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1T0Fمن جدول األعمال 15البند 

* 

 العامل األول تقرير الفريقمشروع 

 إعداد الطبعة الرابعة: التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي- 4البند 

 

، برئاسة 2012نيسان /أبريل 30من جدول األعمال في جلسته األولى المنعقدة في  4البند  الفريق العامل األولتناول  -1
وضا أمامه خطة إلعداد الطبعة الرابعة من نشرة في هذا البند، كان معر  الفريق العاملولدى نظر ). غينيا(السيد مادجو باه 

تقييم عملية إعداد وٕانتاج الطبعة الثالثة من إلى جانب  ،)UNEP/CBD/SBSTTA/16/3(التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي 
لطبعة االخاصة بومشروع 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 10/2من المقرر ) د(17ولدى عرض هذا البند، لفت ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرة  -2
الجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، إلعداد الطبعة أن يعد خطة، لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية قبل ااألمين التنفيذي إلى 

الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي على أساس التقارير الوطنية الخامسة، واستخدام المؤشرات العامة للتنوع 
وترد الخطة التي أعدت وفقا لذلك في الوثيقة  .البيولوجي العالمي والمعلومات األخرى ذات الصلة

UNEP/CBD/SBSTTA/16/3 التي تشتمل أيضا على موجز للنقاط الرئيسية الناشئة عن استعراض عملية إعداد وٕانتاج الطبعة ،
 .الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

نسا والهند واليابان وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا وكولومبيا والدانمرك وٕاثيوبيا وفر  -3
 .وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا والسودان وتايلند وأوغندا

 .وأدلى ببيان أيضا ممثل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة -4

 .وع البيولوجيبالتن المعنيللشعوب األصلية كما أدلى ببيانان ممثال منظمة ديفرسيتاس والمنتدى الدولي  -5

                                                           
* UNEP/CBD/SBSTTA/16/1. 
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وقال ممثل سويسرا إن بلده سيوفر الدعم المالي لصياغة الطبعة الرابعة من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، في  -6
 .حين قال ممثل اليابان إن بلده سيترجم هذا المنشور إلى اليابانية

الوارد في الوثيقة  ةصينسخة منقحة من مشروع التو وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس المشارك إنه سيعد  -7
UNEP/CBD/SBSTTA/16/3جلسةلألمانة لُينظر فيه في  اخطيا اآلراء التي يعرب عنها المشاركون وتقرير  ، تنعكس فيها 

 .ةالحق

مايو /يارأ 2في جلستيه الرابعة والخامسة المنعقدتين في  ةوناقش الفريق العامل النسخة المنقحة من مشروع التوصي -8
2012. 

ات ممثلو األرجنتين وأستراليا والبرازيل وبوركينا فاسو وكندا والصين وكولومبيا والدانمرك وٕاثيوبيا واالتحاد وأدلى ببيان -9
األوروبي وفرنسا وألمانيا والهند والمكسيك والنيجر والنرويج وبيرو والمملكة العربية السعودية والسودان وسويسرا والمملكة المتحدة 

 .شماليةلبريطانيا العظمى وأيرلندا ال

 :وطلب ممثل االتحاد األوروبي إدراج البيان التالي في تقرير االجتماع -10

ينبغي أن تقدم األطراف والحكومات مساهمات مالية في الوقت المناسب إلعداد مؤشرات التنوع البيولوجي التي "
ات عالمية للتنوع من أجل تسليم مؤشر وتستكمله تستند إلى عمل الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي ’

ودعم األطراف في إعداد المؤشرات الوطنية المقابلة لها، في إطار االستراتيجيات  2010البيولوجي لفترة ما بعد عام 
 UNEP/CBD/WG-RI/4/7من الوثيقة ) ح(الفقرة (‘ )20-1أهداف أيشي (لتنوع البيولوجي لوخطط العمل الوطنية 

الخامسة لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية واالحتياجات للفترة السادسة لتجديد  استعراض الفترة: بشأن اآللية المالية
تنفيذ األطراف لالتفاقية والخطة  الذي يدعماالتحاد األوروبي اقتراح برنامج األمم المتحدة للبيئة  يؤيد ،ولذلك ).الموارد

 .لتنوع البيولوجي، بما في ذلك اهداف أيشي ل2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

دعما ماليا إلى فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة  2011وقدم االتحاد األوروبي في عام "
فر هذا العام دعما ماليا لليونيب لمواصلة عمل الشراكة المعنية و وي 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 ."بمؤشرات التنوع البيولوجي

 .ببيان ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجيكما أدلى  -11

ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفويا، إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع التوصية  -12
UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.3. 
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 التنوع البيولوجي وتغير المناخ- 7البند 

م  1-7ئكامخ  ههذهئ لسهذب اسآ ة هةخ ب ئكغئائ م ؤرئك ب ع ل ة ئكمئج ب اخفص ئإلماعئتئ شك ة ئك ة دئ لئمئ ةضايف ئكص
ب  لي م ئكمئ ة غى ئكاكخئ م غى ئكغئائ ذاه ة ئكق لخرهمئ ب هريئخب  ل زةخئ ل ة هئىخئذةهئ ئك هخهذ حفط ئكغئائ

1F+)ذيخ(

ذ ةخئايذ  1 ب كةقييل ءتئ لك لحة ة ئك ب هئيكيئ قم ل ل ة ئك أسذئ ل م ئك م آجك ئكةمهظ ئكايهكهجى هاسآ ل
و ئكةمهظ ئكايهكهجى+ ذيخ  عك

ة غى ؤ 2-7ئكامخ  ب ئكتغذئ لعئكج لئ غى دكق  لمئحˇ ا ب اةغيذ ئك ذةاض ل ب ئك ة ئكةمهظ ئكايهكهجى غى ئآلمسض لئث ئعةائذئ خ
ة لئ لعكه ـ هئك ذ لعئ  ئك

 ، برئاسة السيد2012أيار /مايو 1الثانية المنعقدة في  في جلسته 2-7و 1-7 ينالبند الفريق العامل األولتناول  -13
بشأن تطبيق ، كان معروضا أمامه مذكرة أعدها األمين التنفيذي 1-7 في البندالفريق العامل ولدى نظر . )غينيا(جو باه ماد

الضمانات ذات الصلة بخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها ودور حفظ الغابات وٕادارتها المستدامة وزيادة 
من أجل التنوع البيولوجي وبشأن المؤشرات الممكنة واآلليات المحتملة +) ريد(ان النامية مخزونات الكربون في الغابات في البلد

+ ، وتقارير من األطراف بشأن ضمانات ريد)UNEP/CBD/SBSTTA/16/8( على التنوع البيولوجي+ لتقييم آثار تدابير ريد
من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي إلى مقدم ير ، وتقر )UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/19(على التنوع البيولوجي ثار اآلوتقييم 

، وخاصة تلك المتعلقة +اإلرشاد المنهجي لألنشطة المتعلقة بريد عن أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
األمم التفاقية  CP.16/1كيفية معالجة واحترام الضمانات المشار إليها في التذييل األول من المقرر  عنبنظم توفير المعلومات 

على + للمؤشرات الممكنة لقياس آثار ريد وتحليل، )UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/20(المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
، وٕاطار إلدماج شواغل التنوع )UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/21(التنوع البيولوجي وعلى المجتمعات األصلية والمحلية 

في البلدان ذات قدرات رصد + وتقييم أداء ريد، )UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/22+ (لوطنية لريدالبيولوجي في البرامج ا
+ ، واستعراض لثالث مبادرات بشأن ضمانات ريد)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/23(نهج المصفوفة : منخفضة

)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/24(لغابات واإلبالغ عنه ، وتقرير معلومات أساسية عن تحسين رصد التنوع البيولوجي ل
)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/25.(  اقتراحات بشأن إدماج ، كان معروضا أمامه 2-7ولدى نظر الفريق العامل في البند

 اعتبارات التنوع البيولوجي في األنشطة المرتبطة بتغير المناخ، بما في ذلك معالجة الثغرات في المعارف والمعلومات
)UNEP/CBD/SBSTTA/16/9( أمثلة على النماذج البيولوجية والمناخية : التنوع البيولوجي وتغير المناخ، و
)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/26( وتقرير موجز عن منصة اتفاقيات ريو ،)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/27.( 

المتعلقة براء ، أعرب ممثل األمانة عن تقديره للبلدان التي استضافت حلقات العمل األربع للخ1-7وفيما يتعلق بالبند  -14
 امالي اأو البلدان التي قدمت دعم UNEP/CBD/SBSTTA/16/8التقرير الوارد في الوثيقة جزئيا االستنتاجات التي يستند إليها ب

عن أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، والمعاد إصداره في  بالنيابةبيان كما ألقى ب. لحلقات العمل هذه
 .بهذا التقرير ..][.المرفق 

وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا وبلجيكا والبرازيل والدانمرك وفنلندا وفرنسا وغواتيماال والهند واليابان والمكسيك وهولندا  -15
 .ونيوزيلندا وسويسرا وتايلند

أيار /مايو 1من جدول األعمال في جلسته الثانية المنعقدة في  2-7و 1-7واستأنف الفريق العامل نظره في البندين  -16
 .برئاسة السيد باه 2012

                                                           
عــن  الناجمـةخفـض االنبعاثـات ’يشــير إلـى + وفقـا للمقـررات والوثـائق ذات الصـلة التفاقيــة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيــر المنـاخ، فـإن مصـطلح ريـد 1

 .‘ودور حفظ الغابات وٕادارتها المستدامة وزيادة مخزونات الكربون في الغابات في البلدان الناميةبلدان النامية؛ في الإزالة الغابات وتدهورها 
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أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين وبوركينا فاسو وكندا والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وٕاكوادور وٕاثيوبيا واالتحاد و  -17
 .األوروبي وغانا والهند وماليزيا والنيجر والنرويج وجنوب أفريقيا وأوغندا

  .والزراعة لألمم المتحدة والبنك الدوليوأدلى ببيانان أيضا ممثال منظمة األغذية  -18

والمنتدى الدولي للشعوب األصلية والتحالف العالمي من أجل الغابات منظمة ديفرسيتاس  وممثل تكما أدلى ببيانا -19
 .واالتحاد الدولي لمنظمات بحوث الغابات المعني بالتنوع البيولوجي

لمواصلة المداوالت  مفتوح العضوية من أصدقاء الرئيسوبناء على اقتراح من الرئيس المشارك، تقرر إنشاء فريق  -20
للمشاركة فيه بصفة خاصة ممثلي أستراليا والبرازيل والصين والدانمرك والهند  يع، دُ من جدول األعمال 1-7بشأن البند 

مشارك إن النسختين وقال الرئيس ال .والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج وجنوب أفريقيا وأوغندا بهدف التوصل إلى توافق في اآلراء
سيتم  UNEP/CBD/SBSTTA/16/9و UNEP/CBD/SBSTTA/16/8المنقحتين من مشروعي التوصيتين الواردين في الوثيقتين 

 .نظر في كل مشروع بصورة مستقلةإعدادهما ليُ 

 ]فيما بعد 1-7يستكمل البند [ -21

روع التوصية الوارد في الوثيقة نسخة منقحة من مش من جدول األعمال، 2-7، تحت البند وناقش الفريق العامل -22
UNEP/CBD/SBSTTA/16/9 مايو /أيار 3وجلسته السادسة المنعقدة في  2012مايو /أيار 2سة المنعقدة في في جلسته الخام

 ).كندا(برئاسة السيد أولي هندركسون  2012

والدانمرك وٕاثيوبيا لصين وكولومبيا واوكندا وبوركينا فاسو وبلجيكا والبرازيل وأستراليا وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين  -23
وأوغندا والمملكة وسويسرا والسويد والفلبين وليبيريا وماليزيا والمكسيك والنرويج واليابان وغواتيماال والهند واالتحاد األوروبي 

 .وزامبيا المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 .كما أدلى ببيانان ممثال منظمة ديفرسيتاس والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي -24

ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفويا، إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع التوصية  -25
UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.5. 

ب 3-7ئكامخ  ب ئكجيهكهجي و ئكةمهظ ئكايهكهجىˇئ: ئكهمخز ة عك ب كةآتيذئ لي ة ئكةمطي ة غى ئيكيئ  هئكتغذئ

برئاسة السيد أولي  2012أيار /مايو 1الثانية المنعقدة في  في جلسته 3-7البند  الفريق العامل األولتناول  -26
المسائل  عنيذي في هذا البند، كان معروضا أمامه مذكرة أعدها األمين التنفالفريق العامل ولدى نظر . )كندا(هندركسون 

ووثائق ، )UNEP/CBD/SBSTTA/16/10( التقنية والتنظيمية بشأن الهندسة الجيولوجية بالعالقة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي
الهندسة ثار آلالمتعلقة بالمناخ على التنوع البيولوجي، وبشأن اإلطار التنظيمي الهندسة الجيولوجية إعالمية بشأن آثار 

الهندسة ، وبشأن آثار )UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/29(لقة بالمناخ ذات الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي المتعالجيولوجية 
آراء وخبرات المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة : على التنوع البيولوجي المتعلقة بالمناخالجيولوجية 

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

مثلة األمانة أن الدراسات المشار إليها في الوثيقتين اإلعالميتين ولدى عرض هذا البند، أوضحت م -27
UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/28 وUNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/29  من المقرر ) م(9و) ل(9أجريت عمال بالفقرتين

م الهيئة الفرعية وقالت إنه من أجل تيسير إعداد الوثائق المتعلقة بالهندسة الجيولوجية المعروضة أما. ، على التوالي10/33
األمين التنفيذي فريق خبراء وفريق اتصال قانوني ونظم حلقة عمل تشاورية وأجرى  أللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، أنش

المساهمات السخية من حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وحكومة  ل، بفضحوارا على اإلنترنت
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أعدت على اساس مشاورة جرت على اإلنترنت مع  UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/30أوضحت أن الوثيقة  كما. النرويج
وترد االقتراحات التي أعدها األمين التنفيذي في الوثيقة . الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، استضافتها اليونسكو

UNEP/CBD/SBSTTA/16/10. 

وفرنسا والهند وفنلندا وٕاثيوبيا وٕاكوادور والدانمرك والصين والبرازيل وكندا  وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين وأستراليا -28
 .المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةو  وجنوب أفريقيا وتايلند وأوغنداوالنرويج والفلبين والمملكة العربية السعودية 

والتحالف العالمي من أجل الغابات  Biofuelwatchعن ، متحدثا أيضا بالنيابة EcoNexusممثل وأدلى ببيانان أيضا  -29
 ).المركز الدولي للشعوب األصلية من أجل بحوث السياسات والتعليم(ومؤسسة تبتيا  ETCمجموعة و 

نسخة منقحة من مشروع التوصية الوارد في الوثيقة وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس المشارك إنه سيعد  -30
UNEP/CBD/SBSTTA/16/10لألمانة لُينظر فيه في جلسة  اخطي االتي يعرب عنها المشاركون وتقرير اآلراء فيها  ، تنعكس

 .الحقة

 .2012مايو /أيار 4وناقش الفريق العامل النسخة المنقحة من مشروع التوصية في جلسته الثامنة المنعقدة في  -31

ن وكولومبيا والدانمرك وٕاكوادور وٕاثيوبيا وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا وبلجيكا والبرازيل وبوركينا فاسو وكندا والصي -32
واالتحاد األوروبي وفنلندا وفرنسا وغواتيماال والهند وماليزيا والمكسيك والنيجر والنرويج والفلبين والمملكة العربية السعودية 

األمريكية وجمهورية فنزويال والسويد والسودان وأوغندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات المتحدة 
 ]بعديستكمل فيما [البوليفارية 

 .]بعديستكمل فيما [والجمعية الملكية  ETCوأدلى ببيانان أيضا ممثال مجموعة  -33

 ]بعديستكمل فيما [  -34

35-  

 تقرير عن األعمال: الوقود الحيوي والتنوع البيولوجي- 11البند 

أولي هندركسون برئاسة السيد  2012أيار /مايو 1الثة المنعقدة في الث في جلسته 11البند  الفريق العامل األولتناول  -36
الوقود الحيوي والتنوع في هذا البند، كان معروضا أمامه مذكرة أعدها األمين التنفيذي بشأن  الفريق العاملولدى نظر  ).كندا(

الوقود الحيوي والتنوع بشأن  ووثيقة إعالمية ،)UNEP/CBD/SBSTTA/16/14( 10/37تقرير عن تنفيذ المقرر : البيولوجي
 .)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/32( 10/37المزيد من المعلومات بشأن العمل استجابة للمقرر : البيولوجي

الفريق العامل قدمت من قبل الستعراض  امولدى عرض هذا البند، قالت ممثلة األمانة إن الوثائق المعروضة أم -37
 .حيثما أمكن التعليقات الواردة فيها وأدرجت النظراء

وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين والبرازيل وكندا وكوبا والدانمرك والهند واليابان والمكسيك والفلبين وجنوب أفريقيا  -38
 .وسويسرا وتايلند والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجمهورية فنزويال البوليفارية

عالمي والتحالف ال USC Canada، متحدثا أيضا بالنيابة عن EcoNexusو Biofuelwatchمثلو وأدلى ببيانات أيضا م -39
 .من أجل الغابات واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

 .ونظرا الختالف اآلراء المعرب عنها أثناء المناقشة، تقرر، بناء على اقتراح الرئيس، إجراء مناقشات غير رسمية -40
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، استمع الفريق العامل إلى تقرير مرحلي من السيد هورست 2012 أيار/مايو 3وفي جلسته السادسة المنعقدة في  -41
 .منسق المشاورات غير الرسمية) ألمانيا(مورن 

 ]يستكمل فيما بعد[ -42

 10/44التقدم في تنفيذ المقرر : التدابير الحافزة- 12البند 

 ).كندا(أولي هندركسون ة السيد برئاس 2012أيار /مايو 1جلسته الثالثة المنعقدة في في  11البند  الفريق العاملتناول  -43
عن تحتوي على تقرير مرحلي مذكرة أعدها األمين التنفيذي ولدى نظر الفريق العامل في هذا البند، كان معروضا أمامه 

 األنشطة التي أجريت من جانب األطراف والحكومات األخرى والمنظمات والمبادرات ذات الصلة واألمين التنفيذي
)UNEP/CBD/SBSTTA/16/15(،  تجميع للمعلومات المتعلقة بالتقدم في تنفيذ المقرر : بشأن التدابير الحافزة ةإعالميووثيقة

10/44 )UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/36(. 

وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وكولومبيا والدانمرك وٕاكوادور وفنلندا وفرنسا والهند واليابان  -44
لندا وجنوب أفريقيا والسويد وتايلند والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجمهورية فنزويال والمكسيك وهو 

 .البوليفارية

 .واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة EcoNexusوأدلى ببيانان أيضا ممثال  -45

الوارد في الوثيقة وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس المشارك إنه سيعد نسخة منقحة من مشروع التوصية  -46
UNEP/CBD/SBSTTA/16/15 تنعكس فيها اآلراء التي يعرب عنها المشاركون وتقريرا خطيا لألمانة لُينظر فيه في جلسة ،

 .الحقة

مايو /أيار 3في  تينالمنعقدوالسابعة ه السادسة يوناقش الفريق العامل النسخة المنقحة من مشروع التوصية في جلست -47
2012. 

وفرنسا وألمانيا والدانمرك وٕاثيوبيا وكندا والصين وبوركينا فاسو وأستراليا وبوتسوانا ممثلو األرجنتين وأدلى ببيانات  -48
وأوغندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا  والسويد وسويسراورواندا والنرويج والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا والهند 

 .الشمالية والواليات المتحدة األمريكية

 ]يستكمل فيما بعد[ -49

 العمل التعاوني في مجاالت الزراعة والغابات والصحةتقرير عن - 13البند 

 ).غينيا(مادجو باه برئاسة السيد  2012أيار /مايو 1جلسته الثالثة المنعقدة في في  13البند  الفريق العاملتناول  -50
عن العمل التعاوني في بتقارير تتعلق ا األمين التنفيذي مذكرة أعدهولدى نظر الفريق العامل في هذا البند، كان معروضا أمامه 

التنوع العمل التعاوني المتعلق ببشان  تينإعالمي ينومذكرت) UNEP/CBD/SBSTTA/16/16( مجاالت الزراعة والغابات والصحة
ومات بشأن العمل المزيد من المعل :وبشأن التنوع البيولوجي والصحة )UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/33( البيولوجي والزراعة

 ).UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/34( 10/20من المقرر  17المضطلع به استجابة للفقرة 

 .وأدلى ببيانات ممثلو النمسا والبرازيل وسويسرا -51

 .EcoHealthبالنيابة أيضا عن تحالف متحدثا أيضا كما أدلى ببيان ممثل منظمة ديفرسيتاس،  -52

أيار /مايو 2من جدول األعمال في جلسته الرابعة المنعقدة في  13البند وأستأنف الفريق العامل األول النظر في  -53
2012. 
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 .وأدلى ببيانات ممثلو كندا وٕاثيوبيا والفلبين -54

 .منظمة األغذية والزراعةوأدلى ببيان ايضا ممثل  -55

وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس المشارك إنه سيعد نسخة منقحة من مشروع التوصية الوارد في الوثيقة  -56
UNEP/CBD/SBSTTA/16/16 تنعكس فيها اآلراء التي يعرب عنها المشاركون وتقريرا خطيا لألمانة لُينظر فيه في جلسة ،

 .الحقة

 2012مايو /أيار 3وناقش الفريق العامل النسخة المنقحة من مشروع التوصية في جلسته السابعة المنعقدة في  -57
 .2012مايو /أيار 4وجلسته الثامنة المنعقدة في 

واالتحاد األوروبي والهند وٕاثيوبيا وكندا والصين وبوركينا فاسو أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين وبلجيكا والبرازيل و  -58
 .وبيرووالنرويج والمكسيك واليابان وماليزيا 

 .كما أدلى ببيان ممثل منظمة ديفرسيتاس -59

لى الجلسة العامة بوصفه مشروع التوصية ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفويا، إ -60
UNEP/CBD/SBSTTA/16/L.8. 
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