
طبع عدد محدود ،  األمم المتحدة محايدة مناخيالجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 . ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.ه الوثيقةمن هذ

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  شررابع عاالجتماع ال

  2010 يارأ/مايو 21-10 نيروبي،
  * من جدول األعمال المؤقت2البند 

 
  تنظيم العمل

   المشروحال المؤقتجدول األعم
  مقدمة

شار إليها فيما بعد باسم الم(سيعقد االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية   - 1
في غيغيري، ) يونيب( في مقر برنامج األمم المتحدة للبيئة ، سيعقدتفاقيةال من ا25بموجب المادة المنشأة  ،")الهيئة الفرعية"

 9  الموافق األحدماح يوبوسيبدأ تسجيل المشاركين في الساعة العاشرة ص. 2010أيار / مايو21 إلى 10 من ،ينيروب
  .2010أيار /مايو

  افتتاح االجتماع    - 1البند 
 .2010أيار /مايوالموافق  10سيفتتح االجتماع في الساعة العاشرة صباح يوم اإلثنين   - 2

   وإقرار جدول األعمال وتنظيم العمل،انتخاب أعضاء المكتب    -2البند 
 من نظامه الداخلي، انتخب مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع الذي عقد في بون، 26 من المادة 3عمال بالفقرة   - 3

في رئيسا للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ) غرينادا(س توماس وين سبنسر لالسيد 2008أيار /في مايو
  الوثيقة من37الفقرة  ( لمؤتمر األطرافنهاية االجتماع العاشرإلى  تهفترة رئاسعلى أن تمتد اعها الرابع عشر اجتم

UNEP/CBD/COP/9/29(.  
الثاني عشر والثالث عشر للهيئة الفرعية، فإن مكتب االجتماع الرابع  ووفقا لالنتخابات التي أجريت في االجتماعين  - 4

، )النمسا(ل أوبرماير يالسيدة غبري: تألف من األعضاء التالية أسماؤهم باإلضافة إلى الرئيسعشر للهيئة الفرعية سوف ي
جمهورية (غر محمدي فاضل ص، والسيد أ)تشاد(، والسيد حبيب غادمي )البوسنة والهرسك(والدكتور سنكا بارودانوفيتش 

، والسيدة تون سولهوغ )نبيال(ل يا شاندرا بود، والدكتور كريشن)المكسيك(، والسيد هيزيكيو بينيتيز )إيران اإلسالمية
  ).نستاناتركم( والسيدة شيرين كارييفا ) تونس(، والسيد نبيل حمادة )النرويج(

                                                             
*   UNEP/CBD/SBSTTA/14/1 

CBD 
   

Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/SBSTTA/14/1/Add.1 
27 October 2009 
 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH  

  



UNEP/CBD/SBSTTA/14/1/Add.1 
Page 2 

 
، سوف تنتخب الهيئة الفرعية في اجتماعها الجاري المكتب داخل متعاقبة الترتيب والية اتوفي سبيل تحقيق فتر  - 5

ي نهاية االجتماع الرابع عشر وتنتهي بنهاية االجتماع السادس عشر للهيئة خمسة أعضاء جدد في المكتب لفترة تبدأ ف
  .الفرعية، كي يحلوا محل األعضاء من النمسا، وتشاد، والمكسيك، وجمهورية إيران اإلسالمية، وتركمانستان

لرابع عشر تماع اجوأعد األمين التنفيذي، بالتشاور مع مكتب الهيئة الفرعية، مشروع جدول أعمال مؤقت لال  - 6
وبعد مشاورات إقليمية، قدم مكتب الهيئة الفرعية مشروع جدول األعمال المقترح والشروحات الضرورية .  للهيئة الفرعية

 وأقر مكتب مؤتمر . (UNEP/CBD/COP9/Bur/2008/2/4)مكتب االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف االجتماع الثاني لإلى 
من تقريره، جدول أعمال االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية ) 4(78األطراف، حسبما تنص عليه الفقرة 

  .(UNEP/CBD/SBSTTA/14/1)والتقنية والتكنولوجية 
  .وستدعى الهيئة الفرعية إلى النظر في جدول األعمال المؤقت لغرض إقراره  - 7
ع المكتب، توزيع المهام على النحو التالي بين الجلسة وفيما يتعلق بتنظيم العمل، اقترح األمين التنفيذي، بالتشاور م  - 8

  ):نظر المرفق األول أدناها(العامة والفريقين العاملين 
  :في بداية االجتماعالبنود التالية في الجلسة العامة في نظر يسوف   )أ(

  افتتاح االجتماع؛  - 1
   وإقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ المكتبانتخاب أعضاء  - 2

فة إلى ذلك، سيقدم عرض رئيسي إلبراز الرسائل الرئيسية في الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع وباإلضا
  .البيولوجي ومدى أهميتها لبرامج العمل المواضيعية واألعمال األخرى لالتفاقية

  : في البنود التاليةالفريق العامل األولنظر يوسوف   )ب(
  :العمل بشأنبرامج ذ  لتنفية متعمقاتاستعراض  1- 3

  ؛للجبالالتنوع البيولوجي   1-1- 3
  ؛التنوع البيولوجي للمياه الداخلية  1-2- 3
  التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛  1-3- 3

  :التنوع البيولوجي الزراعي  1- 4
  ؛9/1متابعة لطلبات مؤتمر األطراف في المقرر   1-1- 4
التأثيرات  غزيزي السبل والوسائل لتالنظر ف: الوقود الحيوي والتنوع البيولوجي  1-2- 4

اإليجابية والتقليل من التأثيرات السلبية إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي على 
  ؛التنوع البيولوجي

النظر في اقتراحات متعلقة ببرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه   2- 4
  الرطبة؛

 مشتركة مع أمانة منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات خطة عمل: التنوع البيولوجي للغابات  3- 4
لغابات ل تعاريف يحوضتعن  و،رصد التنوع البيولوجي للغاباتعن وتقرير عن التعاون، و

  وأنواع الغابات؛
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مواصلة النظر في الفجوات وأوجه عدم االتساق في اإلطار التنظيمي الدولي بشأن إدخال أنواع   4- 4
 أليفة، وأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، غريبة غازية كحيوانات

  وكطعم حي، وكأغذية حية، وأفضل الممارسات لمعالجة المخاطر المرتبطة بإدخالها؛
  :وسوف ينظر الفريق العامل الثاني في البنود التالية  )ج(

  :العمل بشأنبرامج  لتنفيذ ة متعمقاتاستعراض  1- 3
  ؛حميةالمناطق الم  1-4- 3
  ؛التنوع البيولوجي وتغير المناخ  1-5- 3
وتطبيق مبادئ ) االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي( من االتفاقية 10المادة   1-6- 3

  .أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية
  ؛النظر في الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، ورسائلها وآثارها  2- 3
  إلجراء تحديث موحد لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات؛اقتراحات   3- 3
بحث الغايات واألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية، وما يرتبط بها من مؤشرات، والنظر   4- 3

  .2010في التعديالت المحتمل إدخالها عليها للفترة بعد عام 
من تقييمات االحتياجات اإلقليمية النتائج والدروس المستفادة : المبادرة العالمية للتصنيف  5- 4

  للتصنيف وتحديد األولويات؛
حاالت الممارسات الجيدة من مختلف المناطق بشـأن تحديد ): 11المادة (التدابير الحافزة   6- 4

  ها، وتشجيع التدابير الحافزة اإليجابية؛حدتالتدابير الحافزة الضارة وإزالتها أو التخفيف من 
أيار للنظر في التوصيات / مايو14 في نهاية األسبوع األول، في يوم الجمعة وسوف تعقد جلسة عامة  )د(

  .، واعتمادها5- 4 و3- 4 والبندين 6- 1- 3 إلى 1- 1-3بشأن البنود السابقة من 
  :أيار في البنود التالية/ مايو19 أخرى تعقد يوم األربعاء ةوسوف تنظر جلسة عام  )ه(

  . الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالسبل والوسائل لتحسين فاعلية الهيئة  - 5
  .القضايا الجديدة والناشئة  7- 4

أيار للنظر في التوصيات بشأن / مايو21وسوف تعقد جلسة عامة في نهاية األسبوع الثاني يوم الجمعة   )و(
  .، واعتمادها5 و7- 4 و6- 4 و4- 4 و2-4 و1- 4لبنود ا، و4-3 إلى 2-3البنود من 
 من جدول األعمال، يليه 6ماد التقرير الشامل لالجتماع في نهاية هذه الجلسة في إطار البند وسيتم اعت  )ز(

  .اختتام االجتماع

  ، 2010  عامالقضايا العلمية والتقنية ذات الصلة بتنفيذ هدف    - 3البند 
  واإلبالغ عنه ومتابعته

   لتنفيذ برامج العملة متعمقاتاستعراض    1-3البند 
ل   و،ا البند، سوف تستعرض الهيئة الفرعية بتعمق تنفيذ برامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبالفي إطار هذ  - 9

لمناطق المحمية، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، واالستخدام ل والتنوع البيولوجي البحري والساحلي، و،لمياه الداخلية
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ئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية لالستخدام المستدام للتنوع وتطبيق مباد) 7/12المقرر (المستدام للتنوع البيولوجي 

المقدمة في المرفق الثالث التوجيهية  واالستعراضات في الحسبان المبادئ عملية اإلعدادوسوف تأخذ كل من . البيولوجي
فسوف تحدد الهيئة  بشأن نقل التكنولوجيا، 7/29 من المقرر 11 ووفقا للفقرة ،أما بالنسبة لالستعراضات. 8/15بمقرره 

 المعارف العلمية إعداد ونشراديمية والقطاع الخاص في ك األالدوائر المنظمات والمجتمعات وةالفرعية طرائق لزيادة مساهم
  .ونشر التكنولوجيا الالزمة لتنفيذ برامج العمل قيد االستعراض

  للجبالالتنوع البيولوجي     1-1- 3
وفي الفقرة . 7/27، في المقرر 2004شأن التنوع البيولوجي للجبال في عام مد برنامج العمل باعتُ  :الخلفية  - 10
يقوم بتجميع المعلومات الواردة من األطراف طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن من هذا المقرر، ) ج(10

 التقدم المحرز نحـو والحكومات األخرى والمنظمات والهيئات ذات الصلة، عن تنفيذ برنامج العمل، وأن يقوم بتحليل
، قرر 7/31وفي المرفق بالمقرر .  2010  عامتحقيق تخفيض محسوس في معدل ضياع التنوع البيولوجي للجبال بحلول

  . لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبالفي اجتماعه العاشر مؤتمر األطراف إجراء استعراض متعمق
 (UNEP/CBD/SBSTTA/14/2)مج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال  استعراض متعمق لتنفيذ برنا: الوثائق  - 11

المركز ، و)الفاو(باالستناد إلى المعلومات المستلمة من األطراف ومن منظمات مثل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
، (ICARDA)ي القاحلة ، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في األراض(ICIMOD) للتنمية المتكاملة للجبال الدولي

 التابع (GMBA)لتنوع البيولوجي للجبال لعالمي لتقييم اال، و(MRI)والشراكة من أجل الجبال، ومبادرة البحوث الجبلية 
اإلطارية تفاقية الاوحماية جبال األلب، ، واتفاقية (DIVERSITAS) لبرنامج الدولي للبحوث في مجال التنوع البيولوجيل
  .(UNEP-WCMC) المركز العالمي لرصد الحفظ –، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة اتحماية جبال الكاربل

، قد ترغب بشكل أكثر تحديداو.   قد ترغب الهيئة الفرعية في النظر في استعراض تنفيذ برنامج العمل:اإلجراء  - 12
م استنتاجاتها إلى االجتماع العاشر يتقد، و2010بلوغ هدف عام أمام التنفيذ وأمام عقبات الفرص وتبين الالهيئة الفرعية في 
  .لمؤتمر األطراف

  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية    1-2- 3
في اجتماعه العاشر ، قرر مؤتمر األطراف إجراء استعراض متعمق 8/10في المرفق الثاني بالمقرر   :الخلفية  - 13

الصادر عن ) المرفق الثالث (8/15وقدم المقرر .  ه الداخليةلبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للميا
  .برامج العمل المواضيعية لالتفاقيةمبادئ توجيهية الستعراض  مؤتمر األطراف

استعراض متعمق لتنفيذ برنامج العمل بشأن :  بعنوان(UNEP/CBD/SBSTTA/14/3)تقدم الوثيقة :  الوثائق  - 14
وع البيولوجي نحالة واتجاهات الت) 2(مدى التنفيذ؛ ) 1: ( ملخصا للمعلومات بشأن ما يلي،التنوع البيولوجي للمياه الداخلية
آراء المنظمات ) 5(أنشطة المنظمات ذات الصلة واتفاقية رامسار؛ ) 4(قيود التنفيذ؛ ) 3(للمياه الداخلية ودوافع التغيير؛ 

) 7(دمج قضايا تغير المناخ في برنامج العمل؛ ) 6(ذات الصلة حول االستجابات الرئيسية لتحقيق التنفيذ الموسع؛ 
واالستجابات الرئيسية لتحقيق التنفيذ الموسع وتعظيم مساهمة برنامج العمل في بلوغ أهداف التنوع البيولوجي وغايات 

  .وأهداف التنمية البشرية
مبادرات والدراسات ذات قد ترغب الهيئة الفرعية في النظر في استعراض تنفيذ برنامج العمل وال:  اإلجراء  - 15

، قد ترغب الهيئة الفرعية بشكل أكثر تحديداو.  (UNEP/CBD/SBSTTA/14/3)الصلة الواردة في االستعراض المتعمق 
تنفيذ لبرنامج العمل والمبادرات لمزيد من الم استنتاجاتها حول السبل والوسائل ي، وتقدتبين الفرص والعقبات أمام التنفيذفي 

  .االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافذات الصلة إلى 
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  تنوع البيولوجي البحري والساحليال    1-3- 3
 إلى أن برنامج العمل 7/5أشار مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في المرفق األول بالمقرر   :الخلفية  - 16

يتم استعراض ئذ وعند) 2010- 2004(ا لمدة ست سنوات ساريالمنقح بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي سيكون 
في ، قرر مؤتمر األطراف إجراء استعراض متعمق 7/31وفي المرفق بالمقرر .  تنفيذه بتعمق ومراجعته حسب الضرورة

  .البحري والساحليلبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي اجتماعه العاشر 
 البحري والساحليوع البيولوجي استعراض متعمق لتنفيذ برنامج العمل بشأن التن:  الوثائق  - 17

(UNEP/CBD/SBSTTA/14/4)من (منظمات ال باالستناد إلى المعلومات المستلمة من األطراف، والحكومات األخرى، و
وبرنامج األمم  والمنظمة البحرية الدولية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ، األمم المتحدة لألغذية والزراعة منظمةنهابي

وشعبة األمم المتحدة ، (UNEP-WCMC) المركز العالمي لرصد الحفظ –وبرنامج األمم المتحدة للبيئة يئة، المتحدة للب
 التابعة لليونسكو، واالتحاد الدولي لحفظ للجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدوليةا ولشؤون المحيطات وقانون البحار، 

رقة الخبراء العلمية، والمجتمعات األصلية والمحلية، والمنظمات ، وأف)الطبيعة، واتفاقيات وخطط عمل البحار اإلقليمية
تقرير حلقة عمل الخبراء بشأن اإلرشادات ) 1: (وستتاح أيضا التقارير التالية.   واإلقليمية األخرى ذات الصلةالدولية

اقعة خارج الحدود الوطنية ديد المناطق البحرية الوحالعلمية والتقنية حول استخدام نظم التصنيف الجغرافي البيولوجي وت
 من 19، تبعا للفقرة 2009تشرين األول / أكتوبر2ل إلى أيلو/ سبتمبر29التي تحتاج إلى الحماية، المنعقدة في أوتاوا من 

وانب العلمية والتقنية ذات الصلة بتقييم األثر البيئي في المناطق جتقرير حلقة عمل الخبراء بشأن ال) 2(؛ 9/20المقرر 
 من 10 للفقرة ، تبعا2009تشرين الثاني / نوفمبر20 إلى 18لواقعة خارج الحدود الوطنية، المنعقدة في مانيال من البحرية ا
تقرير اجتماع خبراء منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن آثار ممارسات الصيد ) 3(؛ 9/20المقرر 

 على التنوع البيولوجي، اك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظمصيد األسم والمدمرة، والصيد غير المستدام،
ن آثار عتقرير ) 4(؛ 9/20 من المقرر 2ا للفقرة تبع، 2009أيلول / سبتمبر25 إلى 23المنعقدة في مقر الفاو، روما من 

 وتقرير عن آثار أكسدة )5(؛ 9/20 من المقرر 3تخصيب المحيطات على التنوع البيولوجي البحري أعد استجابة للفقرة 
  .9/20 من المقرر 4المحيطات على التنوع البيولوجي البحري الذي أعد استجابة للفقرة 

قد ترغب الهيئة الفرعية في النظر في استعراض تنفيذ برنامج العمل والنتائج والتوصيات في التقارير :  اإلجراء  - 18
ئة الفرعية في تبين الفرص والعقبات أمام التنفيذ وأمام بلوغ هدف عام وبشكل أكثر تحديدا، قد ترغب الهي.  المذكورة أعاله

  .تنفيذ لبرنامج العمل إلى االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافالمزيد من حول السبل والوسائل ل، وتقديم استنتاجاتها 2010
  المناطق المحمية    1-4- 3

 من هذا 28وفي الفقرة . 7/28، في المقرر 2004 في عام اعتمد برنامج العمل بشأن المناطق المحمية  :الخلفية  - 19
  وفي .2010 تنفيذ برنامج العمل في كل من اجتماعاته حتى عام المقرر، قرر مؤتمر األطراف تقييم التقدم المحرز في

ية لدعم المفتوح العضوية المخصص للمناطق المحمالعامل  من نفس المقرر، قرر مؤتمر األطراف إنشاء الفريق 25الفقرة 
وفي اجتماعه الثامن، لدى نظره في توصيات أول . واستعراض تنفيذ برنامج العمل ورفع تقرير إلى مؤتمر األطراف

وفي .  8/24 واعتمد المقرر 2006- 2004اجتماع للفريق العامل، استعرض مؤتمر األطراف تنفيذ برنامج العمل للفترة 
 الثاني للفريق العامل، استعرض مؤتمر األطراف تنفيذ برنامج العمل اجتماعه التاسع، لدى نظره في توصيات االجتماع

 من ذلك المقرر، وبينما يقرر عملية االستعداد الستعراض 25وفي الفقرة .  9/18 واعتمد المقرر 2008-2006للفترة 
برنامج العمل اضا لاستعر يعد متعمق لبرنامج العمل في اجتماعه العاشر، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن

باستعمال المعلومات المتضمنة في التقارير الوطنية الرابعة، وقواعد البيانات العالمية واإلقليمية ذات الصلة ونتائج حلقات 
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؛ وذلك لنظر ضمن جملة مصادر، وأن يقترح السبل والوسائل لتعزيز تنفيذ برنامج العمل، العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية

  .ية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافالهيئة الفرع
  .(UNEP/CBD/SBSTTA/14/5)استعراض متعمق لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية :  الوثائق  - 20
ستنتاجاتها حول السبل قد ترغب الهيئة الفرعية في النظر في استعراض تنفيذ برنامج العمل وأن تقدم ا:  اإلجراء  - 21

  .تعزيز تنفيذ برنامج العمل إلى االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافوالوسائل ل
  التنوع البيولوجي وتغير المناخ    1-5- 3

 لتنفيذ في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف متعمق  إلى إجراء استعراض8/31دعا المرفق بالمقرر   :الخلفية  - 22
 باء، طلب مؤتمر 9/16 من المقرر 3وفي الفقرة .  قطاعات بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخالقضية المشتركة بين ال

دراسات الحالة، وأمثلة على الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من يشمل هذا االستعراض المتعمق أن األطراف 
تدهور /ة التي تعالج التنوع البيولوجي والتصحر الرامية إلى تعزيز أوجه التآزر بين األنشطساليباألنشطة واألدوات واأل

  .المحليعندما يكون ذلك مالئما، على المستوى  و،األراضي وتغير المناخ، على المستوى الوطني
في نفس المقرر أيضا فريق الخبراء التقني المخصص للتنوع البيولوجي وتغير المناخ أنشأ مؤتمر األطراف و  - 23

بقرار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بتغير المناخ و بشأن التنوع البيولوجي، ذات صلة نية علمية وتقبوضع مشورةوكلفه 
 المتعلق بآثار تغير التابع لها باإلضافة إلى برنامج عمل نيروبي (I/CP.13)بشأن تغير المناخ، المتعلق بخطة عمل بالي 

 ، في نفس الفقرة،وطلب إلى األمين التنفيذي. جه التآزروذلك لمساندة تعزيز تنفيذ أوالمناخ وأوجه الضعف والتكيف معه، 
أن يعد تجميعا لآلراء المقدمة من األطراف حول سبل إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في األنشطة ذات الصلة بتغير 

  .ر األطراف، قبل االجتماع العاشر لمؤتم والتكنولوجيةهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيةالمناخ لتنظر فيها ال
أن ينشر نتائج  جيم، بشأن تخصيب المحيطات، 9/16في المقرر  طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذيو  - 24

منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد  ل1972العلمي والقانوني الجاري في إطار اتفاقية لندن لعام التحليل 
لهيئة ، وأية معلومات علمية وتقنية ذات صلة، في االجتماع الرابع عشر لحق الال1996عام لندن لوبروتوكول  ،أخرى

  .العلمية والتقنية والتكنولوجيةالفرعية للمشورة 
اج اعتبارات تغير المناخ مضع اقتراحات إلدأن ي، 9/17في المقرر طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي، و  - 25

لهيئة الفرعية المعنية بالمشورة جي لألراضي الجافة وشبه الرطبة، لتعرض على نظر افي برنامج العمل بشأن التنوع البيولو
  . قبل انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافنية والتكنولوجيةتقالعلمية وال

معلومات عن العالقة بين ع وينظم وينشر يجم أن، 9/5في المقرر  ،وطلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي  - 26
 ة غرفةمن خالل آلي ، وتغير المناخ للغابات،والتنوع البيولوجيعلى المقاومة وقوة تحمله، للغابات يكولوجي  اإلالنظامة قدر

وقد أخذت هذه المعلومات في الحسبان عند إجراء االستعراض .  تبادل المعلومات وغير ذلك من الوسائل ذات الصلة
  . في وثيقة منفصلةالمتعمق، وسوف تتاح أيضا إلى الهيئة الفرعية

 الذي (UNEP/CBD/SBSTTA/14/6)لعمل بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ استعراض متعمق ل:  الوثائق  - 27
 التنوع البيولوجي حول المستقبلية تدابيرلبشأن القطاعات وتوصيات قضية المشتركة بين ااستعراضا متعمقا لتنفيذ اليقدم 

أثر تغير المناخ وأنشطة االستجابة في برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه إدماج و.  وتغير المناخ
وسيكون أمام الهيئة الفرعية أيضا تقرير فريق الخبراء التقنيين .  (UNEP/CBD/SBSTTA/14/6/Add.1)الرطبة 

لتنوع البيولوجي في األنشطة ذات الصلة المخصص، وتجميع لآلراء المقدمة من األطراف حول وسائل إدماج اعتبارات ا
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، ونتائج التحليل العلمي والقانوني الجاري في إطار اتفاقية لندن (UNEP/CBD/SBSTTA/14/6/Add.2)بتغير المناخ 
  .وبروتوكول لندن

 متعمق للعمل بشأن التنوع البيولوجي وتغيرالستعراض القد ترغب الهيئة الفرعية في النظر في ا:  اإلجراء  - 28
تدابير المناخ، وإدماج اعتبارات تغير المناخ في برنامج العمل بشأن األراضي الجافة وشبه الرطبة وإعداد مقترحات بشأن ال

صص وإسداء مشورة إلى مؤتمر خرغب الهيئة الفرعية أيضا في النظر في تقرير فريق الخبراء التقنيين المتوقد . ستقبليةالم
  . بتغير المناخذات الصلةالتنوع البيولوجي في األنشطة األطراف حول سبل إدماج اعتبارات 

  ) االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي( من االتفاقية 10المادة   1-6- 3
  دئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشاديةوتطبيق مبا

 العاشر في اجتماعه، إجراء استعراض متعمق 8/10المقرر بفي المرفق الثاني قرر مؤتمر األطراف،   :الخلفية  - 29
وتطبيق مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية ) 7/12المقرر (لبرنامج العمل بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي 

  .بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي
ستدام للتنوع االستخدام الم( من االتفاقية 10ن استعراض تنفيذ المادة عمذكرة من األمين التنفيذي :  الوثائق  - 30

التي أعدها وهي المذكرة  ،(UNEP/CBD/SBSTTA/14/7) وتطبيق مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية) البيولوجي
  وعمال بتحديد .ن استعراض تنفيذ العمل بشأن االستخدام المستدام ومبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشاديةعاألمين التنفيذي 

 غير الخشبية جات، واستنادا إلى توصيات فريق االتصال المعني بالمنت9/5 في المقرر هذا الموضوع كمسألة ذات أولوية
الغابات حيوانات ات االجتماع األول لفريق االتصال بشأن لحوم ـ وتوصي(UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/9)للغابات 

(UNEP/CBD/LG-Bushmeat/1/2)تحسين االستخدام ع توصيات لرو، تحتوي مذكرة األمين التنفيذي أيضا على مش
  .الغاباتحيوانات المستدام للحوم 

قد ترغب الهيئة الفرعية في النظر في استعراض تنفيذ العمل بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي :  اإلجراء  - 31
 تاحيوان ذات الصلة، بما في ذلك مشروع التوصيات بشأن تحسين استدامة صيد وحصاد لحوم اتوالمبادرات والدراس

وبشكل أكثر تحديدا، قد ترغب الهيئة الفرعية في تبين الفرص والعقبات أمام ، (UNEP/CBD/SBSTTA/14/7) الغابات
عزيز تنفيذ المبادئ والمبادرات تحول السبل والوسائل لإلى االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف التنفيذ، وتقديم استنتاجاتها 

  .ذات الصلة
  ورسائلها وآثارهالثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، النظر في الطبعة   2-3البند 

، أن الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية 8/14 من المقرر 11في الفقرة قرر مؤتمر األطراف   :الخلفية  - 32
 األمين إلىمر األطراف طلب مؤتو.  للتنوع البيولوجي ينبغي إعدادها للنشر خالل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

لتنوع البيولوجي على نشرة التوقعات العالمية ل الطبعة الثالثة من البدء في إعداد، 9/10 من المقرر 1في الفقرة ، التنفيذي
 ،في اجتماعها الثاني عشرللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  وفقا لتوصيات الهيئة الفرعية الموضوعة أساس الخطة

استعراض مشروع الطبعة الثالثة من نشرة دعا إلى الذي  الثاني للفريق العامل المخصص الستعراض التنفيذ، واالجتماع
  .التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي بحلول االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية

كز العالمي لرصد الحفظ  المر–ة ـبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئأعد األمين التنفيذي، :  الوثائق  - 33
(UNEP-WCMC)، قعات العالمية لطبعة الثالثة من نشرة التوالمعني با وشركاء آخرين، وتحت إرشاد الفريق االستشاري
 تنفيذ آثار:  بعنوان على موجز وارد في الطبعة الثالثةت اشتمليتالطبعة الثالثة من هذه النشرة، والأعد للتنوع البيولوجي، 

 22ه رسميا في صدار  وسيوزع التقرير الكامل، الذي سيتم إ.(UNEP/CBD/SBSTTA/14/8)لمستقبل االتفاقية في ا
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وسيتم استعراض جميع أقسام الطبعة الثالثة من النشرة مرتين على األقل، في .  ، سيوزع بجميع اللغات2010أيار /مايو

ل الوطنية التابعة لالتفاقية، ونقاط االتصال  من جانب نقاط االتصا2009تشرين األول /آب وأكتوبر/الفترة بين أغسطس
التابعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، ونقاط االتصال التابعة للمبادرة العالمية للتصنيف، 

 والتثقيف واالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات والمناطق المحمية، واللجان االستشارية غير الرسمية  لمبادرة االتصال
يستعرض فريق الخبراء العلميين غير الرسمي، ومكتب الهيئة الفرعية ومن المتوقع أن ).  ي(8والتوعية العامة والمادة 

في والمكتبين المشتركين لمؤتمر األطراف والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، يستعرضوا 
نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي وأن يقدموا إرشادات من للطبعة الثالثة مشروع منقح  2009تشرين الثاني /نوفمبر

القسم بشأن حالة واتجاهات التنوع في النشرة وأعد .  لنشرة قبل ترجمتها إلى جميع لغات األمم المتحدةل حول الشكل النهائي
لبيولوجي للمياه الداخلية والتهديدات التي يتعرض اهات التنوع اجي الحسبان المعلومات عن حالة واتالبيولوجي مع األخذ ف

، (UNEP/CBD/SBSTTA/14/4)، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي (UNEP/CBD/SBSTTA/14/3)لها 
، واالستعراض (UNEP/CBD/SBSTTA/14/2)واالستعراض المتعمق لتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال 

وقد استند القسم أيضا إلى النتائج .  (UNEP/CBD/SBSTTA/14/5)ج العمل بشأن المناطق المحمية المتعمق لتنفيذ برنام
، (UNEP/CBD/SBSTTA/14/6)المبلغ عنها في االستعراض المتعمق للعمل بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ 

  .(UNEP/CBD/SBSTTA/14/7)ام دام المستدا وخطوطها اإلرشادية بشأن االستخواستعراض تطبيق مبادئ أديس أباب
قد ترغب الهيئة الفرعية في النظر في نتائج الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي :  اإلجراء  - 34

  .وآثارها على تنفيذ االتفاقية في المستقبل
  الستراتيجية العالمية لحفظ النباتاتلتحديث موحد جراء اقتراحات إل    3-3البند 

 في نتائج االستعراض المتعمق لالستراتيجية ،في نفس السياق، نظر مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع  :الخلفية  - 35
أن  من ذلك المقرر، 4في الفقرة  الهيئة الفرعيةطلب مؤتمر األطراف إلى و.  9/3 واعتمد المقرر ،العالمية لحفظ النباتات

 العالمية، مع األخذ في الحسبان موحد لالستراتيجيةراف، مقترحات بشأن تحديث تقدم، قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األط
التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، والتقارير الوطنية الرابعة نشرة التقرير المتعلق بحفظ النبات، والطبعة الثالثة من 

  . ذات الصلةت األخرىوالمدخالت اإلضافية الواردة من الشراكة العالمية لحفظ النباتات والمنظما
أعد األمين التنفيذي مذكرة بشأن مقترحات إلجراء تحديث موحد لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات :  الوثائق  - 36

(UNEP/CBD/SBSTTA/14/9) تحتوي على مشروع مقترحات إلجراء تحديث موحد لالستراتيجية، استنادا إلى نتائج 
ما تبعها  والمدخالت من التشاورات اإلقليمية و،ة العالمية لحفط النباتاتجمعني باالستراتياالجتماع الثالث لفريق االتصال ال

  .استعراض النظراءمن 
  .م توصيات إلى مؤتمر األطرافيقد ترغب الهيئة الفرعية في النظر في المقترحات وتقد:  اإلجراء  - 37

  منة، وما يرتبط بها ات واألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلييبحث الغا  4-3البند 
  2010 للفترة بعد عام  إدخالها عليها المحتملالتعديالتمؤشرات، والنظر في 

 من المقرر 5في الفقرة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، طلب مؤتمر األطراف إلى   :الخلفية  - 38
مؤشرات ما يرتبط بها من الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية، وواألهداف ، الغايات رابع عشرالفي اجتماعها أن تبحث ، 9/9

تعديالت، إذا كان ذلك ضروريا وحيثما يكون ذلك ضروريا، مع أي ، بغية التوصية ب8/15الواردة في المرفق بالمقرر 
 أعدته األمانة الملخص الذي/مية للتنوع البيولوجي، والتحليل الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالاألخذ في الحسبان
 من نفس المقرر، 1وفي الفقرة . يات التنوع البيولوجي والمجتمع العلممؤشرالمعنية بشراكة ال من جانبوالمزيد من العمل 
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، للنظر واالعتماد من جانب تعراض التنفيذ أن يعد في اجتماعه الثالثالفريق العامل المعني باسطلب مؤتمر األطراف إلى 
 للتنوع البيولوجي، باالستناد إلى منقحا هدفا تتضمن ومحدثة منقحةستراتيجية ا خطة ،ماعه العاشرمؤتمر األطراف في اجت

  .وما يرتبط بها من مؤشراتبحث الهيئة الفرعية للجوانب العلمية والتقنية للغايات واألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية، 
ركز العالمي لرصد الحفظ ـ الم–نامج األمم المتحدة للبيئة أعد األمين التنفيذي، بالتعاون مع بر:  الوثائق  - 39

(UNEP-WCMC) ،اإلبالغ  وفاعليتها في تحليل للنوعية العلمية للمؤشرات واستخدامهامذكرة عن أعد ، وشركاء آخرين
بشأن   وستدرج مقترحات .(UNEP/CBD/SBSTTA/14/10) 8/15غ األهداف الفرعية المتفق عليها في المقرر بلوعن 

 لالجتماع ستعدن الخطة االستراتيجية المحدثة والمنقحة التي ع في المذكرة ،2010إطار معدل وأهداف محتملة لما بعد عام 
  .الثالث للفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ

جهة نحو  الموالغايات واألهدافن بحث عقد ترغب الهيئة الفرعية في النظر في مذكرة األمين التنفيذي :  اإلجراء  - 40
 2010بعد عام لفترة لإدخالها عليها   المحتملتعديالتالوالنظر في  ،تحقيق نتائج فعلية، وما يرتبط بها من مؤشرات

(UNEP/CBD/SBSTTA/14/10) ، لتحديث الموحد لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات بخصوص اومشروع التوصيات
(UNEP/CBD/SBSTTA/14/9) مذكرة األمين التنفيذي بشأن الخطة االستراتيجية  وإطار األهداف والمؤشرات الوارد في

 وإحالة توصياتها إلى االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض التنفيذ وإلى ،ةنقحالمحدثة والم
  .االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

   المسائل الناشئة عن المقررات األخرى المتخذة في  - 4البند 
  التاسع لمؤتمر األطراف االجتماع
  التنوع البيولوجي الزراعي     1-4البند 

  9/1متابعة لطلبات مؤتمر األطراف في المقرر     1-1- 4
أن يتعاون ، 6في الفقرة ) 1: (، القيام بما يلي9/1في المقرر ، إلى األمين التنفيذيطلب مؤتمر األطراف   :الخلفية  - 41
الطرائق أو السبل المالئمة، بما في ذلك  األخرى لتحديد المعنية والمنظمات المتحدةمنظمة األغذية والزراعة لألمم مع 

 تنفيذ برنامج إسهامكيفية لإلجراء تقييم موضوعي غايات وأهداف مؤقتة ومؤشرات، تشمل المؤشرات الموجودة، وذلك 
 شرح لزيادة األخرى المعنيةوالمنظمات  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةتعاون مع ن ي، أ32في الفقرة ) 2(؛ العمل

مع ، ية بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعيرشادمبادئ أديس أبابا وخطوطها اإل التوجيهية التشغيلية لمبادئال
الفقرة وفي ) 3 (؛الطبيعة الخاصة للتنوع البيولوجي الزراعي وسماته المميزة والمشاكل التي تتطلب حلوال مميزةمراعاة 

الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة  هيئةوالزراعة لألمم المتحدة وأمانة منظمة األغذية عمل مع أن ي، 37
  . إلعداد خطة عمل مشتركة بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،األغذية والزراعة

منظمة األغذية والزراعة لفة الذكر، أعدت بالتعاون مع مذكرة من األمين التنفيذي عن الموضاعات السا:  الوثائق  - 42
  .(UNEP/CBD/SBSTTA/14/11)اآلخرين المعنيين  شركاء واللألمم المتحدة

قد ترغب الهيئة الفرعية في النظر في الخيارات والمقترحات ومشروع خطة العمل المشتركة الواردة :  اإلجراء  - 43
  .، وإسداء المشورة إلى مؤتمر األطراف، حسبما هو مالئمفي الوثيقة التي أعدها األمين التنفيذي
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   التأثيرات اإليجابيةلتشجيعالنظر في السبل والوسائل : يوي والتنوع البيولوجيحالوقود ال  1-2- 4

  والتقليل من التأثيرات السلبية إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي على التنوع البيولوجي
على أن إنتاج واستخدام الوقود الحيوي ينبغي أن ، 9/2 من المقرر 1 في الفقرة وافق مؤتمر األطراف،  :الخلفية  - 44

أن تنظر في تقارير حلقات العمل اإلقليمية، ، وطلب إلى الهيئة الفرعية يكونا مستدامين بالعالقة إلى التنوع البيولوجي
 وأن توصي ظمات المعنية األخرى،المقدمة من األطراف، والحكومات األخرى، ومجتمع البحوث، والمنوتجميع اآلراء 

 على التنوع بالسبل والوسائل للتشجيع على التأثيرات اإليجابية والتقليل من التأثيرات السلبية إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي
  . في اجتماعه العاشرمؤتمر األطرافوذلك لنظر ، البيولوجي

ائل للتشجيع على التأثيرات اإليجابية والتقليل من التأثيرات السبل والوسمذكرة من األمين التنفيذي عن :  الوثائق  - 45
 على أساس ، أعدت(UNEP/CBD/SBSTTA/14/12)  على التنوع البيولوجيالسلبية إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي

 بشأن ات العمل اإلقليمية وكذلك نتائج حلق،المعلومات المستلمة من األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية
  .الموضوع

 الواردة في الوثيقة التي أعدها ةمقترحتوصيات ال والالمعلوماتقد ترغب الهيئة الفرعية في النظر في :  اإلجراء  - 46
السبل والوسائل للتشجيع على التأثيرات ، حول األمين التنفيذي، وإسداء المشورة إلى مؤتمر األطراف، حسبما هو مالئم

  . على التنوع البيولوجيأثيرات السلبية إلنتاج واستخدام الوقود الحيوياإليجابية والتقليل من الت
  النظر في اقتراحات متعلقة ببرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي   2-4البند 

  ةرطبلألراضي الجافة وشبه ال
ألغذية اع منظمة أن يستكشف، بالتعاون م ،9/17طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي، في المقرر   :الخلفية  - 47

سبل تعزيز التعاون في مجال الرعي  ،(UNCCD) مكافحة التصحرل المتحدة األمم ةتفاقي وا(FAO)  لألمم المتحدةوالزراعة
 عن اإلجراءات ا تقريرأن يعد و،8/2من المقرر ) ج(11 واالستخدام الزراعي لألراضي الجافة وشبه الرطبة وفقا للفقرة

 المتحدة األمم ةتفاقياأمانة  األمين التنفيذي، بالتعاون مع إلىطلب كما .  يجب اتخاذهاءات التي التي اتخذت بالفعل واإلجرا
 من التقرير المرحلي وأن ينظر في مقترحات 30 و29أن يواصل إعداد األنشطة الواردة في الفقرتين ، كافحة التصحرلم

متعلقة بالتقييم االقتصادي ومدفوعات خدمات ، وخصوصا األنشطة ال(UNEP/CBD/COP/9/19)لإلجراءات المستقبلية 
 ،بالتعاون مع المنظمات المعنيةإلى األمين التنفيذي، في نفس المقرر، ا، طلب مؤتمر األطراف ختامو.  النظام اإليكولوجي

حات د مقترار الجفاف على التنوع البيولوجي وأن يع المعلومات عن آثعأن يجممثل االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، 
  .، بما في ذلك أنظمة اإلنذار المبكربشأن خيارات إدارة التنوع البيولوجي والجفاف

متابعة طلبات مؤتمر األطراف في عن  (UNEP/CBD/SBSTTA/14/13)مذكرة من األمين التنفيذي :  الوثائق  - 48
االستخدام الزراعي لألراضي الجافة في مجال الرعي وتعزيز التعاون ) 1(: تقدم مقترحات بشأن ما يلي،  9/17المقرر 

حات بشأن مقترإعداد و) 3(مواصلة إعداد األنشطة التي حددها مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع؛ ) 2(؛ وشبه الرطبة
  وقد ترغب الهيئة الفرعية أيضا في الرجوع إلى مذكرة األمين التنفيذي عن .خيارات إدارة التنوع البيولوجي والجفاف

 تغير المناخ وأنشطة االستجابة في برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة إدماج أثر
(UNEP/CBD/SBSTTA/14/6/Add.1) أعاله27، المشار إليها في الفقرة .  

  .إعداد مقترحات بشأن العمل في المستقبلقد ترغب الهيئة الفرعية في النظر في المقترحات و:  اإلجراء  - 49
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   مع أمانة منتدى األمم المتحدة ةخطة عمل مشترك: التنوع البيولوجي للغابات  3-4البند 
   رصد التنوع البيولوجي للغابات بشأن  عن التعاونمعلوماتو المعني بالغابات

  لغابات وأنواع الغاباتاتعاريف بشأن توضيح و
 مع مدير ،أن يستكشف، 9/5من المقرر ) د(3 طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي، في الفقرة  :الخلفية  - 50

اتفاقية  أنشطة مشتركة مستهدفة بين أمانتي تتضمن خطة عمل إعدادمكانيات إ منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات،أمانة 
.  لرابع عشرفي اجتماعها االهيئة الفرعية إلى  النتائج مأن يقدو، ى األمم المتحدة المعني بالغاباتالتنوع البيولوجي ومنتد

والمنظمات منظمة األغذية والزراعة أن يواصل التعاون مع من نفس المقرر، ) ز(3في الفقرة  طلب إلى األمين التنفيذي،و
تنوع تعكس ال التي ، الغاباتوأنواع اتريف الغاباح تعيوضوت ، رصد التنوع البيولوجي للغاباتبشأن المعنية األخرى

 باالستناد إلى،  ورصدها حالة التنوع البيولوجي للغاباتلإلبالغ عنمستوى المناسب ، وذلك على ال للغاباتبيولوجيال
خرى المعنية األهيئات ال ولغاباتبشأن اأعضاء الشراكة التعاونية و القائمة التي تقدمها األطرافتعاريف المفاهيم وال
ة العلمية والتقنية ى الهيئة الفرعية للمشورلإ ورفع تقرير عن ذلك، والمؤشراتمعايير الالمتعلقة ب قليميةعمليات اإلالو

  .والتكنولوجية
 التي أعدها مشتركة مع منتدى األمم المتحدة المعني بالغاباتالعمل الخطة : التنوع البيولوجي للغابات:  الوثائق  - 51

ة عمل وتحتوي على اقتراح بخط، (UNEP/CBD/SBSTTA/14/14)األمين التنفيذي بالتعاون من المنظمات المعنية 
المقرر (المقرر الصادر عن الدورة الثامنة للمنتدى  مع مراعاةمشتركة مع أمانة منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، 

وعالوة على ذلك، ستتاح إلى الهيئة الفرعية المعلومات بشأن رصد التنوع البيولوجي للغابات، وتوضيح تعاريف ).  8/1
  .الغابات وأنوع الغابات

قد ترغب الهيئة الفرعية في النظر في المعلومات الواردة في الوثيقة التي أعدها األمين التنفيذي، وفي :  اءاإلجر  - 52
ى األمم ومنتد اتفاقية التنوع البيولوجي تي المشورة إلى مؤتمر األطراف حول اعتماد خطة عمل مشتركة بين أمانءإسدا

  .المتحدة المعني بالغابات
 الفجوات وأوجه عدم االتساق في اإلطار التنظيمي الدولي بشأن األنواع فيمواصلة النظر   4-4البند 

 الكائنات المائيةحواض أليوانات أليفة، وأنواع حك  إدخالهاصوصاخ، والغريبة الغازية
عالجة ملوأفضل الممارسات وكطعم حي، وكأغذية حية، ، يةالكائنات األرضحواض ألو

  المخاطر المرتبطة بإدخالها
أفضل الممارسات أمثلة عن جمع ي ألف، أن 9/4في المقرر طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي،   :فيةالخل  - 53

 ألحواض الكائنات وكائنات المائيةالحواض أل وأنواع ،ةأليفحيوانات كلمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة لمعالجة ا
المدى التي تذهب إليه الصكوك اون مع أمانات المنظمات المعنية، وأن يستكشف، بالتع، ة حيأغذيةكاألرضية، وكطعم حي و

 الغريبة الغازية والتصدي لتلك )genotypes(الدولية الموجودة في االعتراف بالتهديدات الناشئة عن األنماط الوراثية 
في نفس المقرر، أن تنظر ، إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لب مؤتمر األطرافطو.  التهديدات

لمخاطر لمعالجة ا وسائل، تشمل اإلرشاد العملي، وأن تقترحي أعده األمين التنفيذي ذفي تجميع أفضل الممارسات ال
 وكطعم ، األرضيةألحواض الكائنات وكائنات المائيةحواض الألأنواع كة، وأليفحيوانات كالمرتبطة بإدخال األنواع الغريبة 

 والمقرر ، ألف9/4 يرفع تقريرا عن تنفيذ المقررأن  وطلب مؤتمر األطراف أيضا إلى األمين التنفيذي . كأغذية حيةحي و
، إذا لزم األمر، خيارات لمزيد من العمل لسد  الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةة إلى الهيئ وأن يقدم8/27

 كائنات المائيةالحواض أل وأنواع ،ةأليفحيوانات كواع الغريبة ألنا في الصكوك الدولية القائمة بخصوص إدخال اتوالفج
  .ة حيكأغذية األرضية، وكطعم حي وألحواض الكائناتو
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ذكرة من األمين التفيذي عن مواصلة العمل بشأن الفجوات وأوجه عدم االتساق في اإلطار التنظيمي م : الوثائق  - 54

ألحواض  وكائنات المائيةالحواض أل وأنواع ،ةأليفحيوانات ك نواع، وخصوصا إدخال األألنواع الغريبةالدولي بشأن ا
، وأفضل الممارسات لمعالجة المخاطر المرتبطة بإدخالها ة حيكأغذية األرضية، وكطعم حي والكائنات

(UNEP/CBD/SBSTTA/14/16) ألف، وتستند أساسا إلى 9/14على المعلومات المطلوبة في المقرر المذكرة تحتوي و 
  .ةات الصلذات المقدمة من األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعلوم

قد ترغب الهيئة الفرعية في النظر في المعلومات الواردة في الوثيقة التي أعدها األمين التنفيذي، وأن :  اإلجراء  - 55
حواض ألأنواع كة، وأليفنات حيواكلمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة لمعالجة اوسائل، تشمل اإلرشاد العملي، تقترح 

إذا لزم األمر، خيارات لمزيد من العمل كأغذية حية، وأن تقدم،  األرضية وكطعم حي وألحواض الكائنات وكائنات المائيةال
كائنات الحواض أل وأنواع ،ةأليفحيوانات كألنواع الغريبة  في الصكوك الدولية القائمة بخصوص إدخال ااتو الفجعالجةمل

  .ة حيكأغذية األرضية، وكطعم حي وض الكائناتألحوا والمائية
الرامبة إلى نشطة األحالة وال: المبادرة العالمية للتصنيف  5-4البند 

النتائج والدروس المستفادة من ، بما فيها تحقيق نتائج فعلية
   وتحديد األولويات،قليميةتقييمات االحتياجات اإل

، أن يرفع تقريرا إلى 9/22من المقرر ) ج(4تنفيذي، في الفقرة إلى األمين الطلب مؤتمر األطراف   :الخلفية  - 56
عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل بشأن المبادرة العالمية لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ا

تنفيذ تقييم رائد لالحتياجات ، من 2009االنتهاء بحلول عام  إلى 9/22 في المرفق بالمقرر 1-2- 1ودعا الناتج .  للتنصيف
 القضايا المواضيعية أو القضايا ىحدإضمن تنفيذ  من أقاليم األمم المتحدة،واحد  على األقل في إقليم فرعي ،اإلقليمية

المشتركة بين القطاعات في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، والحظ أن النتائج والدروس المستفادة يمكن عرضها على 
طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي، و.  ابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةاالجتماع الر
 ندوة دراسية لوضع مشاريع ،ذات الصلةوالجهات المانحة  بدعم من المنظمات ،أن يعقد، 8/3 من المقرر 15في الفقرة 

عل احتياجاتها التصنيفية أو التي قدمت اقتراحات بمشاريع تجريبية في تستهدف بالدرجة األولى تلك البلدان التي حددت بالف
  .العالمية للتصنيفإطار المبادرة 

 من تقييمات االحتياجات اإلقليمية للتصنيف النتائج والدروس المستفادةمذكرة من األمين التنفيذي عن :  الوثائق  - 57
التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل بشأن علومات عن مي تجمع وه (UNEP/CBD/SBSTTA/14/15)وتحديد األولويات 

  .قليمية للتصنيفالمبادرة العالمية للتصنيف والدروس المستفادة من تقييم االحتياجات اإل
سبما حقد ترغب الهيئة الفرعية في استعراض ومناقشة االحتياجات التصنيفية المحددة لتنفيذ االتفاقية، و:  اإلجراء  - 58
ي ك مؤتمر األطراف، تحديد األولويات وشرح التدابير المحتملة لتنمية القدرات على التصنيف التي ستقدم إلى الئمم هو
  .نظر فيهاي

  حاالت الممارسات الجيدة من):  من االتفاقية11المادة (التدابير الحافزة   6-4البند 
بشـأن تحديد التدابير الحافزة الضارة وإزالتها أو مختلف المناطق 

  شجيع التدابير الحافزة اإليجابيةتها، ودتح التخفيف من
يعقد حلقة عمل دولية ، بشأن التدابير الحافزة، أن 9/6 من المقرر 6في الفقرة طُلب إلى األمين التنفيذي،   :الخلفية  - 59

  الضارة والتخفيف من حدتها وتشجيع التدابير الحافزة اإليجابية، بغية جمع وتبادل وتحليل الحافزةبشأن إزالة التدابير
الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من الخبرات الفعلية والعملية في تحديد والمعلومات، بما في ذلك دراسات الحالة 
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وإزالة التدابير الحافزة الضارة أو التخفيف من حدتها، وتحديد عدد محدود من حاالت الممارسات الجيدة من المناطق 
قبل االجتماع العاشر لمؤتمر يعقد شورة العلمية والتقني والتكنولوجية في اجتماع المختلفة كي تنظر فيها الهيئة الفرعية للم

  . العاشرهجتماعي اف مؤتمر األطراف ااألطراف، وكي يستعرضه
التدابير تحديد  بشأن الممارسات الجيدة من المناطق المختلفةمذكرة من األمين التنفيذي عن حاالت :  الوثائق  - 60

. (UNEP/CBD/SBSTTA/14/17) وتشجيع التدابير الحافزة اإليجابية ،أو التخفيف من حدتها هاتوإزال الحافزة الضارة
  . كوثيقة إعالمية9/6 من المقرر 6وسيتاح التقرير الكامل لحلقة العمل الدولية حسب الطلب في الفقرة 

 من المناطق المختلفة بشأن د ترغب الهيئة الفرعية في النظر في المعلومات وحاالت الممارسات الجيدةق:  اإلجراء  - 61
اإليجابية المقدمة في مذكرة األمين ة زالحافتحديد وإزالة التدابير الحافزة الضارة أو التخفيف من حدتها، وتشجيع التدابير 

  .التنفيذي
  الجديدة والناشئةقضايا ال    7-4البند 

بشأن وظائف  (8/10فق الثالث بالمقرر من التذييل ألف بالمر) د(لفقرة با كُلّفت الهيئة الفرعية، عمال : الخلفية  - 62
ة والناشئة المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي د، بتحديد القضايا الجدي)الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

ئة،  على إجراءات للنظر في القضايا الجديدة والناش، في اجتماعه التاسع،ووافق مؤتمر األطراف.  واستخدامه المستدام
ودعا مؤتمر األطراف، من خالل هذا المقرر، األطراف والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم مقترحات .  9/29واعتمد المقرر 

ذات  وأن يخطر األطراف والمنظمات المقترحات،  بتجميعيقومبالقضايا الجديدة والناشئة، وطلب إلى األمين التنفيذي أن 
  .الهيئة الفرعيةكي تنظر فيها ، وأن يجمع المقترحات اء تتعلق بالمقترحاتمعلومات وآرب المساهمة بإمكانية الصلة

تجمع المقترحات التي  (UNEP/CBD/SBSTTA/14/18)القضايا الجديدة والناشئة الوثيقة بعنوان :  الوثائق  - 63
  .واآلراء المقدمة من األطراف والمنظمات ذات الصلة

حسبما هو مناسب، القضية أن تحدد،  ومناقشة المقترحات، وقد ترغب الهيئة الفرعية في استعراض:  اإلجراء  - 64
نظر مؤتمر وأن تقدم هذا التحليل ل  خيارات للعمل،يتضمنتقني مع إعداد تحليل علمي والجديدة والناشئة ) القضايا(

  .األطراف

ة الفرعية ن فاعلية الهيئيسالسبل والوسائل لتح  - 5البند 
  ة العلمية والتقنية والتكنولوجيةللمشور

في إطار هذا البند من جدول األعمال، كيفية تطبيقها لطريقة تشغيلها سوف تستعرض الهيئة الفرعية،   :الخلفية  - 65
 4ن الفقرة ، وتحدد السبل والوسائل لتحسين فاعليتها، مع األخذ في الحسبا8/10الموحدة الواردة في المرفق الثالث بالمقرر 

، الذي ينص على أن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ستسعى دائما 8/10من المرفق الثالث بالمقرر 
 العلمية والتقنية والتكنولوجية ومناقشات وأعمال تإلى تحسين نوعية مشورتها العلمية والتقنية والتكنولوجية بتحسين المدخال

  .اجتماعاتها
السبل والوسائل لتحسين فاعلية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التي أعدها األمين :  لوثائقا  - 66

  .(UNEP/CBD/SBSTTA/14/19)التنفيذي، بالتشاور مع مكتب الهيئة الفرعية 
علية الهيئة الفرعية للمشورة سوف تنظر الهيئة الفرعية في المقترحات بشأن السبل والوسائل لتعزيز فا:  اإلجراء  - 67

 وتقدم توصيات إلى (UNEP/CBD/SBSTTA/14/19) الواردة في مذكرة األمين التنفيذي ،العلمية والتقنية والتكنولوجيا
  .االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف
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  اعتماد التقرير واختتام االجتماع    -6البند 

ووفقا للعرف المتبع، تُدعى الهيئة الفرعية .  دهتعتم، في تقريرها وفي إطار هذا البندسوف تنظر الهيئة الفرعية،   - 68
  . الرئيس ومساعدة األمانةبتوجيهات مستعيناً في ذلك ، بعد االجتماعالختامي التقرير بإعدادإلى الترخيص للمقرر 

السادسة نولوجية في الساعة  للمشورة العلمية والتقنية والتك عشر للهيئة الفرعيةرابع اختتام االجتماع الالمقررمن و  - 69
  .2010أيار / مايو21  الموافق الجمعةمن مساء يوم
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  المرفق األول

   عشر للهيئة الفرعية للمشورة العملية والتقنية والتكنولوجيةرابعتنظيم العمل المقترح لالجتماع ال

  الفريق العامل الثاني  الفريق العامل األول  الجلسة العامة   

  10/5/2010االثنين، 
  11.30- 10.00الساعة 

  :بنود جدول األعمال
  افتتاح االجتماع؛  - 1
انتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول   - 2

 األعمال وتنظيم العمل؛

عرض رئيسي بشأن الطبعة الثالثة من نشرة 
  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

    

  10/5/2010االثنين، 
  13.00- 11.30الساعة 

برنامج نفيذ  لتة متعمقاتاستعراض  1-1- 3  
  للجبالالتنوع البيولوجي  العمل بشأن

 لتنفيذ ة متعمقاتاستعراض  1-5- 3
 التنوع البيولوجي العمل بشأنبرنامج 

  وتغير المناخ
  10/5/2010االثنين، 
  18.00- 15.00الساعة 

برنامج  لتنفيذ ة متعمقاتاستعراض  1-1- 3  
  )تابع( للجبالالتنوع البيولوجي  العمل بشأن

برنامج  لتنفيذ ة متعمقاتضاستعرا  1-2- 3
   التنوع البيولوجي للمياه الداخلية العمل بشأن

 لتنفيذ ة متعمقاتاستعراض  1-5- 3
 التنوع البيولوجي العمل بشأنبرنامج 

  )تابع( وتغير المناخ
لتنفيذ استعراضات متعمقة   1-6- 3

 من 10المادة برنامج العمل بشأن 
االستخدام المستدام للتنوع (االتفاقية 

وتطبيق مبادئ أديس أبابا ) يولوجيالب
  وخطوطها اإلرشادية

  10/5/2010االثنين، 
  18.00الساعة 

      افتتاح جلسة عرض الملصقات
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  الفريق العامل الثاني  الفريق العامل األول  الجلسة العامة   

  11/5/2010 الثالثاء
  13.00- 10.00الساعة 

برنامج  لتنفيذ ة متعمقاتاستعراض  1-2- 3  
 التنوع البيولوجي للمياه الداخلية العمل بشأن

  )تابع(

لتنفيذ عمقة استعراضات مت  1-6- 3
 من 10المادة برنامج العمل بشأن 

االستخدام المستدام للتنوع (االتفاقية 
وتطبيق مبادئ أديس أبابا ) البيولوجي

  )تابع( وخطوطها اإلرشادية
  11/5/2010 ثالثاءال

  18.00- 15.00الساعة 
برنامج  لتنفيذ ة متعمقاتاستعراض  1-3- 3  

  احليالتنوع البيولوجي البحري والس العمل بشأن
 لتنفيذ ة متعمقاتاستعراض  1-4- 3

  المناطق المحمية العمل بشأنبرنامج 
   12/5/2010 األربعاء
  13.00- 10.00الساعة 

برنامج  لتنفيذ ة متعمقاتاستعراض  1-3- 3  
 التنوع البيولوجي البحري والساحلي العمل بشأن

  )تابع(

 لتنفيذ ة متعمقاتاستعراض  1-4- 3
 محميةالمناطق ال العمل بشأنبرنامج 

  )تابع(
   12/5/2010 األربعاء
  18.00- 15.00الساعة 

خطة : التنوع البيولوجي للغابات  3- 4  
عمل مشتركة مع أمانة منتدى األمم المتحدة 
المعني بالغابات وتقرير عن التعاون، ورصد 
التنوع البيولوجي للغابات وتوضيح تعاريف 

  الغابات وأنواع الغابات

: نيفالمبادرة العالمية للتص  5- 4
النتائج والدروس المستفادة من تقييمات 
االحتياجات اإلقليمية للتصنيف وتحديد 

  األولويات

   13/5/2010 الخميس
  13.00- 10.00الساعة 

  القضايا المعلقة  القضايا المعلقة  

  13/5/2010 الخميس
  18.00- 15.00الساعة 

  

  القضايا المعلقة  القضايا المعلقة  

   14/5/2010 الجمعة
  13.00- 10.00الساعة 

  القضايا المعلقة  القضايا المعلقة  
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  الفريق العامل الثاني  الفريق العامل األول  الجلسة العامة   

  14/5/2010 الجمعة
  18.00- 15.00الساعة 

التوصيات بشأن البنود التي تم بحثها في تماد اع
  األسبوع األول

    

  17/5/2010 إلثنينا
  13.00- 10.00الساعة 

  التنوع البيولوجي الزراعي  1- 4  
متابعة  :التنوع البيولوجي الزراعي  1-1- 4

  9/1 مؤتمر األطراف في المقرر لطلبات

النظر في الطبعة الثالثة من   2- 3
نشرة التوقعات العالمية للتنوع 

  البيولوجي، ورسائلها وآثارها

  17/5/2010 إلثنينا
  18.00- 15.00الساعة 

  :التنوع البيولوجي الزراعي  1- 4  
: الوقود الحيوي والتنوع البيولوجي  1-2- 4

التأثيرات النظر في السبل والوسائل لتشجيع 
اإليجابية والتقليل من التأثيرات السلبية إلنتاج 

  واستخدام الوقود الحيوي على التنوع البيولوجي

اقتراحات إلجراء تحديث   3- 3
موحد لالستراتيجية العالمية لحفظ 

  النباتات

  18/5/2010 الثالثاء
  13.00- 10.00الساعة 

النظر في اقتراحات متعلقة ببرنامج   2- 4  
التنوع البيولوجي لألراضي الجافة العمل بشأن 
  وشبه الرطبة

بحث الغايات واألهداف   4- 3
الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية، وما 
يرتبط بها من مؤشرات، والنظر في 
التعديالت المحتمل إدخالها عليها للفترة 

  2010بعد عام 
  18/5/2010 لثالثاءا

  18.00- 15.00الساعة 
أوجه مواصلة النظر في الفجوات و  4- 4  

عدم االتساق في اإلطار التنظيمي الدولي بشأن 
إدخال األنواع الغريبة الغازية كحيوانات أليفة، 
وأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض 
الكائنات األرضية، وكطعم حي، وكأغذية حية، 
وأفضل الممارسات لمعالجة المخاطر المرتبطة 

  بإدخالها

: )11المادة (التدابير الحافزة   6- 4
حاالت الممارسات الجيدة من مختلف 
المناطق بشـأن تحديد التدابير الحافزة 

ها، دتحالضارة وإزالتها أو التخفيف من 
  وتشجيع التدابير الحافزة اإليجابية
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  الفريق العامل الثاني  الفريق العامل األول  الجلسة العامة   

   19/5/2010 األربعاء
  13.00- 10.00الساعة 

السبل والوسائل لتحسين فاعلية الهيئة   - 5
  ة والتقنية والتكنولوجيةالفرعية للمشورة العلمي

  القضايا الجديدة والناشئة  7- 4

    

   19/5/2010 األربعاء
  18.00- 15.00الساعة 

  القضايا المعلقة  القضايا المعلقة  

   20/5/2010 الخميس
  13.00- 10.00الساعة 

  القضايا المعلقة  القضايا المعلقة  

  20/5/2010 الخميس
  18.00- 15.00الساعة 

  ضايا المعلقةالق  القضايا المعلقة  

   21/5/2010 الجمعة
  13.00- 10.00الساعة 

  القضايا المعلقة  القضايا المعلقة  

  21/5/2010 الجمعة
  18.00- 15.00الساعة 

اعتماد التوصيات بشأن البنود التي تم بحثها في 
  األسبوع الثاني

  اعتماد التقرير واختتام االجتماع  - 6
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  المرفق الثاني

  المقدمة لالجتماع الثالث عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةقائمة مؤقتة بالوثائق 
  

 جدول رقم بند   المؤقتةعنوان الوثيقة  الرمز
 األعمال

UNEP/CBD/SBSTTA/14/1  جدول األعمال المؤقت   

UNEP/CBD/SBSTTA/14/1/Add.1  المشروحجدول األعمال المؤقت  

UNEP/CBD/SBSTTA/14/2 تعراض متعمق لتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي اس
 للجبال

3.1.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/3  استعراض متعمق لتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي
 للمياه الداخلية

3.1.2 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/4  استعراض متعمق لتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي
 احليالبحري والس

3.1.3 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/5 استعراض متعمق لتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي 
 للمناطق المحمية

3.1.4 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/6  استعراض متعمق لتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي
  وتغير المناخ

3.1.5 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/6/Add.1 خ وأنشطة االستجابة في برنامج العمل إدماج أثر تغير المنا
   الجافة وشبه الرطبةراضيبشأن التنوع البيولوجي لأل

3.1.5 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/6/Add.2  تجميع آلراء األطراف بشأن سبل إدماج اعتبارات التنوع
  ة بتغير المناخلصالذات البيولوجي في األنشطة 

3.1.5 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/7  االستخدام المستدام ( من االتفاقية 10مادة الاستعراض تنفيد
وتطبيق مبادئ أديس أبابا وخطوطها ) للتنوع البيولوجي

 يةرشاداإل

3.1.6 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/8 الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي: 
  في المستقبلالتفاقيةاآثار تنفيذ 

3.2 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/9  إلجراء تحديث موحد لالستراتيجية العالمية لحفظ اقتراحات
 النباتات

3.3 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/10  بحث الغايات واألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية، وما
يرتبط بها من مؤشرات، والنظر في التعديالت المحتمل إدخالها 

  2010عليها للفترة بعد عام 

3.4 
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UNEP/CBD/SBSTTA/14/11  متابعة لطلبات مؤتمر األطراف في  :البيولوجي الزراعيالتنوع
 9/1المقرر 

4.1.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/12 النظر في السبل والوسائل : الوقود الحيوي والتنوع البيولوجي
التأثيرات اإليجابية والتقليل من التأثيرات السلبية إلنتاج لتشجيع 

  واستخدام الوقود الحيوي على التنوع البيولوجي

4.1.2 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/13 النظر في : التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة
اقتراحات متعلقة ببرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي لألراضي 

 الجافة وشبه الرطبة

4.2 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/14 مشتركة مع أمانة منتدى العمل الخطة : التنوع البيولوجي للغابات
 متحدة المعني بالغاباتاألمم ال

4.3 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/15 النتائج والدروس المستفادة من تقييمات : المبادرة العالمية للتصنيف
 االحتياجات اإلقليمية للتصنيف وتحديد األولويات

4.5 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/16  مواصلة النظر في الفجوات وأوجه عدم االتساق في اإلطار
 ، وخصوصا إدخالهاأن األنواع الغريبة الغازيةالتنظيمي الدولي بش

كحيوانات أليفة، وأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض 
الكائنات األرضية، وكطعم حي، وكأغذية حية، وأفضل الممارسات 

 لمعالجة المخاطر المرتبطة بإدخالها

4.4 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/17  االت الممارسات الجيدة حمعلومات و): 11المادة (التدابير الحافزة
من مختلف المناطق بشـأن تحديد التدابير الحافزة الضارة وإزالتها 

  أو التخفيف من وقعها، وتشجيع التدابير الحافزة اإليجابية

4.6 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/18 4.7  ناشئةالالقضايا الجديدة و 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/19 فرعية للمشورة العلمية السبل والوسائل لتحسين فاعلية الهيئة ال
 والتقنية والتكنولوجية
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