
 
طبع عدد محدود ، المتحدة محايدة مناخيا األمم لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام 

 . ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.من هذه الوثيقة

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

  * من جدول األعمال المؤقت2البند 
 

  لتنظيم العم
  جدول األعمال المؤقت المشروح

  مقدمة
المشار إليها فيما بعد ( عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية خامسسيعقد االجتماع ال  - 1

منظمة الطيران المدني الدولي تفاقية، سيعقد في مقر ال من ا25، المنشأة بموجب المادة ")الهيئة الفرعية"باسم 
وسيبدأ تسجيل المشاركين في الساعة العاشرة . 2011تشرين الثاني /نوفمبر 11 إلى 7، من  مونتريالفي) االيكاو(

  .2011تشرين الثاني /نوفمبر 6صباح يوم األحد الموافق 
      افتتاح االجتماع- 1البند 

  .2011تشرين الثاني /نوفمبر 7سيفتتح االجتماع في الساعة العاشرة صباح يوم   - 2
   وإقرار جدول األعمال وتنظيم العمل،انتخاب أعضاء المكتب    - 2البند 

 الذي عقد عاشر في اجتماعه ال، من نظامه الداخلي، انتخب مؤتمر األطراف26 من المادة 3عمال بالفقرة   - 3
 ة رئيس)البوسنة والهرسك(دانوفيتش و سنكا بارةالدكتور ،2010تشرين األول /ناغويا، باليابان، في أكتوبرفي 
 من نهاية االجتماع العاشر لمؤتمر اعلى أن تبدأ رئاستهئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية للهي

  .)UNEP/CBD/COP/10/27  الوثيقة من47الفقرة (شر لمؤتمر األطراف نهاية االجتماع الحادي عإلى األطراف 

 مكتب سيتألف عشر للهيئة الفرعية، رابع عشر واللثقا لالنتخابات التي أجريت في االجتماعين الثاطبو  -4
الدكتور الكسندر : ة باإلضافة إلى الرئيس، عشر للهيئة الفرعية من األعضاء التالية أسماؤهمخامساالجتماع ال

، والسيد )النمسا(برييل أوبرماير االسيدة غ، و)النرويج(، والسيدة تون سولهوغ )االتحاد الروسي(شيستاكوف 
، والسيدة )البرازيل (ليما كوستا. الريسا موالسيدة ، )تونس(بيل حمادة ن، والسيد )امبياز( ماكومبا سإغناسيو

  .)مبودياك(والدكتور مونيراك مينغ ، )نبيال(والدكتور كريشنا شاندرا بوديل ، )غرينادا(جويس توماس بيترز 
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ة أعضاء جدد أربعفرعية تنتخب الهيئة التب، س تحقيق فترات والية متعاقبة الترتيب داخل المكومن أجل  -5

 عشر للهيئة الفرعية، كي بع عشر وتنتهي بنهاية االجتماع الساخامسفي المكتب لفترة تبدأ في نهاية االجتماع ال
  .وتونس، نرويج، والنيبال، وغرينادايحلوا محل األعضاء من 

 أعمال ي، مشروع جدول ومكتب مؤتمر األطرافوأعد األمين التنفيذي، بالتشاور مع مكتب الهيئة الفرعية  - 6
وأعد األمين التنفيذي أيضا مشروع جدول  . للهيئة الفرعية والسادس عشر عشرخامسال ين لالجتماعينمؤقت

  . مكتب الهيئة الفرعية، بالتشاور معجتماع الخامس عشر للهيئة الفرعيةاألعمال المؤقت المشروح لال

لسات ج، بالتشاور مع المكتب، توزيع المهام التالي بين الوفيما يتعلق بتنظيم العمل، اقترح األمين التنفيذي  - 7
  ):انظر المرفق األول أدناه(العامة وفريقين عاملين 

  : في البنود التالية في الجلسة العامة في بداية االجتماعستنظر الهيئة الفرعية  )أ(
 ؛افتتاح االجتماع  - 1

  ؛مل وإقرار جدول األعمال وتنظيم الع،انتخاب أعضاء المكتب  - 2
والمؤشرات  ة التقنياتالمبرر: 2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   1- 3

  ؛ةالمنقح
  ؛السبل والوسائل لدعم استعادة النظام اإليكولوجي  2- 3
  .لمبادرة العالمية للتصنيفمن أجل ابناء القدرات شاملة لستراتيجية مشروع إ  3- 3

  :ين التاليينوسينظر الفريق العامل األول في البند  )ب(
مقترحات بشأن السبل والوسائل لمعالجة الفجوات في المعايير : األنواع الغريبة الغازية  1- 4

كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض المدخلة الدولية بخصوص األنواع الغريبة الغازية 
  ؛الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية

توصيات منقحة لفريق االتصال المعني بلحوم : ستدام للتنوع البيولوجياالستخدام الم  3- 4
، وتقرير دخلالغذية وصغيرة الحجم لأل خيارات لبدائل بما في ذلكحيوانات األدغال، 

  . المناظر الطبيعيةمن زاويةعن كيفية تحسين االستخدام المستدام 
  :ين التاليينوسينظر الفريق العامل الثاني في البند  )ج(

د المياه العذبة آثار التغييرات في دورة المياه، وموار: التنوع البيولوجي للمياه الداخلية  2- 4
  امج العمل؛ تنفيذ برفي

  .التنوع البيولوجي في القطب الشمالي  4- 4
  :وستعقد بعد ذلك جلسة عامة للنظر في البندين التاليين  )د(

  ؛شورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالسبل والوسائل لتحسين فاعلية الهيئة الفرعية للم  - 5
 ومكان انعقاد االجتماع السادس عشر للهيئة موعدمشروع جدول األعمال المؤقت، و  - 6

  .الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
بعض جلسات الفريقين العاملين للنظر في القضايا انتهاء د االجتماع في جلسة عامة، بعد عقوسي  )ه(

  .) من جدول األعمال7البند (، من أجل اعتماد التقرير واختتام االجتماع المعلقة
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  : مع المكتبالتشاور األمانة بما يلي، بقوموست  - 8

المجتمع العلمي لعقد األمم المتحدة للتنوع موارد حشد "الدعوة إلى تقديم عرض رئيسي عن   )أ(
علمي في دعم تنفيذ الخطة  دور المجتمع ال بحثعرضسيتناول ال، التحديدوب". البيولوجي

 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ومراجعة 2020- 2011اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

مساهمة استعادة : " عن الموضوع التاليلملصقات أثناء فترة انعقاد االجتماععرض اتنظيم جلسة ل  )ب(
  ."ولوجي في أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وكوكب صحي لجميع البشرالنظام اإليك

 االجتماعهالمقترح  جدول األعمال المؤقت وتنظيم العمل قرارإستدعى الهيئة الفرعية إلى بحث وو  - 9
  ).UNEP/CBD/SBSTTA/15/1/Add.1/Rev.1 وUNEP/CBD/SBSTTA/15/1/Rev.1(الخامس عشر 

 بالتشاور مع إعداد الوثائق تموقد . أدناه قائمة بالوثائق ما قبل الدورة لالجتماعويرد في المرفق الثاني   - 10
لنظراء لعملية استعراض خالل ومن ) 2011حزيران / يونيو6 و5 اجتماع عقد يومي في(مكتب الهيئة الفرعية 

  .2011تموز /حزيران ويوليو/أجريت في يونيو
الخطة االستراتيجية  بتنفيذ القضايا العلمية والتقنية ذات الصلة  - 3البند 

  ، واإلبالغ عنها ومتابعتها2020-2011للتنوع البيولوجي 
، ة المنقحة التقنياتالمبرر: 2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   3-1

  مؤشرات المقترحةوال
ية للتنوع الخطة االستراتيج) 10/2المقرر (اعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر : الخلفية  - 11

لب إلى األمين من نفس المقرر، طُ) ز(17وفي الفقرة .  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي2020-2011البيولوجي 
هذه المسألة في  لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في إطار التحضير، التنفيذي أن يواصل

المبررات التقنية في ،  في اجتماعه الرابعلمعني باستعراض التنفيذلفريق العامل اوافي اجتماعها الخامس عشر، 
أنشأ مؤتمر ، 10/7 من المقرر 5وفي الفقرة . أيشي للتنوع البيولوجيألهداف راحل الرئيسية المقترحة والم

- 2011مؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي وضع األطراف فريقا من الخبراء التقنيين مخصصا ل
من ) 3) (أ(وباإلضافة إلى ذلك، قرر مؤتمر األطراف، في الفقرة .  هذا الفريقاتصالحي نص على و،2020

مواصلة إعداد أدوات وإرشادات لرصد تنفيذ الخطة النظر في اجتماعه الحادي عشر في  10/9المقرر 
 على المستويات لرئيسيةراحل ا، بما في ذلك استخدام المؤشرات والم2020-2011 للتنوع البيولوجي االستراتيجية

  .الوطنية واإلقليمية والعالمية
المؤشرات المقترحة للخطة االستراتيجية نص على  UNEP/CBD/SBSTTA/15/2تحتوي الوثيقة : الوثائق  - 12

، فضال عن إرشادات الستخدامها، وتستند إلى تقرير فريق الخبراء التقنيين 2020- 2011للتنوع البيولوجي 
وتقدم . 10/7 المقرر بموجب المنشأ 2020-2011خطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي المخصص لمؤشرات ال

 تحديثا للوثيقة بشأن المبررات التقنية المؤقتة، والمؤشرات المحتملة UNEP/CBD/SBSTTA/15/3الوثيقة 
اإلضافة إلى  وب.(UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1) الرئيسية المقترحة ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي راحلوالم

  .تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص لمؤشرات للخطة االستراتيجيةللهيئة الفرعية ذلك، سيتاح 
 المبررات التقنية المنقحة للخطة االستراتيجية للتنوع بحثقد ترغب الهيئة الفرعية في : اإلجراء  - 13

ييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة ، والمؤشرات واألدوات األخرى واإلرشادات لتق2020-2011البيولوجي 
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والوثائق ، UNEP/CBD/SBSTTA/15/3و UNEP/CBD/SBSTTA/15/2اإلستراتيجية الواردة في الوثيقتين 

  .اإلعالمية ذات الصلة، وإعداد مشورتها إلى مؤتمر األطراف
  ةم اإليكولوجيلسبل والوسائل لدعم استعادة النظا  3-2

وهي أيضا . م اإليكولوجية من أهم برامج العمل المعتمدة في إطار االتفاقية تعتبر استعادة النظ:الخلفية  - 14
 من الخطة 8 و4، والغايتين 2020- 2011 من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 15 للغاية صر رئيسيعن

ل المتعدد  بشأن برنامج العم10/9من المقرر ) 4)(أ(وفي الفقرة . 2020- 2011العالمية المنقحة لحفظ النباتات 
أن يحدد في اجتماعه الحادي عشر الذي سيعقد في ، قرر مؤتمر األطراف 2020-2011السنوات لالتفاقية للفترة 

 السبل والوسائل لدعم استعادة النظم اإليكولوجية، بما في ذلك إمكانية إعداد إرشادات عملية بشأن 2012عام 
  .استعادة النظم اإليكولوجية والقضايا المتصلة بها

 السبل والوسائل لدعم UNEP/CBD/SBSTTA/15/4تصف المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي : الوثائق  - 15
  .استعادة النظم اإليكولوجية، بما في ذلك مقترحات بشأن اإلرشادات العملية الستعادة النظم اإليكولوجية

 UNEP/CBD/SBSTTA/15/4يقة قد ترغب الهيئة الفرعية في إعداد مشورتها على أساس الوث: اإلجراء  - 16
  .التي تصف السبل والوسائل لدعم استعادة النظم اإليكولوجية

  مشروع إستراتيجية شاملة لبناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف  3-3
أن يضع ، 10/39 من المقرر 16طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي، في الفقرة : الخلفية  - 17

 تعالج الخطة لمبادرة العالمية للتصنيف على الصعيدين العالمي واإلقليميمن أجل ابناء القدرات لاملة ستراتيجية شإ
قنية  وأن يقدم مشروعا إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والت،2020- 2011 للتنوع البيولوجياالستراتيجية 

  . في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطرافوالتكنولوجية الستعراضه
 في الوثيقة لمبادرة العالمية للتصنيفمن أجل ابناء القدرات لشاملة الستراتيجية اإليرد مشروع : الوثائق  - 18

UNEP/CBD/SBSTTA/15/5 التي أعدها األمين التنفيذي بالتعاون مع آلية التنسيق التابعة للمبادرة العالمية 
  .للتصنيف، وفقا إلرشادات مؤتمر األطراف

 ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في استعراض مشروع قد: اإلجراء  - 19
  .لمبادرة العالمية للتصنيف وإعداد مشورتها إلى مؤتمر األطرافمن أجل ابناء القدرات لإستراتيجية 

المسائل الناشئة عن المقررات األخرى المتخذة في االجتماع   - 4البند 
   لمؤتمر األطرافالعاشر

مقترحات بشأن السبل والوسائل لمعالجة الفجوات في : األنواع الغريبة الغازية  4-1
 كحيوانات أليفة، وكأنواع  المدخلةالمعايير الدولية بخصوص األنواع الغريبة الغازية

  ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية
مخصص من ، اجتماعا لفريق 10/38من المقرر ) ب(3استجابة للفقرة  عقد األمين التنفيذي،: الخلفية  - 20

معايير يمكن استعمالها على كيانات مناسبة بإعداد  قيامالخبراء التقنيين المنشأ القتراح السبل والوسائل بشأن 
 الفجوات وذلك لتحديدها المعايير الدولية الحالية، شملر األنواع الغريبة الغازية التي ال تاشتناالصعيد الدولي لتجنب 

كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض ولمنع التأثيرات وتقليل المخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة الغازية 
وفي نفس المقرر، طلب مؤتمر األطراف . كطعم حي وأغذية حيةائية وألحواض الكائنات األرضية، الكائنات الم
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في  لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةافيه نظر تلق الخبراء  تقرير فريقدمإلى األمين التنفيذي أن ي

  .قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطرافيعقد اجتماع 
الخبراء التقنيين المخصص من فريق السيكون أمام الهيئة الفرعية تقرير : الوثائق  - 21

(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/1)الوسائل لمعالجة الفجوات في المعايير الدولية ، ومقترحات بشأن السبل و
ائية وألحواض الكائنات كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المبخصوص بإدخال األنواع الغريبة الغازية 

 القضايا لنظر الهيئة الفرعية، ويشرح التقرير (UNEP/CBD/SBSTTA/15/6) كطعم حي وأغذية حيةاألرضية، 
 باء عن كيفية معالجة األطراف، 10/38 من المقرر 13ذي طلبه مؤتمر األطراف في الفقرة التقرير الكذلك و

والحكومات األخرى والمنظمات المعنية للفجوات وأوجه عدم االتساق في اإلطار التنظيمي الدولي لألنواع الغريبة 
  .(UNEP/CBD/SBSTTA/15/7)الغازية 

 والنظر في (UNEP/CBD/SBSTTA/15/7)حاطة علما بالتقرير قد ترغب الهيئة الفرعية في اإل :اإلجراء  - 22
  . وإعداد مشورتها إلى مؤتمر األطرافUNEP/CBD/SBSTTA/15/6ة في الوثيقة مطروحالقضايا ال

آثار التغييرات في دورة المياه، وموارد المياه : التنوع البيولوجي للمياه الداخلية  4-2
   تنفيذ برامج العمليفالعذبة 

أن ، األطراف والحكومات األخرى على 10/28 من المقرر 38حث مؤتمر األطراف، في الفقرة : يةالخلف  - 23
، وموارد المياه العذبة، عندما يكون ذلك ممكنا وقابال للتطبيق، في ياهالتغيرات في دورة المتنظر في انعكاسات 

، الهيدرولوجيالروابط بين لم خاص  جميع برامج العمل المواضيعية والمتعددة القطاعات، مع إيالء اهتماتنفيذ
 إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية طلبو،  النظم اإليكولوجية والتنمية المستدامةتشغيلوالتنوع البيولوجي و

  .والتقنية والتكنولوجية النظر في هذه الجوانب
 تنفيذفي  رد المياه العذبةومواأعد األمين التنفيذي وثيقة بشأن آثار التغيرات في دورة الماء، : الوثائق  - 24

وسيكون أمام الهيئة الفرعية . (UNEP/CBD/SBSTTA/15/8) جميع برامج العمل المواضيعية والمتعددة القطاعات
  :أيضا التقارير التالية

ألراضي ل، تقرير األمين التنفيذي وأمانة اتفاقية رامسار UNEP/CBD/SBSTTA/15/9الوثيقة   )أ(
لتنوع البيولوجي للمياه الداخلية في المناطق االوسائل لمعالجة احتياجات الرطبة عن تقييم السبل و

ويحتوي التقرير أيضا على بعض التوضيح . 10/28 من المقرر 16 استجابة للفقرة ذي أعدالساحلية، ال
جي مجال تطبيق برنامجي العمل بشأن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية والتنوع البيولول

البحري والساحلي في المناطق الساحلية، والصالت المترابطة بينهما، بما في ذلك بخصوص تغطية 
  ألراضي الرطبة؛لاألراضي الرطبة الساحلية في إطار اتفاقية رامسار 

ر التي أعدها انهض األاحوأ، تقييم عن حالة تنفيذ مبادرة UNEP/CBD/SBSTTA/15/10الوثيقة   )ب(
  ؛10/28 من المقرر 20 استجابة للفقرة ،ألراضي الرطبةلاألمين التنفيذي وأمانة اتفاقية رامسار 

من المبذول استجابة للفقرات ، تقرير مرحلي عن العمل UNEP/CBD/SBSTTA/15/11الوثيقة   )ج(
 ناسبة عن السياساترئيسية م بشأن استعراض المعلومات، وتقديم رسائل 10/28 من المقرر 41 إلى 39

  .ذات صلة، بشأن الحفاظ على قدرة التنوع البيولوجي في االستمرار لدعم دورة المياه
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، واإلحاطة علما بالتقارير وإعداد المذكورة أعاله الوثائق في بحث قد ترغب الهيئة الفرعية :اإلجراء  - 25

  .مشورتها إلى مؤتمر األطراف
توصيات منقحة لفريق االتصال المعني بلحوم : لوجياالستخدام المستدام للتنوع البيو  4-3

، وتقرير دخلحيوانات األدغال، بما في ذلك خيارات لبدائل صغيرة الحجم لألغذية وال
   المناظر الطبيعيةمن زاويةعن كيفية تحسين االستخدام المستدام 

ضع خيارات ي، أن 10/32قرر من الم) أ(4طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي، في الفقرة : الخلفية  - 26
 استنادا إلى االستخدام المستدام ،إلعداد بدائل صغيرة الحجم لألغذية والدخل في البلدان المدارية وشبه المدارية

 نسخة أن يقدمنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ول ا تقريرأن يرفعللتنوع البيولوجي، و
ال المعني بلحوم حيوانات األدغال، الواردة في الوثيقة بشأن لتي صدرت عن فريق االتصمنقحة من التوصيات ا

خيارات لبدائل صغيرة الحجم لألغذية والدخل في البلدان المدارية وشبه المدارية والتوصيات المنقحة لفريق 
من نفس المقرر، ) ب(4وفي الفقرة . (UNEP/CBD/SBSTTA/15/12)االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال 

معلومات عن السبل الكفيلة بتحسين االستخدام المستدام للتنوع ع جميطلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن 
 المناظر الطبيعية، بما في ذلك السياسات القطاعية، والمبادئ التوجيهية الدولية، وأفضل زاويةالبيولوجي من 

  .المستدامتينالممارسات في مجال الزراعة والحراجة 
لبدائل صغيرة الحجم لألغذية على خيارات  UNEP/CBD/SBSTTA/15/12 الوثيقة تحتوي: الوثائق  - 27

 حيوانات األدغال، محوت منقحة لفريق االتصال المعني بل، أعدها األمين التنفيذي مع الشركاء، وتوصياوالدخل
 تقرير عن كيفية تحسين االستخدام المستدام وسيكون أمام الهيئة الفرعية أيضا. حسبما طلب مؤتمر األطراف

 10/32من المقرر ) ب(4 المناظر الطبيعية، أعدت استجابة للفقرة زاويةللتنوع البيولوجي من 
(UNEP/CBD/SBSTTA/15/13)االستخدام المستدام للتنوع  (10 عن االجتماع الدولي بشأن المادة ، وتقرير

 2011أيار /عقد في مايوذي ال) االستخدام المألوف للتنوع البيولوجي) (ج(10مع التركيز على المادة ) البيولوجي
  .في مونتريال

لتحسين ها توصياتوإعداد تين المذكورتين أعاله  الوثيقبحثقد ترغب الهيئة الفرعية في : اإلجراء  - 28
عداد إارية وشبه المدارية، واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي بالعالقة إلى إدارة الحياة البرية في البلدان المد

  . المناظر الطبيعيةمن زاويةتوصيات لمزيد من التحسين لالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي 
  تنوع البيولوجي في القطب الشماليال  4-4

ر يوفتمجلس القطب الشمالي إلى  دعا مؤتمر األطراف، 10/13 من المقرر 3كما نصت الفقرة : الخلفية  - 29
ن برنامج رصد عة نبثقم المعلومات الصوصاقييمات عن التنوع البيولوجي في القطب الشمالي، وخمعلومات وت

لفريق العامل المعني وا التابع لمجلس حفظ القطب الشمالي (CBMP)  قطبي الكرة األرضيةفيالتنوع البيولوجي 
رعية للمشورة العلمية والتقنية نظر الهيئة الفوذلك لبالنباتات والحيوانات البرية في منطقة القطب الشمالي، 

  .والتكنولوجية
 حالة التنوع البيولوجي في القطب الشمالي من UNEP/CBD/SBSTTA/15/14 تلخص الوثيقة: الوثائق  - 30

  . مجلس القطب الشماليتي قدمهاالمعلومات الواقع 
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وإعداد القطب الشمالي بشأن التنوع البيولوجي في  الوثيقة بحثقد ترغب الهيئة الفرعية في : اإلجراء  - 31

  .إلى مؤتمر األطراففي هذا الصدد مشورتها 
  ن فاعلية الهيئة الفرعيةالسبل والوسائل لتحسي  - 5البند 

  ة العلمية والتقنية والتكنولوجيةللمشور
، سيعقد االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في 10/9من المقرر ) 6)(أ( الفقرة وفقا لحكم: الخلفية  - 32

الحاجة إلى، وإمكانية إعداد، آليات وسبل ووسائل  في حيدرأباد، بالهند، وسيعالج، ضمن جملة أمور، 2012عام 
 والفريق العامل المفتوح ،إضافية لتعزيز اآلليات القائمة مثل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

ز قدرة األطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية، من أجل تعزي
  .االتفاقية

 مع مكتب الهيئة الفرعية، تقريرا عن التقدم المحرز وبعض تشاورأعد األمين التنفيذي، بال: الوثائق  - 33
المقترحات بشأن السبل والوسائل لتحسين فاعلية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

(UNEP/CBD/SBSTTA/15/15) . كما أنه من المتوقع، بعد الجلسة العامة األولى من اجتماع المنبر الحكومي
تشرين / في أكتوبر(IPBES) للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجيالدولي 
س عشر للهيئة الفرعية للمشورة ، أن يدعى رئيس المنبر الحكومي الدولي إلى إفادة االجتماع الخام2011األول 

العلمية والتقنية والتكنولوجية باستنتاجات الجلسة العامة األولى لالجتماع وخطط الجلسة العامة الثانية، وذلك بعد 
  . يوم االثنينالعرض الرئيسي

 وإعداد مشورتها إلى UNEP/CBD/SBSTTA/15/15 الوثيقة بحثقد ترغب الهيئة الفرعية في : اإلجراء  - 34
  .مؤتمر األطراف

 ومكان انعقاد االجتماع السادس موعدمشروع جدول األعمال المؤقت، و - 6البند 
  ة العلمية والتقنية والتكنولوجيةعشر للهيئة الفرعية للمشور

 تشاورلمساعدة االجتماع في بحثه لهذا البند من جدول األعمال، أعد األمين التنفيذي، بال: الخلفية والوثائق  - 35
الهيئة الفرعية، مشروع جدول أعمال مؤقت لالجتماع السادس عشر للهيئة الفرعية مع مكتب 

(UNEP/CBD/SBSTTA/15/16) استنادا إلى جدول األعمال المعتمد لالجتماع الخامس عشر ومع مراعاة 
أيضا في مشروع مكتب مؤتمر األطراف  ونظر. المقررات التي اتخذها مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر

  .ل األعمالجدو
والموافقة على جدول  UNEP/CBD/SBSTTA/15/16 الوثيقة بحثقد ترغب الهيئة الفرعية في : اإلجراء  - 36

  .أعمال اجتماعها السادس عشر
  اعتماد التقرير واختتام االجتماع  - 7البند 

دعى الهيئة الفرعية ووفقا للعرف المتبع، تُ. دهتنظر الهيئة الفرعية في تقريرها وتعتم سفي إطار هذا البند،  - 37
  . ومساعدة األمانة، الرئيسبتوجيهات مستعيناً في ذلك ، بعد االجتماعالختامي التقرير بإعدادإلى الترخيص للمقرر 

 للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في  عشر للهيئة الفرعيةخامس اختتام االجتماع الالمقررمن و  - 38
  .2011تشرين الثاني /نوفمبر 11  الموافقة الجمعالساعة السادسة من مساء يوم
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  المرفق األول

  تنظيم العمل المقترح لالجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العملية والتقنية والتكنولوجية

  الفريق العامل الثاني  الفريق العامل األول  الجلسة العامة   

  7/11/2011االثنين، 
  11.30-10.00الساعة 

  :عمالبنود جدول األ
  افتتاح االجتماع؛  -1
 وإقرار جدول ،انتخاب أعضاء المكتب  -2

 األعمال وتنظيم العمل؛

  عروض رئيسية

    

بناء شاملة ل إستراتيجيةمشروع   3-3  13.00-11.30الساعة 
  .لمبادرة العالمية للتصنيفمن أجل االقدرات 

    

الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   1-3  18.00-15.00الساعة 
، ة المنقحة التقنياتالمبرر: 2020- 2011

  والمؤشرات

    

      افتتاح جلسة عرض الملصقات  18.00الساعة 

  8/11/2011 الثالثاء
  13.00-10.00الساعة 

السبل والوسائل لدعم استعادة النظام   3-2
  اإليكولوجي

    

مقترحات : األنواع الغريبة الغازية  1-4    18.00-15.00الساعة 
ل لمعالجة الفجوات في بشأن السبل والوسائ

المعايير الدولية بخصوص األنواع الغريبة 
كحيوانات أليفة، وكأنواع المدخلة الغازية 

ائية وألحواض ألحواض الكائنات الم
  .كطعم حي وأغذية حيةالكائنات األرضية، 

التنوع البيولوجي للمياه   4-2
آثار التغييرات في دورة : الداخلية

 تنفيذ فيذبة د المياه العالمياه، وموار
  .امج العملبر
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  الفريق العامل الثاني  الفريق العامل األول  الجلسة العامة   

  9/11/2011 األربعاء
  13.00-10.00الساعة 

: االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  4-3  
توصيات منقحة لفريق االتصال المعني 
بلحوم حيوانات األدغال، بما في ذلك 

غذية صغيرة الحجم لألخيارات لبدائل 
، وتقرير عن كيفية تحسين االستخدام الدخلو

  . المناظر الطبيعيةمن زاويةم المستدا

التنوع البيولوجي في القطب   4-4
  .الشمالي

السبل والوسائل لتحسين فاعلية الهيئة   -5  18.00-15.00الساعة 
  .الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

    

   10/11/2011الخميس 
  13.00-10.00الساعة 

      القضايا المعلقة

  18.00-15.00الساعة 
  

  القضايا المعلقة  لقضايا المعلقةا  

   11/11/2011 الجمعة
  13.00-10.00الساعة 

      القضايا المعلقة

مشروع جدول األعمال المؤقت،   -6  18.00-15.00الساعة 
 ومكان انعقاد االجتماع السادس عشر موعدو

للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 
  .والتكنولوجية

   االجتماعاعتماد التقرير واختتام  -7
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  المرفق الثاني

   عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةخامسقائمة مؤقتة بالوثائق المقدمة لالجتماع ال
  

 جدول رقم بند   المؤقتةعنوان الوثيقة  الرمز
 األعمال

UNEP/CBD/SBSTTA/15/1/Rev.1 2  جدول األعمال المؤقت 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/1/Add.1/Rev.1 2 جدول األعمال المؤقت المشروح 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/2  المؤشرات المقترحة للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
2011-2020 

3-1  

UNEP/CBD/SBSTTA/15/3 

 
: 2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

، والمعالم الرئيسية ة المؤقتة التقنياتالمبرر
  ألهداف أيشي للتنوع البيولوجيرحةوالمؤشرات المقت

3-1  

UNEP/CBD/SBSTTA/15/4 2-3 السبل والوسائل لدعم استعادة النظام اإليكولوجي  
UNEP/CBD/SBSTTA/15/5  من أجل بناء القدرات شاملة ل إستراتيجيةمشروع

  لمبادرة العالمية للتصنيفا
3-3  

UNEP/CBD/SBSTTA/15/6 حات بشأن السبل مقتر: األنواع الغريبة الغازية
والوسائل لمعالجة الفجوات في المعايير الدولية 

كحيوانات المدخلة بخصوص األنواع الغريبة الغازية 
ائية وألحواض أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات الم

  .كطعم حي وأغذية حيةالكائنات األرضية، 

4-1  

UNEP/CBD/SBSTTA/15/7 ة معالجة تقرير عن كيفي: األنواع الغريبة الغازية
األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية 
للفجوات وأوجه عدم االتساق في اإلطار التنظيمي 

  .األنواع الغريبة الغازيةبخصوص 

4-1  

UNEP/CBD/SBSTTA/15/8 آثار التغييرات في : التنوع البيولوجي للمياه الداخلية
امج  تنفيذ برفيد المياه العذبة دورة المياه، وموار

  . القطاعاتالمتعددة والقضايا العمل

4-2  

UNEP/CBD/SBSTTA/15/9 تقرير عن تقييم : التنوع البيولوجي للمياه الداخلية
السبل والوسائل لمعالجة االحتياجات ذات الصلة 

  .للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية في المناطق الساحلية

4-2  

UNEP/CBD/SBSTTA/15/10 تقرير عن تقييم حالة تنفيذ : ه الداخليةالتنوع البيولوجي للميا
  .مبادرة حوض النهر

4-2  
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 جدول رقم بند   المؤقتةعنوان الوثيقة  الرمز
 األعمال

UNEP/CBD/SBSTTA/15/11 تقرير مرحلي عن العمل : التنوع البيولوجي للمياه الداخلية
 10/28 من المقرر 41 إلى 39في معالجة الفقرات من 

بشأن استعراض المعلومات، وتقديم رسائل تتعلق بسياسات 
 علىلى قدرة التنوع البيولوجي رئيسية، حول الحفاظ ع

 .االستمرار في دعم دورة المياه

4-2  

UNEP/CBD/SBSTTA/15/12 لبدائل خيارات : االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي
 في البلدان المدارية صغيرة الحجم لألغذية والدخل

وشبه المدارية والتوصيات المنقحة لفريق االتصال 
  .الالمعني بلحوم حيوانات األدغ

4-3  

UNEP/CBD/SBSTTA/15/13 تقرير عن كيفية : االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي
 زاويةتحسين االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي من 

  .المناظر الطبيعية

4-3  

UNEP/CBD/SBSTTA/15/14 4-4  .التنوع البيولوجي في القطب الشمالي  
UNEP/CBD/SBSTTA/15/15  لتحسين فاعلية الهيئة الفرعية للمشورة السبل والوسائل

  .العلمية والتقنية والتكنولوجية
5  

UNEP/CBD/SBSTTA/15/16  مشروع جدول األعمال المؤقت لالجتماع السادس عشر
  .للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

6  

     
UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/1  لخبراء التقنيين عن االمخصص من فريق التقرير اجتماع

معالجة المخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة 
ائية كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات الم

  .كطعم حي وأغذية حيةوألحواض الكائنات األرضية، 

4-1  

UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/2 لتنوع البيولوجي للمشروع اضمانات ضمان التنفيذ الفعال ل
النبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات المعزز بشأن ا

  .(+REDD)وتدهورها في البلدان النامية 

3-1  

UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/3 1-3 .التحديات والفرص لحفظ التنوع البيولوجي للغابات  
UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/4 القياسي لالحتياجات التصنيفية وتقييمات القدرات شكلال 

  . األطرافالستخدام
3-3  

UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/5 3-3 .صالحيات آلية التنسيق التابعة للمبادرة العالمية للتصنيف  
UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6  تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص لمؤشرات الخطة

  .االستراتيجية
3-1  
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 جدول رقم بند   المؤقتةعنوان الوثيقة  الرمز
 األعمال

UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/7  الستخدام غير المستدام للحوم حيوانات لسبل العيش بدائل
  .األدغال

4-3  

UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/8  مدى مالءمة نظم رصد التنوع البيولوجي في دعم أهداف
  .أيشي للتنوع البيولوجي

3-1  

UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/9  المؤشرات الوطنية لألهداف العالمية للتنوع البيولوجي
  .ورصدها واإلبالغ عنها

3-1 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/10 ام اإليكولوجي المؤشرات المحتملة للمياه وخدمات النظ
المتصلة بالمياه في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  . وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي2011-2020

3-1  

  
----  


