
 

طبع عدد محدود من ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لجعلت البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لتقليل التأثيرا
 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية .هذه الوثيقة

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

 من جدول األعمال 05البند 
 

سادس عشر للهيئة الفرعية للمشورة ال مشروع تقرير االجتماع
 العلمية والتقنية والتكنولوجية

 (كمبوديا)السيد مونيراك مينغ : المقرر
 افتتاح االجتماع-  1البند 

بمقدددر ( الهيئدددة اللرعيدددة)تكنولوجيدددة العقدددد االجتمددداع الخدددامس عشدددر للهيئدددة اللرعيدددة للمشدددورة العلميدددة والتقنيدددة و  -0
 .2300تشرين الثاني /نوفمبر 00إلى  7من ( يكاواال)منظمة الطيران المدني الدولي 

قرار جدول األعمال، وتنظيم العملانتخاب أعضاء المكتب    - 2البند   ، وا 
 03:03، رئيسدة الهيئدة اللرعيدة، فدي السداعة (البوسدنة والهرسد )رودانوفيتش انكا بديافتتحت االجتماع السيدة سد -2

وهنددأت السدديد براليددو فيريددرا د  سددو ا  رودانوفيتش بالمشدداركيناورحبددت السدديدة بدد. 2302نيسددان /أبريددل 03صددباحا يددوم 
متنانهددا ليمددين التنليددذ  السدداب  السدديد اعددن أيضددا وأعربددت . التنددوع البيولددوجيتلاييددة تعيينددأ أمينددا تنليددذيا الديددا  علددى 

تهددف إلدى  ايسة إنهدويالت الرئ. أحمد جغالف، على الت امأ بالعمل على اعتماد الخطة االستراتيجية وبروتوكول ناغويا
تعظديم مسدداهمات الهيئددة اللرعيددة وذلد  بم يددد مددن التع يدد  لقاعددتها العلميددة مددن أجددل التعبئدة لتنليددذ الخطددة االسددتراتيجية 
. للتنددوع البيولددوجي، وللتركيدد  علددى دور التنددوع البيولددوجي فددي حددل كثيددر مددن التحددديات التددي تعتددر  التنميددة المسددتدامة

الي النظر في كيلية تلاعل الهيئة اللرعية مع المنبر الحكدومي الددولي للعلدوم والسياسدات فدي وأضافت أنأ من المهم بالت
ددد. (IPBES)مجدددال التندددوع البيولدددوجي وخددددمات الدددنظم ا يكولوجيدددة  أيضدددا بدددأن الهيئدددة فدددي هدددذا رت الهيئدددة اللرعيدددة وذك 

لدذ  كدان رخددر برندامو عمدل مواضدديعي سدتجر  أيضدا استعراضددا متعمقدا لبرندامو التندوع البيولددوجي للجد ر، ااالجتمداع، 
 .لالتلايية، والذ  كان من المقرر إجراء استعرا  متعم  لأ في برنامو العمل المتعدد السنوات

. وأضافت أن الهيئة اللرعية ستنظر أيضا في مجموعة مدن القضدايا بشدأن التندوع البيولدوجي البحدر  والسداحلي -0
ا يليميدة لوصدف المنداط  التدي تسدتوفي المعدايير العلميدة للمنداط   وذكرت أن األمانة نظمت سلسلة من حلقات العمدل

ويالدددت إندددأ باالسدددتناد إلدددى المعلومدددات العلميدددة التدددي يددددمتها حلقدددات . (EBSAs)البحريدددة المهمدددة إيكولوجيدددا أو بيولوجيدددا 
لنظدر مدمتمر لوجيدا العمل هذه، كان على الهيئة اللرعية إعداد تقارير عن وصف هذه المناط  المهمدة إيكولوجيدا أو بيو 
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وبا ضددافة إلددى ذلدد ، ذكددرت أن الهيئددة اللرعيددة سددتعالو أيضددا الددروابط المتبادلددة . األطددراف فددي اجتماعددأ الحدداد  عشددر
ويالدت إندأ فدي . تسدارع أكبدر تهديدد فدرد  للتندوع البيولدوجيبين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، الذ  أصبح على نحو م

يقددمان أيضدا فرصدا لتحقيد  أهدداف اتلاييدة التندوع  المناخ والتخليف من تغير المنداخ تكيف مع تغيرنلس الويت، فإن ال
أن االجتماع الحالي سدينايش إدمداا اعتبدارات التندوع البيولدوجي فدي األنشدطة المتعلقدة بتغيدر المنداخ، فضدال و  البيولوجي

 .ذات الصلة عن مقترحات بشأن سبل سد الثغرات في المعلومات والمعارف

م كلمتهددا، شددكرت الحكومددات التددي مكنددت مسدداهماتها مددن مشدداركة الخبددراء فددي مختلددف االجتماعددات ختددا فدديو  -4
سددبانيا علدى رعايدة المشدداركين  المنعقددة فدي اللتدرة فيمددا بدين الددورات، وخصوصدا االتحدداد األوروبدي، وألمانيدا، والندرويو واع

، فضددال عددن الحكومددات األمددين التنليددذ المكتددب و  وشددكرت أيضددا أعضدداء. مددن البلدددان الناميددة فددي االجتمدداع الحددالي
والمنظمات التي يامت برعاية ممثليها، والخبراء الذين أعطوا طوعيا مدن ويدتهم للمشداركة فدي العمدل فدي إطدار االتلاييدة 

 .والسير يدمأ فيأ

تمدداع بالمشدداركين يددائال إن المددداوالت فددي االج ، األمددين التنليددذ  التلاييددة التنددوع البيولددوجي، السدديد ديددا رحددبو  -5
ينبغددي أن تركدد  علددى تقددديم إرشددادات عددن القضددايا العلميددة والتقنيددة التددي تحتدداا إلددى معالجتهددا مددن أجددل تحقيدد  أهددداف 

. 2323-2300أيشددي للتنددوع البيولددوجي والمسدداهمة بلاعليددة فددي التنليددذ الددوطني للخطددة االسددتراتيجية للتنددوع البيولددوجي 
ر فاعلية بين األطراف، علدى النحدو التدي الت مدت بدأ ثني وعلمي أكالتشجيع على تعاون تقوأضاف أن هنا  حاجة إلى 

رحدب بحدرارة فدي هدذا السديا ، بمبدادرة الرئيسدة بعقدد و . تكنولوجياالوفي برنامو العمل بشأن نقل  08األطراف في المادة 
يددال إن هنددا  و . لاييددةمائدددة مسددتديرة للمنايشددة بشددأن الوسددائل العمليددة لتيسددير التعدداون التقنددي والعلمددي لدددعم تنليددذ االت

حاجددة فوريددة ليدلددة العلميددة المحسددنة لعوايددب فقدددان التنددوع البيولددوجي علددى وظددائف الددنظم ا يكولوجيددة، ويدددرتها علددى 
وذكر أن هنا  حاجدة إلدى وضدع نظدام مسدتمر لرصدد أهدداف . عيش البشر ورفاهيتهم لتوصيل السلع والخدمات، ولسب

وأضدداف أنددأ يددد . ب الت امددا معدد  ا ومشدداركة معدد  ة مددن جميددع األطددراف والشددركاءأيشددي للتنددوع البيولددوجي، ممددا يددد يتطلدد
دارة المعلومدات  يتطلب القيدام برصدد يتعلد  بدالتنوع البيولدوجي علدى أسداس مندتظم ومدع الدوتيرة وا صدرار الضدروريين، واع

ورحددب  .تويعددات أفضددل نمدداذا القائمددة ولتقددديرحتددى يمكددن اسددتخدامها فددي التقييمددات والشددتقا  الممشددرات، وتحسددين ال
للمنبددر الحكددومي الددددولي للعلددوم والسياسددات فددي مجددال التندددوع البيولددوجي وخدددمات الددنظم ا يكولوجيدددة  امددمخر با نشدداء 
(IPBES)بإجراء تقييمات، وتوليد معارف، والمساهمة في بنداء القددرات، ل، الذ  سيساعد العمل في إطار االتلايية وذ  

عداد أدوات ومنهجيات لدعم تعداون الهيئدة اللرعيدة والمنبدر لكيليدة ه م التلكيدر بعنايدة ينبغدي إعطداوذكدر أن . السياسدات واع
ال إن هندا  حاجدة إلدى إدمداا أفضددل يدوأخيدرا، . بطريقدة عمليدة حتدى يلدو  التندوع البيولدوجيالحكدومي الددولي والتلاعدل 

عمليدددة االتلاييدددة واالتلاييدددات األخدددر ، لبدددرامو عمدددل االتلاييدددة ومبادراتهدددا المشدددتركة، مدددع استكشددداف أوجدددأ التددد  ر بدددين 
 .لرص لتعميم التنوع البيولوجي في القطاعات األخر الوخصوصا 

 الحضور-  ألف

 ...: حضر االجتماع ممثلو األطراف والحكومات األخر  التالية أسمامهم -6

: األخددر  كمددا حضددر مرايبددون مددن هيئددات األمددم المتحدددة ووكاالتهددا المتخصصددة وأمانددات االتلاييددات والهيئددات -7
... 

 ...: ومثل مرايبون الهيئات التالية -8
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 انتخاب أعضاء المكتب- باء 

للهيئدة اللرعيدة للمشدورة العلميدة والتقنيدة وفقا لالنتخابات التي عقدت في االجتماعين الثالث عشر والرابع عشر  -9
تكنولوجيدة مدن األعضداء القنيدة و للهيئدة اللرعيدة للمشدورة العلميدة والتعشدر تكنولوجية، يتألف مكتب االجتماع الخامس الو 

 :التالية أسمامهم

 (البوسنة والهرس )سينكا بارودانوفيتش السيدة  :الرئيسة
 (االتحاد الروسي)الكسندر شيستاكوف  السيد :نواب الرئيس

 (النمسا)السيدة غابرييل أوبرماير  
 (كندا)السيد أولي هندركسون  
 ( امبيا)السيد إناسيوس ماكومبا  
 (غينيا)جو باه مادالسيد  
 (البرا يل)ليما كوستا  ارياالسيدة الريسا م 
 (ترينيداد وتوباغو)فلويد هومر السيد  
 (كيريباتي)رواتو -نانينتيتي تياريكيالسيدة  
 (كمبوديا)مونيرا  مينغ  دكتورال 

 .كمقرر لالجتماع (كمبوديا)مونيرا  مينغ واتل  على أن يعمل السيد  -03

للعمدل لمددة فدي المكتدب، ابتدداء مدن نهايدة  تدم ترشديح األسدماء التاليدةالجتمداع، لثانية األولى وال تينفي الجلسو  -00
النمسدددا، عشدددر للهيئدددة اللرعيدددة، ليحلدددوا محدددل األعضددداء مدددن  ثدددامنس عشدددر وانتهددداء بنهايدددة االجتمددداع السددداداالجتمددداع ال

 :في المكتب وانتخبت األعضاء الجدد التالية أسمامهم. والبرا يل، والبوسنة والهرس ، وكمبوديا

 (فرنسا)السيد جان باتري  لودو  
 (كولومبيا)السيدة بريجيت باتيست 
 (كرواتيا)السيدة إيلنا فوكسيتش 
 (المملكة العربية السعودية)السيد يوسف الحافظ 

.... 
 



UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.1 
Page 4 
 

 إقرار جدول األعمال- جيم

، عيدة جددول األعمدال التدالي، أيرت الهيئدة اللر 2302نيسان /أبريل 03المنعقدة في  ،في جلستها العامة األولى -02
علدددى أسددداس جدددددول األعمدددال المميدددت الددددذ  أعدددده األمدددين التنليددددذ  بالتشددداور مدددع المكتددددب  بصددديغتأ المعدلدددة شددددلويا،

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/1/Rev.1). 

 ؛افتتاح االجتماع- 0

 :الشمون التنظيمية- 2
  ؛انتخاب أعضاء المكتب 2-0
 .إيرار جدول األعمال وتنظيم العمل 2-2

فدي ضدوء الخطدة  السبل والوسائل لتحسين فاعلية الهيئة اللرعية للمشورة العلميدة والتقنيدة والتكنولوجيدة- 0
والطرائددد  والخيدددارات للتعددداون مدددع المنبدددر  ،القضدددايا، و 2323-2300االسدددتراتيجية للتندددوع البيولدددوجي 

 يكولوجيدددددة الحكدددددومي الددددددولي للعلدددددوم والسياسدددددات فدددددي مجدددددال التندددددوع البيولدددددوجي وخددددددمات الدددددنظم ا
(IPBES). 

 .إعداد الطبعة الرابعة: نشرة التويعات العالمية للتنوع البيولوجي -4
 .استعرا  متعم  لتنليذ برنامو العمل: التنوع البيولوجي للج ر -5
 :التنوع البيولوجي البحر  والساحلي- 6

 المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛البحرية المناط   6-0
ارة الناجمددددة عددددن األنشددددطة البشددددرية علددددى التنددددوع البيولددددوجي البحددددر  معالجددددة ا ثددددار الضدددد 6-2

 والساحلي؛
التخطدديط المكدداني البحددر ، والمندداط  البحريددة المحميددة والمبددادط التوجيهيددة الطوعيددة لبحددث  6-0

 .التنوع البيولوجي في التقييمات البيئية في المناط  البحرية والساحلية
 :التنوع البيولوجي وتغير المناخ- 7

+REDDمشدددورة حدددول تطبيددد  ضدددمانات  7-0
ذات الصدددلة للتندددوع البيولدددوجي وحدددول الممشدددرات  1

 على التنوع البيولوجي؛ +REDDالممكنة وا ليات المحتملة لرصد أو تقييم رثار تدابير 
إدماا اعتبارات التنوع البيولوجي في األنشطة المرتبطة بتغير المنداخ، بمدا فدي ذلد  معالجدة  7-2

 ؛معارف والمعلوماتالثغرات في ال
 .ا ثار على التنوع البيولوجي والثغرات في ا ليات التنظيمية: الهندسة الجيولوجية 7-0

                                                           
 +REDDبا شارة إلى القرارات والوثائ  ذات الصلة التابعة التلايية األمم المتحدة ا طارية بشأن تغير المناخ، يشير مصطلح   1

داراتها بصورة مستدامة وتع ي  مخ ونات خل  االنبعاث"إلى  ات الناتجة عن إ الة الغابات وتدهور الغابات، ودور الحلاظ على الغابات واع
 ".كربون الغابات في البلدان النامية
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 .03/07التقدم المحر  في تنليذ المقرر : االستراتيجية العالمية لحلظ النباتات- 8
 .مشروع إستراتيجية شاملة منقحة لبناء القدرات: المبادرة العالمية للتصنيف- 9

 .القضايا الجديدة والناشئة- 03
 ؛03/07التقدم المحر  في تنليذ المقرر : الويود الحيو  والتنوع البيولوجي- 00
 ؛03/44التقدم المحر  في تنليذ المقرر : التدابير الحاف ة- 02
 .تقارير عن العمل التعاوني في مجاالت ال راعة، والغابات والصحة- 00
 .شمون أخر - 04
 .راعتماد التقري- 05
 .اختتام االجتماع- 06

استعادة النظام ا يكولدوجي ومسدائل أخدر  مدا  عدم احتواء جدول األعمال على مسألةوتساءل وفد إثيوبيا عن  -00
وردت األماندة بدأن هدذه المسدائل سديتم معالجتهدا فدي االجتمداع  . الت عالقة من االجتماع الخامس عشدر للهيئدة اللرعيدة

 .الحاد  عشر لممتمر األطراف

 تنظيم العمل- ال د

 التو يدع المقتدرح للمهدام الدوارد فدي المرفد  األول بالوثيقدةلد  نظرها في تنظيم العمل، كان أمام الهيئدة اللرعيدة  -04
UNEP/CBD/SBSTTA/16/1/Add.1/Rev.1. 

ويررت الهيئة اللرعية إنشاء فريقي عمل ملتوحين العضوية للعمدل أثنداء اجتماعهدا الخدامس عشدر علدى النحدو  -05
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/16/Add.1/Rev.1)" تنظيم العمل" بعنوان  األول بالوثيقة رفوص عليأ في المالمنص

 العمل أثناء الدورة فريقيعمل - هاء 
، استمعت الهيئة اللرعية إلى تقارير مرحلية من 2302أيار /مايو 0في جلستها العامة الثانية، المنعقدة في  -06

 .ينالرئيسين المشاركين لللريقين العامل
السبل والوسائل لتحسين فاعلية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية -  3البند 

، 2121-2111في ضوء الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  والتكنولوجية
والطرائق والخيارات للتعاون مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات  ،القضاياو 

 (IPBES) دمات النظم اإليكولوجيةفي مجال التنوع البيولوجي وخ

 03، فدددي جلسدددتها العامدددة األولدددى، المنعقددددة فدددي مدددن جددددول األعمدددال 0بحدددث البندددد  تناولدددت الهيئدددة اللرعيدددة -07
السددبل عددن أعدددها األمددين التنليددذ  ولددد  نظرهددا فددي هددذا البنددد، كددان أمددام الهيئددة اللرعيددة مددذكرة . 2302نيسددان /أبريددل

فدددي ضددوء الخطدددة االسدددتراتيجية للتندددوع  اللرعيدددة للمشدددورة العلميدددة والتقنيددة والتكنولوجيدددةوالوسددائل لتحسدددين فاعليدددة الهيئددة 
، بصدديغتها المعدلددة (UNEP/CBD/SBSTTA/16/2) والطرائد  والخيددارات للتعداون ،القضددايا، و 2323-2300البيولدوجي 

لالجتمددداع العدددام لتحديدددد نيدددة الددددورة الثاوكدددان أمامهدددا أيضدددا، كوثيقدددة إعالميدددة، نتدددائو . يا مدددن جاندددب ممثدددل األماندددةو شدددل
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الطرائدد  والترتيبددات الممسسدداتية  نشدداء منبددر حكددومي دولددي للعلددوم والسياسددات فددي مجددال التنددوع البيولددوجي وخدددمات 
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/40) النظم ا يكولوجية

، النتدائو ذات (ونيدبي) عر  السيد نيليل رش، رئيس شعبة التنوع البيولوجي في برنامو األمدم المتحددة للبيئدةو  -08
لالجتمدددداع العددددام لتحديددددد الطرائدددد  والترتيبددددات الممسسدددداتية  نشدددداء منبددددر حكددددومي دولددددي للعلددددوم لدددددورة الثانيددددة لالصددددلة 

مددن  بنمددا، فددي بنمددا سدديتي التددي عقدددت، (IPBES) والسياسددات فددي مجددال التنددوع البيولددوجي وخدددمات الددنظم ا يكولوجيددة
 .2302نيسان /أبريل 20إلى  06

ولدوجي المنبدر الحكدومي الددولي للعلدوم والسياسدات فدي مجدال التندوع البيعرضأ، إن  عند تقديمالسيد رش ويال  -09
كون ت، وسددنع القددرارصددي  لددذا كيددانسدديكون ال اعامدد ااجتماعدد: سدديتألف مددن ثددالث كياندداتوخدددمات الددنظم ا يكولوجيددة 

إيلديم يس وأربدع ندواب رئديس، واحدد مدن كدل للدول األعضاء في األمم المتحددة، و مكتبدا يتكدون مدن رئد ةملتوحعضويتأ 
 الددذ  سدديقوم بددأداءفريدد  خبددراء متعدددد التخصصددات و  ،خمسددة مسددمولين إضددافيينفضددال عددن أيدداليم األمددم المتحدددة، مددن 

 الخبددراء المتعدددد التخصصددات سدديتألف مبدددئيا مددن  ويددال إن فريدد. فددي المنبددر الحكددومي الدددولي المهددام العلميددة والتقنيددة
ولكددن ايتددرح أن ينتقددل فددي المسددتقبل إلددى كيددان جغرافيددا مددن كددل إيلدديم مددن أيدداليم األمددم المتحدددة،  د، واحددخمسددة أعضدداء

مدع دعدوة رمسداء الهيئدات اللرعيدة العلميددة فدي االتلايدات البيئيدة المتعدددة األطدراف ذات الصدلة بددالتنوع بيولوجيدا إيليميدا، 
 .هم مرايبينبصلت لحضور اجتماعاتأالبيولوجي وخدمات النظم ا يكولوجية، 

يعمددل برنددامو األمددم المتحدددة للبيئددة أن ويددال إنددأ تددم االتلددا  علددى أن مقددر األمانددة سدديكون فددي بددون، بألمانيددا، و  -23
نددأ بددالرغم مدددن أن الوظددائف والمبددادط التشددغيلية والترتيبددات الممسسدداتية للمنبددر تدددم أ وأضدداف .مميتددةالمانددة باعتبدداره األ

 فددإن ،نددأ نظددرا للعمددل الددذ  سدديتم إجددرامهوأ ،إلددى االنتهدداء مددن إعدددادها شددرحها، فمددا  الددت بعدد  التلاصدديل فددي حاجددة
سديتيح للمشدداركين يدال إن ذلد  و  .2300يدرجح أن يعقددد فدي أوائدل عدام  ،ول للمنبدر الحكدومي الددولياألالعدام االجتمداع 
يدة المتعدددة األطدراف التابعدة لالتلاييدات البيئاجتماعات الهيئات اللرعية، وممتمرات األطدراف،  من ساهماتمالنظر في 

 .ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم ا يكولوجية

وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرا يدل، كنددا، الصدين، الددانمر ، إكدوادور، مصدر، إثيوبيدا،  -20
 يدا، المكسدي ، هولنددا، النيجدر، الندرويو، االتحاد األوروبي، فرنسا، غانا، غواتيماال، غينيدا، الهندد، اليابدان، األردن، مالي

لبريطانيددا جمهوريددة كوريددا، جنددوب أفريقيددا، إسددبانيا، السددودان، السددويد، سويسددرا، طاجيكسددتان، تايلنددد، المملكددة المتحدددة 
 .واليمنالعظمى وايرلندا الشمالية، 

االتحداد الددولي لحلدظ و  ،(ETC) العمدل المعندي بالتحدات والتكنولوجيدا والتركيد  ببيان كل من ممثل فريد وأدلى  -22
 .الوطنيميتيس مجلس و ، (IUCN)الطبيعة 

( النددرويو)والسدديدة تددونس ولهددوا ( المكسددي )ديددا  -السدديد إي يكيددو بنيددتسمددن وبعددد المنايشددة، طلبددت الرئيسددة  -20
فدي  وفدي جلسدتها العامدة الثانيدة، المنعقددة .حة علدى مشدروع المقدررفري  غير رسمي للنظر في التعديالت المقتر  تيسير

وبعددد التقريددر . الهيئددة اللرعيددة عددن التقدددم المحددر  فددي اللريدد  غيددر الرسددميالسدديد بنيتدد  ديددا   أبلددغ، 2302أيددار /مددايو 0
 .من جدول األعمال ونظرت في مشروع التوصية الذ  يدمأ 0المرحلي، استأنلت الهيئة اللرعية منايشتها للبند 
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الصددين، الدددانمر ، الجمهوريددة الدومينيكيددة، إثيوبيددا، االتحدداد  وأدلددى ببيانددات ممثلددو األرجنتددين، أسددتراليا، كندددا، -24
األوروبددي، فرنسددا، غواتيمدداال، المكسددي ، بيددرو، االتحدداد الروسددي، المملكددة المتحدددة لبريطانيددا العظمددى وايرلندددا الشددمالية، 

 .وأوروغوا 

الدددولي للعلددوم والسياسددات  وأدلددى ببيددان أيضددا ممثددل برنددامو األمددم المتحدددة للبيئددة بالنيابددة عددن المنبددر الحكددومي -25
 .في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم ا يكولوجية

من االتلايية، فدإن مدمتمر  20من المادة ( ط)4وردا على سمال، يال المستشار القانوني ليمانة إنأ وفقا لللقرة  -26
 ألاييددة، وبندداء عليددأ، يمكندداألطددراف يمكددن أن يضددطلع بددأ  تدددابير إضددافية يددد يلدد م اتخاذهددا بغيددة تحقيدد  أغددرا  االت

تحديددد كيليددة تلاعددل االتلاييددة مددع الكيانددات األخددر  مثددل المنبددر الحكددومي الدددولي للعلددوم والسياسددات فددي مجددال التنددوع 
يجددو  لمددمتمر ، 25مددن المددادة  0با ضددافة إلددى ذلدد ، ووفقددا لللقددرة  أوذكددر أندد. البيولددوجي وخدددمات الددنظم ا يكولوجيددة

نشد  مدمتمر األطدراف طرائد  للتلاعدل بدين وبناء عليأ، يمكدن أن ي  . الحيات الهيئة اللرعيةاألطراف تطوير وظائف وص
 .وخدمات النظم ا يكولوجية الهيئة اللرعية والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي

د الرسدددمي مدددن جاندددب الهيئدددة وبعدددد تبدددادل ا راء، اعتمدددد مشدددروع التوصدددية، بصددديغتأ المعدلدددة شدددلويا، لالعتمدددا -27
 .UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.6التوصية مشروع اللرعية بوصلأ 

 اإلجراء المتخذ من الهيئة الفرعية

28- ... 

 إعداد الطبعة الرابعة: نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي-  4البند 

 [.يستكمل من تقرير اللري  العامل األول] -29

 اإلجراء المتخذ من الهيئة الفرعية

مدددن  UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.3فدددي جلسدددتها العامدددة الثانيدددة، اعتمددددت الهيئدددة اللرعيدددة مشدددروع التوصدددية  -03
ويددددرد نددددص . UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.xxxاللريدددد  العامددددل األول، بصدددديغتأ المعدلددددة شددددلويا، بوصددددلأ التوصددددية 

 .التوصية على النحو المعتمد في المرف  بالتقرير الحالي

 استعراض متعمق لتنفيذ برنامج العمل: وجي للجزرالتنوع البيول-  5البند 

 [.ثانييستكمل من تقرير اللري  العامل ال] -00

 اإلجراء المتخذ من الهيئة الفرعية

مدددن  UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.2فدددي جلسدددتها العامدددة الثانيدددة، اعتمددددت الهيئدددة اللرعيدددة مشدددروع التوصدددية  -02
ويددددرد نددددص . UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.xxxالتوصددددية ، بصدددديغتأ المعدلددددة شددددلويا، بوصددددلأ ثددددانياللريدددد  العامددددل ال

 .التوصية على النحو المعتمد في المرف  بالتقرير الحالي

، وكوبدددا، ودومينيكدددا، والجمهوريدددة وداوأدلددى ببيدددان ممثدددل جددد ر كدددو ، متحددددثا أيضدددا بالنيابددة عدددن أنتيغدددوا وبدددارب -00
وسدانت ميكروني يدا الموحددة، وبدابوا غينيدا الجديددة، الدومينيكية، وغرينادا، وجاميكا، وكيريباتي، وج ر مارشال، وواليات 

بالتقدم المحدر  فيمدا يتعلد   مع االعترافويال إن البلدان المعنية، . س، وساموا، وسيشيل، وترينيداد وتوباغوكيتس ونيل
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التدي لدديها  لدول الج ريدة والددوللمتاحة للرص االبالوصول إلى تواف  في ا راء، تميد تماما التوصية المعتمدة وتالحظ 
ير الجدددار  لخطدددط العمدددل ضدددديدددد الت امهدددا ببرندددامو العمدددل المتعلددد  بدددالتنوع البيولدددوجي للجددد ر مدددن خدددالل التحججددد ر لت

للمندداط  المحميددة واالسددتراتيجيات وخطددط العمددل الوطنيددة للتنددوع البيولددوجي، بمددا يتسدد  مددع الخطددة االسددتراتيجية للتنددوع 
جياتها وخطددط اتياسددتر وأضدداف أن هددذه الدددول تحددث األطددراف علددى تعمدديم . البيولددوجي وأهددداف أيشددي للتنددوع البيولددوجي
لتخطديط الدوطني وبدرامو العمدل الوطنيدة طدط عملهدا للمنداط  المحميدة فدي اعملها الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي وخ

وفدي ختدام كلمتدأ، . اللت امات الوطنية في إطار االتلايية، بما في ذل  تحقي  أهداف أيشديضمان تنليذ واسع النطا  لل
ذكر أن الدول تتطلع إلى المبادرة المقترحة بشأن الدول الج رية على هوامش االجتماع الحاد  عشر لمدمتمر األطدراف 

ج ريدة والددول التدي لدديها جد ر فدي القيدام بدإجراء مبكدر بشدأن برندامو العمدل المتعلد  بقيدادة الددول المن أجل االعتدراف 
 .في أهداف أيشي اساهمتهبالتنوع البيولوجي للج ر وم

 شؤون أخرى - 14البند 
..... 

 اعتماد التقرير-  15البند 
.... 

 اختتام االجتماع-  11البند 
.... 

 

 ----
 


