
 
ات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين التفضل باصطحاب نسخهم إلى لدواعي االقتصاد في النفق

 االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية
 

 
 

CBD 

 
 

 
 
 

 
 االتفاقية المتعلقة
 بالتنوع البيولوجي

 

 

 
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

 االجتماع السادس
 2001 مارس 16-12مونتريال ، 

 ∗ من جدول األعمال المؤقت 2-2البند 

 إقرار جدول األعمال

 

 مcccن االتفاقcccية المcccتعلقة بالتcccنوع البيولوجcccي أنشcccأت هيcccئة فرعcccية للمشcccورة العلمcccية والتقنcccية    25إن المcccادة  -1
، آcي تقcدم إلcى مؤتمcر األطcراف وآذلك إلى الهيئات األخرى الفرعية التابعة للمؤتمر حسب                ) هفمعتcت (والتكنولوجcية   

 .تعلق بتنفيذ االتفاقية فيما يمشورة في الوقت المناسب لامقتضى الحال ، 

 8 إلى 4انعقد االجتماع األول في اليونسكو بباريس من  .  اليوم خمسة اجتماعات     حتىعقcدت الهيcئة الفرعcية        -2
أما االجتماعات األربعة  . UNEP/CBD/COP/2/5وجcرى تعمcيم تقرير ذلك االجتماع في الوثيقة     . 1995سcبتمبر   
 21 ومن 1997 سبتمبر 5 إلى 1 ، ومن 1996 سبتمبر   6 إلى   2 للهيcئة الفرعcية فقد انعقدت في مونتريال من           األخcرى 

وتقاريcccر هcccذه االجcccتماعات تcccم تعمcccيمها بالوثcccائق    . 2000 فcccبراير 4 يcccناير إلcccى  31 ، ومcccن 1999 يونcccيه 25إلcccى 
UNEP/CBD/COP/3/3                          ، UNEP/CBD/COP/4/2                          ، UNEP/CBD/COP/5/2             و 
UNEP/CBD/COP/5/3  على التوالي. 

 إلى 12، من ) ايكاو( سيعقد االجتماع السادس لـ هفمعتت بمونتريال بمقر منظمة الطيران المدني الدولي  -3
 . صباحًا 10 الساعة 2001 مارس 11وسيبدأ تسجيل المشارآين يوم  . 2001 مارس 16

 افتتاح االجتماع  - 1البند 

 .2001 مارس 12اح يوم االثنين  من صب10سيفتتح االجتماع الساعة  -4
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 شؤون تنظيمية - 2البند 

 

 مcن قواعcد إجcراءات المؤتمccر ، التcي تقضcي بقcيام مؤتمcر األطcراف بانccتخاب         3 ، الفقcرة  26إعمcاال للقcاعدة    -5
 ، بانتخاب السيد 1998في مايو الرئcيس لكcل هيcئة فرعcية ، قcام المؤتمcر ، فcي اجcتماعه الcرابع المعقcود في براتسالفا                     

   cتيان سcعه بهذا المنصب في نهاية االجتماع الرابع لـ  اصطالوقد بدأت فترة    . ، رئيسا لـ هفمعتت     ) آولومبيا( مبر  اآرس
 .هفمعتت ، وسوف تنتهي في نهاية االجتماع الجاري 

( سنك ينتخاب السيد جان بل ، با2000قcام مؤتمcر األطcراف فcي اجcتماعه الخcامس المعقود بنيروبي في مايو                 -6
رئيسcًا لcـ هفمعتcت للفcترة التcي تبcتدأ من نهاية االجتماع السادس لـ هفمعتت حتى نهاية االجتماع               ) الجمهوريcة التشcيكية     

 .الثامن 

 الصادر عن مؤتمر األطراف 4/16الواردة في المرفق األول بالمقرر " طريقة التشغيل "  من 5طcبقا للفقرة     -7
 فccي اجccتماعها الخccامس بانccتخاب خمسccة أعضccاء بمكتccبها ، مccن الجمهوريccة التشccيكية ، جمهوريccة          ، قامccت هفمعتccت 

 واوقccد توالcc. اجccتماعات الهيccئة لمccدة اجتماعيccن مccن اجccتماعات نccيكان ، الccيونان ، األردن ، توغccو ، آccي يخدمccوا يالدوم
السادس بانتخاب خمسة أعضاء جدد وستقوم هفمعتت في اجتماعها    . منصcبهم فcي نهايcة االجcتماع الخcامس لـ هفمعتت             

للخدمcة لمcدة اجتماعيcن ، آcي يحلcوا محcل األعضcاء الخارجيcن مcن الكامcيرون ، آcندا ، آولومبcيا ، االتحاد الروسي ،                      
 . األعضاء الجدد بمناصبهم في نهاية االجتماع الجاري ضطلعوسي.  ، اللذين انتخبوا في االجتماع الرابع اغنتو

 األعمال  

شcروع جcدول أعمcال مؤقcت لالجتماعيcن السادس      مأعcد األميcن التنفcيذي ، فcي تشcاور مcع مكتcب هفمعتcت ،                   -8
. والسcابع لcـ هفمعتت ، يغطيان الموضوعات التي تبينها مؤتمر األطراف آي تنظر فيها هفمعتت قبل اجتماعه السادس      

طcراف ، والcواردة قائمcتها فcي بcرنامج العمcل الذي يتضمنه       وبمcراعاة البcنود المقcرر الcنظر فcيها بcتعمق فcي مؤتمcر األ           
، قرر مكتب هفمعتت أن هفمعتت ينبغي أن ترآز على األنواع الغريبة التي تهدد األنظمة 4/16المcرفق الثانcي بالمقرر      

عها السادس ،   في اجتما ") األنواع الغريبة المجتاحة  " المشcار إلcيها فcيما يلcي بعبارة          ( اإليكولوجcية والموائcل واألنcواع       
 .في اجتماعها السابع ) أي للغابات ( وعلى التنوع البيولوجي الحراجي 

سcيكون بين  ) UNEP/CBD/SBSTTA/6/1(أن جcدول األعمcال المؤقcت لالجcتماع السcادس لcـ هفمعتcت                 -9
ه في إطار البند أما مشروع جدول األعمال المؤقت لالجتماع السابع فسوف ينظر في. يدي الهيئة الفرعية للموافقة عليه   

 ) . أدناه43أنظر الفقرة  ( 6-1

قcد ترغcب هفمعتcت في إنشاء فريقي عمل أثناء االجتماع السادس ، للعمل خالل             " طcريقة التشcغيل     " لcـ   وفقcا    -10
 : ين على النحو اآلتي مكتب فمن المقترح توزيع المهام بين الجلسة العامة والفريقين العاملالوفي تشاور مع . الدورة 

 :تنظر الجلسة العامة في البنود اآلتية في بداية االجتماع  ) أ( 

 افتتاح االجتماع -1

 الشؤون التنظيمية  -2

 :التقارير  -3

 االفرقة المخصصة من الخبراء التقنيين  3-1
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 عمليات التقييم  3-2

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي  3-3

 ياه الداخلية التنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للم 3-4

، الccذي هccو الموضccوع   ) األنccواع الغريccبة المجccتاحة    ( 4سccينظر الفccريق العccامل األول فccي البccند      )ب(
 .الرئيسي للنظر بتعمق فيه في االجتماع 

 : ، تشمل ) مسائل رئيسية أخرى ( 5سينظر الفريق العامل الثاني في البند  )ج(

 التقييمات العلمية  5-1

 ف المبادرة العالمية للتصني 5-2

التccنوع البيولوجccي وتغccير المccناخ ، شccامال الccتعاون مccع اتفاقccية األمccم المccتحدة اإلطاريccة         5-3
 .المتعلقة بتنوع المناخ 

 .األنواع المهاجرة والتعاون مع اتفاقية حفظ األنواع المهاجرة من الحيوانات اآلبدة  5-4

 :تنظر الجلسة العامة في البنود اآلتية في نهاية االجتماع  )د(

 :الجتماع السابع لـ هفمعتتالتحضير ل -6

 مشروع جدول األعمال المؤقت  6-1

 مكان وزمان االجتماع 6-2

 شؤون أخرى  -7

 اعتماد التقرير -8

 اختتام االجتماع -9

مcن المcنظور أيضcا أن تقcوم األمانcة ، فcي تشcاور مcع المكتcب ، بدعcوة متكلميcن ذوي مكانة ، لتزويد الجلسة                       -11
 المطروحة على االجتماع؛العامة بالخلفية العلمية حول بعض الموضوعات 

 أدناه قائمة بالوثائق التي أعدت لالجتماع ؛األول يتضمن المرفق  -12

ويتضمن المرفق . ن في الوقت نفسه ، وسيزود آل منهما بالترجمة الفورية        ين اثن يc لcن يعقcد أآcثر مcن اجتماع         -13
 .  للعمل ًاالثاني أدناه تنظيما مؤقت

 التقارير -3البند 

قccرر مؤتمccر األطccراف فccي اجccتماعه الخccامس أن ينشccأ أفccرقة مخصصccة مccن الخccبراء التقنييccن فccي مجccاالت       -14
؛ والتcccنوع البيولوجcccي )15، الفقcccرة 5/3المقccرر  ( المccناطق الcccبحرية والسcccاحلية المحمccية ، وتربcccية األحcccياء الcccبحرية   

) . 7، الفقرة 5/23المقرر ( ؛ والتنوع البيولوجي لألراضي الجافة ودون الرطبـــة ) 4، فقcرة   5/4المقcرر   ( الحراجcي   
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 عن الوضع ًاتقرير) UNEP/CBD/SBSTTA/6/2(وتتضcمن مذآcرة األميcن التنفcيذي التcي أعcدت بشcأن هcذا البند           
 .القائم 

لخبراء التقنيين ، وهو قcد ترغcب هفمعتت في أن تحيط علما بالتقرير المرحلي بشأن األفرقة المخصصة من ا       -15
 .التقرير الوارد في مذآرة األمين التنفيذي 

  

طلcب مؤتمcر األطcراف فcي اجcتماعه الخcامس مcن األميcن التنفيذي تعزيز التعاون خصوصًا في مجال التقييم            -16
(د ــميccن التنفccيذي المقدمccة بشccأن هccذا البccنومذآccرة األ) . 2 ، الفقccرة 5/21المقccرر ( العلمcي والتقنccي للتccنوع البيولوجccي  
UNEP/CBD/SBSTTA/6/3 (   رcمن تقريcياً  ًاتتضcع المنظمات األخرى في مجال التقييمات ،          مرحلcتعاون مcن الcع 

 تقييم األنظمة اإليكولوجية في األلفية"  للتعاون مع ًاميه مختارة ، وتتبين فرصي عcن عملcيات تقي  ًا موجcز ًاوتشcمل تقريcر   
 . ي اتفاقية التنوع البيولوجي  ، لإلسهام ف"

قcد ترغcب هفمعتcت فcي أن تحcيط علمcًا بالcتقرير المرحلcي بشcأن عملcيات التقيcيم الجاريcة الcواردة فcي مذآرة                       -17
 من جدول 1-5 هcذه المسcألة فcي إطcار البند     خcول ومcن المcنظور أن تجcري المناقشcات الموضcوعية            . األميcن التنفcيذي     
 ) .  أدناه 32-30أنظر الفقرات ) ( لعلمية التقييمات ا( األعمال المؤقت 

اسcتعرض مؤتمcر األطراف في اجتماعه الخامس ما أحرز من تقدم بشأن تنفيذ برنامج العمل الخاص بالتنوع     -18
اج العمccل الخccاص باألرصccفة   ، إدم5/3cc مccن المقccرر 3مؤتمccر ، فccي الفقccرة  الالبيولوجccي الccبحري والسccاحلي ، وقccرر  

 من المقرر ذاته ، 8وفي الفقرة ) . الموارد الحية البحرية والساحلية (  من البرنامج المذآور    2المرجانcية فcي العنصcر       
قcرر مؤتمcر األطcراف أن تقcوم همفعتcت بتوسيع عملها من تبيض المرجان بحيث يعالج أيضا التدهور الفيزيقي ودمار                 

شccجع المؤتمccر علccى سccرعة تنفccيذ بccرنامج العمccل ، مccع مالحظccة أن عنصccر العمccل الخccاص         و .األرصccفة المرجانccية 
وفيما يتعلق بالموارد الحية البحرية ) . 4الفقرة (باألرصcفة المرجانcية سيسcتغرق فcترة زمنcية ال تقcل عن ثالث سنوات           

أولويccات فccي عccدد مccن تضccع  ووالسccاحلية بصccفة عامccة ، اقccترح مؤتمccر األطccراف فccي المقccرر ذاتccه أن تccنظر هفمعتccت  
وأحاط المؤتمر آذلك علمًا بعمل األمين التنفيذي بشأن الموارد الجينية البحرية والساحلية         ) . 13الفقرة  ( الموضcوعات   

تحلccيل الccالزم وأن تقccدم مشccورة بشccأن    ال، بمccا فccيها أعمccال االستكشccاف البيولوجccي ، وطلccب مccن هفمعتccت أن تقccوم ب      
اإلدارة المccتكاملة للمccنطقة أمccا عccن  ) 12الفقccرة ( تكنولوجccية المccتعلقة بهccذه المسccألة  الموضccوعات العلمccية والتقنccية وال 

 مcن المقcرر نفسه بتشجيع هفمعتت على المضي في العمل   10الcبحرية والسcاحلية ، قcام مؤتمcر األطcراف ، فcي الفقcرة                
) 10الفقرة ( التقييم والمؤشرات بشcأن تقيcيم األنظمcة اإليكولوجcية ، ومن ضمن هذا التقييم وضع مبادئ توجيهية بشأن       

 . 

(  مرحلcيًا عcن تنفيذ برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي      ًاأعcد األميcن التنفcيذي تقريcر        -19
UNEP/CBD/SBSTTA/6/4 (                    فة المرجانية ، أعدت فيcأن األرصcترحة بشcدة المقcر الجديcك العناصcمل آذلcيش ،

ت الصلة ، آي ينظر فيها بقصد إدماجها في برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي   ذااألخرى  تعcاون مcع المcنظمات       
 .البحري والساحلي 

قcد ترغcب هفمعتcت فcي أن تحcيط علمcًا بالcتقرير المرحلcي وأن تنظر في العناصر الجديدة في البرنامج بشأن                     -20
ومن المنظور فيه أن تقوم هفمعتت . عناصcر  األرصcفة المرجانcية وأن توصcي األميcن التنفcيذي بالcنهوض بتنفcيذ تلcك ال                

 . بمزيد من معالجة الموضوعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي ، في اجتماع الحق 

امج العمccل للتccنوع البيولوجccي  نccاقش مؤتمccر األطccراف فccي اجccتماعه الخccامس موضccوع الccتقدم فccي تنفccيذ بccرن     -21
لألنظمccة اإليكولوجccية للمccياه الداخلccية ، وطلccب مccن هفمعتccت أن تسccتعرض الccبرنامج قccبل االجccتماع السccابع لمؤتمccر           

 4بيد أن الفقرة ) . 1، الفقرة 5/2المقرر ( يح ذلcك البرنامج وزيادة تهيئته      قc األطcراف ، بقصcد إسcداء المشcورة حcول تن           
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 هفمعتcت أن تcنظر ، قبل االجتماع السادس لمؤتمر األطراف ، في التوصيات الناشئة عن           مcن المقcرر نفسcه طلبcت مcن         
وأن توصي مؤتمر األطراف ، حسب مقتضى   ) السدود(  الصادر عن اللجنة العالمية للخزانات ،        2000تقريcر نوفمبر    

 ) . 4الفقرة ( الحال ، بإدخال العناصر المالئمة في برنامج العمل 

فccيذي تقريccرًا مرحلccيًا عccن تنفccيذ بccرنامج العمccل الخccاص بالتccنوع البيولوجccي فccي األنظمccة            أعccد األميccن التن  -22
، وهcو تقريcر يشcمل آذلcك مشcروع عناصcر متعلقة          ) UNEP/CBD/SBSTTA/6/5( اإليكولوجcية للمcياه الداخلcية       

 ) .السدود(اعد في تعاون مع أمانة اللجنة العالمية للخزانات ) السدود( بالخزانات 

رغب هفمعتت في أن تحيط علمًا بالتقرير المرحلي وأن تنظر في مشروع العناصر المتعلقة بالخزانات ،  قcد ت   -23
 .وفي تقديم توصيات مالئمة إلى مؤتمر األطراف 

 األنواع الغريبة المجتاحة  -4البند 

مكان وبقدر ما هو بأن يقوم آل طرف متعاقد ، بقدر اإلتقضي مcن اتفاقcية التنوع البيولوجي    ) ح (8أن المcادة     -24
مناسcب ، بمcنع دخcول األنcواع الغريcبة التcي تهcدد األنظمcة اإليكولوجcية والموائcل واألنcواع ، أو تcتحكم فcيها أو تقضي                     

 .عليها 

 جيم ، أن موضوع األنواع 4/1 من المقرر 1وقcرر مؤتمcر األطcراف فcي اجcتماعه الcرابع ، بموجcب الفقcرة                -25
يكولوجcية والموائcل واألنcواع إنما هو موضوع مشترك بين عدة مجاالت ، ينطوي على     الغريcبة التcي تهcدد األنظمcة اإل        

وطلccب المؤتمccر مccن هفمعتccت إعccداد مشccروع مccبادئ إرشccادية بشccأن المccنع    . تنفccيذ عccدة موضccوعات تشccملها االتفاقccية  
 هفمعتccت آذلccك فccي واإلدخccال وتخفccيف الوقccع الناشccئ عccن األنccواع الغريccبة وتبيccن األعمccال ذات األولويccة ، وأن تccنظر 

الcبرنامج العالمcي لألنcواع المجcتاحة بقصcد الcنظر فcي القcيام بعمcل متضcافر ووضcع مقترحات لمزيد من الخطوات في              
 .نطاق االتفاقية 

 ، بشأن األنواع الغريبة المجتاحة ، وآان من ضمن 5/8أقcر مؤتمcر األطcراف فcي اجcتماعه الخامس المقرر              -26
طراف والحكومات والهيئات والصكوك ذات الصلة حسب مقتضى الحال على القيام بما       ما جاء في هذا المقرر حث األ      

؛ وتطبccيق المccبادئ  ) 7الفقccرة ( وضccع وتنفccيذ اسccتراتيجيات وخطccط عمccل تccتعلق بccاألنواع الغريccبة المجccتاحة        : يلccي 
     cتة المcية المؤقcرر      رالتوجيهcك المقcرة   ( فقة بذلc1الفق (        االتcات الحcم دراسc؛ وتقدي )   رةcوتعليقات على المبادئ ) 3الفق ،

وطلب من األمين التنفيذي أن يتعاون مع الهيئات الدولية والصكوك الدولية ذات الصلة ) . 5الفقرة (اإلرشcادية المؤقcتة     
عدد من في ، وبقصد مساعدة األطراف ) 11الفقcرة  ( بقصcد تنسcيق العمcل وتقديcم تقريcر عcن بcرامج العمcل المشcترآة              

 البرنامج العالمي لألنواع المجتاحة إلى تقديم تقرير عن المرحلة األولى من عمله          يودع) 14قرة  الف( الشؤون المحددة   
طلcب مcن هفمعتcت أن تcنظر فcي الشcؤون اآلنفcة الذآcر وآذلcك أن تقوم باستعراض شامل          و) . 9الفقcرة   ( إلcى هفمعتcت     

، على ) ح (8لعمcل المسcتقبلي على تنفيذ المادة   للتدابcير القائمcة المcتعلقة بcاألنواع الغريcبة المجcتاحة ، وفcي الخcيارات ل               
 ) .15الفقرة ( أساس ورقة سيعدها األمين التنفيذي ، وإلى تقديم مشورة إلى مؤتمر األطراف 

فcي سcبيل مسcاعدة هفمعتcت فcي الcنظر فcي الشcؤون المحالcة إلcيها من مؤتمر األطراف ، أعد األمين التنفيذي             -27
 : لهيئات ذات الصلة المذآرات اآلتية في تعاون مع ا

(  ، 5/8 مccن المقـــــــccرر 14 و11 و 5تقريccر المرحلccي عccن الشccؤون التccي جccرى تبيccنها فccي الفقccرات    )أ(
UNEP/CBD/SBSTTA/6/6 ( بما في ذلك معلومات عن ،: 

 دراسات الحاالت التي وردت من األطراف والحكومات والهيئات ذات الصلة  (1)

 التوجيهية المؤقتة مقترحات إلعادة النظر في المبادئ  (2)

 برنامج العمل المحتملة مع المنظمات والصكوك األخرى  (3)



UNEP/CBD/SBSTTA/6/1/Add,1 
6Page  

الcتعاون مcع هيcئات أخcري ذات صcلة ، في سبيل وضع مصطلحات موحدة بشأن األنواع الغريبة ،          (4)
ومعايcير تقيcيم المخاطcر ، وعملcيات التقييم المتعلقة باآلثار االجتماعية االقتصادية ، وإيجاد طرائق              

بشccأن نظccام التبلccيغ عccن االجتccياحات  واد لألنظمccة اإليكولوجccية ، دلمقاومccة أو االسccترلccتعزيز قccوة ا
 )14 ، الفقرة 5/8المقرر ( الجديدة ووضع أولويات للعمل في مجال التصنيف 

االسcccتعراض الشcccامل بشcccأن جcccدوى وآفcccاءة التدابcccير القائمcccة حالcccيًا للمcccنع واالستكشcccاف المcccبكر      )ب( 
 ؛) UNEP/CBD/SBSTTA/6/7(وص األنواع الغريبة المجتاحة ووقعها واالستئصال والمكافحة بخص

ا عدد من الوثائق اإلعالمية ، تشمل االستراتيجية العالمية المقترحة للبرنامج العالمي       أن هcذه الوثائق يستكمله     -28
 .لألنواع المجتاحة ، في سبيل التصدي لمشكلة األنواع الغريبة المجتاحة 

 .دعيت هفمعتت إلى النظر في هذه الشؤون وإلى تقديم ما يلزم من توصيات إلى مؤتمر األطراف  -29

 ئيسية أخرى موضوعات ر-5البند 

 :، طلب مؤتمر األطراف من هفمعتت ما يلي 5/20 من مقرره 29بموجب الفقرة  -30

قcوم بتبييcن و ، إذا لcزم األمcر بمزيد من استحداث وتطوير اإلجراءات والطرائق الكفيلة بالقيام                 تأن   )أ(
 . ل ما يوجد منها مع مراعاة اعتبارات المشارآة والفعالية والتكاليف بالتقييمات العلمية أو المشارآة فيها ، أو استعما

 القيام بعدد محدود من المشروعات الرائدة في مجال التقييم العلمي  )ب(

 ، إلى العمل الوثيق مع "تقييم األنظمة اإليكولوجية في األلفية   "أن تدعcو ، مcن ضمن من تدعوهم ،            )ج(
 هفمعتت في هذا المجال ؛

، وتقديم نتائج  " بالمنظر العالمي العام للتنوع البيولوجي      "  ، المتعلق    2/1تعراض تنفcيذ المقcرر      اسc  )د(
أو /هcذا االسcتعراض إلccى مؤتمcر األطcراف فccي اجcتماعه السcادس مccع مشcورة بشcأن الطccرائق الكفcيلة بcتعزيز التنفccيذ و          

 . إدخال أية تعديالت مرغوب فيها على ذلك المقرر 

ن المقرر نفسه ، أحال مؤتمر إلى هفمعتت تقرير اجتماع التفكير الذي عقد في أوسلو ، بشأن     م 28فcي الفقرة     -31
وباإلضافة إلى ذلك أعد األمين التنفيذي ، في        ) . UNEP/CBD/COP/5/INF/1 ( 1999التقيcيم العلمي في نوفمبر      

فمعتccت المccتعلق  ، تصccف الخccيارات لتحسccين عمccل ه  ) UNEP/CBD/SBSTTA/6/9( نطccاق هccذا البccند ، مذآccرة   
وتتضccمن . بالتقيccيمات وللقccيام بمشccروعات رائccدة للتقيccيم العلمccي ، آccي تccنظر فccيها هفمعتccت وتصccدر توصccيات بشccأنها    

 ." للتنوع البيولوجي  العام للمنظر العالمي "المذآرة أيضا تحديثًا عن التحضيرات

 :قد ترغب هفمعتت فيما يلي  -32

 .الطرائق إلنجاز التقييمات العلمية أو المشارآة فيها القيام بمزيد من وضع اإلجراءات و )أ(

 تبين عدد محدود من المشروعات الرائدة للتقييم العلمي  )ب(

 تقييماتاسcتعراض التقيcيمات العلمية الجارية في هذا الصدد والمتعلقة بالتنوع البيولوجي ، وتبين ال          )ج(
 صلة إلى العمل الوثيق مع هفمعتت في هذا الميدان ؛التي تسهم في تنفيذ االتفاقية ، ودعوة الهيئات ذات ال



UNEP/CBD/SBSTTA/6/1/Add.1 
7Page  

  بشأن المنظر العالمي2/1اسcتعراض الجوانcب العلمية والتقنية والتكنولوجية المتعلقة بتنفيذ المقرر           )د(
 . للتنوع البيولوجي العام

 منها إنشاء آلية تنسيق لمساعدة األمين التنفيذي على   ، قد قضى بأمور    5/9أن مؤتمcر األطcراف ، في مقرره          -33
تسcهيل التعاون الدولي في إطار المبادرة العالمية للتصنيف ؛ وتبين المؤتمر األنشطة ذات األولوية ؛ وطلب من األمين           

تنظر فيه التنفcيذي أن يقcوم ، بمسcاعدة مcن آلcية التنسcيق ، بوضcع مشروع برنامج عمل للمبادرة العالمية للتصنيف آي                 
هفمعتcت وأن تcبدأ بأنشcطة قصcيرة اآلجcل ، وأن تقcوم بتجمcيع نcتائج االجcتماعات السcابقة للخcبراء وللتقارير الوطنية ،                          

ث مؤتمcر األطراف آذلك  وحc . واسcتعمال المcبادرة العالمcية للتصcنيف لدفcع عجلcة التصcنيف فcي مجcال تنفcيذ االتفاقcية                      
لcى القcيام بعدد من األنشطة ذات األولوية ، وعلى تحديد نقاط اتصال   األطcراف والحكومcات والمcنظمات ذات الصcلة ع        

 .وعلى المساهمة في المبادرة العالمية للتصنيف وما يتصل بهذا الموضوع من شبكات إقليمية لتقاسم المعلومات 

ع الحالي ، وإلحاقcًا بالمقcرر المذآcور قcام األميcن التنفcيذي بcإعداد مذآcرة آcي تcنظر فcيها هفمعتت في االجتما                        -34
 مرحليًا عما أحرز من تقدم ًاتتضcمن مشcروع بcرنامج عمل ، وقائمة بالمشروعات الرائدة المقدمة إلى األمانة ، وتقرير         

 )UNEP/CBD/SBSTTA/6/10(في مجال المبادرة العالمية للتصنيف 

تقديم توصيات مناسبة أن هفمعتcت مدعcوة إلcى النظر في المقترحات الواردة في مذآرة األمين التنفيذي وإلى              -35
. 

أن مؤتمcر األطcراف فcي اجcتماعه الخcامس أشcار إلcى الcتفاعل بيcن تغير المناخ والحفظ واالستعمال المستدام                  -36
( د مcن المجcاالت الموضcوعية والمشترآة بين عدة موضوعات بما في ذلك تبيض المرجان        للتcنوع البيولوجcي فcي عcد       

، وحث على تعزيز ) 5/15المقرر ( ، والتدابير الحافزة  ) 5/4المقرر  ( ، والتcنوع البيولوجcي الحراجcي        ) 5/3المقcرر   
 ) .5/21المقرر ( التعاون مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ 

طلcب مcن هفمعتcت علcى وجcه الcتحديد أن تcنظر فcي وقcع التغcير المناخcي على التنوع البيولوجي في الغابات                        -37
وإعداد مشورة علمية في سبيل إدماج االعتبارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بما فيها حفظ     ) 11 ، الفقرة    5/4المقcرر   (

، وفي آلتا ) 18 ، الفقرة 5/4المقرر ( يcة وبcروتوآول آcيوتو الcتابع لهcا      التcنوع البيولوجcي ، فcي تنفcيذ االتفاقcية اإلطار          
الحالتيcن دعcا مؤتمcر األطcراف إلcى القcيام بهcذا العمcل فcي تعcاون مع الهيئات المناسبة التابعة لالتفاقية اإلطارية ، ومع                 

 .الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ، آلما آان ذلك مناسبا وممكنًا 

، ) UNEP/CBD/SBSTTA/6/11(فcي سcبيل مسcاعدة هفمعتcت فcي عملهcا أعcد األميcن التنفcيذي مذآccرة           -38
تتضccمن استعراضccا موجccزًا للعالقccة بيccن تغccير المccناخ والتccنوع البيولوجccي ، ال سccيما وقccع تغccير المccناخ علccى التccنوع          

 .ذ االتفاقية اإلطارية البيولوجي الحراجي ، وآذلك خيارات إلدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفي

 :أن هفمعتت مدعوة إلى ما يلي  -39

معالجcة وقccع تغccير المcناخ علccى التccنوع البيولوجcي ، والتدابccير الممكccنة لcرد الفعccل ، ومسccألة إدمccاج      )أ(
 .اعتبارات التنوع البيولوجي في تنفيذ االتفاقية اإلطارية وبروتوآول آيوتو التابع لها 

 مccن الخطcوات فccي إعcداد المشcورة العلمccية بشcأن إدمccاج اعتcبارات التccنوع      أن تبcت فcي اتخccاذ مcزيد    )ب(
 .البيولوجي في تنفيذ االتفاقية اإلطارية وبروتوآول آيوتو 

 .تقديم توصيات أخرى إلى مؤتمر األطراف حسب ما يلزم  )ج(
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، مcن األميcن التنفcيذي أن يقcوم ، فcي تعcاون مع أمانة       5/21 مcن مقcرره     7طلcب مؤتمcر األطcراف فcي الفقcرة            -40
اتفاقية حفظ األنواع المهاجرة من الحيوانات اآلبدة بوضع اقتراح عن الكيفية التي يمكن بها إدماج األنواع المهاجرة في      

تcنوع البيولوجcي ، وبشأن دور اتفاقية حفظ األنواع المهاجرة من الحيوانات اآلبدة في تنفيذ   بcرنامج االتفاقcية المcتعلقة بال     
 مcن المقcرر نفسcه ، طلcب مؤتمcر األطcراف مcن األمين التنفيذي أن يقدم هذا            8وفcي الفقcرة     . اتفاقcية التcنوع البيولوجcي       

طلب من هفمعتت أن تقدم مشورة إلى    االقcتراح آcي تستعرضcه هفمعتcت قcبل االجcتماع السcادس لمؤتمcر األطcراف ، و                   
 .مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس 

( رة ـــــccاسccتجابة لذلccك قccام األميccن التنفccيذي ، فccي تعccاون مccع أمانccة اتفاقccية األنccواع المهاجccرة ، بوضccع مذآ      -41
UNEP/CBD/SBSTTA/6/12 (     أنccل بشccاج العمccن إدمccزيد مccى مccية إلccيارات الرامccة للخccوط العريضccن الخطccتبي

 .األنواع المهاجرة في عمل االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

أن هفمعتcت مدعcوة إلcى الcنظر في االقتراحات الواردة في مذآرة األمين التنفيذي وإلى تقديم توصيات حسب          -42
 .مقتضى الحال 

 

 

 ولوجية التحضير لالجتماع السابع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكن-6البند 

فcي سبيل مساعدة االجتماع على النظر في هذا البند من جدول األعمال ، أعد األمين التنفيذي مشروع جدول              -43
، يقccوم علccى أسccاس بccرنامج العمccل الccذي  ) UNEP/CBD/SBSTTA/6/13( أعمccال لالجccتماع السccابع لccـ هفمعتccت  

 أعcاله ، قcرر مكتcب هفمعتcت أن ترآز هفمعتت في     8وآمcا لوحcظ فcي الفقcرة     . عها الخcامس   أقcرته هفمعتcت فcي اجcتما       
 ) .أي للغابات(اجتماعها السابع على موضوع التنوع البيولوجي الحراجي 

بترتيبات مناسبة في طcبقا لقواعcد اإلجcراءات ، ومcا لcم يقcرر مؤتمcر األطcراف غcير ذلك أو ما لم تقم األمانة                -44
 .تشاور مع األطراف ، سيعقد االجتماع السابع لـ هفمعتت بمقر األمانة بمونتريال 

 شؤون أخرى-7البند 

 سينظر االجتماع في أي شؤون أخرى يتم اقتراحها وقبولها للمناقشة  -45

  اعتماد التقرير -8البند 

قريcرها الcذي سcيقدم إلcى مؤتمcر األطcراف فcي اجتماعه        فcي نهايcة االجcتماع سcتقوم الهيcئة الفرعcية باعcتماد ت             -46
الهيئة الفرعية مدعوة إلى الترخيص للمقرر بإتمام التقرير النهائي بعد       فووفقا للعرف الموضوع ،     . السcادس للنظر فيه     

 .االجتماع ، بإرشاد من الرئيس ومساعدة من األمانة 

 اختتام االجتماع -9البند 
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 مccارس 16 للهيccئة الفرعccية للمشccورة العلمccية والتقنccية والتكنولوجccية يccوم الجمعccة   سccيختتم االجccتماع السccادس  -47
 .18 الساعة 2001
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 قائمة مؤقتة بالوثائق لالجتماع السادس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
 الرمز العنوان

 UNEP/CBD/SBSTTA/6/1 جدول األعمال المؤقت

 UNEP/CBD/SBSTTA/6/1/Add.1 لى جدول األعمال المؤقت  شروح ع

 UNEP/CBD/SBSTTA/6/2 تقرير مرحلي عن االفرقة المخصصة من الخبراء التقنيين 

 UNEP/CBD/SBSTTA/6/3 تقرير مرحلي عن عمليات التقييم الجارية

 UNEP/CBD/SBSTTA/6/4 تقرير مرحلي عن تنفيذ البرنامج : التنوع البيولوجي البحري والساحلي 

 UNEP/CBD/SBSTTA/6/5 تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل : التنوع البيولوجي للمياه الداخلية 

 ، الفقرات 5/5تقريcر مرحلcي عن الشؤون التي تبينها القرار   : األنcواع الغريcبة المجcتاحة     
 14 و 11 و 5

UNEP/CBD/SBSTTA/6/6 

 UNEP/CBD/SBSTTA/6/7 شامل لما يوجد من تدابير وصكوك استعراض : األنواع الغريبة المجتاحة 

 UNEP/CBD/SBSTTA/6/8 خيارات للعمل المستقبلي : األنواع الغريبة المجتاحة 

 UNEP/CBD/SBSTTA/6/9 وضع طرائق وتبين دراسات رائدة : تقييمات علمية 

 UNEP/CBD/SBSTTA/6/10 مشروع برنامج العمل وتقرير مرحلي : المبادرة العالمية للتصنيف 

التcنوع البيولوجcي وتغcير المcناخ بمcا فcي ذلcك التعاون مع االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة          
 والمتعلقة بتغير المناخ 

UNEP/CBD/SBSTTA/6/11 

األنcواع المهاجcرة ، بمcا فcي ذلcك الcتعاون مع اتفاقية حفظ األنواع المهاجرة من الحيوانات        
 .اآلبدة 

UNEP/CBD/SBSTTA/6/12 

مشcccروع جcccدول األعمcccال لالجcccتماع السcccابع للهيcccئة الفرعcccية للمشcccورة العلمcccية والتقنcccية     
 والتكنولوجية 

UNEP/CBD/SBSTTA/6/13 
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 تنظيم مؤقت للعمل لالجتماع السادس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

  

 

 

 
 افتتاح االجتماع   -1البند   

 شؤون تنظيمية -2البند 

  

  
 2001 

 13 إلى الساعة 10الساعة 
 :تقارير  -3البند   

االفcccccرقة المخصصcccccة مcccccن الخcccccبراء     3-1
 التقنيين

 عمليات التقييم  3-2
 التنوع البيولوجي البحري والساحلي 3-3
 لمياه الداخلية التنوع البيولوجي ل 3-4

 18 إلى الساعة 15من الساعة 

 موضوعات رئيسية أخرى : 5البند 
  التقييمات العلمية 5-1 

 األنواع الغريبة المجتاحة  -4البند 
بcccيانات مcccن الcccبرنامج العالمcccي لألنcccواع   �

 المجتاحة وغيره 
 تقرير مرحلي عن دراسات الحاالت  �
تقرير مرحلي عن الشؤون التي تتصدى     �

 .5/8 من المقرر 14قرة لها الف

 

   2001 

 13 إلى الساعة 10الساعة 

 ) :تابع (5البند 
  المبادرة العالمية للتصنيف5-2 

 ) :تابع ( 4البند 
الوضccع القccائم واالتجاهccات فccي مجccال       

 .األنواع الغريبة المجتاحة 

 18 إلى الساعة 15من الساعة  

 ):تابع (5البند 
ي وتغير المناخ ،    ـالبيولوج التنوع   5-3 

 شامال التعاون مع االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة 
 
 
 
 

 ):تابع ( 4البند 
اسccتعراض شccامل للتدابccير والصccكوك      

القائمccة ، وتبيccن الفجccوات واالحتccياجات 
) 2(المcccنع واالستكشcccاف المcccبكر   ) 1( 

 االستئصال واالحتواء والمكافحة 

 

  2001 

 13 إلى الساعة 10اعة الس

 ) :تابع ( 5البند 
 األنcccواع المهاجcccرة والcccتعاون مcccع 5-4 

 اتفاقية حفظ األنواع المهاجرة من الحيوانات اآلبدة 

 ) :تابع  (4البند 
الخcccيارات للعمcccل المسcccتقبلي ، شcccاملة      

مccزيد مccن وضccع المccبادئ التوجيهccية ،     
والcنظر فcي الحاجcة إلcى صك قانوني ،           

 .ل مشترآة ووضع برامج عم

 18 إلى الساعة 15من الساعة  

موضccوعات رئيسccية   " 5شccؤون متبقccية مccن البccند   
 "أخرى 

األنccccواع  (" 4الموضccccوعات المتبقccccية مccccن البccccند   
 ")الغريبة المجتاحة 

 

  

 2001 

 13 إلى الساعة 10من الساعة 
 18 إلى الساعة 15من الساعة   إتمام العمل  إتمام العمل 

 التحضير لالجتماع السابع لـ هفمعتت   6لبند ا  
  مشروع جدول األعمال المؤقت 6-1 
  زمان ومكان االجتماع 6-2 

 شؤون أخرى  7البند 

  

 2001 

 13 إلى الساعة 10من الساعة 
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 اعتماد التقرير 8البند 

 )تابع  ( 8البند   
  اختتام االجتماع9البند 

 18ساعة  إلى ال15من الساعة 

 


