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(A)     GE.04-70345    230604    230604 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة العشرون

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥-١٦بون، 

  من جدول األعمال٩البند 
 التعاون مع املنظمات الدولية املختصة

  من جدول األعمال٩مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس بشأن البند 

 التعاون مع االتفاقيات األخرى

عية للمشورة العلمية والتكنولوجية مع التقدير بالبيانني اللذين أدىل هبما ممثال أمانة اتفاقية األمم              نوهت اهليئة الفر   -١
كما أحاطت اهليئة الفرعية علماً ببيان مكتوب من أمانة اتفاقية التنوع           . املـتحدة ملكافحة التصحر وأمانة اتفاقية رامسار      

حلقة العمل بشأن األحراج "اقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر عن       ونوهـت بالتقرير الذي أعدته أمانة اتف      . البـيولوجي 
اليت تولت تنظيمها أمانتا اتفاقية األمم      " تعزيز أوجه التآزر يف تنفيذ اتفاقيات ريو الثالث       : والـنظم اإليكولوجية احلرجية   

مم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،      املـتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي، بالتعاون مع أمانة اتفاقية األ           
وأعادت اهليئة الفرعية إىل األذهان االستنتاج الذي       . ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٧ إىل   ٥وعقدت يف فيتربو بإيطاليا يف الفترة من        

، فنوهت مبا ميكن ألمانة اتفاقية  ))ه(٥٠، الفقرة  FCCC/SBSTA/2002/6(خلصـت إلـيه يف دورهتـا السادسة عشرة          
 . أن تقدمه من إسهام هام يف عمل فريق االتصال املشترك، وشجعتها على مواصلة مشاركتها يف هذا العملرامسار

كمـا أحاطـت اهليـئة الفرعـية عـلماً بـتقرير االجـتماع اخلـامس لفـريق االتصـال املشترك                      -٢
(FCCC/SBSTA/2004/INF.9)ما بني اتفاقيات ، مبا يف ذلك اعتزامه إعداد ورقة عن خيارات النهوض بالتعاون في

ودعت اهليئة الفرعية . ريو الثالث، وطلبت إىل األمانة أن تعرض عليها هذه الورقة، حاملا تصبح متاحة، للنظر فيها
األمانة إىل مواصلة تبادل املعلومات مع أمانيت اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،               
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ترك، وأن تعمل على حتسني إمكانية اطِّالع األمانات الثالث على البيانات املتاحة            عـن طريق فريق االتصال املش     
 .لكل منها، وذلك بطرق منها حتسني إمكانية االطِّالع على البيانات املتاحة يف اإلنترنت، يف حدود املوارد احلالية

تنوع البيولوجي يف دورته السابعة     ورداً على الدعوة احملددة املوجهة من مؤمتر األطراف التابع التفاقية ال           -٣
 بشأن ١٥/إىل مؤمتـر األطـراف التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، الواردة يف املقرر سابعاً              

التنوع البيولوجي وتغري املناخ، قررت اهليئة الفرعية أن توصي مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة باعتماد مشروع                
 .(FCCC/SBSTA/2004/L.3/Add.1)ذا الشأن استنتاج يف ه

 التعاون مع املنظمات العلمية وهيئات األمم املتحدة

نوهت اهليئة الفرعية مع التقدير بالبيانني اللذين أُديل هبما نيابة عن منظمة األمم املتحدة لألغذية                -٤
لحد من الكوارث بشأن ما تضطلع به       واألمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية الدولية ل      ) الفاو(والـزراعة   

هاتان املنظمتان من أنشطة ذات صلة بتغري املناخ وما لعملهما من صلة وثيقة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
كما أحاطت علماً بالتقرير الشفوي للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ عن أنشطته، وحثت              . تغـري املناخ  
 .يق على أن يتعاونا تعاوناً كامالً لضمان إبقاء األطراف على بينة بكل ما يستجد من تطوراتاألمانة والفر
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