
األمم المتحدة محايدة مناخيـا،   لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمة 
  .نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية إحضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .بع عدد محدود من هذه الوثيقةطُ

  

  الھيئة الفرعية للمشورة العلمية 
  والتقنية والتكنولوجية

  الرابع عشر ا�جتماع
  2010أيار /مايو 21-10نيروبي، 

  الفريق العامل الثاني
  من جدول ا�عمال 6البند 

  الفريق العامل الثاني مشروع تقرير

، 2010أيار /مايو 10حسبما قررت الهيئة الفرعية في جلستها العامة األولى من االجتماع في   -1
هيزيكيو بينيتيز السيد و) النمسا(ماير رغابريال أوبيلسيدة مشاركة لرئاسة بعقد الفريق العامل الثاني جلسة 

؛ )تعمق لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحميةاالستعراض الم( 4-1-3للنظر في البنود ) المكسيك(
 6-1-3؛ و)االستعراض المتعمق لتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ( 5-1-3و
وتطبيق ) االستخدام المستدام(من االتفاقية  10االستعراض المتعمق لتنفيذ برنامج العمل بشأن المادة (

النظر في الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية ( 2-3؛ و)ا اإلرشاديةمبادئ أديس أبابا وخطوطه
اقتراحات إلجراء تحديث موحد لإلستراتيجية العالمية ( 3-3؛ و)للتنوع البيولوجي، ورسائلها وآثارها

بحث الغايات واألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية، وما يرتبط بها من ( 4-3؛ )لحفظ النباتات
المبادرة العالمية ( 5-4؛ و)2010ات، والنظر في التعديالت المحتمل إدخالها عليها للفترة بعد عام مؤشر

 6- 4و؛ )النتائج والدروس المستفادة من تقييمات االحتياجات اإلقليمية وتحديد األولويات: للتصنيف
لف المناطق بشـأن تحديد حاالت الممارسات الجيدة من مخت): من االتفاقية 11المادة (التدابير الحافزة (

  ). التدابير الحافزة الضارة وإزالتها أو التخفيف من حدتها، وتشجيع التدابير الحافزة اإليجابية

واعتمد تقريره في جلسته . 2010أيار /مايو 20إلى  10من  جلسة 17وعقد الفريق العامل   -2
 .2010أيار /مايو 20، المنعقدة في السابعة عشرة

واإلبالغ عنه  2010ا العلمية والتقنية ذات الصلة بتنفيذ هدف عام القضاي  -3البند 

  ومتابعته

  العمل بشأناستعراضات متعمقة لتنفيذ   1-3البند 

  المناطق المحمية    3-1-4
 11المنعقدة في  ،من جدول األعمال في جلسته الثالثة 4-1-3تناول الفريق العامل الثاني البند   -3

ولدى نظره في هذا البند، كان معروضا أمام ). النمسا(ماير ريدة غابريال أوبرئاسة السيب 2010أيار /مايو
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الفريق العامل االستعراض المتعمق لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية 
)UNEP/CBD/SBSTTA/14/5(  فضال عن الوثائق اإلعالمية)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/19 24و 

  .)27و 25و

األرجنتين وأستراليا وبلجيكا وبوتسوانا والبرازيل وبوروندي وكندا والصين  ممثلوببيانات  ىوأدل  -4
ألبانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا والجبل األسود  باسموكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا 

و وجمهورية الكونغو الديمقراطية والدانمرك وإكوادور وفنلندا وفرنسا وألمانيا وغينيا بيساوصربيا 
وهايتي وهنغاريا والهند وإندونيسيا واليابان وكينيا وليبريا ومدغشقر ومالوي والمكسيك وهولندا 
ونيوزيلندا والنيجر والنرويج وبيرو والسنغال وسانت لوسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا 

  . وأوغندا

تحديث للبيانات الواردة ديم أصبحت اآلن في موقف يسمح لها بتقوقال ممثل الصين إن الصين    -5
برنامج العمل بشأن المناطق المحمية تنفيذ من االستعراض المتعمق ل 3و 2في الجدولين 

)UNEP/CBD/SBSTTA/14/5 ( مليون  147منطقة محمية تغطي مساحة  2 541 احالي هناك أنبوأفاد
  .درجة أكبر من التنفيذ لخطط إدارة المناطق المحميةهناك وهكتار 

 ،الرابعةمن جدول األعمال في جلسته  4-1-3تأنف الفريق العامل الثاني النظر في البند واس  -6
  .2010أيار /مايو 11المنعقدة في 

  .اإلسالمية إيران ةجمهوريممثال إثيوبيا و ينوأدلى ببيان  -7

ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة واتفاقية  بامجلس أوروممثلو وأدلى ببيانات أيضا   -8
رامسار المتعلقة باألراضي الرطبة واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ومنظمة حفظ 

باسم منظمة الحفظ (ومنظمة كالبافريكش  الطبيعة والشبكة المدنية التفاقية التنوع البيولوجي في اليابان
الشعبة اإلستراتيجية التابعة و ،واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ،وغرين بيسالدولية، 

اللجنة المعنية بالسياسات البيئية االقتصادية واالجتماعية -للجنة العالمية المعنية بالمناطق المحمية
)WCPA-CEESP ( والمعنية بالحوكمة والمساواة وسبل العيش فيما يتعلق بالمناطق المحمية)TILCEPA( ،

المحامون من أجل (ومنظمة العدالة الطبيعية  ،)ICSF( والجمعية الدولية لدعم عمال صيد األسماك
لشعوب األصلية الدولي لمنتدى الوالمنظمة الدولية لحياة الطيور و) EOCROPA، و)المجتمعات والبيئة

  .المعني بالتنوع البيولوجي والتحالف العالمي من أجل الشعوب األصلية المتنقلة

جلسة الة أنها ستعد مشروع نص للنظر فيه خالل المناقشة، أعلنت الرئيسة المشاركفي أعقاب و  -9
  .للفريق العامل التالية

مشروع التوصية الفريق العامل  ، تناول2010أيار /مايو 13وفي جلسته السابعة، المنعقدة في   -10
  .)UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG.2/CRP.3(المقدم من الرئيسين المشاركين 
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والبرازيل وبوتسوانا وبوروندي وكندا والصين وكولومبيا  وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا وبلجيكا  -11
وكوستاريكا والدانمرك وإكوادور وإثيوبيا وألمانيا واليابان وهايتي ومالوي والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو 

  .نس وزامبياووجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وت

 13، المنعقدة في الثامنةلسته في ج مشروع التوصيةالفريق العامل الثاني النظر في  واستأنف  -12
  .2010أيار /مايو

وأدلى ببيانات ممثلو بلجيكا والبرازيل وبوروندي وكندا وكوستاريكا وإكوادور والدانمرك والهند   -13
ونيوزيلندا والنيجر والنرويج وبيرو والبرتغال والسنغال وإسبانيا والمكسيك وكينيا وألمانيا ومالوي 
  .تركيا وأوغندا وزامبياوالسويد وتنزانيا وتونس و

 14، المنعقدة في العاشرةفي جلسته  مشروع التوصيةالفريق العامل الثاني النظر في  واستأنف  -14
  .2010أيار /مايو

وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين وبلجيكا وبوتسوانا والبرازيل وكندا والصين وكولومبيا   -15
يا ونيوزيلندا والنرويج وجمهورية إيران اإلسالمية وألمانيا وكوستاريكا وإكوادور وإثيوبيا واليابان وليبر

  .ومالوي وبيرو والسنغال والسويد وسويسرا وتونس والمملكة المتحدة وزامبيا
  .المعني بالتنوع البيولوجياألصلية المنتدى الدولي للشعوب  يممثلأحد وأدلى ببيان أيضا   -16

إلى الجلسة  ،مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفوياعلى إحالة بعد ذلك الفريق العامل  ووافق  -17
  .UNEP/CBD/SBSTTA/L.5العامة بوصفه مشروع التوصية 

  التنوع البيولوجي وتغير المناخ    3-1-5

 10المنعقدة في  ،من جدول األعمال في جلسته األولى 5-1-3تناول الفريق العامل الثاني البند   -18
ولدى نظره في هذا البند، كان معروضا أمام الفريق . تيزييكيو بينرئاسة السيد هيزب، 2010أيار /مايو

االستعراض المتعمق لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ العامل 
)UNEP/CBD/SBSTTA/14/6( إدماج آثار تغير المناخ وأنشطة ؛ ومذكرة أعدها األمين التنفيذي بشأن

تنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة ال االستجابة في برنامج العمل بشأن
)UNEP/CBD/SBSTTA/14/6/Add.1( عناصر مقترحة لبرنامج العمل المشترك بين اتفاقيات ريو و؛

 ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/14/6/Add.2( الثالث بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور األراضي
ن المخصص بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتقرير االجتماع الثاني لفريق الخبراء التقنيي

)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/21( من األطراف بشأن طرق إدماج اعتبارات المقدمة ؛ وتجميع لآلراء
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/22/INF/22(التنوع البيولوجي في األنشطة المتعلقة بتغير المناخ 

 تولياالتفاقية وقالت إن . طارية بشأن تغير المناخوأدلت ببيان ممثلة اتفاقية األمم المتحدة اإل  -19
بين تغير المناخ  والصالت الروابطأهمية كبيرة للعمل المشترك مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وتدرك 

التصدي لفقدان التنوع البيولوجي  تساهم في محاولةوأضافت أنها على استعداد أن . والتنوع البيولوجي
  .لمزيد من التنسيق مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي واستكشاف إمكانيات
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األرجنتين والبرازيل والصين وكوبا وفنلندا وألمانيا وغانا : وأدلى ببيانات ممثلو األطراف التالية  -20
والهند وجمهورية إيران اإلسالمية واليابان والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا وإسبانيا والسويد وسويسرا 

  .وتايلند

 ،من جدول األعمال في جلسته الثانية 5-1-3واستأنف الفريق العامل الثاني النظر في البند   -21
  .أيار/مايو 10يوم اإلثنين المنعقدة 

وأدلى ببيانات ممثلو بلجيكا وكندا وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا والنيجر   -22
  .والنرويج والسنغال

والمنتدى الدولي والمنظمة الدولية للتنوع البيولوجي  امجلس أوروبممثلو  وأدلى ببيانات أيضا  -23
والتحالف ) Gaia( غاياومؤسسة  Exoconusمنظمة وباسم  المعني بالتنوع البيولوجيلشعوب األصلية ل

والتكنولوجيا والتركيز بالتحات مجموعة المعنية الوالعالمي المعني بالغابات واتحاد العلماء األلمان 
)ETC(.  

) ألمانيا(يترأسه السيد هورست كوم أصدقاء الرئيس من فريق ووافق الفريق العامل على إنشاء   -24
ودعيت كوبا وسويسرا واألرجنتين والبرازيل واليابان  ،لمعالجة القضايا المتعلقة بإزالة الغابات وتدهورها

وعلى  .هذا الفريقإلى نضمام والمكسيك وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا والنرويج إلى اال
المناقشات التي جرت في الجلسة األولى وعمل فريق أصدقاء الرئيس، تقرر عرض نص الرئيس  أساس

الذي يتضمن مشروع توصية منقح في جلسة تالية للفريق العامل كيما ينظر فيه عقب النظر في جميع 
  .لفريق العامل الثانيا المحددة كيما يتناولهاالتي أعدت قبل الدورة لبنود جدول األعمال األخرى الوثائق 

 ،الخامسةمن جدول األعمال في جلسته  5-1-3واستأنف الفريق العامل الثاني النظر في البند   -25
  .2010أيار /مايو 12المنعقدة في 

ن وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين وأستراليا وبنغالديش وبلجيكا وبوتسوانا والبرازيل وكندا والصي  -26
أصدقاء  باسم(وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكوبا والدانمرك وإثيوبيا وفنلندا وغانا وألمانيا 

وهايتي والهند وإيران وليبريا والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج وبيرو وإسبانيا وجنوب أفريقيا  )الرئيس
  .والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة

  .اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ يممثلأحد أيضا  اتببيان ىوأدل  -27

 ،السادسةمن جدول األعمال في جلسته  5-1-3واستأنف الفريق العامل الثاني النظر في البند   -28
مشروع توصية مقدم من الرئيسين المشاركين للنظر في  2010أيار /مايو 12المنعقدة في 

)UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG.1/CRP.1(.  

 دلى ببيانات ممثلو األرجنتين وأستراليا وبلجيكا وبوتسوانا والبرازيل وكندا والصين وكولومبياوأ  -29
إيران جمهورية والهند ووغانا وإثيوبيا وفنلندا وألمانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والدانمرك وكوبا 

 وإسبانيا وجنوب أفريقيالبين والفونيوزيلندا والنرويج وهولندا وليبريا والمكسيك اإلسالمية واليابان 
  .والواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدةوتونس والسويد وسويسرا 
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  .Ecoropaأيضا ممثال اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ و ينوأدلى ببيان  -30

صال السيد أوليه وترأس فريق االت. واتفق على إنشاء فريق اتصال لمواصلة مناقشة هذه القضية  -31
حتى الساعة  19:00أيار من الساعة /مايو 12فريق االتصال جلسة في  دوعق). كندا(هيندريكسون 

22:00.  

في  ،التاسعةمن جدول األعمال في جلسته  5-1-3واستأنف الفريق العامل الثاني النظر في البند   -32
  .)UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG.1/CRP.1/Rev.1(لرئيس منقح لالستعراض نص  2010أيار /مايو 13

وكوبا وإكوادور  وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا والصين وكولومبيا  -33
وسويسرا والمملكة وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبيرو والفلبين والبرتغال وألمانيا والهند والنرويج وفرنسا 
  .المتحدة

وماريا ) فنلندا(مشترك ترأسه بالتشارك هيكي تويفونين  وقرر الرئيس إنشاء فريق صياغة  -34
 15:00حتى الساعة  13:00أيار من الساعة /مايو 13في  تينوعقد الفريق جلس) جنوب أفريقيا(إمبنغاشي 

لمناقشة البنود المتعلقة بخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة  19:30حتى الساعة  18:00ومن الساعة 
  .دسة الجيولوجيةالغابات وتدورها والهن

 دوعق) بلجيكا(ترأسه إينس فيرلي توأنشأ الرئيس المشارك أيضا فريقا من أصدقاء الرئيس   -35
لمناقشة البنود المتعلقة ببرنامج العمل  18:00إلى  16:30أيار من الساعة /مايو 13الفريق جلسة في 
  .المشترك المقترح

ترجمة فورية توفير كفريق اتصال مع  5-1-3د واستأنف الفريق العامل الثاني النظر في البن  -36
للرئيس للنظر في نص منقح ثان  2010أيار /مايو 14في كاملة 

)UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG.1/CRP.1/Rev.2(.  

والدانمرك وإثيوبيا وكندا والصين وكوستاريكا وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا وبلجيكا والبرازيل   -37
  .والمملكة المتحدةوإسبانيا والنرويج ران اإلسالمية والمكسيك وجمهورية إيوالهند وألمانيا 

  .وقرر الرئيس المشارك إحالة النص من فريق االتصال إلى الفريق العامل كيما ينظر فيه فورا  -38

الحادية من جدول األعمال في جلسته  5-1-3واستأنف الفريق العامل الثاني النظر في البند   -39
  .2010أيار /مايو 14المنعقدة في  ،عشرة

ومالي وألمانيا وكوت ديفوار  وأدلى ببيانات ممثلو بلجيكا والبرازيل والصين وكولومبيا  -40
  .زامبياوسويسرا وونيوزيلندا والنرويج وإسبانيا 

إلى الجلسة  ،على إحالة مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفويابعد ذلك الفريق العامل  ووافق  -41
  .UNEP/CBD/SBSTTA/14/L.9التوصية العامة بوصفه مشروع 
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وتطبيق مبادئ  )االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي(من االتفاقية  10المادة   3-1-6
  أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية

 10المنعقدة في  ،الثانيةمن جدول األعمال في جلسته  6-1-3تناول الفريق العامل الثاني البند   -42
ولدى نظره في هذا البند، كان معروضا أمام الفريق . تيزيالسيد هيزيكيو بينرئاسة ب، 2010أيار /مايو

وتطبيق مبادئ أديس أبابا  )االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي(من االتفاقية  10استعراض تنفيذ المادة 
  .)UNEP/CBD/SBSTTA/14/7( وخطوطها اإلرشادية

وألمانيا وفرنسا وكندا والصين وفنلندا وكمبوديا رازيل وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا وبلجيكا والب  -43
 .وتنزانياوسويسرا وإسبانيا ونيوزيلندا والنرويج وهولندا والمكسيك وكينيا ومالوي اليابان ووالهند وغانا 
الرئيس المشارك فريقا من أصدقاء الرئيس مفتوح العضوية لمناقشة مشروع اختصاصات فريق  أوأنش

لمخصص المقترح المعني باالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، وطلب من الفريق أن الخبراء التقنيين ا
  .يقدم تقريرا إليه في نهاية اليوم

  .وأدلى ببيان أيضا ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي  -44

 ،السابعةعمال في جلسته من جدول األ 6-1-3واستأنف الفريق العامل الثاني النظر في البند   -45
) UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG.2/CRP.2(ونظر الفريق في نص الرئيس  2010أيار /مايو 13المنعقدة في 

الذي يتضمن مشروع توصية منقح عمم كورقة غرفة اجتماع، بما في ذلك نتائج فريق أصدقاء الرئيس 
يس فريقا أخر من أفرقة أصدقاء وأنشأ الرئ .المعني باختصاصات فريق الخبراء التقنيين المخصص

لمواصلة المناقشات غير الرسمية بشأن البنود المتعلقة بمبادرة  )غانا( أوتنغ يبواه الرئيس يترأسه الفريد
  .ساتوياما

وغانا وكندا والصين وفنلندا وألمانيا وكمبوديا وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا وبلجيكا والبرازيل   -46
والمملكة وسويسرا وجنوب أفريقيا والنرويج والنيجر والمكسيك ونيوزيلندا يبريا ولوإندونيسيا واليابان 

  .المتحدة

  .المعني بالتنوع البيولوجياألصلية المنتدى الدولي للشعوب  يممثلأحد وأدلى ببيان أيضا   -47

 ،التاسعةمن جدول األعمال في جلسته  6-1-3واستأنف الفريق العامل الثاني النظر في البند   -48
مجموعة من البلدان، بما فيها اليابان ونيوزيلندا المشارك ا الرئيس عود .2010أيار /مايو 13المنعقدة في 

قبل تناول  ساتوياماوأستراليا ومالوي وغانا ونيبال إلى مواصلة المناقشات غير الرسمية المتعلقة بمبادرة 
  .قشة الفريق العامل في الجلسة العامةنتائج منا

على إحالة مشروع التوصية، بصيغته المعدلة بعد ذلك الفريق العامل  وافقاألساس،  وعلى هذه  -49
  .UNEP/CBD/SBSTTA/14/L.4إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع التوصية  ،شفويا
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النظر في الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي،   2-3البند 
  اورسائلها وآثاره

المنعقدة في  ،عشرة الحاديةمن جدول األعمال في جلسته  2-3العامل الثاني البند  تناول الفريق  -50
موجز ولدى نظره في هذا البند، كان معروضا أمام الفريق . تيزيرئاسة هيزيكيو بينب 2010أيار /مايو 17

 اآلثار لتنفيذ االتفاقية في المستقبل: للطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي
)UNEP/CBD/SBSTTA/14/8(.  

واقترح ممثل سويسرا أن يعد األمين تجميعا للطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية بشأن   -51
  .إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة وأن يرسلهالتنوع البيولوجي 

توافر الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية بشأن والحظ عدد من األطراف مع التقدير البالغ   -52
  .التنوع البيولوجي في وقت واحد بجميع اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة

األرجنتين وبلجيكا وبوتسوانا والبرازيل وكندا والصين وفنلندا وفرنسا ممثلو أيضا وأدلى ببيانات   -53
  .ين وإسبانيا وسويسرا وتايلند والمملكة المتحدةوالهند واليابان وماليزيا وهولندا والفلب

األغذية والزراعة لألمم المتحدة وشعبة برنامج األمم المتحدة  ةمنظم أيضا ممثال ينوأدلى ببيان  -54
  .للبيئة المعنية باإلنذار المبكر والتقييمات

البيولوجي وبرنامج كذلك ممثال المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع  انينوأدلى ببي  -55
Diversitas.  

لرئيس ينعكس فيه التعليقات الواردة من المشاركين لنص  انالمشارك انواتفق على أن يعد الرئيس  -56
  .التاليةكيما ينظر فيه الفريق العامل في جلسته 

، من جدول األعمال في جلسته الثالثة عشرة 2-3وأستأنف الفريق العامل الثاني النظر في البند   -57
ولدى نظره في هذا البند، ). المكسيك(، برئاسة السيد هيزيكيو بينيتيز 2010أيار /مايو 18المنعقدة في 

كان معروضا أمام الفريق العامل مشروع التوصية المقدم من الرئيسين المشاركين للفريق العامل الثاني 
)UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG.2/CRP.5.(  

بيا مين وبلجيكا والبوسنة والهرسك والبرازيل وكندا والصين وكولواألرجنت :وأدلى ببيانات ممثلو  -58
  .وكوبا وفرنسا وألمانيا والهند وليبريا ومالوي ونيوزيلندا والفلبين وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة

إلى الجلسة العامة  ،الفريق العامل على إحالة مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفويا ووافق  -59
  .UNEP/CBD/SBSTTA/14/L.10شروع التوصية بوصفه م

  العالمية لحفظ النباتات لإلستراتيجيةاقتراحات إلجراء تحديث موحد   3-3البند 

من االجتماع،  عشرة الثانية ةجلسالمن جدول األعمال في  3-3تناول الفريق العامل الثاني البند   -60
ولدى نظره في هذا البند، كان  .)المكسيك(ز أيار برئاسة السيد هيزيكيو بينيتي/مايو 17المنعقدة في 

 العالمية لحفظ النبات لإلستراتيجيةاقتراحات إلجراء تحديث موحد مذكرة بشأن  معروضا أمام الفريق
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)UNEP/CBD/SBSTTA/14/9(  وكوثائق إعالمية مذكرة بشأن التقدم في تنفيذ اإلستراتيجية العالمية لحفظ
، وتقرير حلقة )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/16( 2010بعد عام النباتات وإعداد تحديث موحد لما 

لحفظ النباتات  ةلألمريكيتين بشأن اإلستراتيجية العالمي ةالعمل اإلقليمي
)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/17 ( وتقرير حلقة العمل اإلقليمية ألفريقيا بشأن اإلستراتيجية العالمية

  .)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/18(لحفظ النباتات 

وهنغاريا األرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا ممثلو وأدلى ببيانات   -61
وتايلند وإسبانيا والسويد وسويسرا  والفلبينومالوي والمكسيك ونيوزيلندا  وماليزياواليابان وكينيا  وأيرلندا
  .وتركيا

المركز الدولي لحفظ الحدائق لألمم المتحدة ووأدلى ببيانين أيضا ممثال منظمة األغذية والزراعة   -62
  .النباتية

وأعلن الرئيس المشارك أنه سيعد نص للرئيس ينعكس فيه التعليقات الواردة من المشاركين كيما   -63
  .ينظر فيه الفريق العامل في جلسته التالية

سته الثالثة عشرة، من جدول األعمال في جل 3-3وأستأنف الفريق العامل الثاني النظر في البند   -64
ولدى نظره في هذا البند، كان معروضا . ، برئاسة السيد هيزيكيو بينيتيز2010أيار /مايو 18المنعقدة في 

أمام الفريق العامل مشروع التوصية المقدم من الرئيسين المشاركين للفريق العامل الثاني 
)UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG.2/CRP.6.(  

وليبريا وكينيا وإثيوبيا وألمانيا رجنتين وبلجيكا والبرازيل وكندا والصين األممثلو وأدلى ببيانات   -65
  .وإسبانياوالسنغال  والفلبينوالمكسيك ونيوزيلندا  ومالوي وماليزيا

من جدول األعمال في جلسته الرابعة عشرة،  3-3وأستأنف الفريق العامل الثاني النظر في البند   -66
مشروع التوصية المقدم  مناقشة، برئاسة السيد هيزيكيو بينيتيز لمواصلة 2010أيار /مايو 18المنعقدة في 

  ).UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG.2/CRP.6(من الرئيس المشارك للفريق العامل 

والبرازيل وكندا والصين والبوسنة والهرسك وبوتسوانا األرجنتين وبلجيكا ممثلو وأدلى ببيانات   -67
والبرتغال  والفلبينوالمكسيك ونيوزيلندا  وليبريا ومالوي وماليزيايا وكينوالدانمرك وإثيوبيا وألمانيا 

  .والمملكة المتحدةوإسبانيا والسويد والسنغال 

 ومن أجل تيسير المناقشات بشأن هذا البند من جدول األعمال، أنشأ الرئيس المشارك السيد  -68
في عدة من األهداف المقترحة في  للنظر) كندا(، يترأسه أوليه هيندركسون فريق صياغة صغيربينيتيز 

  .الوثيقة وتقديم تقرير عن ذلك إلى الفريق العامل في جلسته التالية

من جدول األعمال في جلسته السادسة  3-3وأستأنف الفريق العامل الثاني النظر في البند   -69
يتيز لمواصلة النظر ، برئاسة الرئيس المشارك السيد هيزيكيو بين2010أيار /مايو 19عشرة، المنعقدة في 

  ).UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG.2/CRP.6(في نص الرئيس 
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  .وأدلى ببيانين ممثال كندا وسويسرا  -70

إلى الجلسة  ،على إحالة مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفويابعد ذلك الفريق العامل  ووافق  -71
  .UNEP/CBD/SBSTTA/14/L.12العامة بوصفه مشروع التوصية 

 حث الغايات واألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية، وما يرتبط بها منب  4-3البند 
  2010مؤشرات، والنظر في التعديالت المحتمل إدخالها عليها للفترة بعد عام 

من االجتماع،  عشرة الحادية ةجلسالمن جدول األعمال في  4-3تناول الفريق العامل الثاني البند   -72
ولدى نظره في هذا البند، . )النمسا(، برئاسة السيدة غابريال أوبيرماير 2010أيار /مايو 17المنعقدة في 

 العالمية لحفظ النبات لإلستراتيجيةاقتراحات إلجراء تحديث موحد مشروع  كان معروضا أمام الفريق
)UNEP/CBD/SBSTTA/14/9 (وما يرتبط بها من  ،بحث الغايات واألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائجو

 2010والنظر في التعديالت المحتمل إدخالها عليها لفترة ما بعد عام  ،مؤشرات
)UNEP/CBD/SBSTTA/14/10(  ومالحظات أمانة اتفاقية رامسار المتعلقة بالمياه الداخلية واألراضي

؛ بما في ذلك الغايات 2010الرطبة والمياه والخطة اإلستراتيجية التفاقية التنوع البيولوجي لما بعد عام 
 ،)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/1(وما يرتبط بها من مؤشرات  هداف الموجهة نحو تحقيق نتائجواأل

، )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/12( والخبرات في إعداد المؤشرات الوطنية للتنوع البيولوجي
 2010وإعداد مؤشرات ما بعد عام  2010ومؤشرات التنوع البيولوجي لعام 

)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/14( ، وتقرير الرئيس عن مؤتمر تروندهايم بشأن التنوع البيولوجي لعام
العمل من أجل التنمية المستدامة  –تحقيق أهداف التنوع البيولوجي بصورة صحيحة : 2010

)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/33( ، ومذكرة أعدها األمين التنفيذي بشأن التقدم في إعداد مجموعات
  .)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/37(تبع أهداف التنوع البيولوجي من المؤشرات المرتبطة لتحسين ت

والبرازيل والصين والبوسنة والهرسك وبوتسوانا األرجنتين وبلجيكا ممثلو وأدلى ببيانات   -73
وهولندا والمكسيك  وكولومبيا وكوبا والدانمرك وفرنسا وأيسلندا والهند وإندونيسيا وإيران واليابان

  .وسويسرا وتايلند والمملكة المتحدةوإسبانيا والسويد والسنغال  الفلبينوالنرويج وونيوزيلندا 

من جدول األعمال في جلسته الثانية عشرة،  4-3وأستأنف الفريق العامل النظر في البند   -74
  .، لمواصلة عمله بشأن الغايات واألهداف2010أيار /مايو 17المنعقدة في 

  .ومالوي ونيبال واالتحاد الروسيممثلو كندا وفنلندا وأدلى ببيانات   -75

وأدلى ببيانات أيضا ممثلو منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والمركز العالمي لرصد   -76
التابعة لليونيب، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعية والتقييمات وشعبة اإلنذار المبكر  الحفظ التابع لليونيب،

، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع DIVERSITASوالموارد الطبيعية، وبرنامج 
  .البيولوجي

المركز الدولي لحفظ متحدا أيضا باسم  المنظمة الدولية لحياة الطيوروأدلى ببيانات أيضا ممثلو   -77
، وبرنامج شعوب الغابات، ومؤسسة Ecoropa، وEcoNexusومنظمة الحفظ الدولية، و الحدائق النباتية،
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باألرجنتين، والتحالف العالمي من أجل الغابات، والبرنامج العالمي لألنواع الغازية، وغرين  فيدا سيلفيستر
ومنظمة الحياة النباتية، ومؤسسة غايا، ، والشبكة المدنية التفاقية التنوع البيولوجي في اليابانبيس، 

لمنظمة وا، VAS-، ومجتمع البيئة األخضرTRAFFICوالتحالف من أجل رصد األخشاب، ومنظمة 
  .الدولية المعنية باألراضي الرطبة، والصندوق العالمي لألحياء البرية

لرئيس على أساس التعليقات الواردة من المشاركين لنص  انالمشارك انواتفق على أن يعد الرئيس  -78
  .كيما ينظر فيه الفريق العامل في جلسته التالية

من جدول األعمال في جلسته الرابعة عشرة،  4-3 وأستأنف الفريق العامل الثاني النظر في البند  -79
ولدى نظره في هذا البند، كان معروضا . ، برئاسة غابريال أوبيرماير2010أيار /مايو 18المنعقدة في 

أمام الفريق العامل الثاني نص الرئيس المقدم من الرئيسين المشاركين للفريق العامل الثاني 
)UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG.2/CRP.8.(  

والحظت الرئيسة المشاركة أن الغرض من المرفق بالوثيقة هو تيسير المناقشة وأنه ال ينبغي   -80
ووافق الفريق العامل على بدء الجلسة بالنظر في الجزء الثاني من . اعتباره كمشروع للمرفق النهائي

  .الوثيقة

روسي وإسبانيا والسويد وأدلى ببيانات ممثلو االتحاد األوروبي وفرنسا وألمانيا واالتحاد ال  -81
  .والمملكة المتحدة

  .وأدلى ببيان أيضا ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي  -82

ومن أجل تيسير المناقشات بشأن هذا البند من جدول األعمال، أنشأت الرئيسة المشاركة فريق   -83
وكريشنا ) نيوزيلندا(هذا الفريق جانيت لو  اتترأسو. اتصال مفتوح العضوية لمناقشة المرفق بالوثيقة

  ).نيبال(بوديل شاندرا 

من جدول األعمال في جلسته الخامسة  4-3وأستأنف الفريق العامل الثاني النظر في البند   -84
ولدى نظره في هذا البند، . ، برئاسة السيدة غابريال أوبيرماير2010أيار /مايو 19عشرة، المنعقدة في 

  .UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG.2/CRP.8ضا أمام الفريق العامل نص الرئيس المقدم بوصفه كان معرو

والصين وكندا والبرازيل والبوسنة والهرسك وبلجيكا وأستراليا األرجنتين ممثلو وأدلى ببيانات   -85
واالتحاد لندا ونيوزيوكينيا وليبريا ومالوي والمكسيك  وإثيوبيا واالتحاد األوروبي وفنلندا وفرنسا واليابان

  .وسويسرا والمملكة المتحدةوإسبانيا والسويد الروسي والسنغال 

وأدلى ببيانين أيضا ممثال المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي واالتحاد   -86
  .الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية

، تناول الفريق العامل مشروع 2010ر أيا/مايو 20وفي جلسته السادسة عشرة، المنعقدة في   -87
نظرة عن المناقشة بشأن الغايات واألهداف والتي مقدم من الرئيسين المشاركين، بما في ذلك منقح توصية 

 الفريق العامل المناقشة، وافقفي أعقاب و. كانت قد جرت على مدار ثالث جلسات للفريق غير الرسمي



UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG.2/L.1  
Page 11 

 

إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع التوصية  ،، بصيغته المعدلة شفوياالنصعلى إحالة 
UNEP/CBD/SBSTTA/14/L.18.  

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

  األطراف

النتائج والدروس المستفادة من تقييمات االحتياجات  :المبادرة العالمية للتصنيف  5-4البند 
  لوياتاإلقليمية وتحديد األو

 11المنعقدة في  ،رابعةمن جدول األعمال في جلسته ال 5-4تناول الفريق العامل الثاني البند   -88
مذكرة ولدى نظره في هذا البند، كان معروضا أمام الفريق . تيزيرئاسة هيزيكيو بينب 2010أيار /مايو

تياجات اإلقليمية للتصنيف وتحديد النتائج والدروس المستفادة من تقييمات االح أعدها األمين التنفيذي بشأن
والتقارير اإلقليمية المتعلقة بتقييم االحتياجات التصنيفية  )UNEP/CBD/SBSTTA/14/15( األولويات

  .)UNEP/CBD/SBSTTA/INF/36(وإعداد المشاريع 

يا وجمهورية أفريقوكندا وبوروندي وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل   -89
وكينيا واليابان وإندونيسيا  والهندوغانا وألمانيا وفرنسا وفنلندا وكرواتيا  والصين وكولومبياالوسطى 
  .تركياووتونس والسويد وسويسرا وبيرو ونيوزيلندا ونيبال والمكسيك ومالوي 

  .DIVERSITASبرنامج ممثل وأدلى ببيان أيضا   -90

 ،السابعةمن جدول األعمال في جلسته  5- 4البند  واستأنف الفريق العامل الثاني النظر في  -91
  .مقدم من الرئيس المشاركالفريق العامل مشروع توصية  وتناول .2010أيار /مايو 12المنعقدة في 

والمكسيك الوي وماليزيا وألمانيا وغانا ومواليابان وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا وكندا والصين   -92
  .ونيوزيلندا والسويد

 التاسعة،من جدول األعمال في جلسته  5- 4أنف الفريق العامل الثاني النظر في البند واست  -93
  .على أساس نص الرئيس 2010أيار /مايو 13المنعقدة في 

وألمانيا وكرواتيا وكوبا وفرنسا وكندا والصين وبوروندي وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا وبلجيكا   -94
  .وتونسوالسويد وبيرو والمكسيك ونيوزيلندا وماليزيا وإندونيسيا واليابان ومالوي  والهند

إلى الجلسة العامة  ،الفريق العامل على إحالة مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفويا وافقو  -95
  .UNEP/CBD/SBSTTA/14/L.6بوصفه مشروع التوصية 

مختلف  دة منحاالت الممارسات الجي): من االتفاقية 11المادة (التدابير الحافزة   6-4البند 
المناطق بشـأن تحديد التدابير الحافزة الضارة وإزالتها أو التخفيف من حدتها، 

  وتشجيع التدابير الحافزة اإليجابية

 من االجتماع، عشرة الثانية تهمن جدول األعمال في جلس 6-4تناول الفريق العامل الثاني البند   -96
ولدى نظره في هذا البند، . )النمسا(غابريال أوبيرماير  السيدة، برئاسة 2010أيار /مايو 17المنعقدة في 
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حاالت الممارسات الجيدة من مختلف  مذكرة أعدها األمين التنفيذي بشأنكان معروضا أمام الفريق 
أو التخفيف من حدتها، وتشجيع التدابير الحافزة  المناطق بشـأن تحديد التدابير الحافزة الضارة وإزالتها

، وتقرير حلقة العمل الدولية بشأن إزالة التدابير الضارة )UNEP/CBD/SBSTTA/14/17( اإليجابية
، ودراسة اقتصادات النظم اإليكولوجية والتنوع )UNEP/CBD/SBSTTA/INF/26(والتخفيف من حدتها 

  .)UNEP/CBD/SBSTTA/INF/38(االستجابة لقيمة الطبيعة : لصانعي السياسات (TEEB)البيولوجي 

وهولندا والفلبين وإسبانيا والمكسيك وإثيوبيا وفرنسا واليابان ات ممثلو بلجيكا وكندا وأدلى ببيان  -97
  .وسويسرا وتايلندوالسويد 

من جدول األعمال في جلسته الثالثة عشرة،  6-4وأستأنف الفريق العامل الثاني النظر في البند   -98
  .واصلة النظر في الوثائقريال أوبيرماير لم، برئاسة غاب2010أيار /مايو 18المنعقدة في 

  .ونيوزيلنداإكوادور وإيران ممثلو وأدلى ببيانات   -99

  .وأدلى ببيان أيضا ممثل منظمة األغذية والزراعة  - 100

من جدول األعمال في جلسته الرابعة عشرة،  6-4وأستأنف الفريق العامل الثاني النظر في البند   - 101
، كان معروضا نظرة في هذا البندولدى . غابريال أوبيرماير، برئاسة 2010أيار /مايو 18المنعقدة في 

 لرئيس يتضمن مشروع توصية منقحلأمام الفريق العامل نص 
)UNEP/CBD/SBSTTA/14/WG.2/CRP.7.(  

والصين وكوبا وفرنسا وألمانيا وكندا والبرازيل بلجيكا األرجنتين وأستراليا ووأدلى ببيانات ممثلو   - 102
  .والسويدوالفلبين وإسبانيا  واليابان ونيوزيلندا

  .وأدلى ببيان أيضا أحد ممثلي برنامج شعوب الغابات  - 103

إلى الجلسة العامة  ،الفريق العامل على إحالة مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفويا ووافق  - 104
  .UNEP/CBD/SBSTTA/14/L.11بوصفه مشروع التوصية 
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