
 

بو  دودد مدودود ط  األموم المتدودة مدايودة منا،يوا   لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكوون منمموة 
 .إضافيةنس،هم إلى االجتمادات وددم طلب نسخ  إدضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .من هذه الوثيقة

 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 شرد الثامناالجتماع 
 3102/دزيران يونيه 32-32  مونتلاير

 *تقمن جدول األدمال المؤ  3البند 
 

 تنظيم العمل
  دول األعمال المؤقتجشروح 

 مقدمة
الهيئة المشار إليها فيما بعد باسم "االجتماع الثامن دشر للهيئة الفردية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ) سي عقد -0

ى إل 32(  من االيكاو  في مقر منممة الطيران المدني الدولي )مونتلايرمن االتفاقية في  32بموجب المادة المنشأة ( "الفردية
 .3102 /دزيرانيونيه 33من صباح يوم األدد  01. وسيبدأ تسجيل المشاركين في السادة 3102 /دزيرانيونيه 32
تادتها لتسهيل األدمال التدضيرية لالجتماع من األطراف والمراقبين. هذه تم إدداد شروح جدول األدمال المؤقت و  -3 وا 
 .دسب االقتضاءسيتم تدديث الشروح و 

 الجتماعافتتاح ا - 1البند 
 .3102 /دزيرانيونيه 32يوم من  01:11فتتح االجتماع في السادة سي   -2

 الشؤون التنظيمية - 2البند  
 انتخاب أعضاء المكتب 1-2البند 

مؤتمر األطراف في اجتماده الدادي دشر  الذي دقد في انت،ب من نمامه الدا،لي   32المادة من  2الفقرة بدمال  -2
والية تمتد دتى  لفترةرئيسا للهيئة الفردية  (دالي توسي )إثيوبيا غيميدو  السيد 3103 /تشرين األولالهند  في أكتوبربباد آديدر 

 (.UNEP/CBD/COP/11/35من الوثيقة  22الفقرة االجتماع الثاني دشر لمؤتمر األطراف )
مكتب االجتماع  فسيتألالسادس دشر والساب  دشر للهيئة الفردية   االجتمادينالنت،ابات التي جرت في وطبقا ل -2

الثامن دشر للهيئة الفردية من األدضاء التالية أسماؤهم  باإلضافة إلى رئيسها: السيد مصطفى فودة )مصر(  والسيد الكسندر 
  والسيد جان باتريك لو دوك ()نيوزيلندا نالغبيصربيا(  والسيد أندرو ) بروكيتششيستاكوف )االتداد الروسي(  والسيدة سنيزانا 

جمهورية )سوه نغباي يونالسيد و دي ال فونتي )كوبا(   وياكوالسيدة بريجيت بابتيست )كولومبيا(  والسيدة لورديس  )فرنسا( 
 دافم )المملكة العربية السعودية(.الوالسيد يوسف   كوريا(
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لمكتب الهيئة الفردية ،مسة أدضاء جدد للعمل في ا ستنت،بدا،ل المكتب   فترات متعاقبة الترتيبمن أجل تدقيق و  -2
لفترة تبدأ في نهاية االجتماع الثامن دشر وتنتهي في نهاية االجتماع العشرين للهيئة الفردية  ليدلوا مدل األدضاء من 

ثيوبياو  كولومبيا  السعودية. والمملكة العربية االتداد الروسيو  فرنساو  ا 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 2-2البند 
 م  المكتب  مشروع جدول األدمال المؤقت لالجتماع الثامن دشر للهيئة الفردية. األمين التنفيذي  بالتشاورأدد  -7
بما في ذلك تلك التي تدتوي دلى   الوثائقست،ض  و وثائق ما قبل الدورة لالجتماع في المرفق الثاني. بوترد قائمة  -2

االستنتاجات والتوصيات   ى مشاري دلتدتوي الوثائق أيضا وسالنمراء.  إلى استعراضدسب االقتضاء  التقييمات العلمية  
 دسب االقتضاء.

ن من قبل مؤتمر يم  برنامج العمل والميزانية المعتمد يتماشىبما األمين التنفيذي   يقترحتنميم العمل  وفيما يتعلق ب -9
 تقديموسيتم  1دامة )انمر المرفق األول(.ات بعد التشاور م  المكتب  النمر في جمي  بنود جدول األدمال في جلساألطراف و 

مراداة ال،برة م  م  مقررات مؤتمر األطراف و  تمشيامن ال،براء من قبل فريق درض رئيسي أو في بنود جدول األدمال 
2من االجتماع الساب  دشر للهيئة الفردية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية.المكتسبة 

 

 قت لالجتماع الثامن دشرلنمر في جدول األدمال المؤ إلى استددى الهيئة الفردية و  -01
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/1) من الوثيقة  لمرفق األولا)المقترح  العملوالموافقة دلى تنميم  إلقراره

UNEP/CBD/SBSTTA/18/1/Add.1.)  

استعراض منتصف المدة للتقدم المحرز نحو : التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي -3البند 
 وجيأهداف أيشي للتنوع البيول تحقيق

 الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي مشروعاستعراض  1-3 البند
 معلومات أساسية:

( لتقديم استعراض GBO-4) الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي إددادقرر مؤتمر األطراف  -00
ال،طة و االتفاقية  مساهمةتنوع البيولوجي  بما في ذلك تدليل كيفية أهداف أيشي لل تدقيقمنتصف المدة للتقدم المدرز ندو 

. (01/3 من المقرر 02الفقرة ) 3102عام لاألهداف اإلنمائية لأللفية في تدقيق  3131-3100االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالطبعة الرابعة من نشرة بشأن إدداد  إرشادات  قدمت الهيئة الفردية 02/3في التوصية و 

. UNEP/CBD/SBSTTA/16/3دلى أساس ال،طة الواردة في الوثيقة  الشروع في تدضيراتاألمين التنفيذي  إلىوطلبت 
قبل يعقد لهيئة الفردية لالستعراضه في اجتماع إتادة مشروع الطبعة الرابعة طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي و 

 (.جيم 00/2 المقررمن  )ز(7الفقرة )ثاني دشر لمؤتمر األطراف االجتماع ال
 وثائق:ال

 التنفيذي مذكرة أددها األمين سيكون معروضا أمام الهيئة الفرديةفي إطار هذا البند   -03
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/2 )لطبعة الرابعة من نشرة التوقعات لالرسائل الرئيسية و التنفيذي  الموجزمشروع  تدتوي دلى

التقرير الكامل  مشروعالهيئة الفردية أيضا أمام معروضا  وسيكون .لمية للتنوع البيولوجيالعا
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/2.) 

                                                           
( دلى دقد اجتمادين للهيئة الفردية للمشورة العلمية 00/20ينص برنامج العمل والميزانية المعتمدان من قبل مؤتمر األطراف )المقرر  1

 والتقنية والتكنولوجية والنمر في بنود جدول األدمال في جلسات دامة.
تفصيلية بالتشاور م  مكتب الهيئة الفردية م  مراداة تقييم شكل االجتماع الساب  دشر للهيئة الفردية وسترسل إلى سيجري إدداد ،طط  2

أسماء مقدمي العروض ونطاق العروض. ويرد تقييم أولي في الوثيقة  باألطراف قبل االجتماع بوقت كبير  إلى جان
UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/1. 
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 وفقا إلرشادات UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/2و UNEP/CBD/SBSTTA/18/2 ويجري إدداد الوثيقتين -02
الوثيقتان  وتستندإشراف المكتب. تدت و مية للتنوع البيولوجي لطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالال،اصة باالفريق االستشاري 

ال،براء ددد كبير من  يسهملى مجمودة من المصادر  بما في ذلك التقارير الوطنية والمؤلفات العلمية ودراسات الدالة. و إ
مفتوح من تعراض سال ،ضودهاقبل  النمراء التقنيةالستعراضات الوثيقتين دناصر ت،ض  ا وسوف مالشركاء في إددادهو 

 .النمراء
 اإلجراء:

وتوفير الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي ستددى الهيئة الفردية إلى استعراض مشروع  -02
يوم لطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي لاإلطالق الرسمي  تيسيرلوثائق بهدف ل ابشأن استكماله إرشادات

 افتتاح االجتماع الثاني دشر لمؤتمر األطراف.
نمر مؤتمر األطراف  في دند أيضا مفيدة استنتاجات وتوصيات الهيئة الفردية بشأن هذا البند ويمكن أن تكون  -02

لتنوع لأيشي أهداف وتدقيق  3131-3100،طوات تعزيز تنفيذ ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  فياجتماده الثاني دشر  
 بيولوجي.ال

 2121-2111استعراض تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات   2-3البند 
 معلومات أساسية:

  3131-3100قرر مؤتمر األطراف إجراء استعراض منتصف المدة لتنفيذ االستراتيجية العالمية لدفم النباتات  -02
(. 01/07المقرر من  9الفقرة ) 3131-3100ولوجي م  استعراض منتصف المدة لل،طة االستراتيجية للتنوع البي بالتالزم

رصد تنفيذ االستراتيجية العالمية لدفم النباتات  بما في ذلك است،دام المؤشرات  في  فيأن ينمر دلى وافق مؤتمر األطراف و 
من  2ة الفقر )وربطها بها  3131-3100السياق األوس  الستعراض ورصد وتقييم ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

التنفيذي  بالتعاون م  الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي وغيرها من المنممات األمين  طلب إلى( و 00/32 المقرر
ذات الصلة  دند إدداد المعلومات المستندة إلى المؤشرات فيما ي،ص الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع 

 (.00/32 المقررمن  2الفقرة )ذات الصلة بدفم النباتات  ديثما أمكن البيولوجي  تصنيف المعلومات 

 وثائق:ال
التنفيذي  مذكرة أددها األمين الهيئة الفردية سيكون معروضا أمامفي إطار هذا البند   -07
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/3 )3131-3100التقدم المدرز في تدقيق أهداف االستراتيجية العالمية لدفم النباتات  دن .
بددم من أدضاء الشراكة العالمية لدفم النباتات دلى أساس مجمودة من  UNEP/CBD/SBSTTA/18/3سيتم إدداد الوثيقة و 

 المصادر  بما في ذلك التقارير الوطنية والمؤلفات العلمية ودراسات الدالة.

 اإلجراء:
هذه الوثيقة بما في  دات بشأن إكمالواإلرشا النمراءاستعراض من تقديم تعليقات إضافية إلى  ستددى الهيئة الفردية -02

 الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي.ا بدالقته دن إرشاداتذلك 
 التنوع البيولوجي البحري والساحلي -4البند 

 إيكولوجيا أو بيولوجيا  المهمةالمناطق البحرية  1-4 البند
 معلومات أساسية:

أن ينمم سلسلة من دلقات العمل  01/39 المقررمن  22الفقرة في مين التنفيذي طلب مؤتمر األطراف إلى األ -09
( من ،الل تطبيق المعايير العلمية الواردة في EBSAاإلقليمية لتيسير وصف المناطق البدرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا )

إدداد تقارير تستند إلى تقييم دلمي وتقني رر نفسه من المق 23في الفقرة الهيئة الفردية إلى  وطلب 9/31المقرر بالمرفق األول 
 9/31الواردة في المرفق األول بالمقرر  المعاييرتفي بالتي  المناطق بالتفصيلالعمل التي تددد  الواردة من دلقاتللمعلومات 

وتقديمها إلى الجمعية  من نفس المقرر 29لفقرة افي  المعلوماتالتقارير في مستودع  بغية إدراجلينمر فيها مؤتمر األطراف  
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لدراسة المسائل المتعلقة بدفم  الم،صصالعامل غير الرسمي المفتوح العضوية  و،صوصا إلى فريقهاالعامة لألمم المتددة 
األطراف والدكومات األ،رى   فضال دن رج الوالية الوطنيةاالتنوع البيولوجي البدري واست،دامه المستدام في المناطق الواقعة ،

 .ت الدولية ذات الصلةوالمنمما
في غرب جنوب المديط دقدت   دمل ثالث دلقاتأول نتائج في مؤتمر األطراف في اجتماده الدادي دشر ونمر  -31

في الوارد  طلبهب  ودمال ومنطقة البدر األبيض المتوسط األطلسيالمديط  وغربي منتصفالكاريبي الكبرى منطقة و  الهادئ
  المناطق البدرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا معاييرتفي بدن وصف المناطق التي جزة المو تقارير الدمت   ق  00/07 المقرر
  إلى الهيئة الفردية في اجتمادها السادس دشر والتي أددتها  األطلسيالمديط  وغربي منتصفالكاريبي الكبرى منطقة في 
تفاقية التنوع   دن طريق رسالة من األمين التنفيذي الذات الصلة إلى أفرقتها العاملةجمعية العامة لألمم المتددة  وكذلك ال

سمية دلى نمام الوثائق الر  A/67/838الوثيقة  بوصفهااآلن  متادةالوثيقة  وأصبدت تلكإلى األمين العام. موجهة البيولوجي 
 3جمي  اللغات الرسمية الست لألمم المتددة.ب  لألمم المتددة

 التعاون م  األطراف أن يواصل 00/07من المقرر  03في الفقرة يذي إلى األمين التنفطلب مؤتمر األطراف و  -30
والمنممات الم،تصة والمبادرات العالمية واإلقليمية  وأيضا بمشاركة المجتمعات األصلية والمدلية  لتسهيل  والدكومات األ،رى

ل تنميم دلقات دمل إقليمية أو دون من ،الالمناطق البدرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  معاييرتفي بوصف المناطق التي 
 المناطقوصف لمواصلة   و دملدلقات أن تعقد فيها المتبقية التي ترغب األطراف الفردية المناطق أو إقليمية إضافية للمناطق 

تادةمعلومات جديدة  دسب االقتضاء   وتتوافر بشأنهاالتي سبق وصفها   رديةالتقارير للنمر فيها في اجتمادات الهيئة الف وا 
بغية لمؤتمر األطراف للنمر فيها  القادمةالجتمادات لالهيئة الفردية ستتاح  التي تعدهاموجزة التقارير ال  مشيرا إلى أن القادمة
 .00/07و 01/39 المقررينم  الغرض واإلجراءات المنصوص دليها في  تمشيامستودع الالتقارير في  إدراج

وصف المناطق البدرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا للمناطق التالية:  يرلتيسدلقات دمل دقدت هذا الطلب  ودمال ب -33
المديط الهادئ ومنطقة شرق (؛ 3103 /آبأغسطس 2 -/تموزيوليه 20جنوب المديط الهندي )فليك إن فالك  موريشيوس  

موسكو  االتداد الروسي  شمال المديط الهادئ )و (؛ 3103 /آبأغسطس 20-32إكوادور    االستوائية والمعتدلة )غاالباغوس
(. 3102 نيسان/أبريل 03-2سواكوبموند  ناميبيا  )  وجنوب شرق المديط األطلسي (3102 آذار/مارس 0 - /شباطفبراير 32

 ومن. دمل للمنطقة القطبية الشمالية وشمال غرب المديط األطلسي والبدر األبيض المتوسط  دقد دلقاتومن المقرر أيضا 
 .األطلسيشرق  شمالالمتعلق ب العمل الإكم أيضا المتوق 

 االجتماع الثاني دشر لمؤتمر األطراف.إلى  المؤديةفترة في الدلقات دمل إضافية عقد ويجري الت،طيط ل -32

 :وثائقال
التنفيذي  مذكرة أددها األمين سيكون معروضا أمام الهيئة الفرديةفي إطار هذا البند   -32
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/4 )المناطق البدرية  تفي بمعاييردملية وصف المناطق التي  دن ر مردليتدتوي دلى تقري

( تدتوي دلى مشروع تقارير موجزة UNEP/CBD/SBSTTA/18/4/Add.1) للوثيقة م  إضافةالمهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 
 سيتم توفير التقارير الكاملة لدلقات العمل كوثائق إدالمية.و المعايير. تفي بدن المناطق التي 

 إلجراء:ا
إدداد تقريرها دن وصف المناطق البدرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا دلى أساس إلى ستددى الهيئة الفردية  -32

مؤتمر األطراف  بعد ذلك مانمر فيهيل UNEP/CBD/SBSTTA/18/4/Add.1و UNEP/CBD/SBSTTA/18/4 تينالوثيق
الجمعية العامة لألمم المتددة و،صوصا إلى تقارير إلى التقديم تقارير في المستودع و بغية إدراج الفي اجتماده الثاني دشر 

فريقها العامل غير الرسمي المفتوح العضوية الم،صص  فضال دن المنممات الدولية ذات الصلة  واألطراف والدكومات 
 .00/07 من المقرر 2 ةم  الفقر  تمشيااأل،رى 

                                                           
3 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/838. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/838
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 والساحليالبيولوجي البحري الضوضاء تحت الماء على التنوع معالجة آثار  2-4البند 
  معلومات أساسية:

في اجتماده الدادي دشر  أن يتعاون م  األطراف والدكومات األ،رى   طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي -32
من  09الفقرة لوصف الضوضاء تدت الماء )متسقة الوالمنممات ذات الصلة إلدداد مشروع مجمودة من المصطلدات 

دالوة دلى ذلك  طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يتعاون م  األطراف  والدكومات و (. فأل 00/02 المقرر
 بغيةتنميم دلقة دمل لل،براء لوالمجتمعات األصلية والمدلية وأصداب المصلدة اآل،رين  والمنممات الم،تصة األ،رى
ووض  إرشادات السادلي  البدري و ع البيولوجي دلى التنو  آثارهاتقاسم المعارف بشأن الضوضاء تدت الماء و و  تدسين

دن األنشطة البشرية دلى التنوع  ةتدت الماء الناجم للضوضاءأدوات دملية ل،فض وت،فيف اآلثار الضارة الكبيرة  ومجمودات
 (.ألف 00/02المقرر من  31الفقرة ) السادليو البيولوجي البدري 

 :وثائقال
التنفيذي  مذكرة أددها األمين م الهيئة الفرديةسيكون معروضا أمافي إطار هذا البند   -37
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/5( تدتوي دلى )مشروع مجمودة من المصطلدات 0 )لوصف الضوضاء تدت متسقة ال

دن  ةتدت الماء الناجم للضوضاءأدوات دملية ل،فض وت،فيف اآلثار الضارة الكبيرة  ومجموداتإرشادات ( 3الماء  و)
 وسيتاح التقرير الكامل لدلقات دمل ال،براء كوثيقة إدالمية. .السادليو التنوع البيولوجي البدري  األنشطة البشرية دلى

 اإلجراء:
وتدديد أي إجراء  UNEP/CBD/SBSTTA/18/5ستددى الهيئة الفردية إلى النمر في المعلومات الواردة في الوثيقة  -32

أدوات دملية ل،فض وت،فيف  ومجموداتإرشادات بشأن مؤتمر األطراف لإدداد توصية  يشتمل ذلك دلىآ،ر. ويمكن أن 
 .السادليو دن األنشطة البشرية دلى التنوع البيولوجي البدري  ةتدت الماء الناجم للضوضاءاآلثار الضارة الكبيرة 

ويمكن أن تكون استنتاجات وتوصيات الهيئة الفردية بشأن هذا البند مفيدة أيضا دند نمر مؤتمر األطراف  في  -39
وتدقيق أهداف أيشي للتنوع  3131-3100ه الثاني دشر  في ،طوات تعزيز تنفيذ ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي اجتماد

 .03و 00الهدفين وال سيما   البيولوجي

 والساحلي معالجة آثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري 3-4البند 
 معلومات أساسية:

تقارير دن آثار الدطام البدري دلى التنوع البيولوجي إلى تقديم مين التنفيذي أن يددو طلب مؤتمر األطراف إلى األ -21
إلدداد إرشادات دملية بشأن من    وتنميم دلقة دمل لل،براء األطراف تجمي  وتوليف تقاريرو والموائل  البدري والسادلي 

المقرر من  32 الفقرة)والموائل لبدري والسادلي اوت،فيف اآلثار الضارة الجسيمة للدطام البدري دلى التنوع البيولوجي 
 (.ألف 00/02
 وثائق:ال

 التنفيذي مذكرة أددها األمين سيكون معروضا أمام الهيئة الفرديةفي إطار هذا البند   -20
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/5 )المتعلق بآثار الدطام البدري دلى التنوع البيولوجي  العملدن  تدتوي دلى تقرير مردلي

 والموائل.والسادلي البدري 
 اإلجراء:

وتدديد أي إجراء  UNEP/CBD/SBSTTA/18/5ستددى الهيئة الفردية إلى النمر في المعلومات الواردة في الوثيقة  -23
 آ،ر.
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ويمكن أن تكون استنتاجات وتوصيات الهيئة الفردية بشأن هذا البند مفيدة أيضا دند نمر مؤتمر األطراف  في  -22
وتدقيق أهداف أيشي للتنوع  3131-3100طوات تعزيز تنفيذ ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي اجتماده الثاني دشر  في ،
 .00و 01و 9و 2و 2و 2البيولوجي  وال سيما األهداف 

ابيضاض بشأن محددة ال عملالتحديث خطة لمقترح و ثار تحمض المحيطات آل منهجي استعراض 4-4البند 
 المرجان

 معلومات أساسية:
العلمية  المجموداتأن يتعاون م  ألف  00/02من المقرر  32في الفقرة إلى األمين التنفيذي ر األطراف طلب مؤتم -22

وثيقة استعراض منهجي آلثار تدمض المديطات دلى التنوع إدداد والمجتمعات األصلية والمدلية دلى  ذات الصلة والمنممات
 .البيولوجي وومائف النمم اإليكولوجية

لب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يتعاون م  األطراف والدكومات األ،رى والمنممات دالوة دلى ذلك  طو  -22
من  المرجانإلدداد مقتردات لتدديث ،طة العمل المدددة بشأن ابيضاض ذات الصلة  وم  المجتمعات األصلية والمدلية 

ددا   هذا الطلبودمال ب. ألف( 00/02 المقررمن  02الفقرة )االدتياجات قائمة من ،الل إدداد إضافة ل،طة العمل تتناول 
تقديم معلومات يمكن إلى المجتمعات األصلية والمدلية و  األمين التنفيذي األطراف والدكومات األ،رى والمنممات ذات الصلة

)المرج  رقم  012-3102)اإل،طار  ابيضاض المرجانمدددة بشأن العمل المقتردات لتدديث ،طة  إددادأن تسهم في 
SCBD/SAM/DC/JL/JG/82124) 3102 /تشرين الثانينوفمبر 32 المؤرخ.) 

والدكومات األ،رى والمنممات ذات الصلة   ن التنفيذي  بالتعاون م  األطرافطلب مؤتمر األطراف أيضا إلى األميو  -22
لشدة وتواتر  التصدي   بما في ذلك بناء القدرات الالزمة  من أجلابيضاض المرجانمدددة بشأن العمل المواصلة تنفيذ ،طة 

 .ألف( 00/02 المقررمن  02الفقرة تدمض المديطات )و  ابيضاض المرجانزيادة 
 وثائق:ال

 التنفيذي مذكرة أددها األمين سيكون معروضا أمام الهيئة الفرديةفي إطار هذا البند   -27
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/6( :تدتوي دلى )مشروع الرسائل الرئيسية 0 )ثار تدمض آل منهجيال بشأن االستعراض

ابيضاض مدددة بشأن العمل ال( مقتردات لتدديث ،طة 3النمم اإليكولوجية  و)ومائف و المديطات دلى التنوع البيولوجي 
تدمض آلثار الكامل االستعراض المنهجي سيتم توفير و وتقرير مردلي دن أنشطة بناء القدرات ذات الصلة.  المرجان

تجمي  دلى أ،رى  إدالميةتدتوي وثيقة وسالنمم اإليكولوجية في وثيقة إدالمية. مائف و و المديطات دلى التنوع البيولوجي 
 .ابيضاض المرجانمدددة بشأن العمل التدديث ،طة لمقتردات للتقارير المقدمة بشأن 

  اإلجراء:
أي  تدديدو  UNEP/CBD/SBSTTA/18/6ستددى الهيئة الفردية إلى النمر في المعلومات الواردة في الوثيقة   -22

إلى مؤتمر األطراف  ابيضاض المرجان،طة العمل بشأن لضافة اإلإدالة مشروع في قد ترغب الهيئة الفردية و إجراء آ،ر. 
 الدتمادها في اجتماده الثاني دشر.

ويمكن أن تكون استنتاجات وتوصيات الهيئة الفردية بشأن هذا البند مفيدة أيضا دند نمر مؤتمر األطراف  في  -29
وتدقيق أهداف أيشي للتنوع  3131-3100ي دشر  في ،طوات تعزيز تنفيذ ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي اجتماده الثان

 .01الهدف البيولوجي  وال سيما 

 مبادرات التدريبو  تنمية القدرات، بما في ذلك التخطيط المكاني البحريو  دواتتطوير األ  5-4البند 
  معلومات أساسية:

المبادئ التوجيهية الطودية للنمر  يتيحأن في اجتماده الدادي دشر    إلى األمين التنفيذيطلب مؤتمر األطراف  -21
في  البيولوجيفي التنوع البيولوجي في تقييمات األثر البيئي والتقييمات البيئية االستراتيجية المشرودة بصورة مدددة للتنوع 

باإلضافة إلى و (. باء 00/02 المقررمن  3الفقرة )ين والمنممات كمرج  لألطراف والشركاء المدددالمناطق البدرية والسادلية 
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مبادئ التوجيهية الطودية مزيد من المساددة لتعزيز بناء القدرات دلى تطبيق الأن يقدم الاألمين التنفيذي  لب إلىط  ذلك  
 (.باء 00/02من المقرر  2الفقرة )معلومات بشأن ال،برات في تطبيق المبادئ التوجيهية الطودية وتجمي  

 يقوم بما يلي: أن جيم 00/02من المقرر  3في الفقرة إلى األمين التنفيذي  دلى وجه التدديد  طلب مؤتمر األطرافو  -20
تجمي  المعلومات دن ال،برات ( 3)و  الت،طيط المكاني البدريالمتعلقة باإلنترنت لتقاسم المعلومات دلى إدداد نمام ( 0)

( دقد دلقة دمل لل،براء لتوفير 2)و  اني البدري لتقييم مدى فائدتها واآلثار الناجمة دنهاواست،دام ممارسات الت،طيط المك
 البدري المكانينشر مواد زيادة التودية بالت،طيط ( 2)و  دة أدوات للت،طيط المكاني البدريمجمو و  إرشادات دملية موددة

ورسائلها الرئيسية  دلى الندو  (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/18الوثيقة التجميعية ) إلىالقرارات  استنادا  صانعيدلى 
دلى ( تنميم دلقات دمل تدريبية من أجل زيادة قدرة األطراف 2و) ( UNEP/CBD/SBSTTA/16/7الوارد في الوثيقة )

والسادلية   است،دام الت،طيط المكاني البدري كأداة لتعزيز الجهود القائمة المبذولة في مجال اإلدارة المتكاملة للمناطق البدرية
وتدديد المناطق البدرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  وتصميم ووض  تدابير للدفم واإلدارة والممارسات األ،رى المتعلقة 

 .ولوجي البدري واست،دامه المستدامبدفم التنوع البي
  :وثائقال

التنفيذي  مذكرة أددها األمين سيكون معروضا أمام الهيئة الفرديةفي إطار هذا البند   -23
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/7 )آنفا دن تنفيذ الطلبات المذكورة تدتوي دلى تقرير مردلي. 

  اإلجراء:
وتدديد أي إجراء  UNEP/CBD/SBSTTA/18/7ستددى الهيئة الفردية إلى النمر في المعلومات الواردة في الوثيقة  -22

 آ،ر.
البند مفيدة أيضا دند نمر مؤتمر األطراف  في  ويمكن أن تكون استنتاجات وتوصيات الهيئة الفردية بشأن هذا -22

وتدقيق أهداف أيشي للتنوع  3131-3100اجتماده الثاني دشر  في ،طوات تعزيز تنفيذ ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 .00و 01و 2و 7و 2و 2األهداف البيولوجي  وال سيما 

 األنواع الغريبة الغازية -5البند 
كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية خاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة إدارة الم 1-5البند 

 وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية
 معلومات أساسية:

مقتردات دن إرشادات أكثر تفصيال لألطراف بشأن صياغة وتنفيذ طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يعد  -22
وطنية ترتبط بإد،ال أنواع الديوانات الغريبة كديوانات أليفة  وكأنواع ألدواض الكائنات المائية وألدواض الكائنات تدابير 

جم  طلب مؤتمر األطراف أيضا إلى األمين التنفيذي و (. 00/32 المقررمن  2الفقرة )األرضية  وكطعم دي وأغذية دية 
لقانون والجمارك ووكاالت التفتيش لرصد ومراقبة االتجار باألنواع الغريبة ونشر منهجيات وأدوات تست،دمها وكاالت إنفاذ ا

المد،لة كديوانات أليفة  وكأنواع ألدواض الكائنات المائية وألدواض الكائنات األرضية  وكطعم دي أو أغذية دية  وتدركاتها 
إرشادات دلى التجار العاملين دلى اإلنترنت  معلومات دن أفضل الممارسات لزيادة التودية العامة وتوزي ؛ وجم  دبر الددود

 منمعلومات لتجنب و/أو تقليص دجم الم،اطر تجمي  األمين التنفيذي أيضا  لب إلىط  (. و 00/32 المقررمن  2الفقرة )
ار  الناتجة إد،ال وانتشار أنواع الديوانات الغريبة الغازية من ددائق الديوان وددائق السفاري التجارية  ومراكز التربية واالتج

طلب مؤتمر و (. 00/32 المقررمن  7الفقرة )دن هروب الديوانات  أو إطالق الديوانات المست،دمة كأغذية دية وهروبه 
باإلطالق أو لم،اطر المدتملة التصدي لاألطراف إلى األمين التنفيذي جم  دراسات دالة واستكشاف التدابير بشأن كيفية 

ى السالالت الغريبة الدبيسة وأنواع الجينات التي هي من الديوانات األليفة  أو أنواع الهروب دن قصد أو غير قصد لفراد
من  2الفقرة )أدواض الكائنات المائية أو أدواض الكائنات األرضية  أو األنواع المست،دمة كطعم دي وأغذية دية 

 .(00/32 المقرر



UNEP/CBD/SBSTTA/18/1/Add.1 
Page 8 

 

 :وثائقال
التنفيذي  مذكرة أددها األمين ديةسيكون معروضا أمام الهيئة الفر في إطار هذا البند   -22
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/8( تدتوي دلى )0 )نواع بشأن إد،ال األوض  وتنفيذ تدابير وطنية  بشأنلألطراف  إرشادات

( 3  و)الغريبة كديوانات أليفة  وكأنواع ألدواض الكائنات المائية وألدواض الكائنات األرضية  وكطعم دي وأغذية دية
 .ةمتادتكون ر إليها في الفقرة أداله  ديثما ى المطلوبة المشاالمعلومات األ،ر 

 اإلجراء:
وتدديد أي إجراء  UNEP/CBD/SBSTTA/18/8ستددى الهيئة الفردية إلى النمر في المعلومات الواردة في الوثيقة  -27

وتنفيذ تدابير وطنية   بوض متعلقةلألطراف  اإلرشاداتآ،ر. وقد يشمل ذلك إدداد توصية لينمر فيها مؤتمر األطراف بشأن 
نواع الغريبة كديوانات أليفة  وكأنواع ألدواض الكائنات المائية وألدواض الكائنات األرضية  وكطعم دي وأغذية بشأن إد،ال األ

 .دية

 اعتبارات للعمل في المستقبلو  استعراض العمل بشأن األنواع الغريبة الغازية 2-5 البند
 معلومات أساسية:

السعي إلى تنفيذ المهام  أن يواصل 00/32من المقرر  02الفقرة في اف إلى األمين التنفيذي طلب مؤتمر األطر  -22
في  طلب إلى األمين التنفيذيقد وكان مؤتمر األطراف  .ألف 9/2من المقرر  02و 03و 00المنصوص دليها في الفقرات 

سد الثغرات وتعزيز االتساق في اإلطار  بغيةلية  التعاون م  ددد من أمانات المعاهدات والمنممات الدو  مواصلة هذه الفقرات
التنميمي  والدد من االزدواجية  وتعزيز إجراءات أ،رى لمعالجة األنواع الغريبة الغازية دلى المستوى الوطني وتيسير الددم 

أنواع  الناتجة دن التهديداتتعترف بصكوك الدولية القائمة من ال أيلألطراف بما في ذلك من ،الل بناء القدرات  واستكشاف 
طلب مؤتمر األطراف أيضا إلى األمين التنفيذي )أ( من المقرر نفسه  32في الفقرة و . وتتصدى لها الغريبة الغازية الجينات

تقييم التقدم المدرز في تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية  بما في ذلك المقررات التي تتناول 
 .2/37في المقرر  دلى الندو المدددأوجه ددم االتساق في اإلطار التنميمي الدولي الفجوات و 

إدداد قائمة أولية بأكثر المسارات شيودا إلد،ال األنواع دالوة دلى ذلك  طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي و  -29
قليمي أو سبل أ،رى يمكن بموجبها ترتيب الغريبة الغازية  واقتراح معايير الست،دامها دلى الصعيدين اإلقليمي ودون اإل

 أولويتها  وتدديد مجمودة من األدوات التي يمكن است،دامها إلدارة الم،اطر المرتبطة بهذه المسارات أو ،فضها إلى أدنى دد
 (.00/32 المقررمن  )ب( 32الفقرة )

الغريبة ألنواع امعلومات  ة بشأنلميالعاتنفيذ ،طة دمل الشراكة  تيسيرطلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي و  -21
 (.00/32 المقررمن  33الفقرة الغازية )

 :وثائقال
التنفيذي  مذكرة أددها األمين سيكون معروضا أمام الهيئة الفرديةفي إطار هذا البند   -20
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/9 ):نواع ( تقييم التقدم المدرز في تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف بشأن األ0) تدتوي دلى

بأكثر المسارات شيودا ( قائمة أولية 3الغريبة الغازية  بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز االتساق في اإلطار التنميمي  و)
 .إلد،ال األنواع الغريبة الغازية  واقتراح معايير الست،دامها إلدارة الم،اطر المرتبطة بهذه المسارات أو ،فضها إلى أدنى دد

البيولوجي أيضا دلى معلومات ذات صلة بهذا الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع وسيشتمل مشروع  -23
 البند من جدول األدمال.

 اإلجراء:
ستددى الهيئة الفردية إلى النمر في المعلومات الواردة في الوثائق التي أددت لالجتماع وتدديد أي إجراء آ،ر. وقد  -22

 ها مؤتمر األطراف.يشمل ذلك إدداد توصية لينمر في
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ويمكن أن تكون استنتاجات وتوصيات الهيئة الفردية بشأن هذا البند مفيدة أيضا دند نمر مؤتمر األطراف  في  -22
وتدقيق أهداف أيشي للتنوع  3131-3100اجتماده الثاني دشر  في ،طوات تعزيز تنفيذ ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .9الهدف البيولوجي  وال سيما 

 البيولوجيا التركيبية :القضايا الجديدة والناشئة -6البند 
 معلومات أساسية:

الداجة إلى النمر في اآلثار إلى النهج التدوطي  استنادا إلى  00/00 من المقرر 2الفقرة في مؤتمر األطراف  أشار -22
دلى دفم التنوع البيولوجي بيولوجيا التركيبية تقنيات ال المشتقة مناإليجابية والسلبية المدتملة للمكونات والكائنات والمنتجات 

معلومات إضافية دن المكونات إلى تقديم ددوة ال( 0األمين التنفيذي  في جملة أمور  ) طلب إلى  و واست،دامه المستدام
مه المستدام وما التي قد تؤثر دلى دفم التنوع البيولوجي واست،دا التركيبيةوالكائنات والمنتجات المشتقة من تقنيات البيولوجيا 
النمر في  (2)و  تجمي  وتل،يص المعلومات ذات الصلة المتادة( 3)و  يرتبط بها من ادتبارات اجتمادية واقتصادية وثقافية

الثغرات وأوجه التدا،ل المدتملة م  األدكام المعمول بها في االتفاقية وبروتوكوليها وغير ذلك من االتفاقات ذات الصلة 
المعلومات أداله  بما في ذلك تدليل دن  تجمي ( 2التركيبية  و)ات والمنتجات المشتقة من تقنيات البيولوجيا بالمكونات والكائن

الدقا فيها والنمر  النمراءمتادة الستعراض وال  في هذا الشأن 9/39من المقرر  03كيفية تطبيق المعايير المدددة في الفقرة 
قبل االجتماع الثاني دشر لمؤتمر األطراف  يعقد لمية والتقنية والمشورة التكنولوجية اجتماع للهيئة الفردية للمشورة الع من قبل

 .9/39 المقررمن  02وفقا للفقرة 
 :وثائقال

التنفيذي  مذكرة أددها األمين سيكون معروضا أمام الهيئة الفرديةفي إطار هذا البند   -22
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/10 ):اإليجابية والسلبية المدتملة للمكونات والكائنات  تدليل موجز لآلثار( 0) تدتوي دلى

( استعراض موجز 3)و  والمنتجات المشتقة من تقنيات البيولوجيا التركيبية دلى دفم التنوع البيولوجي واست،دامه المستدام
ها واالتفاقات األ،رى ذات الصلة التي تنطبق دلى المكونات يالتفاقية وبروتوكولاأدكام للفجوات وأوجه التدا،ل المدتملة في 

من  03الفقرة تطبيق المعايير الواردة في دن معلومات  (2  و)لمشتقة من تقنيات البيولوجيا التركيبيةوالكائنات والمنتجات ا
آلثار اإليجابية والسلبية لكامل التدليل تدتوي دلى الالهيئة الفردية أيضا مذكرة إدالمية  وسيكون معروضا أمام. 9/39 المقرر

من تقنيات البيولوجيا التركيبية دلى دفم التنوع البيولوجي واست،دامه المستدام  المدتملة للمكونات والكائنات والمنتجات المشتقة
وستشتمل . الثغرات وأوجه التدا،ل المدتملة م  األدكام المعمول بها في االتفاقية وبروتوكوليهاأ،رى دن ومذكرة إدالمية 

هاتين الوثيقتين  وكيف انعكست في للمشاري  السابقة من  النمراءتعليقات استعراض معلومات دن دلى  المذكرتان اإلدالميتان
 .النهائية النسخ

 اإلجراء:
 ستددى الهيئة الفردية إلى النمر في المعلومات الواردة في الوثائق التي أددت لالجتماع وتدديد أي إجراء آ،ر. -27

لة الحوافز العقبات التي صودفت في تنفيذ الخيارات المحددة إلزا: التدابير الحافزة -7البند 
 منها تدريجيا أو إصالحها أو التخلصالضارة بالتنوع البيولوجي 

 معلومات أساسية:
  بشأن التدابير الدافزة  األطراف والدكومات األ،رى 00/21( من المقرر د) 2في الفقرة ددا مؤتمر األطراف  -22

عقبات التي صودفت في تنفيذ ال،يارات المدددة الوالمنممات الدولية ذات الصلة إلى تقديم معلومات إلى األمين التنفيذي دن 
  طلب هنفسالمقرر )أ( من  03في الفقرة و . منها تدريجيا أو إصالدها أو الت،لصإلزالة الدوافز الضارة بالتنوع البيولوجي 

  2و 2و 3هداف ألا سيما والددم التقدم ندو تدقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي   بغيةمؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي  
تادتها من ،الل آلية غرفة تبادل  2جم  التقارير الواردة دمال بالفقرة تعبئة الموارد من أجل التنوع البيولوجي  ول )د(  وا 

دداد تقرير تجميعي دن العقبات التي صودفت في تنفيذ ال،يارات المدددة إلزالة الدوافز الضارة  المعلومات التابعة لالتفاقية  وا 
 .ع البيولوجي أو الت،لص منها تدريجيا أو إصالدها  لتنمر فيه الهيئة الفرديةبالتنو 
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 :وثائقال
التنفيذي  مذكرة أددها األمين سيكون معروضا أمام الهيئة الفرديةفي إطار هذا البند   -29
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/11 تدتوي دلى تقرير )إلزالة  العقبات التي صودفت في تنفيذ ال،يارات المدددةدن  تجميعي

 .منها تدريجيا أو إصالدها أو الت،لصالدوافز الضارة بالتنوع البيولوجي 
البيولوجي أيضا دلى معلومات ذات صلة بهذا وسيشتمل مشروع الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع  -21

 .البند من جدول األدمال
 اإلجراء:

الواردة في الوثائق التي أددت لالجتماع وتدديد أي إجراء آ،ر.  في المعلومات أن تنمرقد ترغب الهيئة الفردية في  -20
االطالع دلى نتائج المناقشات التي دارت في االجتماع ال،امس للفريق  فيالقيام بذلك  قد ترغب الهيئة الفردية أيضا  ودند

الكامل لتفعيل لساسية األمرادل الو طرائق ال  بشأن 00/2لمقرر من ا 2لفقرة دمال باالعامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية 
 .للتنوع البيولوجي أيشي من أهداف 2للهدف 

ويمكن أن تكون استنتاجات وتوصيات الهيئة الفردية بشأن هذا البند مفيدة أيضا دند نمر مؤتمر األطراف  في  -23
وتدقيق أهداف أيشي للتنوع  3131-3100اجتماده الثاني دشر  في ،طوات تعزيز تنفيذ ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .2الهدف البيولوجي  وال سيما 

المنبر الحكومي الدولي للسياسات والعلوم في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  -8البند 
 ةالنظم اإليكولوجي

 معلومات أساسية:
إجراءات تطور  في اجتمادها الثامن دشر  م  األ،ذ في االدتبارأن تقوم الهيئة الفردية  قرر مؤتمر األطراف -22

بإدداد   المنبر الدكومي الدولي للسياسات والعلوم في مجال التنوع البيولوجي و،دمات النمم اإليكولوجيةوبرنامج دمل 
التفاقية  ودلى وجه ال،صوص الهيئة بشأن كيف يمكن للينمر فيها مؤتمر األطراف في اجتماده الثاني دشر  توصيات 

الفقرة ) لدكومي الدولي للسياسات والعلوم في مجال التنوع البيولوجي و،دمات النمم اإليكولوجيةالمنبر االفردية  أن تتعاون م  
 (.جيم 00/02 المقررمن  2
 :وثائقال

التنفيذي  مذكرة أددها األمين سيكون معروضا أمام الهيئة الفرديةفي إطار هذا البند   -22
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/12( تدتوي دلى )0 )بشأن ،يارات  (3)  ذات الصلةالمنبر وبرامجه ليات دم دلىدامة  نمرة

فيما يتعلق بتدديد االدتياجات العلمية والتقنية  كيف يمكن لالتفاقية  ودلى وجه ال،صوص الهيئة الفردية  أن تتعاون م  المنبر
بشأن ،يارات  (2  و)رالمنب أن ينمر فيهاالتي يمكن  3131-3100ذات الصلة بتنفيذ ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 امبعين االدتبار في دمله وأ،ذها  الصلة ذات النمر في م،رجات المنبرلهيئة الفردية ومؤتمر األطراف كيف يمكن ل
 مزيد من العمل دسب الداجة.واستكمالها ب

 اإلجراء:
دداد و  UNEP/CBD/SBSTTA/18/12الهيئة الفردية إلى استعراض ومناقشة ال،يارات الواردة في الوثيقة تددى  -22 ا 

 توصية لينمر فيها مؤتمر األطراف.
ويمكن أن تكون استنتاجات وتوصيات الهيئة الفردية بشأن هذا البند مفيدة أيضا دند نمر مؤتمر األطراف  في  -22

وتدقيق أهداف أيشي للتنوع  3131-3100اجتماده الثاني دشر  في ،طوات تعزيز تنفيذ ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 .09الهدف لبيولوجي  وال سيما ا
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 القضايا الجاريةالنظر في  -9البند 
في أنشطة التخفيف من آثار تغير المناخ  واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجياحفظ  إدماج 1-9البند 

 والتكيف معه
 معلومات أساسية:

بما في ذلك من ،الل ن يقوم أ  00/30)ب( من المقرر  7في الفقرة  طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي -27
مواصلة المناقشات بشأن األنشطة ذات الصلة ب  01/22 المقررفريق االتصال المشترك التفاقيات ريو الثالث  وتمشيا م  

ذات إدماج التنوع البيولوجي في األنشطة المتصلة بعقبات ال تتناولالتي  UNEP/CBD/SBSTTA/16/9الواردة في الوثيقة 
في الفقرة بالمناخ  بما في ذلك ما يتعلق بالعمليات الدولية. وطلب مؤتمر األطراف أيضا إلى األمين التنفيذي المتعلقة الصلة 

 ةهج قائمذات الصلة لتصميم وتنفيذ ن  والعمليات المنممات و أن يددم  دسب االقتضاء  األطراف  01/22)ه( من المقرر 9
 التنوع البيولوجي.بمن ديث صلتها معه كيف التو من آثار تغير  دلى النمام اإليكولوجي للت،فيف

 وثائق:ال
التنفيذي  مذكرة أددها األمين سيكون معروضا أمام الهيئة الفرديةفي إطار هذا البند   -22
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/13 )وتنفيذ ن هج قائمة دلى النمام اإليكولوجي بشأن تصميم  تدتوي دلى تقرير مردلي

 .لتكيف معه من ديث صلتها بالتنوع البيولوجيواالمناخ للت،فيف من آثار تغير 
البيولوجي أيضا دلى معلومات ذات صلة بهذا وسيشتمل مشروع الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع  -29

 .البند من جدول األدمال
 اإلجراء:

وتدديد أي  UNEP/CBD/SBSTTA/18/13ستددى الهيئة الفردية إلى النمر في المعلومات الواردة في الوثيقة  -71
 داجة.دسب ال  إجراء آ،ر

ويمكن أن تكون استنتاجات وتوصيات الهيئة الفردية بشأن هذا البند مفيدة أيضا دند نمر مؤتمر األطراف  في  -70
وتدقيق أهداف أيشي للتنوع  3131-3100اجتماده الثاني دشر  في ،طوات تعزيز تنفيذ ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .02و 01الهدفين جي  وال سيما البيولو 
تطبيق الضمانات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي فيما يتعلق بالنُهج السياساتية والحوافز اإليجابية   2-9البند 

دارتها  حفظالمتعلقة بخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها ودور  الغابات وا 
 ات في البلدان الناميةالمستدامة وتعزيز مخزون الكربون في الغاب

  معلومات أساسية:
اتفاقية األمم تعزيز التعاون م  أمانة  00/09 المقررمن  )أ( 02في الفقرة طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي  -73

العالمي  في ذلك فريق ال،براءبما )األدضاء اآل،رين في الشراكة التعاونية بشأن الغابات و  المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ
(  وكذلك هاوتدهور  الغاباتالمبادرة المعززة ل،فض االنبعاثات الناجمة دن إزالة و  للغابات المعني بالتنوع البيولوجي التاب  لها

المبادرة المعززة ل،فض  أنشطةم  المنممات والمبادرات األ،رى ذات الصلة  لمواصلة ددم جهود األطراف لتعزيز مساهمة 
ديم مزيد من ندو تدقيق أهداف االتفاقية  بما في ذلك من ،الل تق( +REDD) هاوتدهور  الغاباتدن إزالة االنبعاثات الناجمة 
 .أنشطة بناء القدرات

تجمي  المعلومات ذات الصلة بتطبيق الضمانات للتنوع البيولوجي  طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي و  -72
تادتها دلى نطاق واس   بما في ذلك من ،الل   .(00/09 المقررمن  (ب) 02الفقرة )آلية غرفة تبادل المعلومات وا 

ال،برات فيما و  المبادرات دنطلب مؤتمر األطراف من األمين التنفيذي أن يقوم بتجمي  معلومات من األطراف و  -72
القائمة دلى ر غيالنهج  بشأن)اإلطارية بشأن تغير المناخ التفاقية األمم المتددة  CP.17/2 المقررمن  27يتعلق بالفقرة 
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يتعلق بمساهمتها المدتملة في ( فيما لغاباتل المتكاملة والمستدامةدارة إللوالتكيف  لت،فيفل ةمشتركالهج ن  ال  مثل األسواق
 (.00/09 المقررمن  07الفقرة ) أهداف اتفاقية التنوع البيولوجيتدقيق 

 :وثائقال
 التنفيذي مذكرة أددها األمين سيكون معروضا أمام الهيئة الفرديةفي إطار هذا البند   -72
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/13 )دن أنشطة بناء القدرات التي اضطل  بها األمين التنفيذي  تدتوي دلى تقرير مردلي

ضمانات للتنوع البيولوجي الواردة في التطبيق ب  فضال دن تجمي  موجز للمعلومات ذات الصلة 00/09 للمقرراستجابة 
المذكرة دلى تجمي  موجز للمعلومات الواردة من  ستشتملدالوة دلى ذلك  و طراف والمنممات المراقبة. التقارير المقدمة من األ

الن هج المشتركة للت،فيف والتكيف لإلدارة مثل  األسواقالقائمة دلى غير هج الن  المتعلقة بال،برات و  األطراف بشأن المبادرات
 3الفقرة   وتطبيق الضمانات دلى الندو المشار إليه في ةكمو عزز الديو  مددي كبديل غير سوقيالمتكاملة والمستدامة للغابات 

اتفاقية األمم المتددة اإلطارية بشأن تغير مؤتمر األطراف في الصادر دن  CP.16/1المقرر من التذييل األول من ه( -)ج
ويمكن استكمال . تفاقية التنوع البيولوجيفيما يتعلق بمساهمتها المدتملة في تدقيق أهداف اوالومائف المتعددة للغابات  المناخ 

 مذكرات إدالمية  دسب الداجة.بهذه المذكرات 
 اإلجراء:

وتدديد أي  UNEP/CBD/SBSTTA/18/13ستددى الهيئة الفردية إلى النمر في المعلومات الواردة في الوثيقة  -72
 داجة.دسب ال  إجراء آ،ر

شأن هذا البند مفيدة أيضا دند نمر مؤتمر األطراف  في ويمكن أن تكون استنتاجات وتوصيات الهيئة الفردية ب -77
وتدقيق أهداف أيشي للتنوع  3131-3100اجتماده الثاني دشر  في ،طوات تعزيز تنفيذ ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .2الهدف البيولوجي  وال سيما 
 الهندسة الجيولوجية المتعلقة بالمناخ 3-9البند 

 معلومات أساسية:
لإلرشادات أن تقدم تقريرا دن التدابير المت،ذة وفقا إلى األطراف  00/31 مقررالمن  9الفقرة ا مؤتمر األطراف في دد -72

باإلضافة إلى ذلك  طلب و . 01/22المقرر من  )ث(2الفقرة الفردية بالمناخ الواردة في  المتصلةالهندسة الجيولوجية المتعلقة ب
تدديثا لآلثار المدتملة لتقنيات الهندسة الجيولوجية دلى التنوع البيولوجي  ودلى أن يعد مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي 

التقارير العلمية جمي  اإلطار التنميمي للهندسة الجيولوجية المتعلقة بالمناخ ذات الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي  استنادا إلى 
يئة الدكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمناقشات التي تجري في ذات الصلة  مثل تقرير التقييم ال،امس الصادر دن اله

نمرة دامة دلى اآلراء األ،رى لألطراف والدكومات األ،رى والمجتمعات األصلية والمدلية   فضال دن إطار فريق إدارة البيئة
يولوجي  وما يرتبط بها من آثار اجتمادية وأصداب المصلدة اآل،رين بشأن اآلثار المدتملة للهندسة الجيولوجية دلى التنوع الب

واقتصادية وثقافية  م  مراداة االدتبارات الجنسانية  واستنادا إلى النمرة العامة دلى آراء و،برات المجتمعات األصلية والمدلية 
 .(00/31 المقررمن  )أ( و)ب( 02 تانالفقر ) UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/30الواردة في الوثيقة 

 :وثائقال
 التنفيذي مذكرة أددها األمين سيكون معروضا أمام الهيئة الفرديةإطار هذا البند   في -79
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/13( تدتوي دلى )تجمي  0 )013-3102لمعلومات المقدمة من األطراف استجابة لإل،طار ل 

دن اآلثار المدتملة  تدديث( 3  وكذلك )3102 تشرين الثاني/نوفمبر 03 المؤرخ( SCBD/SAM/SS/ac/82893)المرج  رقم 
لتقنيات الهندسة الجيولوجية دلى التنوع البيولوجي  ودلى اإلطار التنميمي للهندسة الجيولوجية المتعلقة بالمناخ ذات الصلة 

هندسة الجيولوجية دلى التنوع لونمرة دامة دلى وجهات نمر أ،رى بشأن اآلثار المدتملة لباتفاقية التنوع البيولوجي  
تقرير لوالثاني والثالث للفريق الدكومي الدولي المعني بتغير المناخ  األولاألفرقة العاملة جي  استنادا إلى مساهمات البيولو 

 مذكرات إدالمية  دسب الداجة.بهذه المذكرات  ويمكن استكمالالتقييم ال،امس. 
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 اإلجراء:
وتدديد أي  UNEP/CBD/SBSTTA/18/13ستددى الهيئة الفردية إلى النمر في المعلومات الواردة في الوثيقة  -21

 داجة.دسب ال  إجراء آ،ر
 تهاستعادو  النظام اإليكولوجي حفظ 4-9البند 

 معلومات أساسية:
التي ادتمدها مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي  3131-3100مل ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي تتش -20
جمي   وتفتتتدهور  في  ت،فيض كبير 3131  بدلول دام التي تتو،ىالبيولوجي  أهداف أيشي للتنوعدلى   01/3 المقررفي 

ئة دلى األقل من المناطق األرضية ومناطق افي الم 07 أيشي للتنوع البيولوجي(  ودفممن أهداف  2الهدف الموائل الطبيعية )
لة ومنصفة وممثلة إيكولوجيا افعطريقة دارة بئة من المناطق السادلية والبدرية  من ،الل نمم مافي الم 01المياه الدا،لية و

أيشي للتنوع من أهداف  00الهدف )لمناطق المدمية وتدابير الدفم الفعالة األ،رى القائمة دلى المنطقة ومترابطة جيدا من ا
(  يولوجيمن أهداف أيشي للتنوع الب 02الهدف )استعادة وصون النمم اإليكولوجية التي توفر ،دمات أساسية و البيولوجي(  

ئة دلى األقل من النمم اإليكولوجية المتدهورة  مما يسهم افي الم 02استعادة   تعزيز قدرة النمم اإليكولوجية دلى التدمللو 
 (.من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 02الهدف )تغير المناخ والتكيف معه ومكافدة التصدر آثار بالتالي في الت،فيف من 

المنممات ذات الصلة  وطلب إلى األمين و    األطراف والدكومات األ،رى00/02 المقررفي   ددا مؤتمر األطرافو  -23
(  وتقديم تقرير 2و 3 الفقرتاناستعادة النمام اإليكولوجي )دمليات بأنشطة معينة لددم البلدان في تنفيذ  االضطالعالتنفيذي 

طراف بشأن التقدم في هذه المسائل. وتشمل األنشطة بناء قبل االجتماع الثاني دشر لمؤتمر األيعقد إلى اجتماع للهيئة الفردية 
تطوير  دسب ومواصلة نترنت؛ تجمي  المعلومات  بما في ذلك من ،الل موق  دلى اإلو القدرات في شكل دلقات دمل؛ 

مؤتمر  مسل  في المقرر نفسه  و توضيح المصطلدات والتعاريف  والسعي إلى فرص التعاون. و ؛ واإلرشاداتاالقتضاء  األدوات 
 (.2و 2الداجة إلى تمويل لهذه األنشطة وددا الجهات الماندة وغيرها وفقا لذلك )الفقرتان باألطراف أيضا 

  طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي  بالتعاون م  المنممات ذات الصلة  مواصلة ددم 00/32 المقررفي و  -22
أيشي للتنوع من أهداف  00والتقدم ندو تدقيق الهدف المدمية  المتعلق بالمناطقتنفيذ ،طط دمل وطنية لبرنامج العمل 

البيولوجي واألهداف األ،رى ذات الصلة دلى الصعيد الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي. وتشمل هذه األنشطة تنميم دلقات 
قليمية بشأن اإلجراءات  التعلم و لبرنامج العمل؛  ذات األولوية المدددة في ،طط العمل الوطنيةالمشتركة دمل دون إقليمية وا 

دلى اإلنترنت بلغات م،تلفة ودلى مواضي  م،تلفة  وذلك  تدريبية دوراتوتنميم  ؛دمل لتدريب المدربين ودلقاتاإللكتروني؛ 
تادة  ؛باست،دام المدربين كموجهين رشادات تقنيةأدوات وا  المناطق المدمية تعميم   مثل اتقدملم تدقق المناطق التي  بشأن وا 

مواصلة وددم  ؛بناء القدرات ذات الصلة للمجتمعات األصلية والمدلية دفزو  ؛المناطق القائمة دلىتدابير الدفم  تعريفو 
للمجتمعات سجل المناطق المدفومة التابعة و  المدمية التابعة للمجتمعات األصلية والمدلية مناطقللالسجالت المدلية  تطوير

 عالمي لرصد دفم الطبيعة.المركز الاألصلية والمدلية التي يدتفم به 
 :وثائقال

 التنفيذي مذكرة أددها األمين سيكون معروضا أمام الهيئة الفرديةفي إطار هذا البند   -22
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/14 )دن األنشطة التي اضطلعت بها األطراف والدكومات األ،رى  تدتوي دلى تقرير مردلي

 ات.المقرر يذي استجابة لهذه ذات الصلة  واألمين التنفوالمبادرات والمنممات 
البيولوجي أيضا دلى معلومات ذات صلة بهذا وسيشتمل مشروع الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع  -22

 .البند من جدول األدمال
 اإلجراء:

وتدديد أي  UNEP/CBD/SBSTTA/18/14ستددى الهيئة الفردية إلى النمر في المعلومات الواردة في الوثيقة  -22
 داجة.دسب ال  إجراء آ،ر
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ويمكن أن تكون استنتاجات وتوصيات الهيئة الفردية بشأن هذا البند مفيدة أيضا دند نمر مؤتمر األطراف  في  -27
وتدقيق أهداف أيشي للتنوع  3131-3100اجتماده الثاني دشر  في ،طوات تعزيز تنفيذ ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .02و 02و 00و 2هداف البيولوجي  وال سيما األ
 الوقود الحيوي والتنوع البيولوجيبتعاريف المصطلحات الرئيسية المتصلة   5-9البند 

 معلومات أساسية:
كجزء من دمله الجاري ب،صوص  00/37 من المقرر 01الفقرة في طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي  -22

رى والمنممات ذات الصلة  وبالنمر إلى العمل الجاري  أن يجم     بالتعاون م  األطراف والدكومات األ،01/27المقرر 
  وأن 01/27و 9/3معلومات دن التعاريف المتعلقة بالمصطلدات الرئيسية ذات الصلة لتمكين األطراف من تنفيذ المقررين 

د قبل االجتماع الثاني دشر لمؤتمر يبلغ دن التقدم المدرز إلى اجتماع للهيئة الفردية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعق
 .األطراف

 :وثائقال
 التنفيذي مذكرة أددها األمين سيكون معروضا أمام الهيئة الفرديةفي إطار هذا البند   -29
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/15 )دن األنشطة التي اضطلعت بها األطراف والدكومات األ،رى  تدتوي دلى تقرير مردلي

 .المقررهذا استجابة لصلة  واألمين التنفيذي ذات الوالمبادرات والمنممات 
 اإلجراء:

وتدديد أي  UNEP/CBD/SBSTTA/18/15ستددى الهيئة الفردية إلى النمر في المعلومات الواردة في الوثيقة  -91
 .دسب الداجة  إجراءات أ،رى

  لمستدامةاالحياة البرية و لحوم الطرائد االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي: إدارة   6-9البند 
 معلومات أساسية:

تدديثات دورية دن ( 0  أن يقدم إلى الهيئة الفردية: )00/32 المقررفي   طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي -90
االست،دام المألوف المستدام  بشأن)ي( واألدكام المتصلة بها  2التقدم الذي أدرزه الفريق العامل الم،صص المعني بالمادة 

استنادا إلى تعليقات األطراف  تجميعي( تقرير 3(  و)9)الفقرة  لوجي من جانب المجتمعات األصلية والمدليةللتنوع البيو 
والمنممات المعنية  وم  المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمدلية  دن التقدم المدرز في اإلدارة المستدامة 

 نات األدغال واالست،دام المألوف المستدام  ودن المتطلبات المتعلقة ببناء القدراتللدياة البرية  و،صوصا إدارة أنواع لدوم ديوا
 (.02الفقرة )
 :وثائقال

التنفيذي  مذكرة أددها األمين سيكون معروضا أمام الهيئة الفرديةفي إطار هذا البند   -93
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/16 )طراف والدكومات األ،رى دن األنشطة التي اضطلعت بها األ تدتوي دلى تقرير مردلي

جراءات و   بما في ذلك المبادرات ذات الصلة  ذات الصلةوالمبادرات والمنممات  تجارب المجتمعات األصلية والمدلية  و ا 
 ألمين التنفيذي.التي يقوم بها ا فضال دن األنشطة ذات الصلة

 اإلجراء:
وتدديد أي  UNEP/CBD/SBSTTA/18/16قة ستددى الهيئة الفردية إلى النمر في المعلومات الواردة في الوثي -92

 داجة.دسب الإجراء آ،ر  
ويمكن أن تكون استنتاجات وتوصيات الهيئة الفردية بشأن هذا البند مفيدة أيضا دند نمر مؤتمر األطراف  في  -92

أيشي للتنوع  وتدقيق أهداف 3131-3100اجتماده الثاني دشر  في ،طوات تعزيز تنفيذ ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 .7الهدف البيولوجي  وال سيما 
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 الصحة والتنوع البيولوجي  7-9البند 
 معلومات أساسية:

تعزيز التعاون م  منممة ( مواصلة 0) 01/31من المقرر  07في الفقرة  األمين التنفيذي إلىمؤتمر األطراف طلب  -92
ز مراداة قضايا التنوع البيولوجي في البرامج وال،طط المنممات والمبادرات األ،رى ذات الصلة بغية تعزيو الصدة العالمية 

أفضل أوجه  3131-3100تدري الكيفية التي يمكن أن يقدم بها تنفيذ ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ( 3  )الصدية
يجيات الصدية الددم لجهود معالجة القضايا الصدية العالمية  وبالتالي تيسير النمر في التنوع البيولوجي ضمن االسترات

استكشاف طرق لسد الثغرات القائمة بين ( 2  )الوطنية تمشيا م  إدالن الصدة العالمي  وفي ددم األهداف اإلنمائية لأللفية
غير المناخ دلى التنوع العمل الجاري من أجل التصدي آلثار تغير المناخ دلى الصدة العامة والعمل من أجل التصدي آلثار ت

تعزيز التعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي ومنممة الصدة ب 00/2من المقرر  39في الفقرة تمر األطراف ردب مؤ و . البيولوجي
طلب وض  برنامج دمل مشترك م  منممة الصدة العالمية  و  ذات الصلة والمبادرات العالمية وغيرها من المنممات 

 3131-3100ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  رهاتوفالتي يمكن أن  مساهمةالاأل،رى ذات الصلة  لددم والمنممات 
 .لتدقيق أهداف الصدة البشرية

 :وثائقال
التنفيذي  مذكرة أددها األمين سيكون معروضا أمام الهيئة الفرديةفي إطار هذا البند   -92
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/17دن التقدم المدرز في تطوير برنامج العمل المشترك م  منممة الصدة الع ) .المية

صدة البين التنوع البيولوجي و بشأن الروابط المعرفة  استعراض لدالةمشروع الرسائل الرئيسية من "دلى تدتوي المذكرة أيضا وس
 منممة الصدة العالمية وغيرها من المنممات.المعنيين في "  الذي أدد بددم من ال،براء البشرية
 اإلجراء:

  وتدديد أي UNEP/CBD/SBSTTA/18/17علومات الواردة في الوثيقة ستددى الهيئة الفردية إلى النمر في الم -97
 داجة.دسب الإجراء آ،ر  

ويمكن أن تكون استنتاجات وتوصيات الهيئة الفردية بشأن هذا البند مفيدة أيضا دند نمر مؤتمر األطراف  في  -92
وتدقيق أهداف أيشي للتنوع  3131-3100ي اجتماده الثاني دشر  في ،طوات تعزيز تنفيذ ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوج

 .02هدف الالبيولوجي  وال سيما 

 مسائل أخرى  -11البند 
 .ذات صلة باالجتماعأ،رى إلى طرح أي مسائل في إطار هذا البند  سيددى المشاركون  -99

 اعتماد التقرير  -11البند 
  ت ددى الهيئة الفردية إلى ةالمتبع للممارسة في إطار هذا البند  ستنمر الهيئة الفردية في تقريرها وتعتمده. ووفقا -011

 .التر،يص للمقرر بإدداد التقرير ال،تامي بعد االجتماع  مستعينا في ذلك بتوجيهات الرئيس  ومساددة األمانة
 اختتام االجتماع  -12البند 

بعد  الواددةلوجية في السادة دشر للهيئة الفردية للمشورة العلمية والتقنية والتكنو  الثامنمن المقرر ا،تتام االجتماع  -010
 .3102 يونيه/دزيران 32 السبتمهر 
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 المرفق األول
 

 (3102 /حزيرانيونيه 32-32، مونتلايرتنظيم العمل المقترح لالجتماع الثامن عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية )
 

 02:11 إلى الساعة 01:11 من الساعة 02:11 إلى الساعة 01:11من الساعة  
 32االثنين، 

/حزيران، يونيه
3102 

 

 افتتاح االجتماع. -0
 .التنظيمية الشؤون -3

 انت،اب أدضاء المكتب. 2-1
 تنميم العمل.و  إقرار جدول األدمال 2-2

استعراض منتصف المدة : التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي -2
 **.لبيولوجيأهداف أيشي للتنوع ا تحقيقللتقدم المحرز نحو 

استعراض مشروع الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات  3-1
 .العالمية للتنوع البيولوجي

استعراض تنفيذ االستراتيجية العالمية لدفم النباتات  3-2
2111-2121. 

 تاب  -3
المنبر الحكومي الدولي للسياسات والعلوم في مجال التنوع البيولوجي  -2

 .وخدمات النظم اإليكولوجية
العقبات التي صودفت في تنفيذ الخيارات المحددة : التدابير الحافزة -7

إلزالة الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو التخلص منها تدريجيا أو 
 إصالحها

 الوقت( سمحإذا ) النظر في القضايا الجارية -9
 

 32الثالثاء، 
/حزيران، يونيه

3102 
 

 :**الساحليو  التنوع البيولوجي البحري -2
 ؛المناطق البدرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 4-1
معالجة آثار الضوضاء تدت الماء دلى التنوع  4-2

 ؛والسادلي البيولوجي البدري
معالجة آثار الدطام البدري دلى التنوع البيولوجي  4-3

 ؛والسادلي البدري
استعراض منهجي آلثار تدمض المديطات ومقترح  4-4
 ؛دددة بشأن ابيضاض المرجانتدديث ،طة العمل المل
دوات وتنمية القدرات  بما في ذلك الت،طيط تطوير األ 4-5

 .المكاني البدري ومبادرات التدريب

 تاب  -4
 القضايا الجديدة والناشئة: البيولوجيا التركيبية. -6
 )إذا سمح الوقت( النظر في القضايا الجارية -9
 
 

 31األربعاء، 
/حزيران، يونيه

3102 
 

 **:نواع الغريبة الغازيةاأل  -1
إدارة الم،اطر المرتبطة بإد،ال األنواع الغريبة  -5-1

كديوانات أليفة  وكأنواع ألدواض الكائنات المائية وألدواض 
 الكائنات األرضية  وكطعم دي وأغذية دية

 :في القضايا الجارية النظر -9
إدماج دفم التنوع البيولوجي واست،دامه المستدام في أنشطة  9-1

 ؛الت،فيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه
تطبيق الضمانات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي فيما يتعلق  9-2

                                                           
 يمكن تنميم دروض و/أو دلقات نقاش لتقديم هذه البنود. **



UNEP/CBD/SBSTTA/18/1/Add.1 
Page 17 

 02:11 إلى الساعة 01:11 من الساعة 02:11 إلى الساعة 01:11من الساعة  
استعراض العمل بشأن األنواع الغريبة الغازية وادتبارات  5-2

 للعمل في المستقبل
 

 
 

بالنه ج السياساتية والدوافز اإليجابية المتعلقة ب،فض االنبعاثات 
دارتها الناجمة دن إزا لة الغابات وتدهورها ودور دفم الغابات وا 

 ؛المستدامة وتعزيز م،زون الكربون في الغابات في البلدان النامية
 الهندسة الجيولوجية المتعلقة بالمناخ؛ 9-3
 ؛استعادة النمام اإليكولوجي ودفمه 9-4
تعاريف المصطلدات الرئيسية المتصلة بالوقود الديوي والتنوع  9-5

 ؛البيولوجي
الدياة و لدوم الطرائد االست،دام المستدام للتنوع البيولوجي: إدارة  9-6

 ؛البرية المستدامة
 الصدة والتنوع البيولوجي. 9-7

 36الخميس، 
/حزيران، يونيه

3102 

 القضايا العالقة  القضايا العالقة

 37الجمعة، 
/حزيران، يونيه

3102 

 القضايا العالقة القضايا العالقة

 32السبت، 
/حزيران، ونيهي

3102 

 مسائل أخرى.  -11
 اعتماد التقرير.  -11
 اختتام االجتماع.  -12
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 المرفق الثاني

 وثائق العمل
 

بند جدول  عنوان العمل رمزال
 األعمال

UNEP/CBD/SBSTTA/18/1 3 جدول األدمال المؤقت 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/1/Add.1 3 شروح جدول األدمال المؤقت 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/2  لطبعة الرابعة من نشرة لالرسائل الرئيسية و التنفيذي  الموجزمشروع
 التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

2-0 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/3  التقدم المدرز في تدقيق أهداف االستراتيجية العالمية لدفم
 3131-3100النباتات 

2-3 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/4 المناطق  تفي بمعاييرالمناطق التي  تقرير مردلي دن وصف
 بيولوجيا وأ المهمة إيكولوجياالبدرية 

2-0 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/4/Add.1  تفي بمعاييرمشروع تقارير موجزة دن وصف المناطق التي 
 بيولوجيا وأ المهمة إيكولوجياالبدرية المناطق 

 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/5 طام البدري دلى التنوع معالجة آثار الضوضاء تدت الماء والد
 والسادلي البيولوجي البدري

 2-2و 2-3

UNEP/CBD/SBSTTA/18/6  تدديث ،طة لاستعراض منهجي آلثار تدمض المديطات ومقترح
 العمل المدددة بشأن ابيضاض المرجان

2-2 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/7 دوات وتنمية القدرات  بما في ذلك الت،طيط المكاني تطوير األ
 مبادرات التدريبالبدري و 

2-2 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/8   إدارة الم،اطر المرتبطة بإد،ال األنواع الغريبة كديوانات أليفة
وكأنواع ألدواض الكائنات المائية وألدواض الكائنات األرضية  

 وكطعم دي وأغذية دية

2-0 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/9 ارات للعمل في استعراض العمل بشأن األنواع الغريبة الغازية وادتب
 المستقبل

2-3 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/10 2 القضايا الجديدة والناشئة: البيولوجيا التركيبية 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/11  :العقبات التي صودفت في تنفيذ ال،يارات المدددة التدابير الدافزة
منها تدريجيا  أو الت،لصإلزالة الدوافز الضارة بالتنوع البيولوجي 

 هاأو إصالد

7 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/12  المنبر الدكومي الدولي للسياسات والعلوم في مجال التنوع
 البيولوجي و،دمات النمم اإليكولوجية

8 
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بند جدول  عنوان العمل رمزال
 األعمال

UNEP/CBD/SBSTTA/18/13  القضايا الجاريةتقرير دن: 
إدماج دفم التنوع البيولوجي واست،دامه المستدام في أنشطة 

 ؛يف معهالت،فيف من آثار تغير المناخ والتك
تطبيق الضمانات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي فيما يتعلق بالنه ج 
السياساتية والدوافز اإليجابية المتعلقة ب،فض االنبعاثات الناجمة 
دارتها المستدامة  دن إزالة الغابات وتدهورها ودور دفم الغابات وا 

 ؛وتعزيز م،زون الكربون في الغابات في البلدان النامية
 لجيولوجية المتعلقة بالمناخالهندسة ا

 

9-0 

 

9-3 

 

 

 

9-2 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/14  القضايا الجاريةتقرير دن: 
 واستعادته النمام اإليكولوجي دفم

9-2 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/15  القضايا الجاريةتقرير دن: 
الوقود الديوي والتنوع بات الرئيسية المتعلقة لمصطلداتعاريف 
 البيولوجي

9-2 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/16  القضايا الجاريةتقرير دن: 
الدياة و لدوم الطرائد االست،دام المستدام للتنوع البيولوجي: إدارة 

 البرية المستدامة 

9-2 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/17  القضايا الجاريةتقرير دن: 
 البيولوجيالصدة والتنوع 

9-7 

------ 

 
 
 


