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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 شرد االجتماع السادس

 2302أيار /مايو 5 –نيسان /أبريل 03  مونتلاير
 من جدول األدمال 15البند 

 ل األولتقرير الفريق العام
دسبما قررت الهيئة الفردية في جلستها العامة األولى  دقد الفريق العامل األول جلسات تدت رئاسة السيد مادجو باه  -0
إدداد الطبعة : التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي) 4للنمر في بنود جدول األدمال ( كندا)والسيد أولي هيندركسون ( غينيا)

ن تطبيق الضمانات ذات الصلة ب،فض االنبعاثات الناجمة دن إزالة الغابات وتدهورها ودور دفم مشورة بشأ) 0-7  و(الرابعة
دارتها المستدامة وزيادة م،زونات الكربون في الغابات في البلدان النامية  من أجل التنوع البيولوجي وبشأن +( ريد)الغابات وا 

إدماج ادتبارات التنوع البيولوجي ) 2-7  و(دلى التنوع البيولوجي+ ريد المؤشرات الممكنة واآلليات المدتملة لتقييم آثار تدابير
: الهندسة الجيولوجية) 0-7  و(في األنشطة المرتبطة بتغير المناخ  بما في ذلك معالجة الثغرات في المعارف والمعلومات

التقدم في تنفيذ : يوي والتنوع البيولوجيالوقود الد) 00  و(التأثيرات دلى التنوع البيولوجي  والثغرات في اآلليات التنميمية
تقرير دن العمل التعاوني في مجاالت ) 00  و(03/44التقدم في تنفيذ المقرر : التدابير الدافزة) 02  و(03/07المقرر 

قرير وادتمد هذا الت. 2302أيار /مايو 4نيسان إلى /أبريل 03جلسات  من  03ودقد الفريق العامل (. الزرادة والغابات والصدة
 .2302أيار /مايو 4في جلسته العاشرة المنعقدة في 

 إعداد الطبعة الرابعة: التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي- 4البند 
  برئاسة 2302نيسان /أبريل 03من جدول األدمال في جلسته األولى المنعقدة في  4البند  الفريق العامل األولتناول  -2

في هذا البند  كان معروضا أمامه ،طة إلدداد الطبعة الرابعة من نشرة  الفريق العاملر ولدى نم(. غينيا)السيد مادجو باه 
نتاج الطبعة الثالثة من إلى جانب   (UNEP/CBD/SBSTTA/16/3)التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي  تقييم دملية إدداد وا 

لطبعة ال،اصة باومشروع استراتيجية االتصال ( UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/1)نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي 
 (.UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/2)الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي 

طلب تي تلمؤتمر األطراف  ال 03/2من المقرر ( د)07ولدى درض هذا البند  لفت ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرة  -0
ة  لكي تنمر فيها الهيئة الفردية قبل االجتماع الدادي دشر لمؤتمر األطراف  إلدداد الطبعة أن يعد ،طاألمين التنفيذي إلى 

الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي دلى أساس التقارير الوطنية ال،امسة  واست،دام المؤشرات العامة للتنوع 
ال،طة التي أددت وفقا لذلك في الوثيقة وترد  .البيولوجي العالمي والمعلومات األ،رى ذات الصلة
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UNEP/CBD/SBSTTA/16/3 نتاج الطبعة   التي تشتمل أيضا دلى موجز للنقاط الرئيسية الناشئة دن استعراض دملية إدداد وا 
 .الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

ثيوبيا وفرنسا والهند واليابان وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل و  -4 كندا وكولومبيا والدانمرك وا 
 .وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا والسودان وتايلند وأوغندا

 .وأدلى ببيان أيضا ممثل منممة األغذية والزرادة لألمم المتددة -5
 .بالتنوع البيولوجي المعنيللشعوب األصلية دى الدولي كما أدلى ببيانان ممثال منممة ديفرسيتاس والمنت -6
وقال ممثل سويسرا إن بلده سيوفر الددم المالي لصياغة الطبعة الرابعة من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي  في  -7

 .دين قال ممثل اليابان إن بلده سيترجم هذا المنشور إلى اليابانية
الوارد في الوثيقة  ةنس،ة منقدة من مشروع التوصيارك إنه سيعد وبعد تبادل اآلراء  قال الرئيس المش -8

UNEP/CBD/SBSTTA/16/3جلسةلألمانة لي نمر فيه في  ا،طيا اآلراء التي يعرب دنها المشاركون وتقرير    تنعكس فيها 
 .ةالدق
مايو /يارأ 2دتين في في جلستيه الرابعة وال،امسة المنعق ةوناقش الفريق العامل النس،ة المنقدة من مشروع التوصي -9

2302. 

ثيوبيا واالتداد  -03 وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين وأستراليا والبرازيل وبوركينا فاسو وكندا والصين وكولومبيا والدانمرك وا 
المتددة  األوروبي وفرنسا وألمانيا والهند والمكسيك والنيجر والنرويج وبيرو والمملكة العربية السعودية والسودان وسويسرا والمملكة

 .لبريطانيا العممى وأيرلندا الشمالية

 :وطلب ممثل االتداد األوروبي إدراج البيان التالي في تقرير االجتماع -00

ينبغي أن تقدم األطراف والدكومات مساهمات مالية في الوقت المناسب إلدداد مؤشرات التنوع البيولوجي التي "
من أجل تسليم مؤشرات دالمية للتنوع وتستكمله البيولوجي  تستند إلى دمل الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع’

وددم األطراف في إدداد المؤشرات الوطنية المقابلة لها  في إطار االستراتيجيات  2303البيولوجي لفترة ما بعد دام 
امج األمم االتداد األوروبي اقتراح برن يؤيد  ولذلك .‘(23-0أهداف أيشي )لتنوع البيولوجي لو،طط العمل الوطنية 

  بما في ذلك 2323-2300تنفيذ األطراف لالتفاقية وال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  الذي يددمالمتددة للبيئة 
استعراض الفترة : بشأن اآللية المالية UNEP/CBD/WG-RI/4/7من الوثيقة ( ح)الفقرة ) اهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 .(العالمية واالدتياجات للفترة السادسة لتجديد الموارد ال،امسة لتجديد موارد مرفق البيئة
ددما ماليا إلى فريق ال،براء التقنيين الم،صص المعني بمؤشرات ال،طة  2300وقدم االتداد األوروبي في دام "

 فر هذا العام ددما ماليا لليونيب لمواصلة دمل الشراكة المعنيةو وي 2323-2300االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 ."بمؤشرات التنوع البيولوجي

 .كما أدلى ببيان ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي -02

ووافق الفريق العامل دلى إدالة مشروع التوصية  بصيغته المعدلة شفويا  إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع التوصية  -00
UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.3. 
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 جي وتغير المناخالتنوع البيولو - 7البند 
مشورة بشأن تطبيق الضمانات ذات الصلة بخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها  1-7البند 

دارتها المستدامة وزيادة مخزونات الكربون في الغابات في البلدان النامية  ودور حفظ الغابات وا 
واآلليات المحتملة لتقييم آثار تدابير من أجل التنوع البيولوجي وبشأن المؤشرات الممكنة  1+(ريد)

 على التنوع البيولوجي+ ريد
دماج اعتبارات التنوع البيولوجي في األنشطة المرتبطة بتغير المناخ، بما في ذلك معالجة الثغرات في إ 2-7البند 

 المعارف والمعلومات
   برئاسة السيد2302أيار /مايو 0في الثانية المنعقدة  في جلسته 2-7و 0-7 ينالبند الفريق العامل األولتناول  -04

بشأن تطبيق   كان معروضا أمامه مذكرة أددها األمين التنفيذي 0-7 في البندالفريق العامل ولدى نمر . (غينيا)مادجو باه 
دارتها المستدامة وزياد ة الضمانات ذات الصلة ب،فض االنبعاثات الناجمة دن إزالة الغابات وتدهورها ودور دفم الغابات وا 

من أجل التنوع البيولوجي وبشأن المؤشرات الممكنة واآلليات المدتملة +( ريد)م،زونات الكربون في الغابات في البلدان النامية 
+   وتقارير من األطراف بشأن ضمانات ريد(UNEP/CBD/SBSTTA/16/8) دلى التنوع البيولوجي+ لتقييم آثار تدابير ريد

من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي إلى مقدم   وتقرير (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/19)وجي دلى التنوع البيولثار اآلوتقييم 
  و،اصة تلك المتعلقة +اإلرشاد المنهجي لألنشطة المتعلقة بريد دن أمانة اتفاقية األمم المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ

األمم التفاقية  CP.16/1شار إليها في التذييل األول من المقرر كيفية معالجة وادترام الضمانات الم دنبنمم توفير المعلومات 
دلى + للمؤشرات الممكنة لقياس آثار ريد وتدليل  (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/20)المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

طار إلدما(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/21)التنوع البيولوجي ودلى المجتمعات األصلية والمدلية  ج شواغل التنوع   وا 
في البلدان ذات قدرات رصد + وتقييم أداء ريد  (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/22+ )البيولوجي في البرامج الوطنية لريد

+   واستعراض لثالث مبادرات بشأن ضمانات ريد(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/23)نهج المصفوفة : من،فضة
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/24)ساسية دن تدسين رصد التنوع البيولوجي للغابات واإلبالغ دنه   وتقرير معلومات أ
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/25.)  اقترادات بشأن إدماج   كان معروضا أمامه 2-7ولدى نمر الفريق العامل في البند

 والمعلومات ادتبارات التنوع البيولوجي في األنشطة المرتبطة بتغير المناخ  بما في ذلك معالجة الثغرات في المعارف
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/9)أمثلة دلى النماذج البيولوجية والمنا،ية :   والتنوع البيولوجي وتغير المناخ
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/26) وتقرير موجز دن منصة اتفاقيات ريو  (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/27.) 

المتعلقة ن التي استضافت دلقات العمل األرب  لل،براء   أدرب ممثل األمانة دن تقديره للبلدا0-7وفيما يتعلق بالبند  -05
 امالي اأو البلدان التي قدمت ددم UNEP/CBD/SBSTTA/16/8التقرير الوارد في الوثيقة جزئيا االستنتاجات التي يستند إليها ب

ر المناخ  والمعاد إصداره في دن أمانة اتفاقية األمم المتددة اإلطارية بشأن تغي بالنيابةبيان كما ألقى ب. العمل هذهلدلقات 
 .المرفق بهذا التقرير

وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا وبلجيكا والبرازيل والدانمرك وفنلندا وفرنسا وغواتيماال والهند واليابان والمكسيك وهولندا  -06
 .ونيوزيلندا وسويسرا وتايلند

أيار /مايو 0في جلسته الثانية المنعقدة في من جدول األدمال  2-7و 0-7واستأنف الفريق العامل نمره في البندين  -07
 .برئاسة السيد باه 2302

                                                           
دوون  الناجموة،فوض االنبعاثوات ’يشووير إلوى + صولة التفاقيووة األموم المتدودة اإلطاريوة بشوأن تغيوور المنواخ  فوإن مصوطل  ريودوفقوا للمقوررات والوثوائق ذات ال 1

دارتها المستدامة وزيادة م،زونات الكربون في الغابات في البلدان الناميةفي البلدان النامية؛ إزالة الغابات وتدهورها   .‘ودور دفم الغابات وا 
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ثيوبيا واالتداد و  -08 كوادور وا  أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين وبوركينا فاسو وكندا والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وا 
 .األوروبي وغانا والهند وماليزيا والنيجر والنرويج وجنوب أفريقيا وأوغندا

  .يانان أيضا ممثال منممة األغذية والزرادة لألمم المتددة والبنك الدوليوأدلى بب -09

والمنتدى الدولي للشعوب األصلية والتدالف العالمي من أجل الغابات منممة ديفرسيتاس  وممثل تكما أدلى ببيانا -23
 .واالتداد الدولي لمنممات بدوث الغابات المعني بالتنوع البيولوجي

لمواصلة المداوالت  لرئيس المشارك  تقرر إنشاء فريق مفتوح العضوية من أصدقاء الرئيسوبناء دلى اقتراح من ا -20
للمشاركة فيه بصفة ،اصة ممثلي أستراليا والبرازيل والصين والدانمرك والهند  يد  د  من جدول األدمال 0-7بشأن البند 

وسيعمل السيد إينياسيوس ماكومبا  .توافق في اآلراءوالمكسيك ونيوزيلندا والنرويج وجنوب أفريقيا وأوغندا بهدف التوصل إلى 
وقال الرئيس المشارك إن النس،تين المنقدتين من مشرودي . كميسرين لمناقشات الفريق( نيوزيلندا)والسيد االن ريد ( زامبيا)

ر في كل نمسيتم إددادهما لي   UNEP/CBD/SBSTTA/16/9و UNEP/CBD/SBSTTA/16/8التوصيتين الواردين في الوثيقتين 
 .مشروع بصورة مستقلة

إينياسيوس ماكومبا وناقش نس،ة من جدول األدمال  استم  الفريق العامل إلى تقرير من السيد  0-7وفي إطار البند  -22
أيار /مايو 4في جلسته التاسعة المنعقدة في  UNEP/CBD/SBSTTA/16/8منقدة من مشروع التوصية الوارد في الوثيقة 

 (.كندا)لي هندركسون   برئاسة السيد أو 2302

ثيوبيا واالتداد األوروبي وفرنسا وغانا وغواتيماال  -20 كوادور وا  وأدلى ببيانات ممثلو بلجيكا والبرازيل وكندا والدانمرك وا 
واليابان والمكسيك والنرويج والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وسويسرا وأوغندا والمملكة المتددة لبريطانيا العممى 

 .دا الشماليةوأيرلن

ووافق الفريق العامل دلى إدالة مشروع التوصية  بصيغته المعدلة شفويا  إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع التوصية  -24
UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.12. 

نس،ة منقدة من مشروع التوصية الوارد في الوثيقة  من جدول األدمال  2-7  تدت البند وناقش الفريق العامل -25
UNEP/CBD/SBSTTA/16/9 مايو /أيار 0وجلسته السادسة المنعقدة في  2302مايو /أيار 2سة المنعقدة في في جلسته ال،ام

 .برئاسة السيد هندركسون 2302

ثيوبيا والصين وكولومبيا وكندا وبوركينا فاسو وبلجيكا والبرازيل وأستراليا وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين  -26 والدانمرك وا 
وأوغندا والمملكة وسويسرا والسويد والفلبين وليبيريا وماليزيا والمكسيك والنرويج واليابان يماال والهند وغواتواالتداد األوروبي 

 .وزامبيا المتددة لبريطانيا العممى وأيرلندا الشمالية

 .كما أدلى ببيانان ممثال منممة ديفرسيتاس والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي -27

فريق العامل دلى إدالة مشروع التوصية  بصيغته المعدلة شفويا  إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع التوصية ووافق ال -28
UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.5. 

 والثغرات في اآلليات التنظيمية التأثيرات على التنوع البيولوجي،: الهندسة الجيولوجية 3-7البند 
برئاسة السيد أولي  2302أيار /مايو 0الثانية المنعقدة في  هفي جلست 0-7البند  الفريق العامل األولتناول  -29

المسائل  دنفي هذا البند  كان معروضا أمامه مذكرة أددها األمين التنفيذي الفريق العامل ولدى نمر . (كندا)هندركسون 
ووثائق   (UNEP/CBD/SBSTTA/16/10) التقنية والتنميمية بشأن الهندسة الجيولوجية بالعالقة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي

الهندسة ثار آلالمتعلقة بالمناخ دلى التنوع البيولوجي  وبشأن اإلطار التنميمي الهندسة الجيولوجية إدالمية بشأن آثار 
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الهندسة   وبشأن آثار (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/29)المتعلقة بالمناخ ذات الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي الجيولوجية 
آراء و،برات المجتمعات األصلية والمدلية وأصداب المصلدة : دلى التنوع البيولوجي المتعلقة بالمناخية الجيولوج

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/30.) 

ولدى درض هذا البند  أوضدت ممثلة األمانة أن الدراسات المشار إليها في الوثيقتين اإلدالميتين  -03
UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/28 وUNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/29  من المقرر ( م)9و( ل)9أجريت دمال بالفقرتين

  م الهيئة الفرديةوقالت إنه من أجل تيسير إدداد الوثائق المتعلقة بالهندسة الجيولوجية المعروضة أما.   دلى التوالي03/00
 ل  بفضلى اإلنترنتاألمين التنفيذي فريق ،براء وفريق اتصال قانوني ونمم دلقة دمل تشاورية وأجرى دوارا د أأنش

كما أوضدت أن الوثيقة . المساهمات الس،ية من دكومة المملكة المتددة لبريطانيا العممى وأيرلندا الشمالية ودكومة النرويج
UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/30   أددت دلى اساس مشاورة جرت دلى اإلنترنت م  الشعوب األصلية والمجتمعات المدلية

 .UNEP/CBD/SBSTTA/16/10وترد االقترادات التي أددها األمين التنفيذي في الوثيقة . استضافتها اليونسكو

كوادور والدانمرك والصين وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا  -00 ثيوبيا وا  وفرنسا والهند وفنلندا وا 
 .المملكة المتددة لبريطانيا العممى وأيرلندا الشماليةو  وأوغنداوجنوب أفريقيا وتايلند والنرويج والفلبين والمملكة العربية السعودية 

  (والتدالف العالمي من أجل الغابات Biofuelwatchمتددثا أيضا بالنيابة دن ) EcoNexusممثل وأدلى ببيانان أيضا  -02
 (.المركز الدولي للشعوب األصلية من أجل بدوث السياسات والتعليم)ومؤسسة تبتيا  ETCمجمودة و 

نس،ة منقدة من مشروع التوصية الوارد في الوثيقة د تبادل اآلراء  قال الرئيس المشارك إنه سيعد وبع -00
UNEP/CBD/SBSTTA/16/10 لألمانة لي نمر فيه في جلسة  ا،طي االتي يعرب دنها المشاركون وتقرير اآلراء   تنعكس فيها

 .الدقة

 .2302مايو /أيار 4ي جلسته الثامنة المنعقدة في وناقش الفريق العامل النس،ة المنقدة من مشروع التوصية ف -04

ثيوبيا  -05 كوادور وا  وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا وبلجيكا والبرازيل وبوركينا فاسو وكندا والصين وكولومبيا والدانمرك وا 
مملكة العربية السعودية واالتداد األوروبي وفنلندا وفرنسا وغواتيماال والهند وماليزيا والمكسيك والنيجر والنرويج والفلبين وال

والواليات المتددة  والسويد والسودان وأوغندا والمملكة المتددة لبريطانيا العممى وأيرلندا الشمالية وجمهورية فنزويال البوليفارية
 .أيضا األمريكية

 .والجمعية الملكية ETCوأدلى ببيانان أيضا ممثال مجمودة  -06

وصية  بصيغته المعدلة شفويا  إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع التوصية ووافق الفريق العامل دلى إدالة مشروع الت -07
UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.11. 

 تقرير عن األعمال: الوقود الحيوي والتنوع البيولوجي- 11البند 
ون أولي هندركسبرئاسة السيد  2302أيار /مايو 0الثالثة المنعقدة في  في جلسته 00البند  الفريق العامل األولتناول  -08
الوقود الديوي والتنوع في هذا البند  كان معروضا أمامه مذكرة أددها األمين التنفيذي بشأن  الفريق العاملولدى نمر  (.كندا)

الوقود الديوي والتنوع ووثيقة إدالمية بشأن   (UNEP/CBD/SBSTTA/16/14) 03/07تقرير دن تنفيذ المقرر : البيولوجي
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/32) 03/07بشأن العمل استجابة للمقرر  المزيد من المعلومات: البيولوجي

الفريق العامل قدمت من قبل الستعراض  امولدى درض هذا البند  قالت ممثلة األمانة إن الوثائق المعروضة أم -09
 .التعليقات الواردة ديثما أمكن فيها وأدرجت النمراء
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وكوبا والدانمرك والهند واليابان والمكسيك والفلبين وجنوب أفريقيا  وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين والبرازيل وكندا -43
 .وسويسرا وتايلند والمملكة المتددة لبريطانيا العممى وأيرلندا الشمالية وجمهورية فنزويال البوليفارية

عالمي الوالتدالف  USC Canada  متددثا أيضا بالنيابة دن EcoNexusو Biofuelwatchمثلو وأدلى ببيانات أيضا م -40
 .من أجل الغابات واالتداد الدولي لدفم الطبيعة

إنشاء فريق من أصدقاء الرئيس ونمرا ال،تالف اآلراء المعرب دنها أثناء المناقشة  تقرر  بناء دلى اقتراح الرئيس   -42
 .للنمر في المسألة

مردلي من السيد هورست   استم  الفريق العامل إلى تقرير 2302أيار /مايو 0وفي جلسته السادسة المنعقدة في  -40
 .لفريق أصدقاء الرئيسمنسق الذي دمل ك( ألمانيا)مورن 

  استم  الفريق العامل إلى تقرير (غينيا)برئاسة السيد مادجو باه  2302أيار /مايو 4وفي جلسته التاسعة المنعقدة في  -44
  التي اددتها UNEP/CBD/SBSTTA/16/14آ،ر من السيد كورن الذي قدم نس،ة منقدة من مشروع التوصية الوارد في الوثيقة 

 .أنه تمثل توازنا دساسا تدقق أثناء المناقشات وأوض . األمانة

ثيوبيا وغواتيماال وماليزيا والنرويج والفلبين -45 وجنوب أفريقيا  وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا والبرازيل وكندا والدانمرك وا 
 .وجمهورية فنزويال البوليفاريةوسويسرا 

يق العامل دلى إدالة مشروع التوصية  بصيغته المعدلة شفويا  إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع التوصية ووافق الفر  -46
UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.10. 

من منطوق المقرر المقترح الوارد في مشروع  0دن تدفم فيما يتعلق بالفقرة  جمهورية فنزويال البوليفاريةوأدرب ممثل  -47
 ".بما في ذلك المياه"و" ديازة األراضي"التوصية  و،اصة اإلشارة إلى 

 11/44التقدم في تنفيذ المقرر : التدابير الحافزة- 12البند 
 (.كندا)أولي هندركسون برئاسة السيد  2302أيار /مايو 0جلسته الثالثة المنعقدة في في  00البند  الفريق العاملتناول  -48

دن تدتوي دلى تقرير مردلي مذكرة أددها األمين التنفيذي ه ولدى نمر الفريق العامل في هذا البند  كان معروضا أمام
 األنشطة التي أجريت من جانب األطراف والدكومات األ،رى والمنممات والمبادرات ذات الصلة واألمين التنفيذي

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/15)   فيذ المقرر تجمي  للمعلومات المتعلقة بالتقدم في تن: بشأن التدابير الدافزة ةإدالميووثيقة
03/44 (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/36). 

كوادور وفنلندا وفرنسا والهند واليابان  -49 وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وكولومبيا والدانمرك وا 
الية وجمهورية فنزويال والمكسيك وهولندا وجنوب أفريقيا والسويد وتايلند والمملكة المتددة لبريطانيا العممى وأيرلندا الشم

 .البوليفارية

 .واالتداد الدولي لدفم الطبيعة EcoNexusوأدلى ببيانان أيضا ممثال  -53

وبعد تبادل اآلراء  قال الرئيس المشارك إنه سيعد نس،ة منقدة من مشروع التوصية الوارد في الوثيقة  -50
UNEP/CBD/SBSTTA/16/15 ن وتقريرا ،طيا لألمانة لي نمر فيه في جلسة   تنعكس فيها اآلراء التي يعرب دنها المشاركو

 .الدقة

مايو /أيار 0في  تينالمنعقدوالسابعة ه السادسة يوناقش الفريق العامل النس،ة المنقدة من مشروع التوصية في جلست -52
2302. 
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ثيوبيا وكندا والصين وبوركينا فاسو وأستراليا وبوتسوانا وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين  -50 وفرنسا وألمانيا والدانمرك وا 
وأوغندا والمملكة المتددة لبريطانيا العممى وأيرلندا  والسويد وسويسراورواندا والنرويج والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا والهند 

 .الشمالية والواليات المتددة األمريكية

ايار /مايو 4عقدة في وأستأنف الفريق العامل نمره في النس،ة المنقدة من مشروع التوصية في جلسته التاسعة المن -54
2302. 

 .وأدلى ببيانان ممثال الدانمرك والهند -55

ووافق الفريق العامل دلى إدالة مشروع التوصية  بصيغته المعدلة شفويا  إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع التوصية  -56
UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.9. 

 صحةالعمل التعاوني في مجاالت الزراعة والغابات والتقرير عن - 13البند 
 (.غينيا)مادجو باه برئاسة السيد  2302أيار /مايو 0جلسته الثالثة المنعقدة في في  00البند  الفريق العاملتناول  -57

دن العمل التعاوني في بتقارير تتعلق مذكرة أددها األمين التنفيذي ولدى نمر الفريق العامل في هذا البند  كان معروضا أمامه 
التنوع العمل التعاوني المتعلق ببشان  تينإدالمي ينومذكرت( UNEP/CBD/SBSTTA/16/16) دةمجاالت الزرادة والغابات والص

المزيد من المعلومات بشأن العمل  :وبشأن التنوع البيولوجي والصدة (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/33) البيولوجي والزرادة
 (.UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/34) 03/23من المقرر  07المضطل  به استجابة للفقرة 

 .وأدلى ببيانات ممثلو النمسا والبرازيل وسويسرا -58

 (.EcoHealthبالنيابة أيضا دن تدالف متددثا أيضا ) كما أدلى ببيان ممثل منممة ديفرسيتاس -59
 .2302أيار /مايو 2البند في جلسته الرابعة المنعقدة في  هذا وأستأنف الفريق العامل األول النمر في -63

ثيوبيا والفلبينوأدلى ببيانات ممثلو كند -60  .ا وا 

 .منممة األغذية والزرادةوأدلى ببيان ايضا ممثل  -62

وبعد تبادل اآلراء  قال الرئيس المشارك إنه سيعد نس،ة منقدة من مشروع التوصية الوارد في الوثيقة  -60
UNEP/CBD/SBSTTA/16/16ه في جلسة   تنعكس فيها اآلراء التي يعرب دنها المشاركون وتقريرا ،طيا لألمانة لي نمر في

 .الدقة

 2302مايو /أيار 0وناقش الفريق العامل النس،ة المنقدة من مشروع التوصية في جلسته السابعة المنعقدة في  -64
 .2302مايو /أيار 4وجلسته الثامنة المنعقدة في 

ثيوبيا وكندا والصين وبوركينا فاسو وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين وبلجيكا والبرازيل  -65 وروبي والهند واالتداد األوا 
 .وبيرووالنرويج والمكسيك واليابان وماليزيا 

 .كما أدلى ببيان ممثل منممة ديفرسيتاس -66

ووافق الفريق العامل دلى إدالة مشروع التوصية  بصيغته المعدلة شفويا  إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع التوصية  -67
UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.8. 
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 المرفق
 

مم المتحدة اطإطارية بشأن تغير المناخ إلى االجتماع الساد  عشر للهيئة بيان من أمانة اتفاقية األ
 الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي

 من جدول األعمال 1-7البند 

ليات المحتملة ذات الصلة للتنوع البيولوجي وحول المؤشرات الممكنة واآل +REDDمشورة حول تطبيق ضمانات 
 على التنوع البيولوجي +REDDلرصد أو تقييم آثار تدابير 

تردب أمانة اتفاقية األمم المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ بهذه الفرصة لتقديم بيان إلى األطراف في اتفاقية التنوع 
رة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة البيولوجي وأمانة االتفاقية بمناسبة االجتماع السادس دشر للهيئة الفردية للمشو 

وتود أمانة اتفاقية األمم المتددة اإلطارية . 2302أيار /مايو 5نيسان إلى /أبريل 03لالتفاقية  في مونتلاير  كندا من 
ع أن تنتهز هذه الفرصة لمالدمة تعاونها الوثيق م  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي دول المسائل المتعلقة بالتنو 

ع البيولوجي  والجوانب البيئية واالجتمادية ب،صوص و البيولوجي وتغير المناخ  و،صوصا دول المسائل المتعلقة بالتن
،فض االنبعاثات من إزالة الغابات وتدهور الغابات ودور الدفم  واإلدارة المستدامة للغابات وتعزيز م،زونات 

 .(REDD-plus)الكربون في الغابات في البلدان النامية 
وتود أمانة اتفاقية األمم المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ أيضا أن تعرب دن تقديرها ألمانة اتفاقية التنوع 
البيولوجي دلى تقاسم نتائج أدمالها  السيما نتائج دلقات العمل األرب  لل،براء دول الروابط بين التنوع البيولوجي 

 2303أيلول /بيولوجي  التي دقدت في الفترة بين سبتمبربما في ذلك ضمانات التنوع ال  REDD-plusو
إلى  2م  األطراف في اتفاقية األمم المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ  من ،الل التقديمات 2300أيلول /وسبتمبر

أمانة وتقاسمت . وتعاونت األمانتان في المساهمات في دلقات العمل هذه. 2300أيلول /االتفاقية اإلطارية في سبتمبر
رشادات  االتفاقية اإلطارية م  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والمشاركين في دلقات العمل هذه  معلومات  وتطورات وا 

الناشئة دن دملية اتفاقية األمم المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ  والتي أيدت المناقشات في  REDD-plusدول 
في دملية  REDD-plusدت النتائج بدورها المناقشات دول الضمانات ألنشطة وأرش. دلقات العمل األرب  لل،براء هذه

 .االتفاقية اإلطارية
وقد أدرزت الدورة السابعة دشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتددة اإلطارية بشأن تغير المناخ المنعقدة في 

وادتمد مؤتمر األطراف مقررا . REDD-plusقة بودوربان  جنوب أفريقيا العام الماضي تقدما طيبا في المسائل المتعل
إرشادات بشأن نمم إتادة معلومات دن كيفية معالجة الضمانات وادترامها وبشأن طرائق تدديد المستويات "بشأن 

 المقرر) "CP.16/1المرجعية لالنبعاثات من الغابات والمستويات المرجعية للغابات المشار إليه في المقرر 
12/CP.17)3 .علق المقرر الثاني ب،يارات التمويل للتنفيذ الكامل لإلجراءات المستندة إلى النتائج بشأن ويتREDD-

                                                           
 <http://unfccc.int/resource/docs/2011/smsn/igo/137.pdf>: لى هذه التقديمات دلى العنوان التالييمكن االطالع د  2
 :يمكن االطالع دلى النص الكامل للمقرر دلى العنوان التالي  3

<http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a02.pdf#page=16> 
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plus  والذي ادتمده مؤتمر األطراف كجزء من مجمودة مقررات من نتائج العمل في الفريق العامل الم،صص
 4(.CP.17/2المقرر )للتعاون طويل األجل في إطار االتفاقية 

ل األطراف في االتفاقية اإلطارية دملها بشأن اإلرشادات المنهجية و،يارات التمويل المتعلقة وهذا العام  ستواص
وبصفة ،اصة  ستستمر األطراف في النمر في طرائق للقياس  واإلبالغ والتدقق والنمم الوطنية . REDD-plusبو

رشادات لضمان الشفافية  وباإلضافة إلى ذلك  ستنمر األطراف في الداجة إلى مزيد من اإل. لرصد الغابات
ومن المتوق  أن يتم اإلبالغ . واالتساق  والشمولية والفادلية لدى التبليغ دن كيفية معالجة جمي  الضمانات وادترامها

 .دن النتائج إلى مؤتمر األطراف في دورته الثامنة دشر
أمانة االتفاقية اإلطارية إلى   تتطل  REDD-plusونمرا للعمل المنهجي اإلضافي الالزم لتعزيز تنفيذ أنشطة 

االستمرار في دالقة العمل الوثيقة م  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي دول األنشطة الجارية والمستقبلة المتعلقة بالتنوع 
وسوف تستمر األمانتان في العمل معا لمساددة األطراف في الوصول إلى توافق دام . REDD-plusالبيولوجي و

  وتعزيز أوجه التآزر REDD-plusلمسائل  و،صوصا المسائل المتعلقة بدفم التنوع البيولوجي ولآلراء دول هذه ا
  م  دفم التنوع البيولوجي في نفس الوقت REDD-plusمن نواتج كال العمليتين وبناء القدرات لتيسير تنفيذ أنشطة 

 .في األطراف من البلدان النامية
---- 
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<http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf#page=4> 


