
طبع عدد محدود ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لجعلالبيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لتقليل التأثيرات  
 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية .من هذه الوثيقة

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  شررابع عاالجتماع ال

  2010أيار /مايو 21-10 نيروبي،

  الفريق العامل األول

   من جدول األعمال 4-4البند 
  

الغريبة  األنواعجه عدم االتساق في اإلطار التنظيمي الدولي بشأن أومواصلة النظر في الفجوات و

الكائنات  حواضالكائنات المائية وأل حواض، وأنواع ألأليفةكحيوانات األنواع  ، ال سيما إدخالالغازية

  هاإدخالالممارسات لمعالجة المخاطر المرتبطة ب أفضلوأغذية حية، و طعومك، وبريةال

  لفريق العامل األولالمشاركين ل رئيسينالمقدم من  توصيةمشروع 

  تصويب

  4القسم باء، الفقرة 

  :بالنص التالي 4يرجى االستعاضة عن النص الحالي في الفقرة 

وتعزيز زيادة تيسير بالحاجة إلى وإذ يذكر  9/4و 8/27و 7/13و *6/23بالمقررات  ذكروإذ ي  -4

أمانات الهيئات المشار إليها فيها، وكذلك اتفاقات أخرى  مع األمين التنفيذي أن يتابع يطلب إلىتنفيذ القرارات، 

أيضا السب متعددة األطراف تعلق بالتنوع البيولوجي والمنظمات الدولية، كلما كان ذلك مناسبا، مع مراعاة 

الصيد، وإدارة األنواع الغريبة الغازية المحددة بالفعل، والمر وممارسة رياضة  قنصالتمهيدية اإلضافية مثل ال

   ؛لناجمة عن األنماط الجينية لألنواع الغريبةا

  :األمين التنفيذي القيام بما يلي إلى كذلكيطلب  -5

جمع المعلومات المتاحة حاليا، بما في ذلك أي مبادئ توجيهية قائمة بشأن األنواع الغريبة  ) أ(

الغازية والحلول اإلدارية ذات الصلة، ومطابقة الحاجة إلى التكييف التدريجي للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية 

 ؛المحتملةالجديدة الموجودة حاليا و تغير المناخ، مع الحاجة إلى تخفيف آثار األنواع الغريبة الغازيةمع 

إدراج التقدم المحرز والدروس المستفادة بشأن التعاون الجزري اإلقليمي إلدارة مخاطر األنواع   )ب(

 وذلك فين الجنوب، ااإلقليمي واألقاليمي والتعاون فيما بين بلدالغريبة الغازية، بما في ذلك عمليات التبادل 

  .التنوع البيولوجي الجزري المقرر لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطرافاستعراض برنامج العمل بشأن 

 -----  

                                                   
قدم أحد الممثلين اعتراضا رسميا خالل العملية المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر وأكد أنه ال يعتقد أن مؤتمر األطراف يستطيع   *

أعرب عدد قليل من الممثلين عن تحفظاتهم إزاء و. أن يعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا أو نصا مع وجود اعتراض رسمي عليه

 ).324-294، الفقرات UNEP/CBD/COP/6/20نظر ا(اإلجراءات المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر 
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