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 التعاون مع املنظمات الدولية املختصة

 مشروع استنتاجات مقدم من الرئيس

 التعاون مع االتفاقيات األخرى

تكنولوجية علماً مع التقدير بالبيانات اليت أدىل ا ممثلو اتفاقية أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية وال   -1
 .التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واتفاقية رامسار

ورحبـت اهليـئة الفرعية أيضاً بالورقة التقنية اليت أعدها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ عن                  -2
 بني التنوع البيولوجي وتغري املناخ، وبالعمل اجلاري الذي يضطلع به فريق اخلرباء التقين املخصص        الروابط القائمة 

والحظت اهليئة الفرعية الصلة احملتملة بني .  البيولوجيعاملعين بالتنوع البيولوجي وتغري املناخ يف إطار اتفاقية التنو       
كول كيوتو، وذلك دف التصدي آلثار تغري املناخ بصورة         هذا العمل واألنشطة اجلارية يف إطار االتفاقية وبروتو       

متآزرة، وال سيما فيما خيص الشعاب املرجانية والغابات واألراضي الرطبة والنظم اإليكولوجية اجلافة واألراضي              
الفريق وتالحظ اهليئة الفرعية كذلك أن هذا األمر ينطبق أيضاً على جماالت االهتمام املشترك اليت حددها . املتردية

اآلثار والتكيف  "العامل الثاين التابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف تقريره التقييمي الثالث املعنون               
 ".وقابلية التأثر
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 FCCC/SBSTA/2002/MISC.9وأحاطت اهليئة الفرعية علمـاً باملعلومات املقدمة من األمانة يف الوثيقة  -3
مانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية عن تغري املناخ واهليئات احلكومية الدولية األخرى،             عن التعاون بني أ    Add.1و

كما أحاطت علماً بتقرير    . وال سيما أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي           
 .FCCC/SBSTA/2002/3لوثيقة مرحلي أعده فريق االتصال املشترك بني االتفاقيات الثالث وورد يف ا

وأعـادت اهليئة الفرعية تأكيد والية فريق االتصال املشترك، اعترافاً منها بأن مهمة هذا الفريق تتمثل يف       -4
تعزيـز التعاون العملي وبأن دور األطراف يف االتفاقية يتمثل يف البت يف املسائل املتصلة بالتعاون مع االتفاقيات                  

 )).د(42، الفقرة FCCC/SBSTA/2001/2(األخرى 

ورحبـت اهليئة الفرعية بأنشطة فريق االتصال املشترك، مبا يف ذلك وضع جدول زمين مشترك لألحداث     -5
وقامت اهليئة الفرعية، إدراكاً منها ألوجه التآزر املمكنة مع اتفاقية . ذات الصلة باالتفاقيات الثالث وتبادل اخلرباء

شترك على دعوة أمانة تلك االتفاقية إىل تقاسم املعلومات واالشتراك يف           رامسـار، بتشـجيع فـريق االتصال امل       
 .اجتماعاته، حسب االقتضاء

ورحبـت اهليئة الفرعية بالتعاون اجلاري بني اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واالتفاقيات         -6
تصحر واتفاقية التنوع البيولوجي، وأعادت تأكيد      واملعاهدات األخرى، وال سيما اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال        

والحظت اهليئة الفرعية أنه ينبغي يف إطار هذا التعاون االعتراف باختالف           . اسـتنتاجاا السابقة يف هذا الشأن     
واليات االتفاقيات الثالث وتيسري أوجه التآزر يف تنفيذها، وال سيما على الصعيد الوطين، مع إيالء اعتبار خاص                 

 .ياجات البلدان الناميةالحت

وطلبـت اهليـئة الفرعية إىل األمانة، من خالل فريق االتصال املشترك، أن تعد ورقة نطاق الغرض منها                   -7
حتديد ااالت واألنشطة املوضوعية املشتركة بني اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع               

تحدة ملكافحة التصحر، مثل تطوير التكنولوجيا ونقلها، والتعليم، واملراقبة املنهجية،          البيولوجي واتفاقية األمم امل   
والبحـث، واآلثار والتكيف، وبناء القدرات، والنظم اإليكولوجية الربية واملائية والبحرية، واإلبالغ، مع مراعاة              

 وااالت ذات األولوية اليت     FCCC/SBSTA/2001/8من الوثيقة   ) ن(41طلـب اهليئة الفرعية الوارد يف الفقرة        
سـبق حتديدهـا يف حلقات العمل الوطنية املعنية بأوجه التآزر واملعقودة يف إطار مبادرة التفاقية األمم املتحدة                  

 .ملكافحة التصحر، وذلك لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورا السابعة عشرة

مل اجلاري يف إطار هذا البند من جدول األعمال وحلقة والحظـت اهليئة الفرعية العالقة القائمة بني الع    -8
وحرصاً على فعالية استخدام املوارد     . 7-م أ /5 من مقرره    36العمل اليت طلب مؤمتر األطراف عقدها يف الفقرة         

 وحلقة العمل املقترحة يف  7-م أ /5املـتاحة، اقترحـت اهليئة الفرعية اجلمع بني حلقة العمل املذكورة يف املقرر              
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ووافقت اهليئة الفرعية على أن تنظر، يف دورا السابعة       . FCCC/SBSTA/2001/8من الوثيقة   ) س (41قـرة   الف
عشرة، يف ااالت املوضوعية املبينة يف ورقة حتديد النطاق ويف العروض املقدمة من األطراف والواردة يف الوثيقة                 

FCCC/SBSTA/2001/MISC.9   و Add.1      ـدف تقدمي توصيات إىل ا ،     هليئة الفرعية للتنفيذ بشأن اختصاصات
 .حلقة العمل

ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف عقد حلقة العمل                -9
 .اآلنفة الذكر قبل دورا الثامنة عشرة، تيسرياً لبحث هذه املسائل يف تلك الدورة

لمشورة العلمية والتكنولوجية االهتمام الذي أبدته أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والحظت اهليئة الفرعية ل -10
ووافقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف التعاون املمكن مع أمانة اتفاقية            . يف تناول املسائل املتصلة بالغابات    

ظمها اإليكولوجية يف دورا السابعة     التـنوع البيولوجي وغريها من املنظمات بشأن املسائل املتصلة بالغابات ون          
 .عشرة

ووافقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف هذه املسائل يف دورا السابعة عشرة، دف تقدمي مقرر إىل  -11
 .مؤمتر األطراف لكي يعتمده يف دورته الثامنة
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