمله   )أ . 
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البند من جدول   رمز الوثیقة
  األعمال

  عنوان الوثیقة

UNEP/CBD/COP/10/11 4-3)للتقاریر الوطنیة الخامسةمبادئ توجیهیة   )ب. 

UNEP/CBD/COP/10/12 4-3)ألصحاب المصلحة المتعـددین بـشأن الثالث الحكومي الدولي نتیجة االجتماع   )ج
 .منبر حكومي دولي في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي

UNEP/CBD/COP/10/13 4-4  هداف الثالثـة لالتفاقیـة للفتـرة استعراض تنفیذ استراتیجیة حشد الموارد لدعم األ
 .)8 و6 و4 و3 و1الغایات  (2008-2015

UNEP/CBD/COP/10/14 4-10  اآللیة المالیة. 

UNEP/CBD/COP/10/15 4-5  تنفیــــــذ الخطــــــة : التعــــــاون العلمــــــي والتقنــــــي وآلیــــــة غرفــــــة تبــــــادل المعلومــــــات
 .االستراتیجیة آللیة غرفة تبادل المعلومات

UNEP/CBD/COP/10/16 4-8  مة والسنة الدولیة للتنوع البیولوجيعااالتصال والتثقیف والتوعیة ال. 

UNEP/CBD/COP/10/17 4-9)التعاون مع االتفاقیات والمنظمات والمبادرات الدولیة األخرى  )أ.  

UNEP/CBD/COP/10/18 4-9)إشراك أصحاب المصلحة والمجموعات الرئیسیة وتعمیم المنظور الجنساني  )ب. 

UNEP/CBD/COP/10/18/Add.1 4-9)لتعاون فیما بین بلدان الجنوبالعمل بشأن اخطة   )د. 

UNEP/CBD/COP/10/19 4-7  ها ث التقنـــــي، ومبـــــررات تحـــــدیســـــاساأل: االســـــتراتیجیة العالمیـــــة لحفـــــظ النبـــــات
 .والمعالم الرئیسیة والمؤشرات المقترحة

UNEP/CBD/COP/10/20 5عیةتقریر مرحلي عن برامج العمل المواضی 6 و. 

UNEP/CBD/COP/10/21 5تقریر مرحلي عن القضایا المشتركة بین القطاعات 6 و.  
UNEP/CBD/COP/10/22 5-6   للتنــوع البیولــوجي مقترحــات بــشأن الــسبل والوســائل لتحقیــق المنــافع المــشتركة

تدهور األراضي في أنشطة تغیر المناخ بما في ذلك /لتصحرومنافع مكافحة ا
 .لي االستراتیجیة لدعم التكنولوجیا وبناء القدراتمن خالل تنفیذ خطة با

UNEP/CBD/COP/10/23 5-6  تجمیع للمشاورات حول أنشطة مشتركة ممكنة بین اتفاقیات ریو. 

UNEP/CBD/COP/10/24 6-8   معلومـــات ودراســـات الحـــاالت الجیـــدة بـــشأن تحدیـــد التـــدابیر الحـــافزة الـــضارة
 .التدابیر الحافزة اإلیجابیةٕوازالتها أو التخفیف من حدتها، وتشجیع 

UNEP/CBD/COP/10/25 7   المیزانیـة المقترحـة لبرنـامج عمـل االتفاقیــة وبروتكـول قرطاجنـة التـابع لهـا لفتــرة
 .2012-2011السنتین 

UNEP/CBD/COP/10/25/Add.1 7   تفاصـــیل عـــن األنـــشطة واالحتیاجـــات مـــن المـــوارد لكـــل برنـــامج وكـــل برنـــامج
 .فرعي

  
  



UNEP/CBD/COP/10/1/Add.1 
Page 38 
 

  نيثاالمرفق ال
  لمؤتمر األطراف في عاشرتنظیم العمل المقترح لالجتماع ال

  اتفاقیة التنوع البیولوجي
 الیوم والتاریخ  الجلسة العامة  الفریق العامل األول  الفریق العامل الثاني

  .افتتاح االجتماع  1-1    
  انتخاب أعضاء المكتب؛  1-2
  إقرار جدول األعمال؛  1-3
  .تنظیم العمل  1-4
وراق تفــــــویض الممثلــــــین إلــــــى االجتمــــــاع تقریــــــر عــــــن أ  1-5

  . لمؤتمر األطرافعاشرال
  .القضایا المعلقة  1-6
تقاریر االجتماعات المعقودة بین الدورات واالجتماعـات   2-1

  . اإلقلیمیةالتحضیریة
  .تقریر مرفق البیئة العالمیة  2-2
تقریــر األمــین التنفیــذي عــن إدارة االتفاقیــة وعــن میزانیــة   2-3

  .ماني لالتفاقیةالصندوق اإلستئ
  .النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع  -3
إدارة االتفاقیـــــة ومیزانیـــــة برنـــــامج عمـــــل االتفاقیـــــة لفتـــــرة    -7

 .2012-2011السنتین 

  18/10/2010االثنین
   13.00-10.00الساعة 

 

ـــــوغ هـــــدف   4-1 ـــــوع التقـــــدم المحـــــرز نحـــــو بل التن
ـــــ 2010عـــــام البیولـــــوجي ل ـــــشرة التوقعـــــات العالمی ة ون

  .للتنوع البیولوجي
الخطة االستراتیجیة المنقحـة، وهـدف التنـوع    4-2

  .البیولوجي ومؤشراته

  .التنوع البیولوجي للمیاه الداخلیة  5-1
  .للجبالالتنوع البیولوجي   5-3

  18.00-15.00الساعة   

ـــعملیـــات اال  4-3 ـــة، بمـــا فـــي ذل ـــامج كتفاقی  برن
ات  ووتیرة انعقـاد اجتماعـ2022-2011العمل للفترة 

  .مؤتمر األطراف
  .القضایا الجدیدة والناشئة  6-9

  19/10/2010الثالثاء     .البحري والساحليالتنوع البیولوجي   5-2
  13.00-10.00الساعة 



UNEP/CBD/COP/10/1/Add.1  
Page 39 
 

 الیوم والتاریخ  الجلسة العامة  الفریق العامل األول  الفریق العامل الثاني

  .استراتیجیة لحشد الموارد  4-4
االســتعراض الرابـــع للفاعلیـــة : اآللیــة المالیـــة  4-10

  .واإلرشاد

  .المناطق المحمیة  5-4
  . للتنوع البیولوجياالستخدام المستدام  5-5

  18.00-15.00الساعة   

لمــي والتقنــي وآلیــة غرفــة تبـــادل عالتعــاون ال  4-5
  .المعلومات

  .نقل التكنولوجیا والتعاون  4-6

  20/10/2010األربعاء     .التنوع البیولوجي وتغیر المناخ  5-6
  13.00-10.00الساعة 

االتــصال والتثقیــف والتوعیــة العامــة والــسنة   4-8
  .نوع البیولوجيالدولیة للت

التنــوع البیولــوجي لألراضــي الجافــة وشــبه   6-2
  .الرطبة

  .التنوع البیولوجي للغابات  6-3

  18.00-15.00الساعة  

التعـــــــــاون مـــــــــع االتفاقیـــــــــات والمنظمـــــــــات   4-9
ـــــــة األخـــــــرى، واشـــــــراك أصـــــــحاب  ٕوالمبـــــــادرات الدولی
المصلحة، بما في ذلك مبادرة قطاع األعمال والتنوع 

ـــــــاد ـــــــوجي، ومب ـــــــوجي، البیول ـــــــوع البیول رة المـــــــدن والتن
  .والتعاون فیما بین بلدان الجنوب

  .الزراعيالتنوع البیولوجي   6-1
  .التنوع البیولوجيالوقود الحیوي و  6-4

  21/10/2010الخمیس   
   13.00-10.00الساعة 

 

  .األنواع الغریبة الغازیة  5-6  .االستراتیجیة العالمیة لحفظ النبات  4-7
  .ة للتصنیفالمبادرة العالمی  6-6

  18.00-15.00الساعة   

  22/10/2010الجمعة     .التدابیر الحافزة  8-6  .واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة   6-7
  13.00-10.00الساعة 

  :بعد الجلسة العامة
  )المسائل المعلقة(

  :بعد الجلسة العامة
  )المسائل المعلقة(

 وفــــي فریــــق الفــــریقین العــــاملیناســــتعراض التقــــدم المحــــرز فــــي 
بالمیزانیــة،  والمعنـي ،بالحــصول وتقاسـم المنــافعاالتـصال المعنـي 

  .للفریقین العاملین اجتماعات ویتبع ذلك

  18.00-15.00الساعة 

  18.00الساعة   محاضرة النیوس    

  25/10/2010اإلثنین     )المسائل المعلقة(  )المسائل المعلقة(
  13.00-10.00الساعة 

  18.00-15.00الساعة     )ةالمسائل المعلق(  )المسائل المعلقة(
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 الیوم والتاریخ  الجلسة العامة  الفریق العامل األول  الفریق العامل الثاني

  26/10/2010الثالثاء    )المسائل المعلقة( )المسائل المعلقة(
  13.00-10.00الساعة 

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

  27/10/2010األربعاء    )المسائل المعلقة( )المسائل المعلقة(
  13.00-10.00الساعة 

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

  28/10/2010خمیس ال    )المسائل المعلقة(  )المسائل المعلقة(
  13.00-10.00الساعة 

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

  29/10/2010لجمعة ا  )لیس من المقرر عقد اجتماعات( )لیس من المقرر عقد اجتماعات( )لیس من المقرر عقد اجتماعات(
   13.00-10.00الساعة 

 
  .)بقیة(النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع   -3    

إدارة االتفاقیة ومیزانیة برنامج عمل االتفاقیة لفترة   -7
  )بقیة( 2010- 2009السنتین 

  .النظر في مشاریع مقررات الفریقین العاملین
 لمؤتمر حادي عشرموعد ومكان انعقاد االجتماع ال  7-1

  .األطراف
  .شؤون أخرى  8-1
  .اعتماد التقریر  8-2
  .اختتام االجتماع  8-3

  18.00-15.00الساعة 

 لالجتماع الحادي حفل استقبال یستضیفه البلد المستضیف    
  .شر لمؤتمر األطرافع

  18.00الساعة 

-- --- 


