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الهيئة الفرعية للمشىرة العلمية والتقنية والتكنىلىجية
االجتماع الخامس عشر
مونتريال 11-7 ،نوفمبر/تشرين الثاني 1111
البند  1-4من جدول األعمال المؤقت*

التنوع البيولوجي للمياه الداخلية 4تقرير مرحلي عن العمل

في معالجة الفقرات من  93إلى  :4من المقرر  X/82بشأن استعراض المعلومات
ونص السياسة الرئيسية ذات الصلة بالرسائل المتعلقة بالمحافظة على
قدرة التنوع البيولوجي على مواصلة دعم دورة المياه
مذكرة من األمين التنفيذي

أوال -المقدمة
أشاد مؤتمر األطراف ،في الفقرة  93من المقرر  ،Xْ/12بجوانب التآزر الجيدة القائمة بين االتفاقية المعنية
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بالتنوع البيولوجي ،واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة ،وطمب من األمين التنفيذي ،ودعا األمانة وفريق
االستعراض العممي والتقني في اتفاقية رامسا ر وغيرىما من الشركاء المعنيين ،ورىنا بتوافر الموارد المالية ،إلى إنشاء
فريق عامل من ا لخبراء استنادا إلى الخبرات األساسية ذات الصمة لفريق االستعراض العممي والتقني في اتفاقية
رامسار ،الستعراض المعمومات المتوافرة ،وتقديم رسائل ذات صمة بالسياسات الرئيسية بشأن المحافظة عمى قدرة
التنوع البيولوجي عمى مواصمة دعم دورة المياه ،باالختصاصات المرفقة بذلك المقرر .وفى الفقرة  41من نفس المقرر
دعامؤتمر األطراف األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى أن تقدم لألمين التنفيذي معمومات تستند
إلى العمم و/أو المعارف المحمية ودراسات حالة ذات صمة بعمل فريق الخبراء عمى أن تالحظ أيضا ضرورة أن ال
يؤدي ىذا العمل إلى إرجاء اتخاذ تدابير فورية حيثما يكون ضروريا ومالئما عمى المستوى الوطني لمعالجة
*
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/...
لتقميل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمميات األمانة ،ولممساىمة في مبادرة األمين العام لجعل األمم المتحدة محايدة مناخيا ،طبع عدد محدود من
ىذه الوثيقة .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخيم إلى االجتماعات وعدم طمب نسخ إضافية.
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الموضوعات المعنية .وفي الفقرة  41من المقرر ،طمب مؤتمر األطراف من األمين التنفيذي أن يقدم ،ضمن جممة
أمور  ،تقري ار عن التقدم المحرز إلى اجتماع الييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية قبل إجتماعو الحادي
عشر.
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ثبنيب -تقرير مرحلي مىجز
 1عقد اجتماع لثمانية أعضاء أساسيين من فريق االستعراض العممي والتقني في اتفاقية رامسار يومي  1و 9يوليو/
تموز  1111باالقتران مع حمقة عمل ألعضاء ذلك الفريق كان مقر ار من قبل عقدت من  91يونية /حزيران إلى 1
يولية /تموز في مركز االيكولوجيا والييدرولوجيا في وولنجفورد ،المممكة المتحدة .كما حضره أعضاء أمانتي كل من
االتفاقية المعنية بالتنوع البيولوجي ورامسار .وناقش ىذا االجتماع األولي المواضع والمواضيع الفرعية المتضمنة في
اختصاصات فريق الخبراء والمتعمقة بيا ،ونطاق المعمومات المتوافرة ومخطط مؤقت لمنواتج النيائية المطموبة .ونظ ار
لما ينطوي عميو الموضوع من تعقيدات ،والحاجة إلى توافر قاعدة عريضة من الخبرات ،قرر االجتماع أن يقوم عضو
من فريق االستعراض العممي والتقني في اتفاقية رامسار بوضع مشروع لمخطط أكثر تفصيال لمموضوعات المحددة
التي تحتاج إلى تقييم ،ومصادر المعمومات المتوافرة ،والثغرات الضرورية في المعمومات فضال عن إستراتيجية ونطاق
زمني الستكمال العمل المطموب .وأكد االجتماع الحاجة إلى إدراج خبرات إضافية غير فريق االستعراض العممي
والتقني وخاصة فيما يتعمق بالجوانب ذات الصمة بااليكولوجية األرضية ،وعمى وجو الخصوص الغابات وأنواع التربة
في األراضي غير الرطبة .كما شدد عمى أىمية إدراك المنظورات الجغرافية فضال عن األبعاد االجتماعية.
واإلقتصادية والسياساتية
9
كوريا

قدم دعم سخي بتمويل مشترك لتمكين فريق الخبراء من بدء عممو من استراليا وكندا وفنمندا والنرويج وجميورية

وبعد إجراء المزيد من المناقشات (بالوسائل اإللكترونية) بين ىذا الفريق األساسي األولي من الخبراء ،سيقدم
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األمين التنفيذي المخطط التقني المقترح لمعمل ،واستراتيجية استكمالو إلى الييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية
والتكنولوجية ( في شكل مذكرة معمومات تقدم لالجتماع الخامس عشر لمييئة الفرعية إذا سمح الوقت) و/أو إلى مكتب
الييئة الفرعية .كما سيصدر إخطار لألطراف والمنظمات المعنية يطمب تقديم مساىمات في المعمومات المعتمدة عمى
المعارف المحمية و /أو المعتمدة عمى العمم ودراسات حالة ذات صمة بعمل فريق الخبراء .وسيشرف رئيسا فريق
االستعراض العممي والتقني ومكتب الييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية عمى العممية إالّ أن بإمكان كل
منيما أن يفوض أعضاء آخرين في فريق االستعراض العممي والتقني ومكتب الييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية
والتكنولوجية باالضطالع باألعمال األكثر تفصيال.
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