
األمم المتحدة محايدة مناخيا،  لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمة 
  .يةنسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضاف إحضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .بع عدد محدود من هذه الوثيقةطُ

  

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  شررابع عاالجتماع ال

  2010أيار /مايو 21-10 نيروبي،

  من جدول األعمال  3-4البند 
  

ع أمانة منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات وتقرير عن التعاون مالتعاون  :التنوع البيولوجي للغابات

  ن توضيح تعاريف الغابات وأنواع الغاباتعبشأن رصد التنوع البيولوجي للغابات و

  مشروع توصية مقدم من رئيس الفريق العامل األول

علـى   ألطـراف مقـرراً  اللجنة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بأن يعتمد مؤتمر ا توصي
  :النسق التالي

  إن مؤتمر األطراف

  )ITTO( والمنظمة الدولية لألخشاب المدارية )UNFF( األمم المتحدة المعني بالغاباتمنتدى مع  التعاون

بيئة متغيـرة،   المتعلق بالغابات في 8/1رقم بقرار منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات  يرحب  -1
  القطاعات، والمدخالت اإلقليمية ودون اإلقليمية؛ شتركة بينيق بين السياسات والبرامج المالتعاون والتنستعزيز و

 عني بالغاباتمومنتدى األمم المتحدة الاتفاقية التنوع البيولوجي  تيالتفاهم بين أمان مذكرةبيرحب   -2
أخـرى، إلـى تحديـد    التي تهدف، ضمن أمور و، 2009كانون األول /ديسمبر 15الموقعة في بصيغتها  هاويدعم

إلـى دعـم    ذات الصلةاألطراف والحكومات األخرى والمنظمات  ويدعو؛ مستهدفة وإعداد وتنفيذ أنشطة مشتركة
المانحين إلـى تـوفير التمويـل     ويدعواألنشطة المشتركة الواردة في مذكرة التفاهم حسبما ترد في هذا المقرر؛ 

ورهنـاً بتـوافر    . ندوق االستئماني الطـوعي لالتفاقيـة  لوظيفة مسؤول مشترك وأموال لألنشطة من خالل الص
  األموال، سيكلف هذا المسؤول المشترك بتنفيذ األنشطة في إطار مذكرة التفاهم؛ 

وأمانة المنظمـة الدوليـة لألخشـاب    اتفاقية التنوع البيولوجي ة مذكرة التفاهم بين أمانب يرحب  -3
بشـأن  تعزيز تنفيذ برنامج العمل  إلى التي تهدفو، 2010مارس /آذار 2 الموقعة فيبصيغتها  هاويدعم المدارية

  في الغابات المدارية؛التابع التفاقية التنوع البيولوجي وذلك جي للغابات التنوع البيولو

بأهمية التعاون مع جميع الهيئات اإلقليمية والدولية المكلفة بتعزيـز حفـظ األنـواع     يحيط علما  -4
ونظـم   مـنخفض ، بما في ذلك ما يوجد منها في بلدان لديها غطاء حرجي ا المستدامواستخدامه المختلفة للغابات

  إيكولوجية حرجية هشة؛
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  األنشطة المشتركة المستهدفة بين أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات

  :القيام بما يلي األمين التنفيذي يطلب إلى  -5

، وخاصة القرار األخيرةومع مراعاة التطورات  9/15لويات المحددة في مقرره استناد إلى األو  )أ(
مع مدير منتدى األمم المتحدة المعني  شاورذ، بالتأن يحدد وينفلمنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات،  8/1

األمم المتحدة المعني  بين أمانتي االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومنتدى أنشطة مشتركة مستهدفة ،بالغابات
الصك و لدعم األطراف، وخاصة البلدان النامية، في تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للغابات بالغابات

  :، بما في ذلك من خاللالغابات جميع أنواعبشأن  اًغير الملزم قانون

فـي   ي للغابات وتغير المنـاخ التنوع البيولوجالسبل الكفيلة بمعالجة  بشأنبناء القدرات مواصلة   )1(
السياسات الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والغابات، مثل االسـتراتيجيات وخطـط العمـل    

، الوطنية للتنوع البيولوجي والبرامج الوطنية للغابات وفي ممارسات اإلدارة المستدامة للغابـات 
المعقـودة   1التنوع البيولوجيتفاقية ا/استنادا إلى حلقة عمل منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات

اتفاقية  في إطار المناقشات الجارية، مع مراعاة 2009أيلول /سبتمبر 5إلى  2في سنغافورة من 
  األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛

وآليات التعاون األخرى للغابات ستعادة المناظر الطبيعية المواصلة التعاون مع الشراكة العالمية   )2(
  استعادة النظم اإليكولوجية للغابات، مع إيالء اهتمام خاص بالتنوع الجيني؛ بشأن

 الغاباتالمتعلق باإلبالغ  اإلبالغ المتعلق بالغابات، استنادا إلى فرقة العمل المعنية بتبسيط تبسيط  )3(
ون مع منظمة بالتعاتنظيم اجتماع، ذلك  يبما ف ،)CPF( للشراكة التعاونية المعنية بالغابات ةالتابع

قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، من لفرقة العمل ، األمم المتحدة لألغذية والزراعة
في اإلبالغ عن التنـوع البيولـوجي للغابـات     قصورأجل استكشاف ما إذا كان هناك أي أوجه 

من خالل  ، بما في ذلكمعالجة أوجه القصور هذهل اقتراح وسائلورصده، وإذا كان الحال كذلك، 
منقحة للغابات وأنواع الغابات، بهدف مواصلة تحسين عنصـر رصـد التنـوع     فاقتراح تعاري
  لتقييم العالمي للموارد الحرجية والعمليات والمبادرات األخرى ذلك الصلة؛في االبيولوجي 

جية في اجتماع يعقد قبل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولو إلىا عن التقدم المحرز رفع تقريرأن يو
  االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

  ذات الصلةوالمنظمات  ألغذية والزراعةألمم المتحدة لالتعاون مع منظمة ا

في العـالم  في تجميع تقييم موارد الغابات  ألغذية والزراعةألمم المتحدة لبأعمال منظمة ا يرحب  -6
  وفر معلومات محدثة وموسعة عن التنوع البيولوجي للغابات؛يسي ذ، ال2010لعام 

ألمـم المتحـدة   منظمـة ا  يشجعو، 2010لعام  في العالمتقييم موارد الغابات بنتائج  يحيط علماً  -7
  لغابات؛لنحو تحسين رصد التنوع البيولوجي  هالاعمأ على مواصلةألغذية والزراعة ل

                                                 
 :لتاليعلى العنوان ا UNEP/CBD/WS-CB-FBD&CC/1/2يرد تقرير االجتماع بوصفه الوثيقة  1

en.doc-02-01-fbdcc-01/official/wscb-fbdcc-http://www.cbd.int/doc/meetings/for/wscb.  
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تنـاول  لالستخدام المستدام، بما في ذلك في سياق بالنسبة  لغاباتلبأهمية التنوع الجيني  يعترف  -8

إعـداد  ب يرحب؛ وفي هذا السياق، على التحمل النظم اإليكولوجية للغابات قدرةتغير المناخ والمحافظة على مسألة 
  ؛ت قطريةالقائم على معلوما ية للغابات في العالمجينحالة الموارد ال تقريرلألغذية والزراعة ألمم المتحدة لمنظمة ا

 عـن  دعم إعداد التقرير األول إلى ذات الصلةحكومات األخرى والمنظمات ، والاألطراف يدعو  9
عداد تقارير قطرية وتقارير وقد يشمل ذلك إ ؛والقائم على معلومات قطرية حالة الموارد الجينية للغابات في العالم

إلى البلدان النامية  وأشكال الدعم األخرى ،عدة التقنيةم المساتقدمها المنظمات الدولية، مع اإلشارة إلى ضرورة تقدي
  األطراف لضمان جودة التقرير؛

في إعـداد   ألمم المتحدةالتابعة لمنظمة األغذية والزراعة  التعاون معاألمين التنفيذي  يطلب إلى  -10
للجنـة  رات ذات الصـلة  ، بما في ذلك عن طريق المشاركة في الدوحالة الموارد الجينية للغابات في العالم تقرير

ـ  التابع لهـا والمعنـي   الحكومي الدولي وفريق العمل التقنيلألغذية والزراعة  الجينيةالمعنية بالموارد  الموارد ب
  ؛الوراثية الحرجية

، إمكانية نخفضإلى األمين التنفيذي أن يستكشف، مع أمانة البلدان ذات الغطاء الحرجي الم يطلب  -11
، وال سـيما البلـدان   أنشطة مشتركة مستهدفة لدعم األطراف ووضع وتنفيذ ذلك تحديدإعداد خطة عمل، بما في 

  تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للغابات؛ في، وذلك نخفضالنامية ذات الغطاء الحرجي الم

  الغاباتب المعنيةالشراكة التعاونية  التعاون مع

  :ما يلي األمين التنفيذي يطلب إلى  -12

إزالة الغابات وتدهور الغابات، مع أمانـة  يتعاون، فيما يتعلق بخفض اإلنبعاثات الناتجة عن  أن  )أ(
وفريق إدارة المرفق التابع لمرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات األمم المتحدة المعني بالغابات، منتدى 

 التعـاوني  برنامج األمم المتحدةأمانة و ،ير المناخبشأن تغاإلطارية البنك الدولي، وأمانة اتفاقية األمم المتحدة في 
واألعضاء اآلخرين في الشراكة ، في البلدان النامية نبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهور الغاباتمن اال لحدل

 تفاقيـة التنـوع  الوطنيـة التابعـة ال  ، وبالتعاون مع األطراف من خالل نقاط االتصال التعاونية المعنية بالغابات
  من أجل البيولوجي لديها،

  :1الخيار 

وآليات التنوع البيولوجي وإمكانية إعدادها من أجل رصد التأثيرات في المناقشات بشأن إعداد ضمانات  ةهماسالم[
ودعم إعـداد   ؛عند اإلقتضاء ،األصلية والمحلية والفعالة للمجتمعاتع المشاركة الكاملة على التنوع البيولوجي، م

  ]ية إيجاد أوجه التآزر بين تنفيذ األعمال والبرامج الوطنية المتعلقة بالغابات؛إرشادات عن كيف

  2الخيار 

سـداء المشـورة، عنـد    إلء األطراف، استكشاف فرص آراة مع األطراف، واستنادا إلى فعالإجراء مشاورة مع [
من جـراء  نوع البيولوجي الطلب، في المناقشات حول هذه المسألة، من أجل تجنب أي آثار سلبية محتملة على الت

  ]األنشطة، مع مشاركة كاملة وفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، عند اإلقتضاء؛ هذه
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  بشأن االلتزامات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي للغابات؛ TEMATEA يعد نموذج ألداةأن   )ب(

تحسـين التنسـيق    إلـى مواصـلة   ذات الصلةاألطراف والحكومات األخرى والمنظمات  يدعو  -13
بين نقاط االتصال الوطنية التابعـة   على الصعيدين الوطني واإلقليمي ، على أساس االحتياجات المحلية،والتعاون

التفاقية التنوع البيولوجي، ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية 
، وإشراك القطاعات وأصحاب المصلحة ذوي الصلة فـي تنفيـذ جميـع    ن تغير المناخاألمم المتحدة اإلطارية بشأ

 6/22المقـرران  (جي للغابـات  بما في ذلك برنامج العمل الموسع بشأن التنـوع البيولـو   المقررات ذات الصلة،
  ؛)9/5و

نظمـات  والم ،التعاونية المعنية بالغاباتأعضاء الشراكة و ،والحكومات األخرى ،األطراف يدعو  -14
والعمليات ذات الصلة األخرى إلى التعاون بشكل وثيق في تنفيذ األهداف المتعلقة بـالتنوع البيولـوجي للغابـات    

  .التنوع البيولوجيفي الخطة االستراتيجية المنقحة التفاقية  المتفق عليها

 ---- 


