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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 شرسادس عاالجتماع ال
 2302أيار /مايو 5 –نيسان /أبريل 03مونتلاير، 

 *من جدول األعمال 05البند 
 

 ريق العامل الثانيتقرير الفمشروع 
 ، على النحو الذي قررته اللجنة الفرعية في جلستها العامة األولى، تحت رئاسةالفريق العامل الثاني اجتمع -0

التنوع البيولوجي ) 5 ندللنظر في الب( البرازيل) الريسا ليما ماريا كوستاوالسيدة  ،(النمسا) أوبرماير السيدة غابرييل
، والبند (المناطق البحرية المهمية إيكولوجيا أو بيولوجيا) 0-6 ، والبند(برنامج العمل استعراض متعمق لتنفيذ: للجزر

 0-6والبند  ،(معالجة اآلثار الضارة الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي) 6-2
تنوع البيولوجي في تقييمات األثر البيئي ال المتعلقة بمراعاةالتخطيط المكاني البحري والمبادئ التوجيهية الطوعية )

التقدم : االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات) 8، والبند (والتقييمات البيئية االستراتجية في المناطق البحرية والساحلية
، (اتستراتيجية منقحة لبناء القدر إالمبادرة العالمية للتصنيف مشروع ) 9، والبند (03/01المحرز في تنفيذ المقرر 

وعقد الفريق العامل . (القضايا الجديدة والناشئة ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام) 03والبند 
واعتمد هذا التقرير في جلسته الثامنة المنعقدة . 2302أيار /مايو 4نيسان إلى /أبريل 03ثماني جلسات في الفترة من 

               .2302أيار /مايو 4في 

استعراض متعمق لتنفيذ : التنوع البيولوجي للجزر-  5لبند ا
 برنامج العمل

نيسان /أبريل 03من جدول األعمال في جلسته األولى المنعقدة في  5تناول الفريق العامل الثاني البند  -2
ي هذا البند وقد ُعرض على الفريق العامل لدى نظره ف .(البرازيل) الريسا ليما ماريا كوستاالسيدة  تحت رئاسة 2302
األمين التنفيذي بشأن االستعراض المتعمق لتنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للجزر  أعدهامذكرة 

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/4) تجميع وتوليف المعلومات المقدمة من األطراف يتان بشأنووثيقتان إعالم، 
التنوع البيولوجي للجزر بشأن  متعمقالالستعراض لوالمنظمات األخرى  األخرى والحكومات
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(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/3)  المتعلقإدماج آثار تغير المناخ وأنشطة االستجابة في برنامج العمل وبشأن 
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/4) التنوع البيولوجي للجزرب

المعني  سفير سيشيل جيمو، صاحب المقام السيد رونالدأدلى ببيان ، الرئيسة المشاركةعلى دعوة من وبناًء  -0
الثمين الجزري  التنوع البيولوجي السيد جيمو إلى تالشي وأشار. الدول الجزرية الصغيرة الناميةتغير المناخ و  بقضايا
 011و بالنسبة إلى الطيور ضعفاً  081 إلى جزرالمعدالت االنقراض في  وصولالخطر، مع بمعدالت تنذر والفريد 

بشكل متزايد على الخيارات أثر  هذا فقدانالمعدل  وذكر أن .القاراتالمعدالت في ارنة بمق ضعفًا بالنسبة إلى الثدييات
 .تغير المناخ القدرة على تحّملخفض من المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر، و 

 أيضاً ، فإنها شكلت الدعم القويينبالمزيد من التعاون و قد طالبت  أن البلدان الجزرية ذلك، ففي حين معأضاف أنه و 
 .المحدودة الرغم من مواردهاب، يحتذى به مثاالً 

دائرة اإليداع بأن سيشيل قد أودعت تصديقها على بروتوكول ناغويا في  الفريق العامل السيد جيمو أبلغو  -4
وأضاف أن  .يضطلع بذلك في العالم ورابع بلد ،زريةدولة جأول ل يسيشجعل ألمم المتحدة في نيويورك، مما ل التابعة
التعدي من  بدالً  ألغراض التنميةجزر جديدة عدة  قامةأن تقترض بأسعار السوق الدولية إل اختارت ل أيضاً يسيش

 23 333عدد سكانه ، وهي بلد نموذجًا آخرتمثل  باالو وذكر أنو . على المنتزهات الوطنية والمحميات الطبيعية
مضافة ضريبة ) "خضراءالرسوم ال"مليون دوالر أمريكي من  0,4 درها وقمبلغ 2300عام نسمة، وقد خصص في 

 .تحدي ميكرونيزيابالتزامها  في إطار لصالح شبكة المناطق المحمية في باالو (للمغادرة
، بغض النظر عن مستوى التنمية فيها، ذات الجزرلجميع البلدان  أهميةيكتسب  التنوع البيولوجيقال إن و  -5

 أقاليمفي  ةم اإليكولوجيالتنوع البيولوجي وخدمات النظبشأن  لالتحاد األوروبيطة الطوعية السيد جيمو بالخ ورحب
 لزيادةإشارة واعدة  باعتبارها (BEST)فيما وراء البحار  والبلدان واألقاليم الواقعة في أبعد المناطق االتحاد األوروبي

االجتماع الحادي  أفاد بأنو  .واالستثمار فيها ابعة لهالت ريةحماية التنوع البيولوجي لألراضي الجز بمسألة  االعتراف
لتنوع البيولوجي التي يمثلها امحددة القضية اللمعالجة الفرصة األخيرة  سيكون بدون شك عشر المقبل لمؤتمر األطراف

التنوع البيولوجي،  الفريدة من نوعها في مجالو  النائية إنصاف األطراف البطلة، وحث االجتماع على رللجز 
التراث باعتبارها تمثل التنوع البيولوجي، و  صالحلا و سكانه صالحلالطبيعية  اعلى االستخدام الحكيم لبيئاته امساعدتهو 

 .الطبيعي المشترك للبشرية

ليشتي، -وتيمور، واألردن، وأستراليا، والبرازيل، وتايلند، وترينيداد وتوباغو، األرجنتينوأدلى ببيانات ممثلو  -6
، والمملكة والمكسيك ، ومدغشقر،تينوب أفريقيا، والدانمرك، وسانت لوسيا، وفرنسا، وكندا، وكيريب، وجة كورياوجمهوري
 .ن، واليابان، واليموالهند ونيوزيلندا، ،لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية المتحدة

 .ظ الحياة البرية والموائل الطبيعية األوروبيةحفوأدلى أيضًا ببيان ممثل اتفاقية  -1

 ".RARE Conservation"أيضًا ببيان ممثال منظمة حفظ الجزر ومنظمة وأدلى  -8

ًً وب -9 ة، أنشأ الفريق العامل فريق اتصال يشترك في رئاسته السيدة المشارك ةالرئيس من على اقتراح ناًء
 .صياتالقتراح تنقيحات على مشروع التو ( ترينيداد وتوباغو)، والسيد فلويد هومر (تيكيريب)رواتو -نانانتيتي تيريكي
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النسخة المنقحة من مشروع  2302أيار /مايو 2وناقش الفريق العامل في جلسته الرابعة المنعقدة في  -03
 .UNEP/CBD/SBSTTA/16/4التوصية الوارد في الوثيقة 

 ،والفلبين ،والصين ،وجنوب أفريقيا ،وبلجيكا ،والبرازيل  ،األرجنتيناالتحاد األوروبي، وأدلى ببيانات ممثلو  -00
 . والهند

، إلى الجلسة العامة بوصفه ياً هعلى إحالة مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة شف الفريق العامل وافقو  -02
 .UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.2 مشروع التوصية

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي    - 6البند 
 المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً البحرية المناطق     1-6البند 

نيسان /أبريل 03من جدول األعمال في جلسته األولى المنعقدة في  0-6العامل الثاني البند تناول الفريق  -00
وقد ُعرض على الفريق العامل لدى نظره في هذا البند مذكرة . (النمسا) أوبرماير السيدة غابرييلتحت رئاسة  2302

( ESBAs)لوجيًا المناطق البحرية المهمة إيكولوجيًا أو بيو : بشأن التنوع البحري والساحلي

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/5) ن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيًا أو بيولوجيًا ع، ومشروع التقرير الموجز
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/5/Add.1 وCor.1 .) التي  المشتركة عليه أيضًا تقرير حلقة العمل اإلقليميةقد ُعرض و

لجنة مصايد األسماك في شمال شرق المحيط /لمحيط األطلسيلشمال شرق ااتفاقية حماية البيئة البحرية  عقدتها
المناطق البحرية المهمة إيكولوجيًا أو بيولوجيًا بشأن  (OSPAR/NEAFC) األطلسي

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5)، المشتركة في شمال شرق المحيط  حلقة العمل اإلقليمية واستعراض تقرير
لجنة مصايد األسماك في شمال /لشمال شرق المحيط األطلسيئة البحرية اتفاقية حماية البي عقدتهاالتي  األطلسي

منطقة جنوب ل وتقرير حلقة العمل اإلقليمية ،(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5/Add.1) شرق المحيط األطلسي
، (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6) المناطق البحرية المهمة إيكولوجيًا أو بيولوجياً  بشأن غرب المحيط الهادئ

المناطق البحرية المهمة  بشأن منطقة الكاريبي الكبرى ووسط غرب المحيط األطلسيل حلقة العمل اإلقليمية قريروت
، والتقرير التجميعي عن األعمال المنفذة بخصوص تحديد (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7) إيكولوجيًا أو بيولوجياً 

 ،(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/8)ر األبيض المتوسط المناطق البحرية المهمة إيكولوجيًا أو بيولوجيًا في البح
المهمة  البحرية ووحدات التدريب، بما في ذلك دليل المستخدم الستخدام مستودع المعلومات المتعلقة بالمناطقدليل و 

عناصر ال عرفتوالمذكرة التي ، (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/9)وآلية تقاسم المعلومات  بيولوجياً أو  إيكولوجياً 
ددة إلدماج المعارف التقليدية والعلمية والتقنية والتكنولوجية للمجتمعات األصلية والمحلية، والمعايير االجتماعية محال

دارة المناطق البحرية المحمية أو بيولوجياً  والثقافية لتحديد المناطق المهمة إيكولوجياً  ، وكذلك إنشاء وا 
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/10). 

منظمة السيد نيك باكس من  على التواليً تناول الكلمة للفريق العامل،  ةالمشارك ةالرئيس على دعوة من بناءً و  -04
من وزارة البيئة البرازيلية، والسيد  براتس آنا باوال، والسيدة (، أسترالياCSIRO) الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية

أوسلو  مدير اتفاقتي) ال شرق المحيط األطلسيلجنة حماية البيئة البحرية لشم، األمين التنفيذي لديفيد جونسون
 من خطة عمل البحرلو رافاالك  يلياوالسيدة س، (وباريس لحماية البيئة البحرية في شمال شرق المحيط األطلسي
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المناطق  بشأن اإلقليمية األربعحلقات العمل تقديم نتائج ل، برنامج األمم المتحدة للبيئةل التابعة المتوسط األبيض
منطقة الكاريبي و العمل في جنوب غرب المحيط الهادئ،  حلقاتغطت و  .ة المهمة إيكولوجيًا أو بيولوجياً البحري

البحر األبيض المتوسط، على و  شمال شرق المحيط األطلسيالكبرى ووسط غرب المحيط األطلسي، ومنطقتي 
وعن األهمية التي  يكولوجيًا أو بيولوجياً المناطق البحرية المهمة إ عن افتتح السيد نيك باكس العرض بمقدمةو . التوالي

 ثائقأكمل في الو  التي تسنى وصفها بصورة المناسبةمن االستنتاجات  تكتسيها، وخلص بعدها إلى إيراد عدد
UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5-8. 

 .نا، وجمهورية كوريا، والدانمرك، والمكسيك، والياباآيسلند وأدلى ببيانات ممثلو -05
 0ة في نعقدفي جلسته الثانية الم من جدول األعمال 0-6في البند  نظره الثاني لعاملواستأنف الفريق ا -06
 .2302أيار /مايو
كوادور ،وأستراليا ،واألرجنتين ،االتحاد الروسياالتحاد األوروبي، و  وأدلى ببيانات ممثلو -01  ،والبرازيل ،وألمانيا ،وا 

 ،وفرنسا ،وغانا ،والصين ،والسودان ،والسنغال ،ب أفريقياوجنو  ،والجمهورية الدومينيكية ،وتايلند ،وبيرو ،وبلجيكا
 ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،الموحدة ميكرونيزياواليات و ، ومدغشقر ،وليبريا ،وكوبا ،وكندا، البوليفارية فنزويالجمهورية و 

 .اوهولند ،والهند
 مم المتحدة للشؤون القانونيةالتابعة لمكتب األ شعبة شؤون المحيطات وقانون البحاروأدلى ببيان أيضًا ممثال  -08

(UNDOALOS)  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةو (FAO). 
 شعوبلل المنتدى الدولي، و (ICSF) التجمع الدولي لدعم عمال صيد األسماكببيانات أخرى ممثلو  وأدلى -09

، المجلس العالمي للمحيطاتو ، (IUCN) االتحاد الدولي لحفظ الطبيعةو ، (IIFB) بالتنوع البيولوجيالمعني  ةاألصلي
 .والصندوق العالمي للطبيعية

السيد  العضوية يشترك في رئاسته أنشأت الرئيسة المشاركة فريق اتصال مفتوح ،هذه البياناتب اإلدالء عقبو  -23
H القتراح تنقيحات على ( البرازيل)والسيد باولينو فرانكو دي كارفالو نيتو ( االتحاد الروسي)لكسندر شيستاكوف

 .وع التوصياتمشر 

في النسخة المنقحة من مشروع  2302أيار /مايو 4ونظر الفريق العامل في جلسته السادسة المنعقدة في  -20
وُأرفقت مذكرة األمين . التوصية الوارد في الوثيقة ، والذي أعده الرئيسان المشاركان لفريق االتصال المفتوح العضوية

 .بمشروع التوصية Corr.1 و  UNEP/CBD/SBSTTA/16/5/Add.1التنفيذي الواردة في الوثيقتين

سبانيا ،االتحاد الروسيوأدلى ببيانات ممثلو  -22 وجمهورية  ،وبيرو ،وبلجيكا ،والبرازيل ،وألمانيا ،وأستراليا ،وا 
 .واليابان ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،والمكسيك ،وكندا ،وفرنسا ،والصين ،والدانمرك ،وجنوب أفريقيا ،كوريا

نظره في النسخة المنقحة من  2302أيار /مايو 4لعامل في جلسته السابعة المنعقدة في وواصل الفريق ا -20
 .مشروع التوصية، وكذلك في ورقة غير رسمية تتضمن فقرتين إضافيتين إلدماجهما في مشروع التوصية

سبانيا ،واألرجنتين ،االتحاد الروسيو  ،االتحاد األوروبي وأدلى ببيانات ممثلو -24 وجمهورية  ،بيروو  ،والبرازيل ،وا 
 .ونيجيريا ،وليبريا ،وكندا ،وغانا ،والصين ،وجنوب أفريقيا ،كوريا
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جنوب أفريقيا الفريق العامل بأن بعض المناطق لم تتح لها إلى حد اآلن فرصة عقد حلقة  ةممثل توذّكر  -25
ناطق البحرية المهمة لمساعدتها على تحديد التفاصيل المتعلقة بالمناطق التي تستوفي المعايير المتعلقة بالمعمل 

، ولن يكون باإلمكان النظر في تقارير حلقات العمل هذه في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر أو بيولوجياً  إيكولوجياً 
وأعربت عن خيبة األمل التي تصيبها من احتمال . األطراف إذا لم ينظر فيها أوال في أحد اجتماعات اللجنة الفرعية

لهذه المناطق لدى البت في المعايير المتعلقة بتحديد المناطق البحرية المهمة  التغاضي عن المشاكل المحددة
 . أو بيولوجياً  إيكولوجياً 

وأفاد ممثل غانا أيضًا بأن المجموعة األفريقية غير سعيدة لعدم طلب آرائها في حلقة العمل التي نظمت  -26
وذكر أن المجموعة األفريقية تفضل إجراء . يولوجياً لوضع المعايير المتعلقة المناطق البحرية المهمة إيكولوجيًا أو ب

المناطق البحرية المهمة إيكولوجيًا أو بيولوجيًا بعد انتهاء جميع حلقات العمل، وهو ما من  مناقشة شاملة بشأن معايير
 .شأنه أن يشكل طريقة أكثر موضوعية للنظر في هذه المعايير

ة المنقح، بصيغته المعدلة شفهيا، إلى الجلسة العامة بوصفه ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع التوصي -21
 .UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.13مشروع التوصية 

معالجة اآلثار الضارة الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي  2-6البند 
 البحري والساحلي

ئ التوجيهية الطوعية البحري، والمناطق البحرية المحمية والمبادالمكاني التخطيط  3-6البند 
التنوع البيولوجي في التقييمات البيئية في المناطق البحرية  المتعلقة بمراعاة

 والساحلية
أيار /مايو 0جلسته الثانية المنعقدة في من جدول األعمال في  0-6و 2-6 ينالبند الفريق العامل تناول -28

 2-6 على الهيئة الفرعية لدى نظرها في البندوقد ُعرض  .(النمسا) أوبرماير السيدة غابرييل تحت رئاسة 2302
ها األمين التنفيذي بشأن معالجة اآلثار الضارة الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري أعدمذكرة 

عليها أيضًا التقرير المتعلق بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة  قد ُعرضو . (UNEP/CBD/SBSTTA/16/6)والساحلي 
بشأن آثار  وموجز تجميعي علمي ،(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/11)لمحددة بشأن ابيضاض المرجان العمل ا

 على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل البحرية والساحلية الضوضاء تحت سطح الماء
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/12) البيولوجي في ، وتقرير االجتماع المشترك للخبراء بشأن معالجة شواغل التنوع

سلسلة وضع الرامي إلى ، وتقرير اجتماع الخبراء (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/13)مصايد األسماك المستدامة 
على التنوع البيولوجي البحري  آثار تحمض المحيطات لرصد وتقييمبين الخبراء  ةمشتركالستعراض اال من عمليات
التجميعية بشأن آثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي ، والوثيقة (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/14) والساحلي

 0-6البند لدى نظره في  ملوُعرض أيضًا على الفريق العا. (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/15)البحري والساحلي 
التنوع  المتعلقة بمراعاةها األمين التنفيذي بشأن التخطيط المكاني البحري والمبادئ التوجيهية الطوعية أعدمذكرة 

البيولوجي في تقييمات األثر البيئي والتقييمات البيئية االستراتجية في المناطق البحرية والساحلية 
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/7) ، التنوع البيولوجي في تقييمات  المتعلقة بمراعاةالمبادئ التوجيهية الطوعية مشروع
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، (UNEP/CBD/SBSTTA/16/7/Add.1)ق البحرية والساحلية األثر البيئي والتقييمات البيئية االستراتجية في المناط
بوضع مبادئ توجيهية طوعية تتعلق بمراعاة  األساسية المتعلقة المعلومات التي تتضمنوكذلك الوثائق اإلعالمية 

 في المناطق البحرية (SEAs) والتقييمات البيئية االستراتجية (EIAs) في تقييمات األثر البيئي التنوع البيولوجي
، والمقترحات المتعلقة بمبادرة المحيطات المستدامة (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/16)والساحلية 

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/17) ،هواستخدام يتجارب التخطيط المكاني البحر  بشأن وموجز تجميعي 
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/18). 

 ،وجنوب أفريقيا ،وجمهورية كوريا ،ليشتي -وتيمور  ،ندوتايل ،وبلجيكا ،والبرازيل ،إسبانياوأدلى ببيانات ممثلو  -29
 .واليابان ،والهند ،والنرويج ،والمكسيك ،وكندا ،وفرنسا ،والصين ،والدانمرك

عقدة في جلسته الثالثة المن من جدول األعمال 0-6و 2-6 للبندين تهمناقش الثالث واستأنف الفريق العامل -03
 .2302أيار /مايو 0في 
 ،وواليات ميكرونيزيا الموحدة ،وبيرو، وأستراليا ،واألردن ،ألرجنتيناو  االتحاد األوروبي، ثلوببيانات مموأدلى  -00

 .والواليات المتحدة األمريكية
التابعة لمكتب األمم المتحدة للشؤون  شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار ببيانات أيضًا ممثلووأدلى  -02

 .وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (FAO) غذية والزراعةمنظمة األمم المتحدة لألو  (UNDOALOS) القانونية
صيد اللدعم عمال  ةالدولي جمعيةالو ، "غرين بيس"وأدلى ببيانات أخرى ممثلو اتحاد العلماء األلمان، ومنظمة  -00

(ICSF) بالتنوع البيولوجيالمعني  ةاألصلي شعوبلل المنتدى الدولي، و (IIFB)،  االتحاد الدولي لحفظ الطبيعةو 
(IUCN). 

في  مشروع التوصية الواردمن نسخة منقحة تعد سقالت الرئيسة المشاركة إنها  ،عقب المناقشةو  -04
 .اجتماع الحقالفريق العامل في  الينظر فيهUNEP/CBD/SBSTTA/16/7 و  UNEP/CBD/SBSTTA/16/6الوثيقتين

من جدول  2-6ي البند النظر ف 2302أيار /مايو 4وواصل الفريق العامل في جلسته السابعة المنعقدة في  -05
 .UNEP/CBD/SBSTTA/16/6األعمال ومناقشة النسخة المنقحة من مشروع التوصية الوارد في الوثيقة 

سبانيا ،األرجنتينو  االتحاد األوروبي، وأدلى ببيانات ممثلو -06 وجنوب  ،وبيرو ،وبلجيكا ،والبرازيل ،وأستراليا ،وا 
 ،والنرويج ،والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،وكندا ،اوفنلند ،وفرنسا ،والسنغال ،والدانمرك ،أفريقيا

 .واليابان ،ونيجيريا

األبيض المتوسط  وأدلى ببيان أيضًا ممثل االتفاقية المتعلقة بحفظ الحوتيات في البحر األسود والبحر -01
 (.ACCOBAMS)لمحيط األطلسي المتاخمة ل منطقةالو 

مناقشته للنسخة المنقحة من  2302أيار /مايو 4جلسته الثامنة المنعقدة في  وواصل الفريق العامل في -08
 .UNEP/CBD/SBSTTA/16/6مشروع التوصية الوارد في الوثيقة 

سبانيا ،األرجنتين أخرى ممثلو وأدلى ببيانات -09 كوادور ،وأستراليا ،وا  والجمهورية  ،وبيرو ،وبلجيكا ،وآيسلندا ،وا 
 .واليابان ،والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،وكندا ،وفرنسا ،وغواتيماال ،وجنوب أفريقيا ،الدومينيكية
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وجود عدد كاف من وقالت ممثلة األرجنتين أنه من األهمية بمكان مراعاة وفورات اإلنتاج الكبير وضرورة  -43
وأفادت . الهيئة الفرعية لتنظر فيهاعلمية إلى األمين التنفيذي تجميع وتوليف المعلومات ال تطلبقبل أن ، وذلك األمثلة
 .بشكل كافالهيئة الفرعية قد ال تكون ممثلة  تنظر فيهايعني أن المعلومات التي  ضطالع بذلكعدم االبأن 

ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة شفهيا، إلى الجلسة العامة بوصفه  -40
 . UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.16مشروع التوصية 

من جدول  0-6النظر في البند  2302أيار /مايو 4وواصل الفريق العامل في جلسته السابعة المنعقدة في  -42
 .UNEP/CBD/SBSTTA/16/7األعمال ومناقشة النسخة المنقحة من مشروع التوصية الوارد في الوثيقة 

والجمهورية  ،وألمانيا ،وأستراليا ،األرجنتينو  ،االتحاد الروسيو  االتحاد األوروبي، وأدلى ببيانات ممثلو -40
 .واليابان ،والهند ،والمكسيك ،وكندا ،وفرنسا ،والصين ،والدانمرك ،الدومينيكية

أن المبادئ التوجيهية الطوعية الواردة  ،والجمهورية الدومينيكيةممثلة أستراليا، مدعومة من األرجنتين  قالتو  -44
ؤتمر األطراف، وال سيما فيما يتعلق بالمناطق ل قبل االجتماع الحادي عشر لمفي الوثيقة تحتاج إلى المزيد من الصق

 .الواقعة خارج الوالية الوطنية، وأفادت بأن بلدها سيشارك بشكل كامل وبناء في هذه العملية

ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة شفهيا، إلى الجلسة العامة بوصفه  -45
 . UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.15شروع التوصية م

التقدم المحرز : االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات-  8البند 
 11/11في تنفيذ المقرر 

 2302أيار /مايو 0جلسته الثالثة المنعقدة في من جدول األعمال في  8البند تناول الفريق العامل الثاني  -46
ها األمين التنفيذي أعدفي هذا البند مذكرة  الفريق العامل لدى نظرهعلى  وقد ُعرض .تحت رئاسة السيدة ليما كوستا

 03/01التقدم المحرز في تنفيذ المقرر : بشأن االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/11) نباتات العالم على  :االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات، ووثيقة إعالمية بشأن

 .(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/38) 2323بحلول عام اإلنترنت 
 ،وجنوب أفريقيا ،وتركيا ،وتايلند ،وبيرو ،والبرازيل ،وأستراليا ،واألردن ،ألرجنتينا وأدلى ببيانات ممثلو -41

 والمملكة المتحدة ،والمكسيك ،وماليزيا ،وكولومبيا ،وكندا ،وفرنسا ،وغواتيماال ،والصين ،وسويسرا ،والسويد ،والدانمرك
 .واليابان ،والهند ،لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 .(FAO) منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ممثل ببيان أيضاً  وأدلى -48
االتحاد و ، النباتات الشراكة العالمية لحفظ، و الدولية لحفظ حدائق النباتات المنظمة ممثلو أخرى وأدلى ببيانات -49

الذي تحدث ) (TRAFFIC)الشبكة الدولية لرصد االتجار بالحيوانات البرية مثل مو ، (IUCN) الدولي لحفظ الطبيعة
 .(أيضًا بالنيابة عن الصندوق العالمي لحفظ الطبيعة
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في الوثيقة  مشروع التوصية الواردمن نسخة منقحة وعقب تبادل اآلراء، قالت الرئيسة المشاركة بأنها ستعد  -53
UNEP/CBD/SBSTTA/16/11 إلى  ةقدمالم خطيةالتقارير الو  ،التي أعرب عنها المشاركون اآلراء بحيث تعكس

 .األمانة للنظر فيها في اجتماع الحق

أيار /مايو 0وناقش الفريق العامل النسخة المنقحة من مشروع التوصية في جلسته الخامسة، المنعقدة في  -50
2302. 

لسويد، والمملكة المتحدة لبريطانيا وأدلى ببيانات ممثلو بلجيكا، والبرازيل، وكندا، والمكسيك، وبيرو، وا -52
 .الواليات المتحدة األمريكيةأيضًا العظمى وايرلندا الشمالية، و 

أن يعيدوا " وتلك البلدان التي هي مراكز منشأ للتنوع البيولوجي"وسأل ممثل الواليات المتحدة مؤيدي الجملة  -50
دان هي مراكز منشأ للتنوع البيولوجي وعرض وقال إن جميع البل. النظر في الصياغة ألن هذه الجملة غير واضحة

أن يعمل مع المؤيدين للنص على تفسير الصياغة قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف من أجل ضمان أن 
 .يعكس المغرض الحقيقي للمؤيدين

تنوع مراكز منشأ ال"في صورة " مراكز منشأ التنوع البيولوجي"وأكد ممثل بيرو على ضرورة قراءة مصطلح  -54
وقالت الرئيسة . ، تمشيًا مع االتفاقية، وطلب حذف البيان الصادر عن الواليات المتحدة األمريكية من التقرير"الجيني

المشاركة أن ممثل الواليات المتحدة األمريكية قد طلب أن ينعكس بيان الواليات المتحدة في تقرير االجتماع ومن ثم 
 . فإنه من غير الممكن حذفه

ريق العامل على إحالة مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة شفهيا، إلى الجلسة العامة بوصفه ووافق الف -55
 .UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.7مشروع التوصية 

مشروع إستراتيجية : المبادرة العالمية للتصنيف-  9البند 
 شاملة منقحة لبناء القدرات

تحت  2302أيار /مايو 0جلستها الثالثة المنعقدة في من جدول األعمال في  9تناولت الهيئة الفرعية البند  -56
وقد ُعرض على الهيئة الفرعية لدى نظرها في هذا البند مشروع . (البرازيل) رئاسة السيدة الريسا ماريا ليما كوستا

 ائقوثكو  (UNEP/CBD/SBSTTA/16/12)المبادرة العالمية للتصنيف  من أجلستراتيجية منقحة لبناء القدرات إ
المبادرة العالمية للتصنيف واألنواع الغريبة الغازية  من أجلأنشطة بناء القدرات  نع تقرير مرحلي، ةإعالمي

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/31) ومذكرة عن تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع والمبادرة ،
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/37)العالمية للتصنيف 

الهيئة الفرعية قد وافقت في اجتماعها الخامس  أنبالفريق العامل  ، لدى تقديمه لهذا البند،ةر ممثل األمانذكّ و  -51
لمبادرة العالمية ا من أجلبناء القدرات لستراتيجية إ بشأن مشروعإلى مؤتمر األطراف  قدمت على توصية عشر

وقد استعرض مشروع االستراتيجية . دراتستراتيجية بناء القإمشروع  تنقيحإلى األمين التنفيذي  للتصنيف، وطلب أيضاً 
مرة أخرى من قبل األطراف والمراقبين والمجتمعات المحلية واألصلية، وأدمجت تعليقاتهم واقتراحاتهم في االستراتيجية 

  .المنقحة
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 ،وكندا ،وفنلندا ،والصين ،والدانمرك ،وجنوب أفريقيا ،وأستراليا ،واألردن ،األرجنتين وأدلى ببيانات ممثلو -58
 .والمكسيك ،وماليزيا

 2من جدول األعمال في جلسته الرابعة المنعقدة في  8نظره في البند  واستأنف الفريق العامل الثاني -59
 .2302أيار /مايو
 ،وغانا ،وترينيداد وتوباغو ،وتركيا ،وتايلند ،وبيرو ،وبوروندي ،والبرازيل ،أوروغواي ممثلو وأدلى ببيانات -63

 .واليابان ،وكولومبيا ،وفرنسا
 .(FAO) منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةوأدلى ببيان أيضًا ممثل  -60
في الوثيقة  ة منقحة من مشروع التوصية الواردوعقب تبادل اآلراء، قالت الرئيسة المشاركة بأنها ستعد نسخ -62

UNEP/CBD/SBSTTA/16/12 مانة األاآلراء التي أعرب عنها المشاركون، وتقارير خطية تقدم إلى  بحيث تعكس
 .للنظر فيها في اجتماع الحق

أيار /مايو 0وناقش الفريق العامل النسخة المنقحة من مشروع التوصية في جلسته الخامسة المنعقدة في  -60
2302. 

وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وبوروندي، وكندا، والصين، وكولومبيا، وغواتيماال،  -64
 .ية كوريا، وجنوب أفريقيا، والسويد، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشماليةوالمكسيك، وبيرو، وجمهور 

ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة شفهيا، إلى الجلسة العامة بوصفه  -65
 .UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.4التوصية 

 القضايا الجديدة والناشئة-  11البند 
تحت  2302أيار /مايو 2جلستها الرابعة المنعقدة في من جدول األعمال في  03ولت الهيئة الفرعية البند تنا -66

ها األمين أعدوقد ُعرض على الهيئة الفرعية لدى نظرها في هذا البند مذكرة . (النمسا) أوبرماير غابرييللسيدة ارئاسة 
التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام  ن القضايا الجديدة والناشئة ذات الصلة بحفظعالتنفيذي 

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/13) ن القضايا الجديدة والناشئة المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي ع، ووثيقة إعالمية
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/35)واستخدامه المستدام 

وجنوب  ،وتايلند ،وبيرو ،بلجيكاو  ،والبرازيل ،وآيسلندا ،وأستراليا ،واألردن ،األرجنتين ممثلو وأدلى ببيانات -61
 ،وماليزيا ،ولبنان ،وكندا ،والفلبين ،وغواتيماال ،وغانا ،والصين ،والصومال ،وسويسرا ،والسويد ،والدانمرك ،أفريقيا

 ،والهند ،والنرويج ،والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،والمملكة العربية السعودية ،والمكسيك
 .واليابان

 التابعة لمكتب األمم المتحدة للشؤون القانونية شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار وأدلى ببيان ممثال -68
(UNDOALOS)  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةو (FAO). 
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فريق العمل المعني ، و التحالف من أجل التنوع البيولوجي في أمريكا الالتينية ممثلو أخرى وأدلى ببيانات -69
التي تحدثت أيضًا بالنيابة عن )، ومنظمة أصدقاء األرض في الواليات المتحدة (ETC) ات والتكنولوجيا والتركيزبالتح

 .(المركز المعني بسالمة األغذيةالمركز الدولي لتقييم التكنولوجيا و 
الوثيقة في  ة منقحة من مشروع التوصية الواردنها ستعد نسخإوعقب تبادل اآلراء، قالت الرئيسة المشاركة  -13

UNEP/CBD/SBSTTA/16/13 إلى  ةقدمالمخطية ال عليقاتتالاآلراء التي أعرب عنها المشاركون، و  بحيث تعكس
 .األمانة للنظر فيها في اجتماع الحق

في  UNEP/CBD/SBSTTA/16/13وناقش الفريق العامل النسخة المنقحة لمشروع التوصية الوارد في الوثيقة  -10
 .2302أيار /مايو 0ي جلسته الخامسة، المنعقدة ف

 ،وجنوب أفريقيا ،والبرازيل ،وأوروغواي ،وألمانيا ،وأستراليا ،األرجنتينو  االتحاد األوروبي، وأدلى ببيانات ممثلو -12
والمملكة المتحدة لبريطانيا  ،والمملكة العربية السعودية ،والمكسيك ،وليبريا ،وكولومبيا ،والفلبين ،وغرينادا ،وغانا

 .واليابان ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،لشماليةالعظمى وأيرلندا ا

فريق العمل المعني ، و التحالف من أجل التنوع البيولوجي في أمريكا الالتينية وأدلى ببيانات أخرى ممثلو -10
أيضا الذي تحدث )المركز الدولي لتقييم التكنولوجياواتحاد العلماء األلمان، و ، (ETC) بالتحات والتكنولوجيا والتركيز

 .(منظمة أصدقاء األرض في الواليات المتحدةبتأييد و  عن المركز المعني بسالمة األغذية بالنيابة

 زوبعد البيانات، أنشأت الرئيسة المشاركة مجموعة صياغة مفتوحة العضوية، برسائة السيد إيزيكيو بنيتز ديا -14
 .مشروع التوصية لمناقشة( المكسيك)

إلى تقرير مرحلي قدمه رئيس  2302أيار /مايو 4عقدة في واستمع الفريق العامل في جلسته السادسة المن -15
 .فريق الصياغة واستأنف نظره في مشروع التوصية

 ،وغرينادا ،وغانا ،وسويسرا ،وجنوب أفريقيا ،وبلجيكا ،والبرازيل ،وألمانيا ،األرجنتينوأدلى ببيانات ممثلو  -16
 ،والهند ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،ى وأيرلندا الشماليةوالمملكة المتحدة لبريطانيا العظم ،والمكسيك ،وكندا ،والفلبين
 .واليابان

المملكة )ييسر أعماله السيد أندريو ستوت وكنتيجة لهذه المناقشة، فقد تقرر إنشاء فريق ألصدقاء الرئيس  -11
 .، للنظر في القضايا العالقة(لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية المتحدة

إلى تقرير مرحلي قدمه السيد  2302أيار /مايو 4ته الثامنة المنعقدة في واستمع الفريق العامل في جلس -18
 .ستوت، ميسر أمور فريق أصدقاء الرئيس، وواصل مناقشته استنادًا إلى النص الذي عرضه

 .وأدلى ببيانات ممثلو االتحاد األوروبي، والسويد، والفلبين -19

صيغته المعدلة شفهيا، إلى الجلسة العامة بوصفه ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع التوصية المنقح، ب -83
 .UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.14التوصية 


