
طبع عدد محدود ،  األمم المتحدة محايدة مناخيالجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .جى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية وير.من هذه الوثيقة

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  شر عخامساالجتماع ال
  2011تشرين الثاني / نوفمبر11-7مونتريال، 

  * من جدول األعمال المؤقت2البند 
 

  تنظيم العمل
  تحسين المناقشة العلمية والتقنية والتكنولوجية أثناء االجتماع الخامس عشر

  للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  مذكرة من الرئيس

 من طريقة التشغيل الموحدة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، الواردة 4وفقا للفقرة   - 1
لى تحسين إالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يجب أن تسعى ، 8/10ثالث بالمقرر في المرفق ال

نوعية مشورتها العلمية والتقنية والتكنولوجية بتحسين المدخالت العلمية والتقنية والتكنولوجية ومناقشات وأعمال 
  .اجتماعاتها

 العلمية المناقشةالسبل والوسائل االستراتيجية لتحسين الموحدة ويسرد التذييل باء من طريقة التشغيل   - 2
، ويقترح، ضمن جملة  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةأثناء اجتماعاتوالتكنولوجية  والتقنية
ل توفير زيادة وعي المندوبين وتشجيع المناقشات غير الرسمية بشأن المسائل الرئيسية، وذلك من خالأمور، 

عرض الملصقات، ومناقشات الموائد المستديرة، جلسات ، ووالمتحدثين الرئيسيينالمطبوعات العلمية والتقنية، 
وبناء عليه، قام األمين )). أ/2، المرفق الثالث، التذييل باء، الفقرة 8/10المقرر (وغير ذلك من األنشطة الجانبية 

  :التنفيذي بما يلي
الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، دعا السيد كاالماني جو بالتشاور مع مكتب الهيئة   )أ(

مولونجي، المسؤول الرئيسي ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، إلى تقديم عرض رئيسي عن تعبئة المجتمع العلمي 
  من أجل عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي؛

مع تفاصيل أكثر عن كل موضوع من  ورقات العمل إعداد عدد من وثائق المعلومات التي تكمل  )ب(
  ؛الموضوعات على جدول أعمال االجتماع
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 جلسة لعرض الملصقات بشأن مساهمة استعادة النظام اإليكولوجي في أهداف اتفاقية التنوع تنظيم  )ج(

  البيولوجي وكوكب صحي لجميع الناس؛
 العثور على قائمة باألحداث الجانبية على ويمكن.  بتيسير وتنظيم أحداث جانبية أثناء االجتماعقام  )د(

  الموقع الشبكي لالجتماع؛
الحيوانات المستأنسة، " من السلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي عن 48قام بنشر العدد   )ه(

التنوع التي تعترض مخاطر لأفضل الممارسات للتصدي ل: ع األحواض المائية واألحواض األرضيةاوأنو
يعية المنتجة من الوجهة باالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في المناظر الط"ن  بشأ52، والعدد "البيولوجي
، والعدد "معلومات أساسية عن مبادرة ساتوياما لمصلحة التنوع البيولوجي ورفاهية البشر: اإليكولوجية- االجتماعية

والخبرات والدروس المستفادة  ،النتائج: 2010مؤشرات التنوع البيولوجي وهدف التنوع البيولوجي لعام " بشأن 53
إعداد مؤشرات النظام " بشأن 58، والعدد "2010من الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي لعام 

 بشأن 3-4 من جدول األعمال بشأن األنواع الغريبة الغازية، والبند 1-4دعم النظر في البند ل وذلك ،"اإليكولوجي
  . والمؤشرات2020- 2011ن الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي  بشأ1- 3االستخدام المستدام، والبند 

وعالوة على ذلك، حضرت األمانة والمكتب كممثلين في االجتماع اإلقليمي لالتحاد األوروبي المنعقد في   - 3
  .جزيرة فيلم بألمانيا للتحضير لالجتماع الخامس عشر للهيئة الفرعية

الموحدة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، واستنادا إلى أحكام طريقة التشغيل   - 4
والتكليفات المستلمة من االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف ومع البناء على الخبرة من االجتماعات السابقة لهذه 

لكترونية واجتماعا الهيئة، عقد مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية عددا من المؤتمرات اإل
وجها لوجه، تم تمويلها من حكومة النرويج، وذلك الستعراض مسودات الوثائق قبل االجتماع التي أعدتها أمانة 
اتفاقية التنوع البيولوجي، وكذلك للمناقشة وتقديم إرشادات بشأن تنظيم العمل في االجتماع الخامس عشر للهيئة 

  :ووافق المكتل على ما يلي. الفرعية
 نمن أجل االستخدام الفعال للوقت والسماح بوقت أكبر للمناقشة العلمية والتقنية والتكنولوجية، ل  )أ(

أي كلمات فردية من األطراف، والمجموعات اإلقليمية ودون اإلقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية، هناك تكون 
 وذلك أثناء افتتاح االجتماع، وفي أي وممثلي الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية،

وسيدعي الرئيس . ، أو البلد المضيف أو األمانة)الرئيسين المشاركين(وقت آخر، وذلك لشكر الرئيس المشارك 
  ، وذلك بعد انتخاب األعضاء؛2 المكتب لإلدالء بكلمة شكر بالنيابة عن جميع المشاركين تحت البند أحد أعضاء
، سيقدم رئيس جمعية االستعادة اإليكولوجية جائزته الخاصة "تماعافتتاح االج "1 البند في إطار  )ب(

 193األطراف البالغ عددها  إلى األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي اعترافا بااللتزام الذي أظهرته 2011لعام 
من ، 2020طرفا في اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعها العاشر، لوقف فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 

 تخفيض الضغوط على التنوع البيولوجي واستعادة النظم اإليكولوجية، وباعتماد الخطة  جملة أمور منهاخالل
. 15 و14 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي فيها، السيما الهدفين 2020-2011االستراتيجية التنوع البيولوجي 

، تحدي بون، وهو التزام عن طريق الفيديووباإلضافة إلى ذلك، سيقدم وزير البيئة في ألمانيا، من خالل مؤتمر 
 مليون هكتار من 150سي تم إطالقه في المؤتمر الوزاري المنعقد في بون في سبتمبر الماضي الستعادة رئي
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، والتي يقدر االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 2020ابات المفقودة واألراضي المتدهورة حول العالم لحلول عام الغ

  . مليار دوالر سنويا85قيمتها على االقتصادات الوطنية والعالمية بمقدار 
ء  مع أقاليمهم لتمكينهم من اقتراح أعضا المكتب، سيتفاعل أعضاءعضاءاألفيما يتعلق بانتخاب   )ج(

  جدد من أقاليمهم أثناء الجلسة االفتتاحية األولى؛
  سيقدم العرض الرئيسي بعد انتخاب األعضاء، وإقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛  )د(
  ستقدم عروض موجزة من األمانة لتقديم كل بند على جدول األعمال؛  )ه(
المبرر التقني : 2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي " بشأن 1- 3بالنسبة للبند   )و(

ن لفريق الخبراء التقنيين المخصص ين المشاركي، سيدعى الرئيس"المقترحة والمؤشراتالمحدث، والمعالم الرئيسية 
 إلى تقديم ملخص وجيز عن تقرير هذا 2020- 2011المعني بمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 وأهداف أيشي للتنوع 2020- 2011قة بالخطة االستراتيجية التنوع البيولوجي وفيما يتعلق بالمسائل المتعل. الفريق
البيولوجي، ستنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في المسائل العلمية والتقنية التي تتعلق 

مية والتقنية والتكنولوجية تعتبر ومن هذه الزاوية، فإن الهيئة الفرعية للمشورة العل. بالخطة واألهداف المرتبطة بها
مالئمة على نحو أفضل لمناقشة المسائل المتعلقة بالمبررات التقنية لألهداف والمؤشرات، بينما سيكون الفريق 

  العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية في وضع أفضل للنظر في المراحل الرئيسية؛
للعلوم دعى ممثل من المنبر الحكومي الدولي  من جدول األعمال، سي5كجزء من تقديم البند   )ز(

إلى إفادة الهيئة الفرعية للمشورة  (IPBES) ةم اإليكولوجيولوجي وخدمات النظوالسياسات في مجال التنوع البي
ية سياساتلالجتماع من أجل تحديد الطرائق والترتيبات الة األولى عامالعلمية والتقنية والتكنولوجية بنتائج الجلسة ال

، المنعقد في نيروبي ةم اإليكولوجيال التنوع البيولوجي وخدمات النظنبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجلم
  ؛2011تشرين األول / أكتوبر7 إلى 3من 

خامس عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية لستكون جلسة عرض الملصقات في االجتماع ا  )ح(
ادة النظام اإليكولوجي في أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وكوكب صحي مساهمة استع: والتقنية والتكنولوجية عن

 السيد إيريك شيفيان، الفائز بجائزة نوبل للسالم، من ،، بالتشاور مع المكتبودعا األمين التنفيذي". يع الناسلجم
الملصقات مع عرض عن هارفرد، إلى تقديم جلسة جامعة مركز الصحة والبيئة العالمية في كلية الطب في 

  تشرين الثاني؛/ نوفمبر7ثنين بعد ظهر االالتي ستعقد االستعادة وصحة اإلنسان في نهاية الجلسة 
بالنسبة لبنود جدول األعمال التي طلب مؤتمر  تقدم سوى توصيات مقترحة محدودة تلو  )ط(

رير عن تقييم السبل والوسائل تق: التنوع البيولوجي للمياه الداخلية) 1(أي البند ، األطراف تقديم تقرير عنها فقط
االستخدام ) 2(لمعالجة احتياجات التنوع البيولوجي للمياه الداخلية والنظم اإليكولوجية الساحلية ذات الصلة؛ 

من زاوية المناظر للتنوع البيولوجي تقرير عن كيفية تحسين االستخدام المستدام : المستدام للتنوع البيولوجي
وتمشيا مع التكليف الصادر عن مؤتمر األطراف، يشجع . بيولوجي في القطب الشماليالتنوع ال) 3( و؛الطبيعية

المندوبون على عدم االشتراك في مناقشات ومجادالت مهمة بشأن هذه التقارير التي قدمها األمين التنفيذي لعلم 
  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛
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ينة أثناء مناقشة التوصيات المقترحة التي أعدها األمين التنفيذي، وإذا وفي حالة طرح آراء متبا  )ي(

لم يتم التوصل إلى توافق عام لآلراء، لن يحاول االجتماع إعادة التفاوض حول اتفاق عام متفق عليه بل سيقدم هذه 
  اآلراء المتباينة في شكل خيارات أو بدائل مع مبرراتها لنظر مؤتمر األطراف؛

العلمية والتقنية والتكنولوجية أو غير طبيعة مسائل ذات تعالج فيها المداخالت االت التي وفي الح  )ك(
التي تقع خارج تكليف الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، يجوز للرئيس أن يدعو االجتماع إلى 

  .إحالتها إلى مؤتمر األطراف
  

----  


