
مدودود بو  دودد 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

 عشر لسابعاالجتماع ا

 1043 أكتوبر/تشرين األول 41-41، مونتلاير
 

 عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةمذكرة تفسيرية بشأن تنظيم االجتماع السابع 

 معلومات أساسية  -أوال
 ووسائل تدسين فعالية الهيئة الفردية سبل الثامن والعاشر والدادي دشر  اجتماداتهمؤتمر األطراف  في  ناقش -4

تركيز ب  40/41 ة الفردية  الوارد في المقررإلى الهيئطلبه  44/43وكرر في المقرر   للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 وبرنامج العمل المتعدد السنوات. 1010-1044لل،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  والتقنيةدلى الجوانب العلمية  هادمل
-يسغو في بالمعقود مكاتب مؤتمر األطراف والهيئة الفردية وأصدقاء اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتمادهم وأقرت  -1

التركيز دلى تنفيذ بالداجة إلى   مرارا وتكرارا بياناته  وكذلك األمين التنفيذي في 1043 /شباطبوسي )سويسرا( في فبراير
 شكل مناسب الجتمادات الهيئة الفردية وفقا لذلك.اتباع مقررات مؤتمر األطراف و 

ممو  -3 إلى دد ي،تلف  تب  شكالي  وسبات الواردة أدالهللطلجدول أدمال االجتماع الساب  دشر للهيئة الفردية وفقا  ص 
دتبار االفي  م  وض شكل بتوجيه من مكتب الهيئة الفردية دلى الالتعديالت المقتردة أددت دن االجتمادات السابقة. و  ما

لتوضيح التقنية العلمية و والتبادالت لمناقشات جراء الوفود إللمزيد من الوقت ال إلى توفير. ويهدف الشكل الجديد المتادةالموارد 
تنفيذ ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  فياألطراف ددم في دملية االتفاقية و  ةالمعلومات العلمية المتادة مفيدكيف تكون 

 وبرنامج العمل المتعدد السنوات. 1044-1010
المدة لتنفيذ ال،طة الجتماع الثاني دشر لمؤتمر األطراف هو تقديم استعراض منتصف ل ةالرئيسي ومن األغراض -1

يوفر سوالتقدم المدرز ندو تدقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. وقبل ذلك   1010-1044االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  من منمور دلمي وتقني  األدوات لدراسةدولية  دكومية االجتماع الساب  دشر للهيئة الفردية فرصة لألطراف  في بيئة 

تكون تمكين رصد التقدم المدرز ندو تدقيق األهداف. ومن المتو،ى أن و لددم تنفيذ ال،طة االستراتيجية واإلرشادات المتادة 
أيضا فرصة لتدديد أي ثغرات المناقشة هذه المناقشة مفيدة في ددم األطراف في هاتين المجمودتين من المهام. وسوف توفر 

االجتماع ال،امس  دشر للهيئة الفردية  وكذلك الثامناالجتماع م سيسه،ر،  األنادية المن و . سدهاوالنمر في كيفية كبيرة 
التدضير لالجتماع الثاني دشر   بشكل مباشر في ستعراض تنفيذ االتفاقيةالمفتوح العضوية الم،صص الللفريق العامل 
أنه من في دين و . ذه تكميليةها بين الدورات مفي فترة المعقودة دورات الهيئة الفردية أن . ولذلك يمكن ادتبار لمؤتمر األطراف
التي أ د،لت التغييرات  فإندروس مفيدة من االجتماع الساب  دشر للهيئة الفردية لتسيير االجتمادات المقبلة  المأمول أن تنشأ 

 دشر للهيئة الفردية. الثامنترتيبات االجتماع ب تمسدلى شكل االجتماع الساب  دشر للهيئة الفردية ال 
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اال،تالفات الرئيسية في تنميم االجتماع الساب  دشر للهيئة الفردية مقارنة  توضيحالمذكرة هو  والغرض من هذه -5
المعلومات الواردة في جدول األدمال المشروح  تهدف إلى استكماللهيئة الفردية. و لجتمادات السابقة باال
(UNEP/CBD/SBSTTA/17/1/Add.1 )األطراف في التدضير للشكل  الجتماع الساب  دشر للهيئة الفردية ومساددةل

 الجديد.

 شكلال -ثانيا
 م االجتماع الساب  دشر للهيئة الفردية هي:يتنم ةاال،تالفات الرئيسية في طريق -6

جدول  سي نمملهيئة الفردية  لالجتمادات السابقة ا دلى دكس – عامةات ستعقد جميع الدورات في جلس )أ(
دمل.  فريقيبدون توزي  بنود جدول األدمال بين في جلسات دامة كامل بالية أدمال االجتماع الساب  دشر للهيئة الفرد

التي أثيرت مرارا وتكرارا من قبل األطراف ذات الوفود  للشواغلوس  نطاقا  وفقا األمشاركة تيسير الهو  والغرض من ذلك
 ؛تهامناقش ،التي تجر  المسائلالمناقشات العلمية والتقنية دبر مجمودة  تيسيرالصغيرة  و 

دلى  المدرجة المسائلأكثر تعمقا في بشكل  تيسير النمر ومن أجل  العلمية والتقنيةالجوانب لتعزيز تبادل  )ب(
 ؛في كل دورةوعروض تمهيدية وجلسات األسئلة واألجوبة  حلقات نقاش أد،لت  جدول األدمال
أمانة اتفاقية التنوع كانت   لفرديةلهيئة الالجتمادات السابقة في ا – التوصيات مقدما عدم إعداد مشاريع )ج(
واس  للطاب  ال اتوقع غير أنهتوصيات لتنمر فيها الهيئة الفردية.  باقتراح مشاري في كثير من األديان تقوم البيولوجي 

دلمية وتقنية أكثر وتبادالت مناقشات دلى إجراء تشجي  اللمناقشات في االجتماع الساب  دشر للهيئة الفردية ومن أجل ل
توصيات من استنتاجات  وديثما يكون مناسبا  من ذلك  من المتوق  أن تنبثق  بدالو . توصيات مشاري   لم يجر إدداد فتاداان

 االجتماع.سير المناقشات ،الل 
ددى األطراف إلى االن،راط في مناقشات و،الل األيام الثالثة األولى من االجتماع )االثنين إلى األربعاء(  ست   -7

كل  تقديمقيد النمر. وسيتم  تجاربها بشأن المواضي دلى جدول األدمال وتبادل  المدرجة المسائلمقة دول موضودية متع
دروض تمهيدية وجلسات األسئلة من ،الل دلقات نقاش و في دمال األجدول  من 5و 1و 3البنود  واردة تدت مسألة

النقاط الرئيسية  يتضمنالدورة   موجزا لمداوالتاألمانة    بددم من رئيس كل دورةيعد استنادا إلى المناقشات  سو واألجوبة. 
إدداد ألطراف دند أن تستند إليها اإدراجها في تقرير االجتماع فضال دن بعض العناصر التي يمكن التي يتعين للتبادالت 

 مشروع االستنتاجات.
التي  المسائلراف في جمي  ألطلكي تنمر االيومين األ،يرين من االجتماع )ال،ميس والجمعة(  ويتم ت،صيص -1

 وال ي تو،ى أن تتناول. دليهاواالتفاق المشتركة وصياغة استنتاجات ناقشتها ،الل األيام الثالثة األولى  ونتائج المناقشات 
نما مستقلجدول األدمال بشكل  جمي  المسائل الواردة دلىاالستنتاجات بالضرورة  وقد . ةومودد ةمتكامل تإرشاداتوفر أن   وا 

  ضمن والية صياغة استنتاجات أ،ر،  في دين يمكن إجراءات الهيئة الفردية نفسها تت،ذ إلى أنبعض االستنتاجات دو تد
أو التمويل هيئات  وأالهيئة الفردية وتعليمات مؤتمر األطراف  كرسائل موجهة إلى جهات فادلة أ،ر، مثل مجتم  البدوث 

(. وباإلضافة إلى IPBESمجال التنوع البيولوجي و،دمات النمم اإليكولوجية )المنبر الدكومي الدولي للعلوم والسياسات في 
 نتائج االجتماع. إدد،ددد مددود من التوصيات إلى مؤتمر األطراف بادتبارها أن ينشأ أيضا ذلك  يمكن 

 دوراتال -ثالثا
 االثنين والثالثاء واألربعاء

)تيسير تنفيذ ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  3 ن البندينبشأمناقشات ،الل األيام الثالثة األولى الستنمم  -9
)تقييم تأثيرات أنواع التدابير المت،ذة وفقا  1وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي من ،الل وسائل دلمية وتقنية( و 1044-1010
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وسيتم . 1010-1044تنوع البيولوجي من ال،طة االستراتيجية لل ألف إلى دالاالستراتيجية  الغايات لتناولألدكام االتفاقية( 
)مساهمة االتفاقية في العمليات فيما بين دورات المنبر الدكومي الدولي للعلوم والسياسات في  5جدول األدمال تناول بندي 

ى األمين التنفيذي( بشكل فردي  دل من)التقارير المردلية  6(( وIPBESمجال التنوع البيولوجي و،دمات النمم اإليكولوجية )
 المقترح من االثنين إلى األربعاء دلى الندو التالي: العملتنميم سيكون وفقا لذلك  و تمهيدية.  دورة ماأن يسبقه

  االثنين  صبادا(من جدول األدمال  1و 3نمرة دامة دلى البندين( 
 (مساء  )االثنين ألف: الغاية االستراتيجية من جدول األدمال 1و 3ن االبند 
 الثالثاء  صبادا( باء: الغاية االستراتيجية جدول األدمالمن  1و 3ن االبند( 
 (مساء)الثالثاء   جيم: الغاية االستراتيجية من جدول األدمال 1و 3ن االبند 
 األربعاء  صبادا( دال: الغاية االستراتيجية من جدول األدمال 1و 3ن االبند( 
 جدول األدمال )األربعاء  مساء(.من  6و 5ن االبند 

بعض  تكون هناكأدناه )قد الوارد هيكل اللمدة ثالث سادات المستمرة من الدورات دورة كل متو،ى أن تتب  ومن ال -40
 (:  و،اصة فيما يتعلق بالوقت الم،صصاال،تالفات

 الرئيس ومقدمة؛ مالدمات 
  دقيقة(؛ 30دوالي ) بشأن دلقة النقاشال،براء من دروض 
 ألطراف استنادا إلى لمدددة التجربة الاألسئلة واألجوبة  و،اصة لتسليط الضوء دلى و  وقت للتعليق

 دقيقة(؛ 30دوالي ) دلقة النقاشقدمها أدضاء يالعروض التي 

  المعلومات األساسية؛)وثائق( وثيقة لاألمانة تقديم 
  دقيقة(؛ 90دوالي األطراف والمراقبين )من ببيانات 
 تادتها مل،ص موجز من الرئيس. وسيتم إدداد مذكرة موجزة أكثر شموال  بعد الدورة. وا 

دلقات استجابة لعروض  طرح مسائلال،برات أو  لتقاسموفقا لذلك  ستكون هناك فرص لألطراف في كل دورة و  -44
 . النقاش
  في الوقت الم،صص لألسئلة واألجوبة المتعلقة بموضوع الدورةال،اصة   اتجربتهبقد ترغب األطراف في المساهمة و  -41

دلى وجه ال،صوص  و االستراتيجية الم،تلفة. بكل غاية من الغايات  ال،اصةدورات الفي  تعقب دروض دلقة النقاشالتي 
 .ةاستراتيجي غايةلكل اإلرشادات بالنسبة دوات و مد، توافر أو ددم توافر األ أن تتناول تددى األطراف إلى

والوثيقة )الوثائق( قيد المناقشة. إلدالء ببيانات بشأن بند جدول األدمال لفرصة بعد ذلك ألطراف والمراقبين وسيكون ل -43
لإلدالء كلمة مرة أ،ر، دروض دلقة النقاش فرصة إلقاء ردا دلى  من قبلألطراف والمراقبين الذين تكلموا لسوف تعطى و 
دلى تقديم ،اص بشكل تركيز في الاألطراف والمراقبين قد ترغب   1و 3جدول األدمال  ديفي بياناتها بشأن بنو بياناتهم. ب

ومد، كفايتها واست،دامها  المالدمات ونمم البياناتات و السياسددم أدوات ت مستفيضة دن وجهات نمرهم بشأن توافر معلوما
لتنوع التدسين القدرة دلى دفم الالزمة مدددة الالعلمية والتقنية  دتياجاتاالرصد التنوع البيولوجي وكذلك وفعاليتها في 

  وبالتالي. هااست،دام الناشئة دنالموارد الجينية وتقاسم المناف  الدصول دلى ل   وتعزيز سبواست،دامه المستدام البيولوجي
في اها تنعكس رسمية دلى العناصر التي تود أن تر يمكن أن تركز األطراف في هذه البيانات التي تتسم بالمزيد من الصفة ال

 االستنتاجات.
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أن  يجوز لألطرافغير أنه . (مراقبينلل دقيقتيندقائق و  5موجزة )يفضل تد،التها أن تكون األطراف  إلىطلب وسي   -41
أطول من  نسختد،الت أ،ر،. وسوف تتاح  دلى للغاية موجز تقديم ردطلب الكلمة مرة أ،ر، ،الل هذا الجزء من أجل ت

مكن ينبغي أن تقدم نسخ من يديثما دلى اإلنترنت. و  البيانات  دند الطلب  دلى موق  االجتماع الساب  دشر للهيئة الفردية
 .الفوريين للمترجمينإلتادتها البيانات إلى مكتب الوثائق في وقت مبكر 

نتائج الدورة ودناصر االستنتاجات المدتملة. وستتاح  إليجازمذكرة بإدداد رئيس كل دورة  بددم من األمانة   وسيقوم -45
 مزيد من المناقشات والمالدمات.لتيسير الهذه النسخ في أقرب وقت ممكن 

  األفرقةفي هذه و لرئيس يوم الثالثاء ومساء األربعاء. لأصدقاء ك دقد اجتماع فرصة ألطراف والمراقبينوستتاح ل -46
 وستعمل. فيهاوالتوس   تدسينهافي االستنتاجات و  يدرجوهاددى المشاركون إلى استكمال العناصر التي يودون أن سي  

لم تدرج من جمي  العناصر  بما في ذلك تلك التي  ناقشةضمان ماجتمادات أصدقاء الرئيس يومي الثالثاء واألربعاء دلى 
المشاركين إلى التركيز وسيددو رؤساء دورات أصدقاء الرئيس . أو وردت فيها بشكل غير كاف مذكرات الرئيساألصل في 

 مداولة االتفاق دلى قائمة من العناصر أو نص معين.دلى مائدة المفاوضات بدال من العناصر  طرح جمي دلى 
 ميس والجمعةالخ
رئيس الهيئة الفردية  بددم ويمكن أن يقوم االجتماع.  استنتاجاتإدداد إلى  ددى األطراف يومي ال،ميس والجمعةست   -47

 دمل أفرقةالمناقشات السابقة في الجلسات العامة و  باالستناد إلىالجلسة العامة   لتيسير دملمشروع نص  بإددادمن األمانة  
ليها لددم تنفيذ األطراف لل،طة االستراتيجية االستناد إرغب األطراف في االتفاق دلى استنتاجات يمكن قد تو أصدقاء الرئيس. 
قد ترغب األطراف أيضا في و   فضال دن ددد مددود من التوصيات إلى مؤتمر األطراف. 1010-1044للتنوع البيولوجي 

  دلى سبيل المثال  توديد جمي  االستنتاجات ذات يهاتود أن توجهها إلالجهات التي دسب االستنتاجات  تنميمالنمر في 
مجتم  البدوث أو  وأالمنبر الدكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي و،دمات النمم اإليكولوجية بالصلة 

 دسب الموضوع. مستقلةاستنتاجات  إدداد  بدال من ةوادد مجمودة استنتاجاتفي العلوم هيئات تمويل 

 توثيقال -بعارا
دلى  صفدة االجتماعللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية دلى وثائق االجتماع الساب  دشر للهيئة الفردية  تتاح -41

ى تدميل الوثائق دلى أجهزتهم وي شج  المندوبون دل(. https://www.cbd.int/doc/?meeting=SBSTTA-17)اإلنترنت 
المتنقلة أو إدضار نس،هم من جمي  الوثائق. ومن أجل ،فض األثر البيئي للمنممة إلى أدنى دد  سيتم تنفيذ نمام "الطبادة 

لكتروني أثناء االجتماع. ولن  تطب  دند الطلب" دلى أساس تجريبي. وسيستمر إتادة وثائق الدورات نفسها في شكل ورقي وا 
الطلب  قد يددث تأ،ير  ودسب دجماالجتماع. انعقاد في مكان  ،اص بذلكطلب تقديم دند إال ئق ما قبل الدورات وثانسخ 

 في استنساخ الوثائق.

 األحداث الموازية -خامسا
 أكشاك العروض

م،تلف المواضي  ذات الصلة في مسادة م،صصة  بشأن أكشاك العروضددد من  من الثالثاء إلى الجمعةسيتاح  -49
دلى األكشاك مل هذه تال،براء لتقديم األدوات العملية المتادة. وسوف تش وسيتواجد فيهااالجتماع  انعقاد في مكان ذلك ل

لمعرفة المشاركة في أكشاك العروض األطراف إلى ت ددى جدول أدمال االجتماع. و بترتبط ارتباطا وثيقا  إبالغمعلومات وأدوات 
 .جاربهاتعملية المتادة وتبادل الدوات األ
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 جانبيةالحداث األ
المدرجة دلى جدول  بالمسائلالجتماع الساب  دشر للهيئة الفردية ارتباطا وثيقا لاألدداث الجانبية  مواضي ترتبط  -10

جدولة دلى اإلقليمية  األفرقة وت شج . األدداثهذه  أثناء أكثر تعمقااألدمال وتوفر فرصة لألطراف للد،ول في مناقشات تقنية 
جانبية في الدداث وستعقد األدضور أدداث جانبية. ببعض أدضاء وفودها دلى األقل لسمح تطريقة ب يةالتنسيق هااتاجتماد

اجتمادات أماكن لعقد  ستتاح  ووفقا للممارسة المعتادةالثالثاء واألربعاء. مساء وقت الغداء من االثنين إلى ال،ميس  وكذلك 
 ت الرسمية.الصباح قبل بدء الجلسافترات إقليمية في 
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