
بو  دودد مدودود ط  األموم المتدودة مدايودة منا،يوا   لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكوون منمموة 
 .نس،هم إلى االجتمادات وددم طلب نسخ إضافية إدضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .من هذه الوثيقة

 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 شرد الثامناالجتماع 
 3102/دزيران يونيه 32-32  مونتلاير

 

 جدول األعمال المؤقت

 .افتتاح االجتماع -0
 .الشؤون التنميمية -3
أهداف أيشي للتنوع  تدقيقاستعراض منتصف المدة للتقدم المدرز ندو : التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي -2

 :يولوجيالب
 ؛الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي مشروعاستعراض  2-0
 .3131-3100استعراض تنفيذ االستراتيجية العالمية لدفم النباتات  2-3

 :التنوع البيولوجي البدري والسادلي -2
 ؛إيكولوجيا أو بيولوجيا المهمةالمناطق البدرية  2-0
 ؛والسادليالبيولوجي البدري  الضوضاء تدت الماء دلى التنوعمعالجة آثار  2-3
 ؛والسادلي معالجة آثار الدطام البدري دلى التنوع البيولوجي البدري 2-2
 ؛ابيضاض المرجانبشأن مدددة ال عملالتدديث ،طة لمقترح و ثار تدمض المديطات آل منهجي استعراض 2-2
 .مبادرات التدريبو  تنمية القدرات  بما في ذلك الت،طيط المكاني البدريو  دواتتطوير األ 2-5

 :األنواع الغريبة الغازية -5
كديوانات أليفة  وكأنواع ألدواض الكائنات المائية وألدواض لم،اطر المرتبطة بإد،ال األنواع الغريبة دارة اإ 5-0

 ؛الكائنات األرضية  وكطعم دي وأغذية دية
 .ادتبارات للعمل في المستقبلو  استعراض العمل بشأن األنواع الغريبة الغازية 5-3

 .البيولوجيا التركيبية :القضايا الجديدة والناشئة -6
أو دوافز الضارة بالتنوع البيولوجي العقبات التي صودفت في تنفيذ ال،يارات المدددة إلزالة ال: التدابير الدافزة -7

 .منها تدريجيا أو إصالدها الت،لص
 .ةالمنبر الدكومي الدولي للسياسات والعلوم في مجال التنوع البيولوجي و،دمات النمم اإليكولوجي -2
 :القضايا الجاريةالنمر في  -9

 ؛في أنشطة الت،فيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه واست،دامه المستدام لتنوع البيولوجيادفم  إدماج 9-0
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تطبيق الضمانات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي فيما يتعلق بالنه ج السياساتية والدوافز اإليجابية المتعلقة  9-3
دارتها المستدامة وتعزيز  دفمب،فض االنبعاثات الناجمة دن إزالة الغابات وتدهورها ودور  الغابات وا 

 ؛ت في البلدان الناميةم،زون الكربون في الغابا
 ؛الهندسة الجيولوجية المتعلقة بالمناخ 9-2
 ؛تهاستعادو  النمام اإليكولوجي دفم 9-2
 ؛الوقود الديوي والتنوع البيولوجيبتعاريف المصطلدات الرئيسية المتصلة  9-5
 ؛مةالمستداالدياة البرية و لدوم الطرائد االست،دام المستدام للتنوع البيولوجي: إدارة  9-6
 .الصدة والتنوع البيولوجي 9-7

 .مسائل أ،رى -01
 .ادتماد التقرير -00
 .ا،تتام االجتماع -03

  
------ 

 
 
 


