
 

                                                      الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
         العشرون        الحادي و        االجتماع 
   7   201           كانون األول  /      ديسمبر    14-  11       كندا،   ،     مونتلایر

   * ت ق                   من جدول األعمال المؤ   2      البند 
 

  األعمال المؤقت جدولشروح 
  مقدمة

 25بموجب المادة المنشأة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  العشرونالحادي واالجتماع       سي عقد - 1
وسيبدأ تسجيل . 2017كانون األول /ديسمبر 14إلى  11، من قصر المؤتمراتفي كندا، من االتفاقية في مونتريال، 

  .2017كانون األول /ديسمبر 10من صباح يوم األحد  شرةالعاالمشاركين في الساعة 
  .لالجتماع من األطراف والمراقبيناألعمال التحضيرية  تيسيروالغرض من هذا الوثيقة هو  - 2

  افتتاح االجتماع  - 1البند 
رئيس ببيانات وسيدلي  .2017كانون األول /ديسمبر 11 االثنين يوم صباحا 10:00فتتح االجتماع في الساعة   سي  - 3

  .الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واألمين التنفيذي
  الشؤون التنظيمية  - 2البند 

  انتخاب أعضاء المكتب
عشر، الذي عقد في  لثالثامن نظامه الداخلي، انتخب مؤتمر األطراف في اجتماعه  26من المادة  3عمال بالفقرة  - 4

والية  لفترةللهيئة الفرعية  ةرئيس )الفلبين(ليم . تريزا مونديتا س ة، السيد2016ل كانون األو/ديسمبر، في كانكون، المكسيك
  .عشر لمؤتمر األطراف رابعالتمتد حتى االجتماع 

سوف يتألف مكتب االجتماع عقب االنتخابات المعقودة في االجتماعين التاسع عشر والعشرين للهيئة الفرعية، و - 5
، )كوستاريكا(السيدة أوجينيا أرغيداس مونتزوما : التالية أسماؤهمألعضاء االرئيسة، و منالعشرين للهيئة الفرعية والحادي 

السيدة ، و)سويسرا(نوربرت بارلوكر والسيد ، )بلجيكا(السيد هندريك سيغرس ، و)كوبا(دي ال فونتي  كوياالسيدة لورديس و
 ،)المملكة العربية السعودية(السيد يوسف الحافظ و ،)السنغال(والسيد صمويل دييمي ، )الكاميرون(تانغام غاليغا برودنس 

  .)أوكرانيا(والسيد سرغاي غوبار  )الجبل األسود(السيد الكسندر ميوفيتش و
الهيئة الفرعية خمسة أعضاء جدد للعمل في المكتب ، ستنتخب مكتبمدد عضوية متداخلة في المن أجل تحقيق و - 6

وسيحل هؤالء  ،والعشرين لثنهاية االجتماع الثا شرين وتنتهي فيالعالحادي وتبدأ من نهاية االجتماع  لمدة عضوية
  .سويسرا، وكوبا، والكاميرون، والجبل األسود وساموامحل األعضاء من الجدد األعضاء 
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

للهيئة  عشرينالالحادي ومشروع جدول األعمال المؤقت لالجتماع  1األمين التنفيذي، بالتشاور مع المكتب،أعد  - 7
  .للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الفرعية

العشرين الحادي و هاجتماعال لنظر في جدول األعمال المؤقتإلى استدعى الهيئة الفرعية و - 8
)UNEP/CBD/SBSTTA/21/1( المقترح  العملوالموافقة على تنظيم  رارهقإل)CBD/SBSTTA/21/1/Add.1 ، المرفق

العامل تماع الحادي والعشرين للهيئة الفرعية بالتزامن مع االجتماع العاشر للفريق المفتوح العضوية وسيعقد االج ).األول
  .واألحكام المتصلة بها، على النحو المبين في تنظيم العمل) ي(8بين الدورات المخصص للمادة 

ع بنود جدول األعمال في ، النظر في جميمن المقترح 2،مع الميزانية المعتمدة من قبل مؤتمر األطراف وتمشيا - 9
من من قبل فريق عرض رئيسي أو في  المختارة بنود جدول األعمال تقديموسيتم ). انظر المرفق األول(عامة ات جلس

والثامن عشر السابع عشر  اتمن االجتماعالمكتسبة مراعاة الخبرة مع الخبراء تمشيا مع مقررات مؤتمر األطراف و
  3.لفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةللهيئة ا والعشرين والتاسع عشر

بما في ذلك حسب االقتضاء،  ،الوثائقستخضع و. وثائق ما قبل الدورة لالجتماع في المرفق الثانيبوترد قائمة  - 10
  .النظراء إلى استعراضتلك التي تحتوي على تقييمات علمية، 

وابط بين للتنوع البيولوجي، والر 2050سيناريوهات لرؤية   - 3البند 
  أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة

، سينظر مؤتمر األطراف 12/31وفقا لبرنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف المعتمد من خالل المقرر  - 11
الحياة في "و. "يللتنوع البيولوج 2050 عام لرؤية جلطويلة األالاالستراتيجية  تجاهاتاال"في اجتماعه الرابع عشر، في 

م وتصان خدمات النظويستعاد ويستخدم برشد،  حفظ ي والتنوع البيولوجي        ، ي قي م2050بحلول عام "حيث  "انسجام مع الطبيعة
ويمكن أن تساعد الهيئة الفرعية  4."مما يؤدي إلى استدامة كوكب سليم وتقديم منافع أساسية لجميع الشعوب، ةاإليكولوجي

ير لهذا البند، الذي ينتظر أن يساهم في إعداد المتابعة للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ضتحمؤتمر األطراف في ال
ويتصل بوسائل التنفيذ، بما في ذلك حشد الموارد، والذي من المقرر أن ينظر فيه مؤتمر األطراف في  2020- 2011

  2020.5اجتماعه الخامس عشر، في عام 
إعداد تقييم آخر، بما في ذلك تحليل طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي  ،13/1من المقرر  35وفي الفقرة  - 12

لكي تنظر فيه الهيئة الفرعية للمشورة  ،الثغرات، بشأن العالقة بين أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة
  .العلمية والتقنية

نفيذي، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، تقدم سيناريوهات وسيكون أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدها األمين الت - 13
تقة من العمل المنفذ لإلصدارين شتتعلق بالتنوع البيولوجي ومعلومات علمية وتقنية أخرى، بما في ذلك تلك المعلومات الم

للروابط بين عناصر ، ويكملها تقييم (CBD/SBSTTA/21/2) التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالثالث والرابع من نشرة 
                                                           

بغي أن تضطلع الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة ين هونص على أنفي اجتماعھ الثاني عشر، أنشأ مؤتمر األطراف الھیئة الفرعیة للتنفیذ  1
الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بمهام كل منهما، مع مراعاة دور ووظائف كل منهما بغية ضمان التكامل في عملهما 

 .ال المختلفةوسيؤخذ هذا في االعتبار بالكامل في إعداد بنود عمل األعم). ، المرفق12/26المقرر ( وتجنب التداخل
 .13/32المقرر انظر  2
ستعد الخطط التفصيلية بالتشاور مع مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وسيتم إرسالها إلى األطراف قبل .3

 .االجتماع، مع أسماء المقدمين للعروض ونطاق العروض
في انسجام  الحياة"عالم هي  2020- 2011لخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي كجزء من ا 10/2، المعتمدة في المقرر 2050رؤیة عام  4

مما وتصان خدمات النظم اإليكولوجية، ويستعاد ويستخدم برشد،  حفظ ي والتنوع البيولوجي        ، ي قي م2050بحلول عام "حيث " مع الطبيعة
 ."يؤدي إلى استدامة كوكب سليم وتقديم منافع أساسية لجميع الشعوب

  .UNEP/CBD/COP/12/26انظر  5
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والغايات في إطار أهداف التنمية المستدامة، مع االستعانة بالمعلومات  2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .(CBD/SBSTTA/21/2/Add.1)المتوافرة من التحليالت السابقة 

الهيئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيها ل وتدعا الهيئة الفرعية إلى النظر في هذه الوثائق وتقديم استنتاجات وتوصيات - 14
  .في اجتماعها الثاني ولنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر، حسب االقتضاء

إرشادات لتحقيق : اإلدارة المستدامة لألحياء البرية  - 4البند 
  قطاع لحوم الطرائد األكثر استدامة

عمال كبيرا قد تحقق في إطار االتفاقية بشأن السبل إلى  بأن، إدراكا منه 13/8الحظ مؤتمر األطراف، في المقرر  - 15
الحظ أن قضية االستخدام المستدام لألحياء البرية ، بما في ذلك صيد لحوم الطرائد، تحسين استدامة إدارة األحياء البرية

راف إلى ، ودعا األطتترابط مع قطاعات أخرى، وأن هناك حاجة إلى نهج استراتيجي وعريض لمعالجة هذه القضايا
أيلول /الحراجة العالمي الرابع عشر في دوربان، جنوب أفريقيا، في سبتمبرخارطة الطريق المقدمة في مؤتمر االستفادة من 

  .عند وضع وتنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، 2015
مع األعضاء اآلخرين بالتعاون ، قنيةتوضيح اإلرشادات التوطلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي مواصلة  - 16
إلى طاع أكثر استدامة للحوم الطرائد، وألفضل حوكمة صوب ق ،الشراكة التعاونية بشأن اإلدارة المستدامة لألحياء البريةفي 

اذ تعزيز القدرات المؤسسية في مجال حفظ األحياء البرية وإنفاالضطالع ببعض األنشطة اإلضافية، رهنا بتوافر الموارد، ل
  .القانون

 )CBD/SBSTTA/21/3(التنفيذي  أعدها األمينسيكون معروضا أمام الهيئة الفرعية مذكرة في إطار هذا البند، و - 17
وسيتم إعداده . عن هذه المسائل وإرشادات تقنية إلدارة أفضل نحو قطاع لحوم الطرائد األكثر استدامة امرحلي اتقرير تقدم

  .االستخدام المألوف المستدام مع مراعاة خطط عمل االتفاقيات بشأن
مؤتمر األطراف في اجتماعه  انظر فيهيالتوصيات لد تعوالمعلومات هذه الهيئة الفرعية في  من المقرر أن تنظرو - 18
واألحكام ) ي(8ومن المتوقع أيضا أن تؤخذ التوصيات في الحسبان بواسطة الفريق العامل المعني بالمادة  .عشر رابعال

  .اعه العاشرالمتصلة بها في اجتم
  التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان  - 5البند 

في الروابط بين التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان في اجتماعيه الثاني عشر والثالث عشر  األطراف مؤتمرنظر  - 19
األطراف والجهات الفاعلة األخرى  13/6وفي هذا الصدد، يزود المقرر ). ، على التوالي13/6و 12/21المقرران (

 البيولوجي التنوع: العالمية األولويات بين الربط: لمنظمة الصحة العالمية واألمانة التقرير المشتركأساس  لىات عبإرشاد
  .اإلنسان، استعراض حالة المعارف وصحة

تعاون مع منظمة الصحة ي، أن 13/6من المقرر  10، في الفقرة األمين التنفيذيإلى مؤتمر األطراف وطلب  - 20
االتصال المشترك بين الوكاالت المعني بالتنوع البيولوجي وصحة من خالل فريق األخرى ذات الصلة، العالمية والمنظمات 

، بما في ذلك من خالل                               13/6 بهدف تعزيز وتيسير تنفيذ المقر ر ،اإلنسان الذي تنظمه األمانة مع منظمة الصحة العالمية
ام ، ودعم بناء القدرات، وكذلك المهالممارساتأدوات وأدلة بشأن أفضل ، ووضع حزم استعراض حالة المعارف نشر

 تقنية إعداد إرشاداتوفي نفس المقرر، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي . 12/21ر من المقر 9المحددة في الفقرة 
الهيئة  ، وتقديم تقرير إلى"الصحة الواحدة"لدعم النظر في إدارة التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية في تطبيق نهج 

  .الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
) CBD/SBSTTA/21/4( سيكون معروضا أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدها األمين التنفيذيفي إطار هذا البند، و - 21

ية في تطبيق النظر في إدارة التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجتقدم تقريرا مرحليا عن هذه المسائل وإرشادات تقنية لدعم 
فريق االتصال المشترك بين الوكاالت المعني بالتنوع البيولوجي وصحة وسيقدم التقرير الكامل ل ."الصحة الواحدة"نهج 

 .في وثيقة إعالمية اإلنسان
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ويمكن أن تسهم أيضا استنتاجات وتوصيات الهيئة الفرعية بشأن هذا البند في نظر مؤتمر األطراف، في اجتماعه  - 22

 .، في تعميم التنوع البيولوجي داخل القطاعات وعبرها، بما في ذلك قطاع الصحةالرابع عشر

ومن المتوقع أن تنظر الهيئة الفرعية في المعلومات وتقدم مشورة وتوصيات إلى االجتماع الرابع عشر لمؤتمر  - 23
 .األطراف

، تعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين، والبنية التحتية  - 6البند 
االعتبارات العلمية والتقنية : والتصنيع وصناعة التجهيز، والصحة

  واستخدام برامج عمل االتفاقية
اعتمد مؤتمر األطراف، في اجتماعه الثالث عشر، مقررا شامال عن تعميم التنوع البيولوجي ودمجه في القطاعات  - 24

مم المتحدة للتنوع البيولوجي، ألى من مؤتمر االجزء الرفيع المستوذلك، فإن وباإلضافة إلى ). 13/3المقرر (وعبرها 
ويقدم المقرر  .(UNEP/CBD/COP/13/24)اعتمد إعالن كانكون قد ، 2016، المكسيك، في عام نالمنعقد في كانكو

. إرشادات إلى األطراف بشأن عدد من المسائل، وطلب أيضا إلى األمين التنفيذي مواصلة التعاون مع عدد من الشركاء
أن يركو وقرر . الزراعة، والحراجة، ومصايد األسماك والسياحةركز مؤتمر األطراف على قطاعات هذا االجتماع، وفي 

ويمكن للهيئة  .على قطاعات الطاقة والتعدين، والبنية التحتية، والتصنيع والتجهيز، والصحة في اجتماعه الرابع عشر
ذلك الهيئة الفرعية للتنفيذ، أن تساعدا مؤتمر األطراف في التحضير الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وك

 .لنظره في هذه المسائل

م خيارات إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية قديوفي نفس المقرر، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن  - 25
ر األطراف عن كيفية االستفادة على نحو أفضل من والتقنية والتكنولوجية، في اجتماع يعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتم

برامج العمل الحالية لمزيد من تعزيز تنفيذ االتفاقية في ضوء تعميم االحتياجات والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  ).107، الفقرة 13/3المقرر ( 2020- 2011

 )CBD/SBSTTA/21/5(التنفيذي  األمين هامذكرة أعد الفرعية سيكون معروضا أمام الهيئة البند،في إطار هذا و - 26
تحدد المسائل العلمية والتقنية الرئيسية ذات الصلة بتعميم التنوع البيولوجي في هذه القطاعات، مع مالحظة العناصر ذات 

 .وستقدم معلومات إضافية في وثائق إعالمية حسب الضرورة. الصلة ببرامج العمل القائمة

الفرعية في هذه المعلومات وتعد توصيات لنظر مؤتمر األطراف، وحسب االقتضاء المتوقع أن تنظر الهيئة  ومن - 27
  .لنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ

  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياإلصدار الخامس لنشرة   - 7البند 
ية للتنوع قعات العالمالبدء في إعداد اإلصدار الخامس من التوقرر مؤتمر األطراف، في اجتماعه الثالث عشر،  - 28

وطلب إلى األمين التنفيذي أن يعد ). 1، الفقرة 13/29المقرر (ه، ومحتوياته ومدخالته من غرضالعرض ، والبيولوجي
استراتيجية مشتركة فضال عن  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيوميزانية مقترحة إلعداد اإلصدار الخامس من خطة عمل 
لشعوب األصلية ا مساهمات: التوقعات المحلية للتنوع البيولوجيالثاني من  اإلصدارداد إع، وطلب أيضا )3الفقرة ( لالتصال

  ).2الفقرة (، رهنا بتوافر الموارد المالية 2020-2011 لتنوع البيولوجيفي تنفيذ الخطة االستراتيجية لوالمجتمعات المحلية 
اإلصدار الخامس وميزانية مقترحة إلعداد خطة عمل  الفرعية سيكون معروضا أمام الهيئة البند،في إطار هذا و - 29

وستحتوي  .)CBD/SBSTTA/21/6( من الشركاء، ، وذلك بالتعاون مع مجموعةالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن 
بالمشاركة مع أمانة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع  موجز الستراتيجية االتصال أعدالوثيقة على 

وستتاح استراتيجية االتصال المشتركة . بيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وأمانات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيال
وستتاح وثيقة إعالمية أخرى لإلبالغ عن التقدم المحرز فيما يتعلق بإعداد اإلصدار الثاني من . الكاملة كوثيقة إعالمية

 .وجيالتوقعات المحلية للتنوع البيول

 مشروع خطة العمل، والميزانية المقترحة ومشروع استراتيجية االتصالالهيئة الفرعية  تستعرضومن المتوقع أن  - 30
  .في اجتماعه الرابع عشر مؤتمر األطرافلكي ينظر فيها 
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 أدوات لتقييم فاعلية أدوات السياسات لتنفيذ الخطة االستراتيجية  - 8البند 

  2020-2011لتنوع البيولوجي ل
من االتفاقية،  25بين مهام الهيئة الفرعية للمشورو العلمية والتقنية والتكنولوجية، على النحو المحدد في المادة  من - 31

  ".إعداد تقييمات علمية وتقنية بشأن أثر التدابير المتخذة وفقا ألحكام االتفاقية"
التقييمات لفاعلية التدابير  على إجراء، األطراف 30و 29، الفقرتين 13/1وشجع مؤتمر األطراف، في المقرر  - 32

تجميع وتحليل هذه وطلب إلى األمين التنفيذي  ،2020- 2011المتخذة لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  .لهيئة الفرعية للتنفيذاالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية و وإبالغها إلىالمعلومات 

وثيقة بشأن المنهجيات المطبقة نحو تقييمات لفاعلية التدابير أو أدوات  الفرعية ئةسيكون معروضا أمام الهيو - 33
 .(CBD/SBSTTA/21/7)السياسات، بما في ذلك بشأن الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة في تطبيقها 

ل في استكمال هذه المعلومات، بما في ذلك في سياق استعمالها المحتمومن المتوقع أن تستعرض الهيئة الفرعية  - 34
، حسب مؤتمر األطرافتوصيات لنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ و وأن تعدالتقارير الوطنية السادسة المقدمة إلى االتفاقية، و

  .االقتضاء
  القضايا الجديدة والناشئة  - 9البند 

ل إحدى مهام تتمث) ، المرفق الثالث8/10المقرر (على النحو المنصوص عليه في طريقة تشغيل الهيئة الفرعية  - 35
  ."ظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامبحفتحديد القضايا الجديدة والناشئة ذات الصلة "الهيئة الفرعية في 

إلى جولة جديدة من تقديمات  6، دعا األمين التنفيذي، من خالل إخطار،9/29د في المقرر رووفقا لإلجراء الوا - 36
بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام والتقاسم العادل والمنصف  صلةذات الالمقترحات للقضايا الجديدة والناشئة 

وقد ترغب الهيئة الفرعية في استعراض ومناقشة المقترحات في سياق هذا . للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية
اتها المستقبلية بشأن القضايا الجديدة ول أعمالها في اجتماعاجدأحد البند، وحسب االقتضاء، التوصية بإضافة هذا البند إلى 

  .9/29والناشئة التي تستوفى المعايير المذكورة في المقرر 
) CBD/SBSTTA/21/8(التنفيذي  أعدها األمين سيكون معروضا أمام الهيئة الفرعية مذكرةفي إطار هذا البند، و - 37

 .صلةالذات  معلوماتالتحتوي على 

ية هذه المعلومات وتعد توصيات لمؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع ومن المتوقع أن تستعرض الهيئة الفرع - 38
  .عشر

  مسائل أخرى  -  10البند 
  .إلى طرح أي مسائل أخرى ذات صلة باالجتماعدعى المشاركون                      في إطار هذا البند، سي  - 39

  اعتماد التقرير  -  11البند 
   ُ                       ، ت دعى الهيئة الفرعية إلى ةالمتبع للممارسةا ووفق. في إطار هذا البند، ستنظر الهيئة الفرعية في تقريرها وتعتمده - 40

  .ي بعد االجتماع، مستعينا في ذلك بتوجيهات الرئيس، ومساعدة األمانةنهائالترخيص للمقرر بإعداد التقرير ال
  اختتام االجتماع  -  12البند 

التكنولوجية في الساعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والعشرين الحادي والمقرر اختتام االجتماع  من - 41
  .2017كانون األول /ديسمبر 14الخميس، يوم  السادسة مساء

  

                                                           
 .2014شباط /، فبرایر) SCBD/SAM/DC/RH/84326المرجع رقم ( 017-2015اإلخطار  6



CBD/SBSTTA/21/1/Add.1 
Page 6 

  المرفق األول

  للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية العشرينوالحادي تنظيم العمل المقترح لالجتماع 
  
 18:00 إلى الساعة 15:00 من الساعة 13:00 إلى الساعة 10:00من الساعة  

  االثنين
11/12/2017  
 

  افتتاح االجتماع  -1
  التنظيمية الشؤون  -2
للتنوع البيولوجي، والروابط بين  2050سيناريوهات لرؤية   -3

  أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة
 أدوات لتقييم فاعلية أدوات السياسات لتنفيذ الخطة االستراتيجية  -8

 2020- 2011لتنوع البيولوجي ل

إرشادات لتحقيق قطاع لحوم : اإلدارة المستدامة لألحياء البرية  -4
  الطرائد األكثر استدامة

 .التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان  -5

تعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين، والبنية   - 6
االعتبارات : التحتية، والتصنيع وصناعة التجهيز، والصحة

 ستخدام برامج عمل االتفاقيةالعلمية والتقنية وا
 

  الثالثاء
12/12/2017 

  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالخامس من نشرة  صداراإل  -7
 .القضايا الجديدة والناشئة  -9

 النظر في ورقات غرفة االجتماعات
 

  األربعاء
13/12/2017 

جلسات (لن تعقد جلسات للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 
 ))ي(8جتماع العاشر للفريق العامل المعني بالمادة لال

  النظر في ورقات غرفة االجتماعات
 مسائل أخرى  - 10

  الخميس
14/12/2017 

جلسات (لن تعقد جلسات للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 
  ))ي(8لالجتماع العاشر للفريق العامل المعني بالمادة 

                اعتماد التقرير  - 1 1
       الجتماع        اختتام ا  - 2 1
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  المرفق الثاني

  وثائق العملقائمة 
بند جدول  عنوان العمل  رمزال

 األعمال

UNEP/CBD/SBSTTA/21/1 2 جدول األعمال المؤقت 

UNEP/CBD/SBSTTA/21/1/Add.1 2 المشروح جدول األعمال المؤقت 

UNEP/CBD/SBSTTA/21/2  3 للتنوع البيولوجي 2050سيناريوهات لرؤية 

UNEP/CBD/SBSTTA/21/2/Add.1 3 الروابط بين أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة 

UNEP/CBD/SBSTTA/21/3 الطرائد  مإرشادات لتحقيق قطاع لحو: اإلدارة المستدامة لألحياء البرية
 األكثر استدامة

4 

UNEP/CBD/SBSTTA/21/4 5 التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان 

UNEP/CBD/SBSTTA/21/5 والبنية التحتية، نتعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدي ،
االعتبارات العلمية والتقنية : ، والصحةوالتصنيع وصناعة التجهيز

 واستخدام برامج عمل االتفاقية

6 

UNEP/CBD/SBSTTA/21/6  7 التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياإلصدار الخامس لنشرة 

UNEP/CBD/SBSTTA/21/7 لتنوع ل أدوات لتقييم فاعلية أدوات السياسات لتنفيذ الخطة االستراتيجية
  2020- 2011البيولوجي 

8 

UNEP/CBD/SBSTTA/21/8 9 القضايا الجديدة والناشئة 

 

_________ 


