
 
طبع عدد محدود ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام 

 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية .من هذه الوثيقة

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  شررابع عاالجتماع ال

  2010 مايو/أيار 21-10 نيروبي،
  من جدول األعمال 7-4البند 

 

  القضايا الجديدة والناشئة

  ية مقدم من الرئيسمشروع توص

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مؤتمر األطراف بأن يعتمد في اجتماعه  توصي
  :العاشر  قراراً على النحو التالي

  إن مؤتمر األطراف

أال يضيف أيا من القضايا الجديدة والناشئة المقترحة المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي  يقرر  -1
  امه المستدام إلى جدول أعمال الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛واستخد

  :إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية القيام بما يلي يطلب  -2

على التنوع البيولوجي البحري والموائل  تحمض المحيطات اآلثار الناجمة عنأن تنظر في   )أ[(
 كجزء من األنشطة الجارية في إطار برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي، وفقاً البحرية

  ]؛9/20من المقرر  4ألحكام الفقرة 

أن تدرج المعلومات والتقييمات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي في المنطقة القطبية الشمالية، وال   )ب([
، التابع للفريق (CBMP) رصد التنوع البيولوجي في المحيط القطبي سيما المعلومات المتوفرة من خالل برنامج

العامل المعني بحفظ النباتات والحيوانات في المنطقة القطبية التابع للمجلس القطبي، وذلك في إطار جميع برامج 
ن الدولي ، ووفقاً ألحكام القانوالعمل ذات الصلة والقضايا المشتركة بين القطاعات ذات الصلة في االتفاقية

  ]؛السارية
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نامج العمل بشأن المناطق المحمية وبشأن التنوع البيولوجي أن تأخذ في االعتبار، عند تنفيذ بر  )ج([

أثر الضوضاء في ] و الموائل واألنواع المتوطنةاآلثار الناجمة عن تغير المناخ على [البحري والساحلي 
المعلومات العلمية المتعلقة بالضوضاء تحت سطح الماء وأن تنظر في المحيطات على المناطق المحمية البحرية 

، والتي سيتيحها األمين التنفيذي قبل وآثارها على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل البحرية والساحلية
      ]االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

عدم  يا التركيبية من أجل ضمانتدعو إلى تطبيق النهج التحوطي عند النظر في البيولوجأن   )د([
مواد الحياة التركيبية أو الخاليا أو الجينومات في البيئة إلى غاية إجراء تقييمات علمية  يطلقوجود أي مجال 

جميع األطراف ذات الصلة والمجتمعات األصلية  بطريقة شفافة ومفتوحة وقائمة على المشاركة بحيث تضم شاملة
  ]التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية وسبل العيش؛ والمترتبة علىعواقب غير المعروفة تقييم اللوالمحلية وذلك 

آثار األنواع الغريبة الغازية، أن تأخذ في االعتبار، عند تنفيذ برنامج العمل بشأن األنواع الغريبة   )ه[(
       ]محمية؛لمناطق الفي اوتنوع النظم اإليكولوجية  الموارد الجينية واألنواع الغازية على

األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى النظر في القضايا المحددة  يدعو  -3
والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناجمة عن  المستدام االستخدامكقضايا جديدة وناشئة محتملة متعلقة بحفظ 

ل القائمة في إطار االتفاقية فضال عن تلك القائمة عند تنفيذ برامج العم استخدام الموارد الجينية للتنوع البيولوجي
  في إطار المحافل والعمليات األخرى؛

إلى األمين التنفيذي، عند طلب تقديم مقترحات مستقبلية بشأن قضايا جديدة وناشئة تتعلق  يطلب  -4
لجينية للتنوع البيولوجي، االستخدام المستدام والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناجمة عن استخدام الموارد ابحفظ 

من  11ردة في الفقرة أن يشجع األطراف وأصحاب المقترحات اآلخرين على استكمال مقترحاتها بالمعلومات الواو
  ؛9/29المقرر 

أن يلتمس من المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك أمانة األوزون  األمين التنفيذي يطلب كذلك إلى  -5
على ] والهندسة الجيولوجية[للبيئة، تقديم معلومات بشأن أثر طبقة األوزون األرضية  التابعة لبرنامج األمم المتحدة

االجتماع الحادي  الهيئة الفرعية في اجتماع يسبقتبليغها إلى و التنوع البيولوجي وتجميع وتحيل هذه المعلومات
بأثر طبقة األوزون األرضية  لقفيما يتع المتاحة تيسير النظر في المعلومات العلميةلوذلك  عشر لمؤتمر األطراف
  .على التنوع البيولوجي
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