
طبع عدد محدود من ، يدة مناخيامحا األمم المتحدة لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .هذه الوثيقة

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  العاشر االجتماع
  2010 األولتشرين /أكتوبر 29- 18، ناغويا، اليابان

  من جدول األعمال 3- 6 البند
  

   لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيعاشردة في االجتماع الالمقررات المعتم
      التنوع البيولوجي للغابات10/36المقرر 

  ،إن مؤتمر األطراف
وأمانة  )ITTO( والمنظمة الدولية لألخشاب المدارية )UNFF( األمم المتحدة المعني بالغاباتمنتدى  مع التعاون

  )LFCC(خفض البلدان ذات الغطاء الحرجي المن

 الصادر 9/5االستعراض الموسع لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للغابات، والمقرر إذ يشير إلى 
  عن مؤتمر األطراف؛

 بيئة متغيرة،  المتعلق بالغابات في8/1رقم  بقرار منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات يرحب  - 1
،  القطاعات، والمدخالت اإلقليمية ودون اإلقليميةشتركة بينمج المالتعاون والتنسيق بين السياسات والبراتعزيز و

  ؛2011ويرحب بالفرص المتاحة للتعاون في االحتفال بالسنة الدولية للغابات في عام 
 تي اتفاقية التنوع البيولوجي ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغاباتمذكرة التفاهم بين أمانبيرحب   - 2

، إلى تحديد وإعداد في جملة أمورالتي تهدف، و، 2009كانون األول / ديسمبر15عة في الموق بصيغتها هاؤيدوي
 إلى دعم األنشطة ةالمعني والحكومات األخرى والمنظمات ، األطرافويدعو؛  مستهدفةوتنفيذ أنشطة مشتركة

ويل لوظيفة مسؤول  إلى توفير التمطراف األويدعومذكرة التفاهم حسبما ترد في هذا المقرر؛ في إطار المشتركة 
ورهناً بتوافر األموال، .  لالتفاقية المناسبمشترك وأموال لألنشطة من خالل الصندوق االستئماني الطوعي

   األنشطة في إطار مذكرة التفاهم؛سيكلف هذا المسؤول المشترك بتنفيذ
لية لألخشاب ة اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانة المنظمة الدومذكرة التفاهم بين أمان بيرحب  - 3

 تعزيز تنفيذ برنامج العمل إلى ، التي تهدف2010آذار / مارس2 الموقعة في بصيغتها هاؤيد وي)ITTO( المدارية
 األطراف، يدعو، وبشأن التنوع البيولوجي للغابات التابع التفاقية التنوع البيولوجي وذلك في الغابات المدارية

  ؛عم األنشطة المشتركة في إطار مذكرة التفاهموالحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى د
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جميع المكلفة بتعزيز حفظ المعنية  بأهمية التعاون مع جميع الهيئات اإلقليمية والدولية يحيط علما  - 4

  ذات الغطاء الحرجي المنخفض؛بلدان ال واستخدامها المستدام، بما في ذلك ما يوجد منها في أنواع الغابات
  )UNFF (تهدفة بين أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغاباتاألنشطة المشتركة المس

 ومع 9/15ستناد إلى األولويات المحددة في مقرره ، باالذأن يحدد وينف ي األمين التنفيذيطلب إلى  - 5
 مع مدير شاوربالتو، ات األمم المتحدة المعني بالغابلمنتدى 8/1 القرار صوصا، وخاألخيرةمراعاة التطورات 

 بين أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي ومنتدى األمم  أنشطة مشتركة مستهدفة،منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات
بشأن التنوع الموسع  البلدان النامية، في تنفيذ برنامج العمل خصوصا لدعم األطراف، والمتحدة المعني بالغابات

  :، بما في ذلك من خاللالغابات  بشأن جميع أنواعاًغير الملزم قانونالصك و البيولوجي للغابات
التنوع البيولوجي للغابات وتغير معالجة لسبل أفضل ال بشأنمواصلة بناء القدرات   )1(

لغابات، مثل االستراتيجيات وخطط التنوع البيولوجي ولالوطنية  في السياسات المناخ
 وفي ممارسات اإلدارة ،امج الوطنية للغاباتالعمل الوطنية للتنوع البيولوجي والبر

  دون اإلقليمية لبناء القدرات والتي عقدهاعملالحلقة ب مع االستعانة، المستدامة للغابات
 بشأن التنوع البيولوجي التنوع البيولوجياتفاقية /منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات

، مع مراعاة 2009أيلول /تمبر سب5 إلى 2 من ،في سنغافورة 1للغابات وتغير المناخ
 اتفاقية األمم  وعدم استباق أي مقررات تتخذ في المستقبل في إطار،المناقشات الجارية

  ؛المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
وآليات التعاون للغابات ستعادة المناظر الطبيعية المواصلة التعاون مع الشراكة العالمية   )2(

اإليكولوجية للغابات، مع إيالء اهتمام خاص بالتنوع  استعادة النظم بشأناألخرى 
  الجيني؛

المتعلق  اإلبالغ تبسيط اإلبالغ المتعلق بالغابات، استنادا إلى فرقة العمل المعنية بتبسيط  )3(
بما في ذلك تنظيم اجتماع،  ،)CPF(  للشراكة التعاونية المعنية بالغاباتةالتابع الغاباتب

 قبل االجتماع الحادي ،، لفرقة العمللمتحدة لألغذية والزراعةمنظمة األمم ابالتعاون مع 
 هناك أوجه قصور في اإلبالغ تعشر لمؤتمر األطراف، من أجل استكشاف ما إذا كان

من ) ز(3 مع إدراك الحاجة إلى متابعة الفقرة عن التنوع البيولوجي للغابات ورصده،
الموارد الحرجية  دير بهدف مواصلة تحسين عنصر التنوع البيولوجي في تق،9/5المقرر

  والعمليات والمبادرات األخرى ذلك الصلة؛العالمية 
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل إلىا عن التقدم المحرز رفع تقريرأن يو

  اف؛االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطر
  ذات الصلةوالمنظمات  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةالتعاون مع 

                                                        
: على العنوان التالي CC&FBD-CB-WS/CBD/UNEP/2/1 رد تقرير االجتماع بوصفه الوثيقةي   1

doc.en-02-01-fbdcc-wscb/official/01-fbdcc-wscb/for/meetings/doc/int.cbd.www/:/http.  
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 يةالعالم حرجيةموارد الال دير في تجميع تقمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة بأعمال يرحب  - 6
  وفر معلومات محدثة وموسعة عن التنوع البيولوجي للغابات؛سيي ذ، ال2010

منظمة األمم المتحدة لألغذية  يشجعو، 2010 يةالعالم حرجيةموارد الال يردتق  بنتائج يحيط علماً  - 7
  لغابات؛ل نحو تحسين رصد التنوع البيولوجي هالاعمأ  على مواصلةوالزراعة

 المستدام، هستخدامحفظ التنوع البيولوجي للغابات وال بالنسبة لغاباتل بأهمية التنوع الجيني سلّمي  - 8
؛ وفي هذا  على التحمل النظم اإليكولوجية للغاباتقدرة صونتغير المناخ و مسألة تناولبما في ذلك في سياق 

 في الحرجيةية وراثحالة الموارد ال تقريرل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةمنظمة إعداد  بيرحبالسياق، 
  ؛ القائم على معلومات قطريةالعالم

 عن  دعم إعداد التقرير األول إلىت الصلةذاحكومات األخرى والمنظمات ، وال األطرافيدعو  9
، بما في ذلك بهدف ضمان جودة التقارير  والقائم على معلومات قطرية في العالمالحرجيةية وراثحالة الموارد ال

 تقديم ؛ وقد يشمل ذلك إعداد تقارير قطرية وتقارير تقدمها المنظمات الدولية، مع اإلشارة إلى ضرورةالوطنية
إلى البلدان  والمالية، حيثما وعندما يكون ذلك مناسبا، تقديم المساعدة التقنيةو ال بناء القدراتالمساعدة في مج
ذات االقتصاد ، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان النامية األطراف

  ؛االنتقالي
  في إعداد تقريرمم المتحدة لألغذية والزراعةمنظمة األ التعاون مع األمين التنفيذي يطلب إلى  - 10

الموارد ة هيئل، بما في ذلك عن طريق المشاركة في الدورات ذات الصلة  في العالمالحرجيةية وراثحالة الموارد ال
  ؛الموارد الوراثية الحرجيةب  التابع لها والمعني الحكومي الدوليوفريق العمل التقني لألغذية والزراعة يةوراثال

 األمين التنفيذي أن يستكشف، مع أمانة البلدان ذات الغطاء الحرجي المنخفض، إمكانية إلى يطلب  - 11
إعداد خطة عمل، بما في ذلك تحديد ووضع وتنفيذ أنشطة مشتركة مستهدفة لدعم األطراف، وال سيما البلدان 

  أن التنوع البيولوجي للغابات؛بشالموسع النامية ذات الغطاء الحرجي المنخفض، وذلك في تنفيذ برنامج العمل 
   الشراكة التعاونية المعنية بالغاباتالتعاون مع

بشأن االلتزامات الدولية المتعلقة  TEMATEA  نموذج ألداةإعداد  األمين التنفيذييطلب إلى  - 12
  بالتنوع البيولوجي للغابات؛

، سين التنسيق والتعاون إلى مواصلة تحةمعنيال والحكومات األخرى والمنظمات ، األطرافيدعو  - 13
بين نقاط االتصال الوطنية التفاقية التنوع   على الصعيدين الوطني واإلقليمي،حددةعلى أساس االحتياجات الم

البيولوجي، ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية األمم المتحدة 
، وإشراك القطاعات وأصحاب المصلحة ذوي الصلة في تنفيذ جميع المقررات ذات اخاإلطارية بشأن تغير المن

، والمقررات 9/5 و6/22المقرران ( بما في ذلك برنامج العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات الصلة،
  ؛)األخرى ذات الصلة

ية بالغابات، والمنظمات التعاونية المعنأعضاء الشراكة  و، والحكومات األخرى، األطرافيدعو  - 14
برنامج العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي والعمليات األخرى ذات الصلة إلى التعاون بشكل وثيق في تنفيذ 
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للتنوع البيولوجي األهداف المتعلقة بالتنوع البيولوجي للغابات المتفق عليها في الخطة االستراتيجية للغابات و

  ؛2020- 2011
التعاونية المعنية بالغابات، والمنظمات أعضاء الشراكة  و،والحكومات األخرى ، األطرافيدعو  - 15

 تبادل المعلومات بشأن التدابير الكفيلة بتعزيز إنفاذ قوانين الغابات ومعالجة والعمليات األخرى ذات الصلة إلى
همة في تنفيذ برنامج العمل التجارة المتصلة بها من أجل زيادة تطبيق هذه التدابير الداعمة لبعضها البعض، والمسا

  .الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات
----  


