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  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

   عشرالثالثاالجتماع 
 ٢٠٠٨شباط / فبراير٢٢-١٨ ،روما، منظمة األغذية والزراعة

  * من جدول األعمال المؤقت ٥البند 
  

 مشروعا جدولي األعمال المؤقتين لالجتماعين الرابع عشر والخامس عشر 

  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية للهيئة الفرعية

  مذكرة من األمين التنفيذي

الهيئة :اختصارا( تشمل مشاريع جداول أعمال الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية   -١
  :ئات من البنود هيثالثة ف) الفرعية

  األمور التنظيمية  )أ(

  القضايا الجوهرية  )ب(

  .األمور الختامية  )ج(
  
ضير لالجتماع حالت" (األمور الختامية"وبند ) افتتاح االجتماع وتنظيم أعماله" (األمور التنظيمية" بند  -٢

على  يمثالن بندين ثابتين) واعتماد التقرير، واختتام االجتماع للهيئة الفرعية،) الواحد أو األكثر(الالحق 
 .ويضاف اليهما حسب االقتضاء بند عن تنفيذ برامج عمل االتفاقية. جداول أعمال الهيئة الفرعية

) ٢(بنود لالستعراض المتعمق و ) ١(فهي تقسم عادة بطريقة مرنة الى " القضايا الجوهرية"أما   -٣
ألعمال تلبية لمقررات مؤتمر الألطراف ، عمال المسائل العلمية والتقنية األخرى التي توضع على جداول ا

   . من االتفاقية٢٥دة ابالم

بدون المساس بالمقررات التي سيتخذها مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع، أعدت هذه المذكرة   -٤
لبيان قائمة القضايا الجوهرية التي حددتها المقررات التي أصدرها مؤتمر األطراف في السابق والتي قد 

  ٢٠١٠ على نظر الهيئة الفرعية قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف المعتزم عقده في سنة تعرض
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  بنود لالستعراض المتعمق

ا بتعمق في اجتماعيها الرابع ينبغي اختيار البنود التي قد ترغب الهيئة الفرعية في دراسته  -٥
 عشر من بين البنود التي سيستعرضها بتعمق االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، والتي ورد والخامس عشر

  :، وهي/٨ وفي مرفق المقرر ٧/٣١ذكرها في المقرر 

  المناطق المحمية  )أ(  
  المياه الداخلية  )ب(  
    التنوع البيولوجي للجبال  )ج(  
  التنوع البيولوجي البحري والساحلي  )د(  
  ستداماالستخدام الم  )ه(  
  تغير المناخ  )و(  

 أن تدرس في – عند تحضير المشورة التي ستقدمها الى مؤتمر األطراف –قد ترغب الهيئة الفرعية   -٦
ثة بنود من البنود الستة أعاله التي تستحق االستعراض الكل اجتماع تعقده  قبل االجتماع العاشر لألطراف ث

بأن تدرس الهيئة الفرعية مسألة التنوع  ٨/١٤لمقرر  قد أوصى في االمتعمق، علما بأن مؤتمر األطراف
للجبال في اجتماعها الرابع عشر، وأن تدرس مسألة التنوع ابيولوجي البحري والساحلي في  البيولوجي

  .اجتماعها الخامس عشر

  المسائل العلمية والتقنية األخرى

 بشأن االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات أن ٦/٩  من المقرر٨قرر مؤتمر األطراف في الفقرة    - ٧
يستعرض في اجتماعيه الثامن والعاشر التقدم المحرز في بلوغ األهداف العالمية، وأن يقم مشورة اضافية في 
ضوء هذين االستعراضين، بما في ذلك تنقيح األهداف حسب االقتضاءز ولذلك قد ترغب الهيئة الفرعية في 

    .أن هذه االستراتيجية العالمية في اجتماعها الرابع عشر أو الخامس عشراعداد مشورتها بش

 أوصى الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية باعداد مسودة حسب االمكان للطبعة الثالثة   - ٨
  فاذا.لكي تستعرضها الهيئة الفرعية في اجتماعها الرابع عشر" النظرة العالمية الى التنوع البيولوجي"من 

 على هذه التوصية ألصبح مطلوبا من الهيئة الفرعية أن تضيف ؤتمر األطراف  في اجتماعه التاسعوافق م
الى جدول أعمال اجتماعها الرابع عشر بندا محددا الستعراض مسودة تلك الطبعة الثالثة التي ستشمل تقييما 

التقدم المحرز في تنفيذ برامج العمل وبلوغ هدف لمدى تنفيذ االتفاقية وخطتها االستراتيجية، بما في ذلك تقييم 
  . وغيره من األهداف٢٠١٠التنوع البيولوجي لسنة 

 ل على الحاجة الى تقليل عدد بنود جداو٨/١٠ من المقرر ١٤شدد مؤتمر األطراف في الفقرة   -٩
 بما ض المتعمقأعمال اجتماعات الهيئة الفرعية، ولذلك يرجى من الهيئة الفرعية أن تدرس بنود االستعرا

فيها استعراض التقدم المحرز في بلوغ أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات وبلوغ هدف التنوع 
". النظرة العالمية الى التنوع البيولوجي"ة الثالثة من ع، وذلك عند نظرها في الطب٢٠١٠البيولوجي لسنة 

ى، وتتمكن الهيئة الفرعية في الوقت ذاته من وبذلك يظل عدد بنود جدول أعمالها محصورا في حده األدن
دراسة جميع لقضايا الجوهرية المطروحة على جدول أعمال اللجنة الجامعة، وتتفادى انشاء أفرقة عاملة 

شخص واحد لمناقشة جميع بنود للدورات، وتوفر تكاليف الترجمة الفورية، وتتيح أمام كل وفد أن يتألف من 
  . )٧الفقرة  UNEP/CBD/SBSSTA/12/Bureau/1/2تقرير المكتب رانظ(األعمال جدول األعمال 
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