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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 

 والتقنية والتكنولوجية
 عشر الخامس االجتماع
 2011 الثانيتشرين /نوفمبر 11-7، مونتلایر

 من جدول األعمال 7البند 

لهيئة الفرعية للمشورة العلمية لالخامس عشر  مشروع تقرير االجتماع
  والتقنية والتكنولوجية

 )تونس(السيد نبيل حمادة : المقرر

 افتتاح االجتماع- 1البند 

بمقر منظمة الطيـران ) الهيئة الفرعية(تكنولوجية العقد االجتماع الخامس عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية و  -1
 .2011 تشرين الثاني/نوفمبر 11إلى  7من  )اوااليك( المدني الدولي

مـن صـباح  10:10السـاعة ، رئيسـة االجتمـاع، فـي )البوسـنة والهرسـك(السـيدة سـينكا بـارودانوفيتش االجتمـاع  توافتتح -2
يــة للهيئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتقنيــة والتكنولوجرحبــت بالحاضــرين فــي أول اجتمــاع ، و 2011 تشــرين الثــاني/نــوفمبر 7يــوم 

وٕاعــالن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  2020-2011للتنــوع البيولــوجي يعقــد بعــد اعتمــاد مــؤتمر األطــراف للخطــة االســتراتيجية 
علــى الــرغم مــن أن هــذه ليســت المــرة أنــه وأضــافت . بوصــفها عقــد األمــم المتحــدة بشــأن التنــوع البيولــوجي 2020-2011للفتــرة 

وفـي . وأعمـق جـذورا صعبةعية في ظروف اقتصادية مقيدة، فإن المشاكل االقتصادية الحالية األولى التي تجتمع فيها الهيئة الفر 
وتمثــل هــذه الظــروف الصــعبة . بقــدر كبيــر مــن االهتمــام" النمــو األخضــر"فقــد حظــى المفهــوم االقتصــادي الجديــد القــوت نفســه، 

ومـــن بـــين األهـــداف الرئيســـية هـــي زيـــادة . اســـتدامةإمكانيـــات لتشـــجيع دور التنـــوع البيولـــوجي فـــي تحقيـــق اقتصـــاد أكثـــر اســـتقرارا و 
كانــت المــداوالت  وٕاذا. إســهامات الهيئــة الفرعيــة إلــى أقصــى درجــة عــن طريــق تعزيــز القاعــدة العلميــة لتنفيــذ الخطــة االســتراتيجية

رة عامــة وعرضــت نظــ. بدايــة الضــوء فــي النفــق المظلــم 2020الحاليــة موجهــة بإطــار الخطــة االســتراتيجية، يمكــن أن يكــون عــام 
موجزة علـى العمـل المضـطلع بـه فـي الماضـي، وقالـت إنـه يتعـين علـى الهيئـة الفرعيـة أن تسـتعرض فـي هـذا االجتمـاع التبريـرات 
التقنيــة المســتكملة للخطــة االســتراتيجية ومؤشــراتها، ممــا يمكــن أن يســاعد فــي تحقيــق تقــدم فــي تنفيــذ الخطــة وتيســير فهــم وتوعيــة 

 .ملة من أصحاب المصلحة التي يتعين تعبئتهم من أجل تحقيق رؤية الخطةأفضل ومشاركة المجموعة الكا

كـان مبنيـا علـى أسـاس االسـتنفاد  2010تشـرين األول /أكتـوبر 29واستطردت قائلة إن اعتماد الخطة االسـتراتيجية فـي  -3
رث الطبيعيـــة المتكـــررة او الرهيــب لألصـــول العالميـــة للـــراس المـــالي الطبيعـــي الـــذي يحتـــاج إلـــى اســـتعادة بســـرعة وعلـــى أســـاس الكـــ

وأشــارت علـى أن هنـاك وعــي متزايـد باالرتبـاط بــين . نتيجـة سـوء اإلدارة البيئيـة ارثو وفـي حـاالت كثيــرة، كانـت هـذه الكــ. والشـديدة
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وفـي حـين أن التحـول فـي . ، حسـبا اعتـرف بـذلك فـي جوانـب عديـدة مـن الخطـةالنظم اإليكولوجية السليمة والمرنـة ورفـاه اإلنسـان
عمـــال العالميـــة للبيئـــة والتنميـــة واالقتصـــاد مشـــجع، فإنـــه يتعـــين إعـــداد صـــيغة مشـــتركة اعترافـــا بـــدور اســـتعادة الـــنظم جـــداول األ

ســـبل ضـــمان وعلـــى الهيئـــة الفرعيـــة أن تنظـــر فـــي اجتماعهـــا الخـــامس عشـــر فـــي . اإليكولوجيـــة كحـــل فعـــال مـــن حيـــث التكـــاليف
اتيجية وأن تنــاقش خيــارات لــدعم إنشــاء منصــة دوليــة بشــأن التنــوع المســاهمة الكاملــة الســتعادة الــنظم فــي تحقيــق الخطــة االســتر 

وأعربـت . البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيـة، يمكـن أن تسـاعد فـي تعزيـز الكفـاءة التشـغيلية وجـودة العمـل فـي إطـار االتفاقيـة
المشـاركين مـن البلـدان الناميـة لحضـور علـى رعايـة  الرئيسة عن شكرها للدانمرك والمفوضـية األوروبيـة وألمانيـا والنـرويج وٕاسـبانيا

وأشارت إلى أن على المشاركين إدراك مسؤوليتهم الفريدة من أجل مستقبل العامل، نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه . االجتماعات
. دين، التــي تيســر، شــأنها شــأن عــدد قليــل مــن الصــكوك األخــرى، الشــراكات فــي مختلــف الميــاالهيئــة الفرعيــة فــي نجــاح االتفاقيــة

 .وحثت الهيئة الفرعية على القيام بعملها في هذا الروح

نوفيال، ووزير البيئـة األلمـاني، -ممثل المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، السيد كارلوس مارتن وأدلى ببيانات -4
المجتمع المعنـي باسـتعادة  الف، وممثلالسيد أحمد جغ ،سعادة السيد نوربرت روتغين، واألمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي

 .تالنظام اإليكولوجي، السيد ستيف وايزينان

نـوفيال، ممـثال للمـدير التنفيـذي لبرنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة، إن الهيئـة الفرعيـة تلعـب دورا -السيد كـارلوس مـارتن وقال -5
وأضـاف أن العمـل الـذي . شي بشأن التنوع البيولـوجيأهداف آي هيكل تنفيذفيما يتعلق بمهما في إسداء المشورة لمؤتمر األطراف 

الطبيعـة؛  يضطلع بـه منتـدى األمـم المتحـدة للبيئـة دعمـا لالتفاقيـة يشـتمل علـى أنشـطة رصـد يضـطلع بهـا المركـز العـالمي لرصـد
اإليكولوجيــة والتنــوع وٕادارة الـنظم اإليكولوجيــة مــن خــالل الشــعبة المعنيــة بتنفيــذ السياســة البيئيــة؛ وأنشــطة دراســة اقتصــادات الــنظم 

والـدعم البيولوجي والمنصة الحكومية الدولية المعنية بـالعلوم والسياسـات المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة؛ 
وبشــكل . الــذي تــوفره الــدول فــي إعــداد مقترحــات لمرفــق البيئــة العالميــة؛ والــدعم اللوجســتي لمجلــس برنــامج المجتمعــات المســتدامة

تشـجيع إدمـاج علـى م، عمل البرنامج على تعزيز إدماج عمـل االتفاقيـة فـي اسـتراتيجيته وبرنـامج عملـه علـى المـدى المتوسـط و أع
ومــن أجــل تحقيــق تقــدم فــي أهــداف اتفاقيــة التنــوع . المســائل المتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي فــي جميــع أجــزاء منظومــة األمــم المتحــدة

بــالتنوع البيولــوجي، وهــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن  ذات الصــلةبــين الصــكوك البيولــوجي، يجــب تعزيــز أوجــه التــآزر 
لهيئـة الفرعيـة مـدخالت أساسـية لعقـد األمـم المتحـدة بشـأن كما يوفر عمـل ا. واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر تغير المناخ

 .2012قرر عقده في عام التنوع البيولوجي ومؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة الم

وموجهــا . ، وزيــر البيئــة األلمــاني، إلــى أن يقــدم تقريــرا عــن تحــدي بــوننــوربرت روتغــينودعــت الرئيســة بعــد ذلــك الســيد  -6
كلمتــه إلــى االجتمــاع عــن طريــق الفيــديو، قــال الســيد روتغــين أن العــالم يواجــه تحــديات رئيســية نتيجــة األزمــة االقتصــادية والماليــة 

وأضــاف أن الغابــات أساســية جــدا . يمثــل اســتمرار تغيــر المنــاخ وفقــدان التنــوع البيولــوجي خطــرا أكبــر يهــدد بقائنــاالعالميــة، ولكــن 
وأشار إلى أن هناك حاجـة إلـى نهـوج جديـدة بشـأن سياسـة . مليون هكتار من الغابات كل سنة 13للحياة، ومع ذلك تفقد مساحة 

 .عادة النظم اإليكولوجية كاستثمار لمستقبلناويتعين عكس إزالة الغابات واست. الطاقة والموارد

، أطلقـت حكومـة ألمـاني وشـركاؤها واالتحـاد الـدولي لحفـظ الطبيعـة 2011أيلـول /وأثناء مؤتمر بون المنعقـد فـي سـبتمبر -7
 هــذا التحــدي فــي ويســهم .2020بحلــول عــام  والمتــدهورةمليــون هكتــار مــن الغابــات المفقــودة  150أي اســتعادة  –" تحــدي بــون"

وأشــار إلــى . تفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخال +REDD آليــة يــذفداف آيشــي التفاقيــة التنــوع البيولــوجي وتنأهــ
إنشـــاء مجلـــس عـــالمي لالســـتعادة لـــدعم صـــانعي السياســـات رفيعـــي المســـتوى فـــي جهـــودهم الراميـــة إلـــى تحقيـــق الهـــدف وٕالـــى أن 
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وٕاجمــاال، فقــد أظهــر المــؤتمر أن . أعلنــوا عــن عــزمهم ضــخ اســتثمارات كبيــرة أصــحاب المصــلحة مــن القطــاع الخــاص فــي ألمانيــا
 .استعادة الغابات ونظمها اإليكولوجية هدفا طموحا ولكن يمكن ويجب تحقيقه

. وأشـــار إلـــى أن ألمانيـــا ســـتدعم مواصـــلة إعـــداد اإلطـــار السياســـي والعلمـــي والتقنـــي لنجـــاح اســـتعادة الـــنظم اإليكولوجيـــة -8
 .ة الجهود في هذا الصددلالخامس عشر للهيئة الفرعية يمثل فرصة لمواص وأضاف أن االجتماع

بالمشاركين وقال إنه بما أن هذا االجتماع هو أول اجتمـاع يعقـد منـذ اعتمـاد أهـداف أيشـي السيد أحمد جغالف  ورحب -9
 2020-2011ية للتنـوع البيولـوجي للتنوع البيولوجي، فإنه من المناسب أن يركز على الجوانب العلمية والتقنية للخطة االستراتيج

ولهـذا الغـرض، . وأشار إلى أن ترجمة الخطة االستراتيجية إلى واقع واطنـي ومحلـي يمثـل تحـديا. وأهداف آيشي للتنوع البيولوجي
يات تدعى األطراف إلى مناقشة األسس المنطقية التقنية للخطة االستراتيجية ومؤشراتها، وفـي هـذا الصـدد، فـإن تنقـيح االسـتراتيج

 .وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي مسألة ملحة ينبغي أن تولى األولوية

صندوق اليابان من أجل التنوع البيولوجي الذي سمح بإقامة اثنتا عشـرة إنشاء  وأعرب عن امتنانه لحكومة اليابان على -10
وصـممت . د ثـالث حلقـات عمـل أخـرى قبـل نهايـة السـنةومن المقـرر عقـ. حلقة عمل إقليمية ودون إقليمية منذ اجتماعات ناغويا

إلدراج أهـــداف آيشـــي للتنـــوع  حلقـــات العمـــل هـــذه لمســـاعدة األطـــراف وشـــركائهم علـــى الشـــروع فـــي تنقـــيح اســـتراتيجياتها الوطنيـــة
الخاصـــة  البيولـــوجي وفـــي الوقـــت نفســـه تحديـــد األهـــداف الوطنيـــة المتعلقـــة بـــالتنوع البيولـــوجي التـــي تناســـب احتياجاتهـــا وظروفهـــا

 .واالتفاق على هذه األهداف

بشــأن  اإليكولوجيــة ألول مــرة وٕان إرشــادات األطــرافواســتطرد قــائال إن الهيئــة الفرعيــة ســتناقش مســألة اســتعادة الــنظم  -11
الجوانب العلمية والتقنية الستعادة النظم اإليكولوجية حيوية لتمكين البلدان والحومات على جميع المسـتويات وأصـحاب المصـلحة 

للعــدد المتنــامي مــن الســكان  آلخــرين، بمــا فــي ذلــك القطــاع الخــاص، مــن اتخــاذ قــرارات مبنيــة علــى علــم إلنتــاج األغذيــة والطاقــةا
 .من الخطة االستراتيجية 15و 14بدون زيادة تعجيل وتيرة فقدان التنوع البيولوجي، وبالتالي تحقيق هدفي آيشي 

ولم يتبق سوى تسع سنوات لتحقيق أهداف آيشـي للتنـوع . الستراتيجيةوقد مضت سنة بالفعل منذ الموافقة على الخطة ا -12
وحـــث األمـــين التنفيـــذي المشـــاركين علـــى مراعـــاة أهميـــة المضـــي قـــدما واســـتخدام اإلرشـــادات الـــوفيرة القائمـــة لوضـــع . البيولـــوجي

لتنـوع البيولـوجي المقـرر عقـدها استراتيجيات وتخطيط اإلجراءات وتنفيذها ورصد التقـدم واإلبـالغ عنـه فـي قمـة حيـدر آبـاد بشـأن ا
ومن أجل تذكير المجتمع الدولي بالحاجـة الملحـة  .بعد سنة واحدة كوسيلة لالرتقاء إلى مستوى االلتزامات المتعهد بها في ناغويا

هــداف للمهمــة القادمــة، أنشــأت األمانــة صــفحة جديــدة علــى اإلنترنــت تشــير إلــى عــدد األيــام المتبقيــة قبــل الوعــد النهــائي لتحقيــق أ
 .آيشي للتنوع البيولوجي

ونظـرا ألن هـذا . اجتماعـا للهيئـة الفرعيـة 12وأثنى على ريادة السيد كاليمـاني جـو مولـونغي، الـذي عمـل بـإخالص فـي  -13
الســيد مولــونغي البــارزة للعمــل العلمــي فــي  ت، أعــرب الســيد جغــالف عــن شــكره لمســاهمااالجتمــاع هــو آخــر اجتمــاع قبــل تقاعــده

 .االتفاقية

واشـار  .إلـى التقـدم بطلـب شـغل هـذه الوظيفـة دعـي هوأنـ أبلغ المشاركين باإلعالن عن وظيفـة األمـين التنفيـذي وختاما، -14
كمـا أبلـغ االجتمـاع . على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي ووجهـت 2006إلى أنه خدم االتفاقية بالتزام وحماسة منذ عام 

دة اســتلمها مــن األصــدقاء والــزمالء، ترشــيح نفســه لهــذه الوظيفــة، وفــي حالــة أن قــرر، بعــد أن فكــر جيــدا وبنــاء علــى طلبــات عديــ
 .تعيينه سيواصل خدمة هذه المعاهدة الفريدة لألمم المتحدة، التي يتمثل هدفها الوحيد في حماية الحياة على األرض
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الرئيسـة األمـين التنفيـذي وتلى بيان األمين التنفيذي جولة من التصفيق من قبل المشاركين في االجتماع، هنـأت بعـدها  -15
 .على أدائه المثالي وأكدت له أن يحظى بثقة ودعم جميع األطراف

، رئــيس المجتمــع المعنــي باســتعادة النظــام اإليكولــوجي، أن األطــراف فــي اتفاقيــة التنــوع تالســيد ســتيف وايزينانــ وأعلــن -16
وتعتـرف الجـائزة بالعمـل الحيـوي الـذي تقـوم بـه  .2011البيولوجي اختيروا للحصول على جائزة االعتـراف الخـاص للمجتمـع لعـام 

 2020-2011الخطــة االســتراتيجية بوأقــرت . مــن خــالل الحفــظ واالســتعادة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي فــي تشــجع التنــوع البيولــوجي
سـة التنـوع من أهداف آيشي، بوصفها تقدما كبيرا في إدماج استعادة الـنظم اإليكولوجيـة فـي سيا 15و 14وبصفة خاصة الهدفين 

وستقدم هذه األهداف واألهداف الوطنية واإلقليمية المقابلة استفادة كبيـرة لكوكـب األرض عـن طريـق اسـتعادة . البيولوجي العالمية
 .االنسجام بين الطبيعة والثقافة

االتفاقيـة  باسم األطراف في توايزينانوأعربت الرئيسة عن شكرها للسيد . وصفق المشاركون لدى تسليم الجائزة للرئيسة -17
 .وقدم له السيد جغالف تفاحة عليها رمز عقد األمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي

وعقب البيانات االستهاللية، قدم السيد كاليماني جو مولونغي، كبيـر مـوظفي المسـائل العلميـة والتقنيـة والتكنولوجيـة فـي  -18
 وقال. مع العلمي من أجل عقد األمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجيأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي عرضا بارزا بشأن تعبئة المجت

وأن ) العقــد(إنــه يتعــين تعبئــة المجتمــع العلمــي بشــكل أفضــل خــالل عقــد األمــم المتحــدة بشــأن التنــوع البيولــوجي الســيد مولــونغي 
وأضـاف أنـه ينبغـي . هـا المجتمـع العلمـيالمهام المدرجـة فـي االسـتراتيجية للعقـد ال تمثـل إال بعـض المسـائل التـي ينبغـي أن يتناول

إدراج جميــع المجـــاالت العلميـــة، بمـــا فـــي ذلــك المعـــارف التقليديـــة وعلـــوم المـــواطنين، وأال تقتصــر علـــى تلـــك المرتبطـــة بالحـــدائق 
ئنـات الدقيقـة النباتية وحدائق الحيوان ومتاحف التاريخ الطبيعي والمؤسسات التي تتركز فيها األنواع التقليدية وال تشـتمل علـى الكا

 .والنظم اإليكولوجية وخدماتها أو التشكيالت المعقدة الدينامية، من حيث المكان والزمان، التي تتضمن البشر

مـن المـادة  1وقد تم تعبئة جهات فاعلة من المجتمع العلمي بالفعـل مـن خـالل الهيئـة الفرعيـة التـي تقـوم، عمـال بـالفقرة  -19
األخــرى مشــورة فــي الوقــت المناســب  ى مــؤتمر األطــراف، وحســب االقتضــاء، هيئاتــه الفرعيــةبإســداء المشــورة إلــ"مــن االتفاقيــة  25

الهيئة الفرعية على الرغم من الشواغل إزاء وقد حضرت مجموعة كبيرة من المنظمات العلمية اجتماعات ". تتعلق بتنفيذ االتفاقية
ر المناقشــات للتفــاوض بشــأن النصــوص فــي محاولــة كونهــا منصــة أوليــة للمناقشــات يجــد المجتمــع العلمــي نفســه يخــرج مــن إطــا

 .في اآلراء‘ حساس’للتوصل إلى توافق 

كما لفت السيد مولونغي االنتباه إلى عمل المنصة الحكومية الدولية المعنية بالعلوم والسياسـات بشـأن التنـوع البيولـوجي  -20
بــين العلــوم والسياســة، بمــا فــي ذلــك خــدمات الــنظم  آليــة واعــدة لســد الفجــوات فــي التفاعــل وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة التــي تمثــل

وقـد ال يجـد بعـض المتخصصـين ألنفسـهم " حكوميـة دوليـة"غير أنه أشار إلى أنـه ينظـر إلـى هـذه المنصـة بوصـفها . اإليكولوجية
 .موقعا في مثل هذا التكوين

عـــايير وتعـــديالها مـــن قبـــل وأشـــار إلـــى أن تعبئـــة المجتمـــع المـــدني تتطلـــب التـــزام مـــن الحكومـــات فضـــال عـــن تنقـــيح الم -21
كـي تشـمل الصـلة بالخطـة االسـتراتيجية للتنـوع البيولـوجي مـن بـين معـايير التـي تمـول البحـث العلمـي  الوكاالت والجهات المانحـة

ك أيضا عـدد مـن السـبل الممكنـة لتعبئـة المجتمـع العلمـي، بمـا فـي ذلـك علـى الصـعيد الـوطني، وسـيكون مـن اوكان هن. االختيار
غيــر أن العديــد مــن البــاحثين الــذين يجــرون . وتقاســمها عــن طريــق غرفــة تبــادل المعلومــات لالتفاقيــة هــذه المعلومــاتالمفيــد جمــع 

ال يشــتركون فــي عمليــات االتفاقيــة وتتطلــب  202-2011باالتفاقيــة والخطــة االســتراتيجية للتنــوع البيولــوجي ذات الصــلة  أبحــاث
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الباحثين الذين هم على دراية بعمليات االتفاقيـة يركـزون فـي كثيـر مـن األحيـان  تعبئتهم استراتيجيات وحوافز مبتكرة، في حين أن
 .بحوثهم" فقاعات"على 

 دورهــا فــي تحقيــق التفاعــل بــين العلــوم والسياســةتعزيــز و تحســين فعاليــة الهيئــة الفرعيــة  ينبغــيتامــا لكلمتــه، قــال إنــه تخاو  -22
مــؤتمر األطــراف التــي تحــدد أنشــطة الهيئــة الفرعيــة ينبغــي أن  وأضــاف أن طلبــات. االتفاقيــة المنصــوص عليــه فــي إطــارالمشــار 

 .تشـتمل علـى طلـب لكـي تعـد الهيئـة الفرعيـة خطـة عملهـا للعقـد وتزويـدها بالوسـائل الالزمـة لتعبئـة المجتمـع العلمـي بـين الـدورات
كـــون مشـــاريع التوصـــيات وينبغـــي أن يتـــاح مـــا يكفـــي مـــن الوقـــت فـــي دورات الهيئـــة الفرعيـــة الســـتعراض التقييمـــات بعنايـــة وأن ت

ميزانيـة  كمـا ينبغـي أن تعـد الهيئـة الفرعيـة. واضـحة العلمي أو ينبغي صياغتها في شكل بـدائل سياسـات عامـة ابتبريره مصحوبة
. إرشــادية لتغطيــة اجتماعاتهــا وينبغــي أن تكــون الميزانيــة المقترحــة جــزءا مــن الميزانيــة التــي يناقشــها ويعتمــدها مــؤتمر األطــراف

تسـهم الهيئـة الفرعيـة علـى نحـو فعـال فـي تعبئـة المجتمـع المـدني ولكـن عليهـا، مـن أجـل القيـام بـذلك، أن تـؤدي دورهـا ويمكن أن 
 .المتعلق بالتفاعل بين المجتمع العلمي وصانعي السياسات العامة والقرارات

الحــار غي عــن شــكره مولــون، أعــرب الســيد 2011تشــرين الثــاني /نــوفمبر 9وفــي الجلســة العامــة السادســة، المنعقــدة فــي  -23
وأعـرب عـن شـكره للـرئيس السـابق والـرئيس الحـالي للهيئـة الفرعيـة . على تعليقاتهم اإليجابيـة علـى العـرض الـذي قدمـه للمشاركين

 .لحكمتهما وتعاونهما الممتاز على مدى فترة عمله

 انتخاب أعضاء المكتب، وٕاقرار جدول األعمال وتنظيم العمل-  2البند 

ـ  ئكحصهذ- آك

 ]يستكمل فيما بعد: [االجتماع ممثلو األطراف والحكومات األخرى التالية أسماؤهمحضر  -24

يســتكمل : [كمـا حضــر مراقبــون مـن هيئــات األمــم المتحــدة ووكاالتهـا المتخصصــة وأمانــات االتفاقيـات والهيئــات األخــرى -25
 ]فيما بعد

 ]يستكمل فيما بعد: [ةومثل مراقبون الهيئات التالي -26

؟ ل- ائ ؟ ئك ا آعصئ ائمةخئ  قة

ـــات التـــي عقـــدت فـــي االجتمـــاع -27 ـــث عشـــر  ينوفقـــا لالنتخاب ـــع عشـــر الثال ـــة والراب ـــة والتقني ـــة للمشـــورة العلمي للهيئـــة الفرعي
تكنولوجيــة مــن األعضــاء التاليــة الللهيئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتقنيــة و عشــر ، يتــألف مكتــب االجتمــاع الخــامس تكنولوجيــةالو 

 :أسماؤهم

 )البوسنة والهرسك(فيتش سينكا بارودانو  :ةالرئيس
 )االتحاد الروسي(الكسندر شيستاكوف  السيد :نواب الرئيس

 )النرويج(السيدة تون سولهوغ  
 )النمسا(السيدة غابرييل أوبرماير  
 )زامبيا(السيد إناسيوس ماكومبا  
 )تونس(السيد نبيل حمادة  
 )البرازيل(ليما كوستا . السيدة الريسا م 
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 )غرينادا(يترز السيدة جويس توماس ب 
 )نيبال(كريشنا شاندرا بوديل  السيد 
 )كمبوديا(مونيراك مينغ  السيد 

 .كمقرر لالجتماع) تونس(واتفق على أن يعمل السيد نبيل حمادة  -28

أربعــة أعضــاء جــدد للعمــل لمــدة فتــرة فــي المكتــب، انتخبــت الهيئــة الفرعيــة  تنظــيم فتــرات العمــل فــي المكتــب،ومــن أجــل  -29
االجتماع الخامس عشر وانتهاء بنهاية االجتماع السابع عشر للهيئة الفرعية، ليحلوا محل األعضاء من غرينـادا ابتداء من نهاية 

 .ونيبال والنرويج وتونس

 ]يستكمل فيما بعد[من االجتماع، ] يستكمل فيما بعد[وفي الجلسة  -30

لئك- جيل  ؤفذئذ جخهك ئآلع

، أقــرت الهيئــة الفرعيــة جــدول األعمــال التــالي 2011ين الثــاني تشــر /نــوفمبر 7األولــى المنعقــدة فــي  تها العامــةفــي جلســ -31
 .)UNEP/CBD/SBSTTA/15/1/Rev.1(عده األمين التنفيذي بالتشاور مع المكتب أساس جدول األعمال المؤقت الذي أعلى 

 .افتتاح االجتماع- 1

 .انتخاب أعضاء المكتب، وٕاقرار جدول األعمال وتنظيم العمل- 2

، واإلبالغ 2020-2011والتقنية ذات الصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  القضايا العلمية- 3
 :عنها ومتابعتها

 المبررات التقنية المنقحة والمؤشرات؛: 2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  3-1

 السبل والوسائل لدعم استعادة النظام اإليكولوجي؛ 3-2

 .ن أجل المبادرة العالمية للتصنيفالشاملة لبناء القدرات م جيةاالستراتيمشروع  3-3

 ؛المسائل الناشئة عن المقررات األخرى المتخذة في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف- 4

مقترحات بشأن السبل والوسائل لمعالجة الفجوات في المعايير الدولية : األنواع الغريبة الغازية 4-1
غريبة الغازية كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية بخصوص إدخال األنواع ال

 ؛وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية

آثار التغييرات في دورة المياه، وموارد المياه العذبة على تنفيذ : التنوع البيولوجي للمياه الداخلية 4-2
 برامج العمل؛

توصيات منقحة لفريق االتصال المعني بلحوم حيوانات : ولوجياالستخدام المستدام للتنوع البي 4-3
األدغال، بما في ذلك خيارات لبدائل صغيرة الحجم لألغذية والدخل، وتقرير عن كيفية تحسين 

 االستخدام المستدام من زاوية المناظر الطبيعية؛

 .التنوع البيولوجي في القطب الشمالي 4-4
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 .السبل والوسائل لتحسين فاعلية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية- 5

مشروع جدول األعمال المؤقت، وتاريخ ومكان انعقاد االجتماع السادس عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية - 6
 .والتقنية والتكنولوجية

 .اعتماد التقرير واختتام االجتماع- 7

لك ةمطيل- خئك  ئكع

تحسـين المناقشـة لدى نظرها في تنظيم العمـل، كـان معروضـا أمـام الهيئـة الفرعيـة مـذكرة أعـدها األمـين التنفيـذي بشـأن  -32
 للهيئـــــــة الفرعيـــــــة للمشـــــــورة العلميـــــــة والتقنيـــــــة والتكنولوجيـــــــة العلميـــــــة والتقنيـــــــة والتكنولوجيـــــــة أثنـــــــاء االجتمـــــــاع الخـــــــامس عشـــــــر

)UNEP/CBD/SBSTTA/15/1/Add.2.( 

الهيئـــة الفرعيـــة إنشـــاء فريقـــي عمـــل مفتـــوحين العضـــوية للعمـــل أثنـــاء اجتماعهـــا الخـــامس عشـــر علـــى النحــــو  وقـــررت -33
 ).UNEP/CBD/SBSTTA/15/Add.1/Rev.1" (تنظيم العمل"المنصوص عليه في الملحق األول بالوثيقة المعنونة 

ت الهيئـــة الفرعيـــة إلـــى تقريـــرين ، اســـتمع2011تشـــرين الثـــاني /نـــوفمبر 9وفـــي جلســـتها العامـــة الخامســـة المنعقـــدة فـــي  -34
 .مرحليين من الرئيسين المشاركين لفريقي العمل

؟ ؟ ئكخهذب- هئ لك آتمئ ب ئكع لك آغذف  ع

للنظــر فــي  )زامبيــا(الســيد إناســيوس ماكومبــا و  )غرينــادا(الســيدة جــويس تومــاس بيتــرز برئاســة  جلســةعقــد الفريــق األول  -35
بشـأن السـبل والوسـائل لمعالجـة الفجـوات فـي المعـايير الدوليـة بخصـوص إدخـال  مقترحات: األنواع الغريبة الغازية( 1-4 البندين

، وكطعــم حــي وأغذيــة األرضــيةكحيوانــات أليفــة، وكــأنواع ألحــواض الكائنــات المائيــة وألحــواض الكائنــات األنــواع الغريبــة الغازيــة 
ل المعنـي بلحـوم حيوانـات األدغـال، بمـا فـي توصـيات منقحـة لفريـق االتصـا: االسـتخدام المسـتدام للتنـوع البيولـوجي( 3-4و) حية

). ذلك خيارات لبدائل صغيرة الحجم لألغذية والدخل، وتقرير عن كيفية تحسين االسـتخدام المسـتدام مـن زاويـة المنـاظر الطبيعيـة
المنعقـدة ) عـديسـتكمل فيمـا ب(واعتمـد تقريـره فـي جلسـته ). يسـتكمل فيمـا بعـد(جلسات مـن ) يستكمل فيما بعد(وعقد الفريق العامل 

 ).يستكمل فيما بعد(في 

، عقــد الفريــق 2011تشــرين الثــاني /نــوفمبر 7 ، المنعقــدة فــيالفرعيــة فــي جلســتها العامــة األولــىوحســبما قــررت الهيئــة  -36
للنظـر فـي البنـدين  )النمسـا(غابرييـل أوبرمـاير والسـيدة  )االتحـاد الروسـي(الكسندر شيسـتاكوف العامل الثاني جلسة برئاسة السيد 

 4-4و) آثــار التغييــرات فــي دورة الميــاه، ومــوارد الميــاه العذبــة علــى تنفيــذ بــرامج العمــل: التنــوع البيولــوجي للميــاه الداخليــة( 4-2
واعتمـد تقريـره ). يسـتكمل فيمـا بعـد(جلسـات مـن ) يستكمل فيما بعـد(وعقد الفريق العامل  ).التنوع البيولوجي في القطب الشمالي(

 ).يستكمل فيما بعد(المنعقدة في ) بعديستكمل فيما (في جلسته 

ة- هئه شقئ لك ب ئك  جكز

إيريـك شـيفيان، الحـائز علـى جـائزة  السـيد، قـدم 2011تشـرين الثـاني /نـوفمبر 7ة فـي المنعقـد، الثانيةالعامة  جلستهافي  -37
عـرض عـن اسـتعادة نوبل للسالم ومؤسس مركز الصـحة والبيئـة العالميـة بكليـة الطـب بجامعـة هارفـارد، جلسـة الملصـقات بتقـديم 

 .النظم اإليكولوجية والصحة البشرية وأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي
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القضايا العلمية والتقنية ذات الصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي - 3البند 
 ، واإلبالغ عنها ومتابعتها2011-2020

ب ككةمهظ ئكايهكهجى  3-1 ب ئإلزةذئةيجي ةئك: 2020-2011ئكخض أسذئ ل ب هئك لمقح ب ئك ة ئكةقمي ذذئ  لا

تشـرين الثـاني /نـوفمبر 7المنعقـدة فـي  الثانيـةمـن جـدول األعمـال فـي جلسـتها العامـة  1-3تناولت الهيئة الفرعية البند   -38
المؤشـرات المقترحــة لـدى نظرهـا فـي هـذا البنـد، كــان معروضـا أمـام الهيئـة الفرعيـة مـذكرة أعــدها األمـين التنفيـذي بشـأن و . 2011

؛ )UNEP/CBD/SBSTTA/15/2( يشــي للتنــوع البيولــوجيآوأهــداف  2020-2011 للتنــوع البيولــوجي للفتــرة االســتراتيجيةخطــة لل
والمراحل الرئيسـية  المبرر التقني المؤقت والمؤشرات المحتملة: 2020-2011 للتنوع البيولوجي للفترة االستراتيجيةلخطة ابشأن و 

كمــا كــان معروضــا أمــام الهيئــة الفرعيــة تقريــر فريــق  ).UNEP/CBD/SBSTTA/15/3( وجيالمقترحــة ألهــداف أيشــي للتنــوع البيولــ
ــــــــــــــوجي  ــــــــــــــة بالخطــــــــــــــة االســــــــــــــتراتيجية للتنــــــــــــــوع البيول  2020-2011الخبــــــــــــــراء التقنيــــــــــــــين المخصــــــــــــــص للمؤشــــــــــــــرات المتعلق

)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6 (لتنــــوع ومــــذكرات إعالميــــة أعــــدها األمــــين التنفيــــذي بشــــأن مــــدى مالئمــــة نظــــم مالحظــــة ا
، والمؤشــــرات الوطنيــــة )UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/8( 2020-2011البيولــــوجي لــــدعم أهــــداف اتفاقيــــة التنــــوع البيولــــوجي 

والمؤشرات الممكنة للميـاه وخـدمات ) UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/9(والرصد واإلبالغ عن أهداف التنوع البيولوجي العالمية 
ــــوجي  2020-2011طــــة االســــتراتيجية للتنــــوع البيولــــوجي للخ الــــنظم اإليكولوجيــــة المتعلقــــة بالميــــاه وأهــــداف آيشــــي للتنــــوع البيول

)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/10 .( 8للفريـق العامـل المعنـي بالمـادة  7/7التوصـية وكـان معروضـا أمامهـا أيضـا)بشـأن ) ي
ــــــ ــــــي المســــــتدام، والت ــــــة واالســــــتخدام العرف روعها بوصــــــفه الوثيقــــــة عمــــــم مشــــــ يإعــــــداد مؤشــــــرات ذات صــــــلة بالمعــــــارف التقليدي

UNEP/CBD/WG8J/7/L.7وكان الفريق العامل قد أوصى بأنه ينبغي نقله إلى علم الهيئة الفرعية ،. 

، الرئيس المشارك لفريق الخبراء التقنيـين المخصـص للمؤشـرات المتعلقـة )المملكة المتحدة(السيد أندرو سكوت  وعرض -39
، متحدثا أيضا بالنيابة عـن الرئيسـة المشـاركة لـه فـي رئاسـة الفريـق، السـيدة 2020-2011بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 24إلــــى  20فريــــق الخبــــراء التقنيــــين المخصــــص المنعقــــد مــــن  النتــــائج الرئيســــية الجتمــــاع) كوبــــا(تيريســــيتا بــــوررغز هيرنانــــديز 
 ).UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6(الواردة في التقرير  2011حزيران /يونيه

األمانـة المشــاركين أن المؤشــرات التـي حــددها فريـق الخبــراء التقنيــين المخصـص ُجمعــت فـي قاعــدة بيانــات وأبلـغ ممثــل  -40
" مؤشـرات الخطـة االسـتراتيجية"وضعت على موقع اتفاقية التنـوع البيولـوجي علـى اإلنترنـت، ويمكـن االطـالع عليهـا تحـت عنـوان 

)1Thttp://www.cbd.int/sp/indicators/1T.( 

وأدلــى ببيانــات ممثلــو بلجيكــا وجمهوريــة فنــزويال البوليفاريــة والبرازيــل وكنــدا والصــين وٕاكــوادور ومصــر وفنلنــدا واليابــان  -41
 .وماليزيا والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبيرو والفلبين وبولندا وسويسرا وتايلند وتيمور ليشتي

 1-3، استأنفت الهيئة الفرعية النظـر فـي البنـد 2011تشرين الثاني /نوفمبر 8المنعقدة في  ،الثالثةعامة ال جلستهاوفي  -42
 .من جدول األعمال

وأدلــى ببيانــات ممثلــو األرجنتــين وأســتراليا وكولومبيــا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وكوبــا وٕاثيوبيــا وفرنســا وغانــا والهنــد  -43
) متحــدثا بالنيابــة عــن منطقــة وســط وشــرق أوروبــا(واالتحــاد الروســي  )بــة عــن المجموعــة األفريقيــةمتحدثــة بالنيا( واألردن ومــالوي

 .وأوغندا وأوروغواي وجنوب أفريقيا والسودان

http://www.cbd.int/sp/indicators/�
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 ).الفاو(وأدلي ببيان بالنيابة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  -44

ــ -45 وجي ومنظمــة دايفرســيتاس والمنتــدى الــدولي للشــعوب كمــا أدلــى ببيانــات ممثلــو التحــالف مــن أجــل اتفاقيــة التنــوع البيول
 .األصلية المعني بالتنوع البيولوجي واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

السيدة الريسا و  )النرويج(تون سولهوغ وعقب تبادل اآلراء، أنشأت الرئيسة فريق اتصال مفتوح العضوية، تترأسه السيدة  -46
عـن كيفيـة تنفيـذ المؤشـرات بطريقـة مرنـة وتنقـيح مشـروع التوصـيات الـواردة فـي الوثيقـة إلعـداد فهـم مشـترك  )البرازيـل(ليما كوستا 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/2. 

اسـتمعت الهيئـة الفرعيـة إلـى تقريـر مرحلـي ، 2011تشرين الثـاني /نوفمبر 9وفي جلستها العامة الخامسة، المنعقدة في  -47
 .من رئيس فريق االتصال

، استمعت الهيئة الفرعيـة إلـى تقريـر مرحلـي 2011تشرين الثاني /نوفمبر 10نعقدة في وفي جلستها العامة السابعة، الم -48
، الرئيسـة المشـاركة لفريـق االتصـال، متحدثـة أيضـا بالنيابـة عـن الرئيسـة المشـاركة معهـا )البرازيـل(من السيدة الريسا المـا كوسـتا 

 .)النرويج(تون سولهوغ  السيدة

 ]يستكمل فيما بعد[ -49

لمةطذ ب ئألجذئ؟ ئك ب ئكفذعي م ئكهيئ  ل

 ]يستكمل فيما بعد[ -50

 ئكزاك هئكهزئئك كخعل ئزةعئخب ئكمطئل ئأليقهكهجى 3-2

تشــرين الثــاني /نـوفمبر 8المنعقـدة فــي  الثالثــة العامـة مـن جــدول األعمـال فــي جلســتها 2-3تناولـت الهيئــة الفرعيـة البنــد  -51
السـبل والوسـائل لـدعم مـذكرة أعـدها األمـين التنفيـذي بشـأن لدى نظرها في هذا البند، كان معروضا أمام الهيئة الفرعية و . 2011

  .)UNEP/CBD/SBSTTA/15/4( استعادة النظام اإليكولوجي

أن وبعـد تقديمـه للمجتمـع، أكـد . ، رئيس المجتمع المعني باستعادة النظـام اإليكولـوجيتستيف وايزينانوأدلى ببيان افتتاحي السيد 
إلـى أن فـي حــين تتصـدى عمليــات اسـتعادة الـنظم اإليكولوجيــة لتحـديات ملحــة، فـال ينبغــي  وأشــار. الحفـظ ال يـزال أولويــة عالميـة

 وأضــاف أن منــع زيــادة التــدهور وتيســير االســتعادة .النظــر إليهــا بوصــفها تبريــرا لتــدور الــنظم اإليكولوجيــة أو الحــاق الضــرر بهــا
وأوضــح أن المجتمــع المعنــي باســتعادة النظــام . لبشــريشــتمالن علــى أنشــطة بيولوجيــة ماديــة وسياســات مســتمرة لتشــكيل تــأثيرات ا

اإليكولوجي على استعداد لمساعدة اتفاقية التنوع البيولوجي في إعداد السـبل والوسـائل الالزمـة لـدعم اسـتعادة الـنظم اإليكولوجيـة، 
لنظــر فــي نــداء العمــل ودعــا المشــاركين إلــى ا .فــي إطــار أهــداف آيشــي وبمــا يتســق مــع رؤيتــه الذاتيــة بشــأن المســتقبل المســتدام

الخــــــــاص بــــــــالمجتمع والتعليــــــــق عليــــــــه، والــــــــذي أعــــــــد فــــــــي المــــــــؤتمر العــــــــالمي الرابــــــــع بشــــــــأن اســــــــتعادة الــــــــنظم اإليكولوجيــــــــة 
)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/13.( 

ممثلــــو األرجنتــــين وأســــتراليا وبــــنغالديش وبلجيكــــا والصــــين وكولومبيــــا والجمهوريــــة التشــــيكية والــــدانمرك وأدلــــى ببيانــــات  -52
ور وٕاثيوبيا واالتحاد األوروبي وفنلندا وفرنسا وغواتيماال والهند وجمهورية إيران اإلسالمية واليابان واألردن والمكسـيك ونيبـال وٕاكواد

 .وهولندا وبيرو والفلبين وبولندا وتايلند وأوغندا والمملكة المتحدة
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 2-3أنفت الهيئة الفرعية النظر في البنـد ، است2011تشرين الثاني /نوفمبر 8المنعقدة في  ،الرابعةالعامة  تهاوفي جلس -53
 .من جدول األعمال

وأدلــى ببيانـــات ممثلـــو البرازيـــل وكنـــدا وكوســـتاريكا وغانـــا وأيســلندا ونيوزيلنـــدا والنـــرويج وجمهوريـــة كوريـــا وجنـــوب أفريقيـــا  -54
 .والسويد وسويسرا والسودان وأوروغواي

ظمــة دايفرســيتاس وٕايكوروبــا والمنتــدى الــدولي للشــعوب وأدلــى ببيانــات أيضــا ممثلــو مركــز بحــوث الغابــات الدوليــة ومن -55
 .األصلية المعني بالتنوع البيولوجي واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

 وبناء على. وأشارت إلى أنه سيتم أخذها في الحسبان في نص للرئيسة لنظرهم فيهاوأعربت الرئيسة عن شكرها للوفود  -56
، )ألمانيــا(والسـيد هورسـت كـورن  )نيبـال(كريشـنا شـاندرا بوديـل  السـيدرئيسـة، يترأسـه أصـدقاء ال ، تقـرر إنشـاء فريـقمقتـرح الرئيسـة

ودعت الرئيسـة وفـود بلجيكـا وكنـدا وكولومبيـا والجمهوريـة التشـيكية وٕاثيوبيـا وغانـا والهنـد والمكسـيك . لمناقشة مشروع نص الرئيس
 .الحضورآخر يرغب في  إلى جانب أي وفد دة للحضورونيوزيلندا وبيرو والفلبين وجنوب أفريقيا وأوغندا والمملكة المتح

، )نيبـال(كريشـنا شـاندرا بوديـل  ، أشار السيد2011تشرين الثاني /نوفمبر 10وفي جلستها العامة السابعة، المنعقدة في  -57
، إلـى أن )نيـاألما(الرئيس المشارك لفريق أصدقاء الرئيسة، متحدثا أيضا بالنيابة عن الرئيس المشارك معـه السـيد هورسـت كـورن 

 .الفريق أكمل عمله وأن مشروع التوصية المنقح سيتاح بعد قليل لتنظر فيه الهيئة الفرعية

، تناولــت الهيئــة الفرعيــة مشــروع التوصــية 2011تشــرين الثــاني /نــوفمبر 10وفــي جلســتها العامــة الســابعة، المنعقــدة فــي  -58
 .الذي قدمته الرئيسة

والهنـد واألردن  وألمانيـا وغانـاوالصـين وكولومبيـا وبوركينـا فاسـو والكـاميرون وكنـدا  والبرازيلوأدلى ببيانات ممثلو بلجيكا  -59
 والمملكـــة المتحـــدةوالســـنغال والجمهوريـــة العربيـــة الســـورية وأوكرانيـــا وبيـــرو والفلبـــين وبولنـــدا والنيجـــر والمكســـيك وهولنـــدا ومـــالوي 

 .وجمهورية تنزانيا المتحدة وترينيداد وتوباغو وتركمانستان

العامـة للهيئـة الفرعيـة  إلحالتـه إلـى الجلسـةتبـادل اآلراء، ووفـق علـى مشـروع التوصـية، بصـيغته المعدلـة شـفويا،  بوعق -60
 .UNEP/CBD/SBSTTA/15/L.2بوصفه مشروع التوصية 

ب ب ئكفذعي م ئكهيئ ل لمةطذ   ئألجذئ؟ ئك

 ]يستكمل فيما بعد[ -61

لائ 3-3 م آجك ئك ل ة  ؟ ئكقخذئ ب كامئ لك ب ئكسئ ـلسذهظ ئإلزةذئةيجي شمي ب ككة لي  خذب ئكعئك

تشـرين الثـاني /نـوفمبر 7مـن جـدول األعمـال فـي جلسـتها العامـة األولـى المنعقـدة فـي  3-3تناولت الهيئة الفرعيـة البنـد  -62
مـن أجـل المبـادرة  شـاملة لبنـاء القـدرات اسـتراتيجيةمشـروع لدى نظرها في هذا البند، كان معروضا أمـام الهيئـة الفرعيـة و . 2011

والشـــكل القياســـي لالحتياجـــات التصـــنيفية وتقييمـــات القـــدرات المعـــدة لكـــي ، )UNEP/CBD/SBSTTA/15/5( يفالعالميـــة للتصـــن
، واالختصاصـــات المتعلقـــة بآليـــة التنســـيق للمبـــادرة العالميـــة للتصـــنيف )UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/4(تســـتعملها األطـــراف 

)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/5(مخصـص للمؤشـرات المتعلقـة بالخطـة االسـتراتيجية للتنـوع ، وتقرير فريـق الخبـراء التقنيـين ال
 ).UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6(البيولوجي 
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وأدلـــى ببيانـــات ممثلـــو األرجنتـــين وبلجيكـــا والبرازيـــل وكنـــدا والصـــين ومصـــر وٕاثيوبيـــا وفنلنـــدا وفرنســـا والهنـــد وٕاندونيســـيا  -63
والمكسـيك ونيوزيلنـدا وبيـرو وبولنـدا وسـوازيلند والسـويد ) األفريقيـة متحدثة بالنيابـة عـن المجوعـة(وماليزيا ومالوي واألردن واليابان 

 .وسويسرا وتايلند واليمن

من  البندالنظر في هذا الهيئة الفرعية ، واصلت 2011تشرين الثاني /نوفمبر 7ة في المنعقدالثانية العامة  جلستهاوفي  -64
 .جدول األعمال

) أيضــا بالنيابـة عــن الجزريــة الصــغيرة الناميــة فــي المحــيط الهــادئ متحدثــة(وأدلـى ببيانــات ممثلــو كولومبيــا وجــزر كــوك  -65
 .وكوبا وغانا والنيجر وجنوب أفريقيا وسانت لوسيا والجمهورية العربية السورية

دى الــدولي للشــعوب تــكمــا أدلــى ببيانــات ممثلــو التحــالف مــن أجــل اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي ومنظمــة دايفرســيتاس والمن -66
 .تنوع البيولوجي واالتحاد العالمي للمجموعات الثقافيةاألصلية المعني بال

 .وأعربت الرئيسة عن شكرها لمداخالتهم وأشارت إلى أنه سيتم أخذها في الحسبان في نص للرئيسة لنظرهم فيها -67

، تناولـــت الهيئـــة مشـــروع توصـــية قدمتـــه 2011تشـــرين الثـــاني /نـــوفمبر 9وفـــي جلســـتها العامـــة السادســـة المنعقـــدة فـــي  -68
 .الرئيسة

وأدلــى ببيانــات ممثلــو البرازيــل وكنــدا والصــين وكولومبيــا وجــزر كــوك وٕاثيوبيــا وفنلنــدا وفرنســا وألمانيــا والهنــد وٕاندونيســيا  -69
 .ومالوي وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج وبيرو وبولندا والمملكة المتحدة

وبنــاء علــى مقتــرح مــن الرئيســة، تقــرر ، 2011تشــرين الثــاني /نــوفمبر 10وفــي جلســتها العامــة الســابعة، المنعقــدة فــي  -70
 .إنشاء فريق من أصدقاء الرئيسة لمناقشة مشروع النص

واصـلت الهيئـة الفرعيـة النظـر فـي مشـروع ، 2011تشـرين الثـاني /نـوفمبر 10، المنعقدة فـي الثامنةوفي جلستها العامة  -71
 .التوصية الذي قدمته الرئيسة في الجلسة العامة السادسة

مانـة بـأن فريـق أصـدقاء الرئيسـة أكمـل مناقشـاته وأصـدر ورقـة غيـر رسـمية تقتـرح تعـديالت علـى مشـروع وأفاد ممثـل األ -72
 .نص الرئيسة كي تنظر فيها الجلسة العامة

وأدلـى ببيانـات ممثلــو بلجيكـا وبوتســوانا والبرازيـل وكنـدا والصــين وكولومبيـا وكوبــا وٕاثيوبيـا وفنلنـدا وفرنســا والهنـد ومــالوي  -73
يك ونيبـال ونيوزيلنـدا وبيـرو والفلبـين وبولنـدا وجنـوب أفريقيـا وٕاسـبانيا وسـوازيلند والسـويد وسويسـرا والمملكـة المتحـدة وماليزيا والمكس

 ).يستكمل فيما بعد(

ب ب ئكفذعي م ئكهيئ ل لمةطذ   ئألجذئ؟ ئك

 ]يستكمل فيما بعد[ -74
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ية السبل والوسائل لتحسين فاعلية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقن- 5البند 
 والتكنولوجية

. 2011تشـرين الثـاني /نـوفمبر 9المنعقـدة فـي  الخامسـة،فـي جلسـتها من جدول األعمـال  5تناولت الهيئة الفرعية البند  -75
السـبل والوسـائل لتحسـين فعاليـة  مذكرة أعدها األمين التنفيذي بشـأنلدى نظرها في هذا البند، كان معروضا أمام الهيئة الفرعية و 

 ).UNEP/CBD/SBSTTA/15/15( مشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية لل

لتقـديم وٕايجـاز الجلسـة العامـة األولـى بشـأن ) اليونيـب(ودعت الرئيسة السيد نيفيل أش مـن برنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة  -76
دمات الــنظم اإليكولوجيــة، التــي التشــغيل الكامــل للمنصــة الدوليــة الحكوميــة للعلــوم والسياســة العامــة بشــأن التنــوع البيولــوجي وخــ

 .في نيروبي، كينيا 2011تشرين األول /عقدت في أكتوبر

 .وأدلى ببيانات ممثلو كندا والمكسيك وسويسرا والمملكة المتحدة -77

من جدول  5، استأنفت الهيئة النظر في البند 2011تشرين الثاني /نوفمبر 9وفي جلستها العامة السادسة المنعقدة في  -78
 .األعمال

دلى ببيانات ممثلو األرجنتين والبرازيل وكولومبيـا والجمهوريـة التشـيكية والـدانمرك وفنلنـدا وفرنسـا وغانـا والهنـد واليابـان وأ -79
 .وبيرو وبولندا) متحدثة بالنيابة عن منطقة وسط وشرق أوروبا(ومالوي ومولدوفا 

 .واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ETCوعة ومجم كما أدلى ببيانات ممثلو التحالف من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي -80

 .وأبلغت الرئيسة المشاركين بأنها ستعد مشروع توصية استنادا إلى التعليقات الواردة لينظر فيه في الجلسة العامة -81

، تناولــت الهيئــة الفرعيــة مشــروع توصــية 2011تشــرين الثــاني /نــوفمبر 10وفــي جلســتها العامــة الســابعة، المنعقــدة فــي  -82
 .يسةقدمته الرئ

وأدلـــى ببيانـــات ممثلـــو األرجنتـــين والكـــاميرون وكنـــدا وكولومبيـــا وٕاثيوبيـــا واالتحـــاد األوروبـــي وفنلنـــدا وغواتيمـــاال والكويـــت  -83
 .وليبيريا ومالوي والمكسيك وبيرو والفلبين وبولندا وأوغندا والمملكة المتحدة

، اسـتأنفت الهيئـة الفرعيـة النظـر فـي مشـروع 2011تشـرين الثـاني /نوفمبر 10وفي جلستها العامة الثامنة، المنعقدة في  -84
 .التوصية الذي قدمته الرئيسة

 .وأدلى ببيانات ممثلو كندا والصين وكولومبيا وٕاثيوبيا وفنلندا وفرنسا والهند ومالوي والفلبين وسويسرا والمملكة المتحدة -85

إلـى الجلسـة العامـة للهيئـة الفرعيـة وعقب تبـادل اآلراء، ووفـق علـى مشـروع التوصـية، بصـيغته المعدلـة شـفويا، إلحالتـه  -86
 .UNEP/CBD/SBSTTA/15/L.5بوصفه مشروع التوصية 

 ]يستكمل فيما بعد[

ب ب ئكفذعي م ئكهيئ ل لمةطذ   ئألجذئ؟ ئك

 ]يستكمل فيما بعد[ -87
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مشروع جدول األعمال المؤقت، وتاريخ ومكان انعقاد االجتماع السادس عشر - 6البند 
 لتقنية والتكنولوجيةللهيئة الفرعية للمشورة العلمية وا

. ]يســتكمل فيمــا بعــد[المنعقــدة فــي ] يســتكمل فيمــا بعــد[مــن جــدول األعمــال فــي جلســتها  6تناولــت الهيئــة الفرعيــة البنــد  -88
جــدول األعمــال المؤقــت لالجتمــاع الســادس عشــر للهيئــة مشــروع لــدى نظرهــا فــي هــذا البنــد، كــان معروضــا أمــام الهيئــة الفرعيــة و 

 ).UNEP/CBD/SBSTTA/15/16( ة والتقنية والتكنولوجيةالعلمي الفرعية للمشورة

 ]يستكمل فيما بعد[ 

ب ب ئكفذعي م ئكهيئ ل لمةطذ   ئألجذئ؟ ئك

 ]يستكمل فيما بعد[ -89

 اعتماد التقرير واختتام االجتماع- 7البند 

سـتكمل فيمـا ي[المنعقـدة فـي مـن االجتمـاع ] يسـتكمل فيمـا بعـد[ ةجلسـالفـي لـة شـفويا، داعتمد هـذا التقريـر، بصـيغته المع -90
ــــــذي أعــــــده المقــــــرر ]بعــــــد ــــــر ال ــــــى أســــــاس مشــــــروع التقري ــــــر ) UNEP/CBD/SBSTTA/15/L.1(، عل ــــــريقين العــــــاملين  يوتقري الف

)UNEP/CBD/SBSTTA/15/L.1/Add.1 2و.( 

 ]يستكمل فيما بعد[، الجلسة الختامية لالجتماعوفي  -91

 الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتقنيـة والتكنولوجيـة الخـامس عشـر للهيئـةاالجتم�اع  وبعد تبادل المجامالت االعتيادية، اختتم -92
 .2011تشرين الثاني /نوفمبر 11من يوم الجمعة  ]يستكمل فيما بعد[في الساعة 
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