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 ارـــــطـإخ
 ورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةشمتابعة لالجتماع السابع عشر للهيئة الفرعية للم

 

 ،المحترمين حضرات السيدات والسادة
 

 أكتوبر/ 01إلى  01من  (SBSTTA-17) وجيةعقد االجتماع السابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنول
 العنوانالمتاحة على ، UNEP/CBD/COP/12/2. ويرد تقرير هذا االجتماع في الوثيقة في مونتلاير 3102تشرين األول 

 . www.cbd.int/doc/?meeting=SBSTTA-17التالي: 
 

ول أعمال وشكل االجتماع السابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لتعزيز المناقشات وقد صمم جد
ببحث وتبادل الخبرات، من منظور علمي وتقني، الستخدام األدوات واإلرشادات لدعم بالتالي سمح و ، العلمية والتقنيةوالتبادالت 

 ولرصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. 3131-3100يولوجي تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع الب
 

أن يجري تقييما للنهج ، 01/0، في توصيتها إلى األمين التنفيذي وطلبت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
استجابة  عملهرة العلمية والتقنية والتكنولوجية كجزء من والشكل المستخدمين في االجتماع السابع عشر للهيئة الفرعية للمشو 

بالغ مؤتمر األطراف هاتاكل والعمليات في إطار االتفاقية وبروتوكواليبشان تحسين كفاءة اله 00/01من المقرر  3للفقرة  ، وا 
. وترد وثيقة أول استعراض، بما في ذلك نتائج المسح الذي أجري في نهاية االجتماع السابع عشر في اجتماعه الثاني عشر

العنوان  المتاحة على UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF.1للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، ترد في الوثيقة 
 . www.cbd.int/sbstta :التالي

 

لمزايا وعيوب النهج والشكل المستخدمين في االجتماع السابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة  شموال ومن أجل تمكين تقييم أكثر
العلمية والتقنية والتكنولوجية، ومن أجل إرشاد التخطيط الجتماعات الهيئة الفرعية في المستقبل، أدعو األطراف والمنظمات 

)بالبريد اإللكتروني على العنوان:  4152فبراير/شباط  51قبل  إلى األمانة  االستبيانالمراقبة إلى تقديم 
secretariat@cbd.int 6588 288 514 1+، أو بالفاكسيميل على الرقم.) 

 

 بقبول فائق االحترام.سيادتكم وتفضلوا 

 
 

 يازليو فيريرا دي سوزا دو بر 
 األمين التنفيذي

 إلى: نقاط االتصال الوطنية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات المعنية.
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