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طبع عدد محدود من ، ة محريدة منرخيراألمم المتحد لجعلالبيئية النرتجة عن عمليرت األمرنة، وللمسرهمة في مبرد ة األمين العرم  اثر لتقليل اآل
 وي جى من المندوبين التك م بإحضر  نسخهم إلى االجتمرعرت وعدم طلب نسخ إضرفية. .هذه الواثيقة
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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 ش سردس عاالجتمرع ال
 2302مريو/أير   5 –أب يل/نيسرن  03مونتلاير، 

 ثانيالفريق العامل ال
 ن جدول األعمرلم 03البند 

 

 القضايا الجديدة والناشئة المتعلقة بصون التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
 ينالمشارك مشروع التوصية المقدمة من الرؤساء

 ة العلمية والتقنية والتكنولوجية،إن الهيئة الف عية للمشو  
واستخدامه رشئة تتعلق بصون التنوع البيولوجي لدعوة إلى اقت اح قضرير جديدة ون ّدا على االمقدمة  طلبرتال تبحاثإذ 

 ،المستدام

ذ نرقشت البند من  بموجبعلى التنوع البيولوجي والاثغ ات في اآلليرت التنظيمية"  اثر قضية "الهندسة الجيولوجية: اآل وا 
 ؛في هذا الصددالتنوع البيولوجي وتغي  المنرخ، وتقديم توصيرت منفصلة بشأن جدول األعمرل 

  األوزون األ ضي على التنوع البيولوجي الوا دة في الم فق أاثبرلمعلومرت التقنية المتعلقة ب ط علمرإذ تحي -1
بمذك ة األمين التنفيذي بشأن القضرير الجديدة والنرشئة المتعلقة بصون التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام 

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/13؛) 

 :وفقر لمر يلي مؤتم  األط اف برعتمرد مق   توصي -2

 إن مؤتم  األط اف"
رت الجديدة والنرشئة ذات الصلة بصون التنوع البيولوجي واستخدامه قت احعلمر برالإذ يحيط  -1
في مذك ة األمين التنفيذي بشأن القضرير الجديدة والنرشئة المتعلقة بصون التنوع البيولوجي  ةالوا د برلصيغةالمستدام، 

 (؛UNEP/CBD/SBSTTA/16/13) ض على نظ  االجتمرع السردس عش  للهيئة الف عية كي تعواستخدامه المستدام 

عدم إضرفة أي من القضرير الجديدة والنرشئة المقت حة ذات الصلة بصون التنوع  يق  [ 1الخير   -2
 ]ة؛البيولوجي واستخدامه المستدام إلى جدول أعمرل الهيئة الف عية للمشو ة العلمية والتقنية والتكنولوجي

 2الخير  

المحتملة للمنتجرت المستمدة من البيولوجير الت كيبية  برآلاثر ي، ، على أسرس النهج الوقرئأخذ علمرإذ ي[
 األمين التنفيذي القيرم بمر يلي: إذ يطلب إلىو  بشأن صون التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
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د اج المعلومرت العلمية المترحة والطلبرت م )أ(  ن األط اف والحكومرت األخ ى والمنظمرت تجميع وا 
الجهرت المعنية، بشأن اآلاثر  غي هر من الدولية ذات الصلة ومجتمعرت الشعوب األصلية والمجتمعرت المحلية و 
 اعتبر ات اجتمرعيةمر يتصل بذلك من الممكنة لتقنيرت البيولوجير الت كيبية والمنتجرت على التنوع البيولوجي و 

 ؛واقتصردية واثقرفية

 تحديد الاثغ ات وأوجه التفرعل الممكنة مع أحكرم ب وتوكول نرغوير بشأن التنوع البيولوجي؛ )ب(

إترحة المعلومرت المستمدة من الد اسرت الوا دة أعاله كي تع ض على نظ  اجتمرع الهيئة  )ج(
 عش  لمؤتم  األط اف؛ اثرنيالف عية للمشو ة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل انعقرد االجتمرع ال

ألط اف والحكومرت األخ ى والمنظمرت الدولية ذات الصلة ومجتمعرت الشعوب األصلية  )مك  ( يدعو -2
ن اآلاثر  الممكنة لتقنيرت البيولوجير الت كيبية عوالمجتمعرت المحلية وغي هر من الجهرت المعنية لتقديم المعلومرت 

 [؛اعتبر ات اجتمرعية واقتصردية واثقرفيةتصل بذلك من مر يوالمنتجرت على التنوع البيولوجي و 

ذ ي -0  ةالكبي   ةالمحتمل والمسرهمة األوزون األ ضي برعتبر ه من غرزات الدفيئة آاثر بحيط علمر وا 
ذ يلخفضه في التخفيف من تغي  المنرخ،  ذ آاثر ه على صحة البش  وعلى التنوع البيولوجي، ب علمر أيضر حيطوا  وا 

من التحمض  للحد 0111 غ لعرم الصدد تحت  عرية ب وتوكول كوتنب رألعمرل المنجزة في هذاب علمرأيضر يالحظ 
ذ واتخرم الميره برلمغذيرت وطبقة األوزون األ ضية مج العمل األوزون األ ضي في ب نر آاثر إد اج النظ  في  يق  ، وا 

ذ و المشت كة بين التنوع البيولوجي وتغي  المنرخ،   وابطال بشأن األمين التنفيذي تقديم تق ي  عن التقدم  إلىيطلب ا 
التنوع البيولوجي وتغي   د جللهيئة الف عية للمشو ة العلمية والتقنية والتكنولوجية حيث ي   مقبلالمح ز إلى اجتمرع 

 المنرخ على جدول األعمرل.
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