
 

 الفريق العامل المفتوح العضوية المعني
 0202باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 االجتماع الثاني
 4242فبراير/شباط  42-42روما، 
 جدول األعمالمن  2البند 

 
 0202إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 من الرئيسين المشاركينمقدم  مشروع توصية
 ،4242إن الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

للتنوع  باإلطار العالمي المفتوح العضوية المعنيالعامل للفريق  4/4، والتوصية 42/32المقرر  إلىإذ يشير 
  للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، 43/4والتوصية  4242البيولوجي لما بعد عام 

1التقدم المحرز خالل اجتماعه الثاني، على النحو المبين في النص المرفق بتقرير االجتماع؛ يالحظ -4
 

 إعداد، ستسهم الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث في 42/32من المقرر  41أنه، وفقا للفقرة  يالحظ -4
 ؛دعم واستعراض التنفيذلكمله بالعناصر ذات الصلة بوسائل وست   4242لتنوع البيولوجي لما بعد عام لطار العالمي اإل

جية في اجتماعها الرابع والعشرين أن تجري استعراضا الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولو  يدعو -3
وما يتصل بها من مؤشرات وخطوط أساس، وكذلك اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي علميا وتقنيا لمشروع غايات وأهداف 

سداء المشورة إلى الفريق العامل في اجتماعه الثالث؛  التذييلين المنقحين لإلطار، وا 

، بالتشاور مع رئيس الهيئة الفرعية للمشورة التنفيذيةمل واألمينة اق العيفر لاركين لإلى الرئيسين المشيطلب  -2
عناصر مشروع اإلطار التي استعرضها الفريق العامل خالل اجتماعه تحديث إعداد وثيقة تتناول العلمية والتقنية والتكنولوجية، 

تاحته  2الثاني، د االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية انعقاقبل مع مراعاة المرفق بتقرير االجتماع، وا 
 ؛بستة أسابيع على األقل والتكنولوجية

تحديث الجداول الواردة في التذييلين  األمينة التنفيذيةو فريق العامل الرئيسين المشاركين لل إلى أيضا يطلب -5
لكي تنظر  421-4242مراعاة التقارير المقدمة استجابة لإلخطار رقم مع في ضوء نتائج االجتماع الثاني،  3بمشروع اإلطار

 فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الرابع والعشرين؛

أعاله، إعداد تحليل للروابط بين  2، بناء على الوثيقة المشار إليها في الفقرة ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -6
طار الرصد المقترح لالمقترحة  األهدافو  تالغايا وأهداف التنمية  4242لتنوع البيولوجي لما بعد عام لالعالمي طار إلوا 

تاحة هذا التحليل قبل و المستدامة،  ستة ب االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية انعقادا 
 ؛أسابيع
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األمينة التنفيذية، تحت إشراف مكتب مؤتمر األطراف، و فريق العامل الرئيسين المشاركين لل إلى أيضا يطلب -7
مسودة أولية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي، مع مراعاة عمليات التشاور الجارية ونتائج االجتماع الرابع والعشرين  إعداد

تاحة ذلك قبل للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ونت  انعقاديجة االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ، وا 
 .بستة أسابيع االجتماع الثالث للفريق العامل
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