
طبع عدد محدود من ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .م طلب نسخ إضافيةويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعد .هذه الوثيقة

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 شرع خامساالجتماع ال

 2011تشرين الثاني /نوفمبر 11-7مونتلایر، 
 من جدول األعمال  7البند 

 
 العامل الثاني تقرير الفريق

السـيدة غابرييـل أوبرمـاير  برئاسـة الثـاني كما تقرر فـي الجلسـة العامـة األولـى لالجتمـاع، اجتمـع الفريـق العامـل -1
ــ( 2-4للنظــر فــي البنــدين  )االتحــاد الروســي(الســيد ألكســندر شيســتاكوف و  ) النمســا( : وجي للميــاه الداخليــةالتنــوع البيول

ـــاه ـــرات فـــي دورة المي ـــار التغي ـــذ بـــرامج العمـــلمـــوار و  آث ـــة فـــي تنفي ـــاه العذب ـــوع البيولـــوجي فـــي القطـــب ( 3-4و )د المي التن
وقـــد اعتمـــد هـــذا التقريـــر فـــي . 2011نـــوفمبر /تشـــرين الثـــاني 11إلـــى  8الفتـــرة مـــن فـــي أربـــع جلســـات وعقـــد ). الشـــمالي

 .2011نوفمبر /تشرين الثاني  11في  ةللفريق العامل المعقود الجلسة الرابعة

في االجتماع  عتمدةسائل الناشئة عن المقررات األخرى المالم- 4البند 
 العاشر لمؤتمر األطراف

ب 4-2 ليئن ئكخئخكي ليئن هلهئذخ : ئكةمهظ ئكايهكهجى كك ة غى خهذب ئك ذ ئكةغيذئ ءتئ
لك ث ئكع ل ذئ ب غى ةمفيد ا ليئن ئكعدا  ئك

نـوفمبر /تشـرين الثـاني 8ة فـي جلسـته األولـى المعقـودفـي مـن جـدول األعمـال  2-4نـاول الفريـق العامـل البنـد ت- 2
األمين التنفيذي بشأن آثـار التغيـرات فـي دورة  من ولدى نظر الفريق العامل في هذا البند، ُعرضت عليه مذكرة. 2008

؛ )UNEP/CBD/SBSTTA/15/8(المتعـــددة القطاعـــات و  المواضـــيعيةالميـــاه ومـــوارد الميـــاه العذبـــة فـــي تنفيـــذ بـــرامج العمـــل 
ذي وأمانـــة اتفاقيـــة رامســـار بشـــأن األراضـــي الرطبـــة عـــن تقيـــيم الســـبل والوســـائل الالزمـــة لمعالجـــة وتقريـــر األمـــين التنفيـــ

؛ والتقريــر )UNEP/CBD/SBSTTA/15/9(احتياجـات التنــوع البيولــوجي للميــاه الداخليــة ذات الصـلة فــي المنــاطق الســاحلية 
والتقرير المرحلي عـن العمـل المتعلـق  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/15/10(المتعلق بتقييم حالة تنفيذ مبادرة أحواض األنهار 

بشأن اسـتعراض المعلومـات ونـص السياسـة الرئيسـية ذات الصـلة  10/28من المقرر  41إلى  39بمعالجة الفقرات من 
؛ )UNEP/CBD/SBSTTA/15/11(بالرسائل المتعلقة بالمحافظة على قدرة التنوع البيولوجي على مواصلة دعـم دورة الميـاه 

علــى  ألمــين التنفيــذي تتضــمن المزيــد مــن التفاصــيل عــن عمــل فريــق الخبــراء بشــأن قــدرة التنــوع البيولــوجيومــذكرة مــن ا
  ).  UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/15(مواصلة دعم دورة المياه 

البند، لفت ممثل األمانة االنتباه إلى التوصيات الواردة في الوثيقة هذا لدى عرض و - 3
UNEP/CBD/SBSTTA/15/8لوثيقة، وكذلك ا UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/15 والتي تمثل تحديثًا للتقرير المرحلي ،
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وتتضمن هذه الوثيقة المزيد من التفاصيل عن طبيعة العمل الذي . UNEP/CBD/SBSTTA/15/11الوارد في الوثيقة 

نة إشعارًا في وستصدر األما. اضطلع به فريق الخبراء استنادًا إلى االختصاصات المناطة من طرف مؤتمر األطراف
  .األسبوع التالي لالجتماع الحالي بحيث تطلب فيه إلى األطراف تقديم تعليقات مكتوبة عن الوثيقة

، وترينيداد وتايلند ، وأستراليا، وأوروغواي، وبلجيكا، وبوتسوانا، وبولندا، وبيرو،األرجنتينممثلو أدلى ببيانات و - 4
 –جمهورية (، وسويسرا، والصين، وفرنسا، وفنزويال والسويد أفريقيا، وتوباغو، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجنوب

ة لبريطانيا العظمى وأيرلندا ، وكندا، وكولومبيا، وليبريا، والمكسيك، ومالوي، والمملكة المتحدوفنلندا ،)البوليفارية
 .د، والنرويج، والهنالشمالية

ولوجيا األحيائية، واالتفاقية بشأن األراضي الرطبة شبكة العمل الكندية للتكنوأدلى أيضًا ببيانات ممثلو - 5
، والمنتدى الدولي للسكان األصليين المعني بالتنوع )FAO(، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )رامسار(

 .البيولوجي

تماع ستعد وثيقة لقاعة االجبأنها ير، السيدة أوبرما ات النظر، قالت الرئيسة المشاركة،وعقب تبادل وجه- 6
استنادًا إلى اآلراء التي أعرب عنها المشاركون والتقارير المكتوبة المقدمة إلى األمانه لينظر فيها الفريق العامل في 

 .جلسة الحقة

فــي نــص مقــدم مــن  2011نــوفمبر /تشــرين الثــاني 10نظــر الفريــق العامــل فــي جلســته الثالثــة المعقــودة فــي و - 7
 .ترحةالرئيس يتضمن تنقيحًا للتوصيات المق

، ة تنزانيا المتحدة، والبرازيل، وبيرو، وترينيداد وتوباغو، وجمهوريوأستراليا ن،األرجنتيوأدلى ببيانات ممثلو - 8
، وكينيا، والمكسيك، ومالوي، والمملكة المتحدة لبريطانيا وكولومبيا وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وفنلندا، وكندا،

 .دنرويج، ونيوزيلندا، والهن، والى وأيرلندا الشماليةالعظم

 .وأدلى أيضًا ببيان ممثل عن المنتدى الدولي للسكان األصليين المعني بالتنوع البيولوجي- 9

ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفهيًا، إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع - 10
  .UNEP/CBD/SBSTTA/15/L.4التوصية 

لئكى 4-4ئكامخ  ا ئكس  ئكةمهظ ئكايهكهجى غى ئكقض

ولدى . 2011نوفمبر /تشرين الثاني 9جلسته الثانية المعقودة في في  4-4البند  الثاني تناول الفريق العامل- 11
نظر الفريق العامل في هذا البند، ُعرضت عليه مذكرة من األمين التنفيذي بشأن التنوع البيولوجي في القطب الشمالي 

)UNEP/CBD/SBSTTA/15/14( مجلس التي دعت  10/13من المقرر  3، وهي المذكرة التي ُأعّدت عمًال بالفقرة
 .ر معلومات وتقييمات ذات صلة عن التنوع البيولوجي في القطب الشمالييوفتالقطب الشمالي إلى 

فريق العامل الكورتني برايس، مسؤولة االتصاالت في السيدة شيستاكوف، السيد دعا الرئيس المشارك، و - 12
 .هاإلى تقديم عرض) CAFF(نباتات وحيوانات القطب الشمالي بصون  المعني

الفريق العامل موجزة عن عمل ووالية مجلس القطب الشمالي و  أن قدمت لمحةقالت السيدة برايس، بعد و - 13
التي تؤثر على التنوع نباتات وحيوانات القطب الشمالي وتعاونهما مع االتفاقية، بأن التغيرات العميقة  بصون المعني

 لشعوب الشمال األصليةالطبيعية والتقاليد الثقافية  يكولوجيةقدرة النظم اإل تهدد في القطب الشمالي البيولوجي الغني
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على  قد فرض إلى حد بعيد أكبر معدالت اإلجهادالمناخ في حين أن تغير و  .سكان القطب الشماليمعيشة أسباب و 
ال  الحصاد التي ومستويات ،، والتنمية الصناعيةتغير الموائلو الملوثات، فإن البيولوجي في القطب الشمالي، التنوع 

ثر بسرعة تعادل ضعف السرعة التي أالقطب الشمالي  علىتغير المناخ وقد أثر . تركت أيضًا تأثيرهايمكن تحملها 
 .لتنوع البيولوجي في القطب الشماليعلى اآثار هائلة  إلى إحداث أدىمما ، الكرة األرضيةمناطق أخرى من  بها على

نظمًا قطبية بعض النظم اإليكولوجية في القطب الشمالي  باإلمكان اعتبارلم يعد فإنه ، وفي ظل احترار المناخ
 .يفي القطب الشمال بقاء حيةالعلى  في المستقبل ةقادر   تصبحقد الالعديد من األنواع فإن ، ، ونتيجة لذلكحقيقية

فهم وبغية تيسير  .في دعم التنوع البيولوجي العالمي والنظام المناخي العالمي ويضطلع القطب الشمالي بدور أساسي
ل وشامل تقييم كام على إجراءفي القطب الشمالي  المتخصصينالعلماء يعمل حاليًا كبار  ،تغييرالأفضل لعمليات 

 أساس وسيوفر هذا التقييم وضع خط .2013االنتهاء منه بحلول  ومن المقرر، تنوع البيولوجي في القطب الشماليلل
ٕانشاء خط أساس الستخدامه في التقييم و ؛ في القطب الشماليللحالة الراهنة للنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي 

في  الحاصلة وتحديد الثغراتة معارف علمية وٕايكولوجية تقليدية محدثة؛ ٕاتاحو  ؛واإلقليمي للتنوع البيولوجي العالمي
بشأن القطب الشمالي التنوع  سياساتية توصيات ٕاصدارو ؛ التغيير اآلليات الرئيسية التي تقودوتحديد ، تسجيل البيانات

لفريق العامل التابع ل) CBMP(لمنطقة القطبية للمناطق المحيطة باالتنوع البيولوجي  ويعمل برنامج رصد .يالبيولوج
 الحية في مواردالرصد الرامية إلى الجهود  ٕادماجتنسيق و نباتات وحيوانات القطب الشمالي على  بصون المعني

 وال تزال .تالبيانات واستجابة السياساتقليص الفجوة بين جمع  علىللمساعدة  منه ، في محاولةالقطب الشمالي
والشعوب المحلية الطبيعية ، والموارد الحيوانات والنباتاتالتنوع البيولوجي، و  خ علىآثار تغير المناب المتعلقةالمعرفة 

يعد أنواع القطب الشمالي التفاعالت المعقدة بين المناخ و الكشف عن التغييرات وفهم فإن ، ومع ذلك. معرفة جزئية
رصد التنوع برنامج القطب الشمالي و التنوع البيولوجي في ويتيح تقييم  .لتحديد اإلجراءات الممكنة عنصرًا حاسماً 

اإلطار واألدوات الالزمة إلنشاء خط أساس للمعرفة الحالية  مجتمعين بالمنطقة القطبيةللمناطق المحيطة  البيولوجي
في الوقت  ٕاصدارهامنتظمة والمرنة و المزيد من التحليالت ال من ثم إجراء، و يم تقييمات دينامية على مر الزمنوتقد

، مجلس القطب الشمالي التابع ل نباتات وحيوانات القطب الشمالي الفريق العامل المعني بصونحب وير  .المناسب
الفريق العامل المعني  ساهمييمكن أن و  .بالتعاون مع االتفاقية ،لمعالجة قضايا التنوع البيولوجي باعتباره محفًال إقليمياً 

القطبية  ات والبيانات والتحاليلة عن طريق توفير الخبر في عملية االتفاقي نباتات وحيوانات القطب الشمالي بصون
في سياق عالمي، وفي التنوع البيولوجي في القطب الشمالي  وٕادراج حالةاتخاذ القرارات السليمة  من لتمكينلمتكاملة ال

 .ياالتفاقية في سياق إقليمفي إطار الدولية التي وضعت  واألدوات تطبيق األهدافالوقت نفسه 

ك والدانمر  ي، واألرجنتين، وآيسلندا، وبلجيكا، وبولندا، وجنوب أفريقيا،تحاد الروساال ببيانات ممثلو أدلىو - 14
ة المتحدة لبريطانيا العظمى والمملك ،ومالوي ،وكندا ،، والسودان، والسويد، والصين، وفرنسا)وتمثل أيضًا غرينالند(

 .لمتحدة األمريكيةوالواليات ا ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،وأيرلندا الشمالية

 .المنتدى الدولي للسكان األصليين المعني بالتنوع البيولوجيأيضًا ببيان ممثل  وأدلى- 15

بأنـــه ســـيعد وثيقـــة لقاعـــة االجتمـــاع  ، الســـيد شيســـتاكوف،وعقـــب تبـــادل وجهـــات النظـــر، قـــال الـــرئيس المشـــارك- 16
توبــة المقدمــة إلـى األمانــه لينظــر فيهـا الفريــق العامــل فــي اسـتنادًا إلــى اآلراء التــي أعـرب عنهــا المشــاركون والتقـارير المك

 .جلسة الحقة
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فــي نــص مقــدم مــن  2011نــوفمبر /تشــرين الثــاني 11ونظــر الفريــق العامــل فــي جلســته الرابعــة المعقــودة فــي - 17

 .الرئيس يتضمن تنقيحًا للتوصيات المقترحة

، )نيابة عن مجلس القطب الشمالي(نمرك، والسويد ا، وآيسلندا، وبولندا، والداألمانيوأدلى ببيانات ممثلو - 18
، والواليات ونيوزيلندا ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج،ومالوي ،وليبرياوفرنسا، وكندا، 

 .المتحدة األمريكية

الجلسة العامة بوصفه مشروع  ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفهيًا، إلى- 19
  .UNEP/CBD/SBSTTA/15/L.6التوصية 
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