
 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 عشر ثالثاالجتماع ال
 6176ديسمبر/كانوف األوؿ  77-4كانكوف، المكسيؾ، 

 *مف جدوؿ األعماؿ المؤقت 79البند 
للتقدم المحرز نحو أهداف مختارة من أهداف محدث علمي ييم قترحات لتقم

 أيشي للتنوع البيولوجي
 مذكرة مف األميف التنفيذي

 مقدمة أوال.
ستعرض في اجتماعاتو المقبمة يأف  ،71/6مف المقرر  74في الفقرة  قرر مؤتمر األطراؼ في اتفاقية التنوع البيولوجي -7

التوقعات العالمية لمتنوع اإلصدار الرابع مف وأف  6161-6177يجية لمتنوع البيولوجي التقدـ المحرز في تنفيذ الخطة االسترات
 (.71نحو بموغ أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي )الفقرة  المحرز وفر استعراض منتصؼ المدة لمتقدـيينبغي أف  البيولوجي

 76/7مقرره ، في متنوع البيولوجيالتوقعات العالمية لاإلصدار الرابع مف  استعراضبعد ، مؤتمر األطراؼ وطمب -6
صدار لإلاآلثار والنتائج الرئيسية ، أف تقـو باستعراض ة العممية والتقنية والتكنولوجيةالييئة الفرعية لممشور  إلى(، 78)الفقرة 

الناتجة عف  اضافيةاإلمعمومات ال استعراضالفنية األساسية، وكذلؾ  وتقاريرىا التوقعات العالمية لمتنوع البيولوجي الرابع مف
اضافية، بما في ذلؾ اإلاألخرى بيدؼ تحديد المزيد مف الفرص واإلجراءات األساسية  والتقديماتالتقارير الوطنية الخامسة 

 6161-6177لممجتمعات األصمية والمحمية مف أجؿ تحقيؽ الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي  العمؿ الجماعيمساىمة 
أقؿ قدر مف التقدـ عمى المستوى العالمي، حققت جي، وغيرىا مف اإلجراءات بشأف األىداؼ التي وأىداؼ أيشي لمتنوع البيولو 

 .اجتماعو الثالث عشرلينظر فييا مؤتمر األطراؼ في 

 محددة ألىداؼ التقدـ المحرز نحو تحقيؽ أىداؼ تفحصالتي  مف الوثائؽ ، تـ إعداد عدد76/7واستجابة لممقرر  -1
مييئة الفرعية لممشورة العممية لالتاسع عشر والعشريف  االجتماعيفأو عناصر منيا، لمنظر فييا خالؿ ، أيشي لمتنوع البيولوجي

 1 .تقنية والتكنولوجيةوال

                                                      
*
 UNEP/CBD/COP/13/1/Rev.1. 

1
 ذلؾ في بما بيا، يتصؿ وما البيولوجي التنوع التوقعات العالمية لتقارير الرابع اإلصدار نتائج عمى المترتبة اآلثار في النظر ىذا عمى: مواصمة يشمؿ  
دماج بتعميـ يتعمؽ ما  المتعمقة الرئيسية والتقنية العممية ؛ واالحتياجات(UNEP/CBD/SBSTTA/19/2)القطاعات  مختمؼ في البيولوجي التنوع وا 

التقدـ  بشأف ثمحد تقييـو ؛ (UNEP/CBD/SBSTTA/19/3)الصمة  ذات والبحوث 6161-6177 البيولوجي لمتنوع االستراتيجية الخطة بتنفيذ
االمتثاؿ  في األولويات تحديد مسارات نحو التقدـو ؛ (UNEP/CBD/SBSTTA/20/2)البيولوجي  لمتنوع أيشي مختارة مف أىداؼ أىداؼ نحو المحرز
 لمتنوع أيشي مف أىداؼ 75و  5المحرز بشأف اليدفيف  التقدـ تحميؿو ؛ (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/5)أليشي  مف اىداؼ 9لميدؼ 

 البيولوجي لمتنوع مف أىداؼ أيشي 76اليدؼ  نحو المحرز محدث لمتقدـ تقييـو ؛ (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/38)يولوجي الب
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/44). 
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 قؿ قدر مف التقدـ عمى المستوى العالمي في مرفؽ الوثيقةالتي تحقؽ فييا أوترد قائمة مف األىداؼ  -4
UNEP/CBD/SBSTTA/19/2 التوقعات العالمية لمتنوع اإلصدار الرابع مف في  الوارددـ المحرز ، باالعتماد عمى تقييـ التق

 تحقيقيا، بالنسبة لكؿ ىدؼ.نحو  المحرز لتعزيز التقدـوقد تـ تحديد األنشطة التي يجرى االاضطالع بيا . البيولوجي

يشي لمتنوع أ محددة ألىداؼ التقدـ المحرز نحو تحقيؽ أىداؼ تفحصالتي  مف الوثائؽ وقد تـ أياضا إعداد عدد -5
 2 لمتنفيذ.مييئة الفرعية ل األوؿ االجتماعلمنظر فييا خالؿ ، البيولوجي

في الييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية أشارت التحميؿ الوارد في ىذه الوثائؽ، عند النظر في و  -6
 عمى النحو التالي: العممي واالستعراضفيذ التن اتأف ىناؾ حاجة إلى التمييز بواضوح بيف استعرااض إلى اجتماعيا العشريف

المعمومات المقدمة مف األطراؼ عف التقدـ المحرز في تنفيذ االستراتيجيات  بشأفالتنفيذ  اتاستعرااض ( أ)
 6161-6177وخطط العمؿ الوطنية لمتنوع البيولوجي، وبالتالي المساىمة في تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي 

الرسمية )عمى سبيؿ المثاؿ، التقارير  التقديماتيشي لمتنوع البيولوجي. ويمكف أف تستند المعمومات عمى وتحقيؽ أىداؼ أ
واالستراتيجيات وخطط العمؿ الوطنية لمتنوع البيولوجي، واالستجابات الرسمية لطمبات الحصوؿ عمى المعمومات( أو  ،الوطنية

 ،مف خالؿ أنشطة بناء القدرات التي تـ تبادلياؿ المثاؿ، المعمومات رسمية مع مسؤولي الدولة )عمى سبيالتصاالت غير اال
 كؿ بمد عمى حدة فئات حالة فحص مف تمكيفال عمى تنفيذال اتاستعرااضوتعمؿ (. الوطنييف خبراءالمع  الرسمي غير تبادؿالو 
 نحو تحقيؽ األىداؼ الوطنية و/ أو العالمية؛المحرز متقدـ ل

ومنشورات والمؤشرات المحدثة،  ،فحص أحدث مجموعات البياناتإلى االستعرااضات العممية تستند  ( ب)
 البيانات تؤدي إلى إف االستعرااضات العمميةلمواضوعية واإلقميمية والعالمية. في التقييمات ا وتحميميـاستعراض األقراف 

النوعية  التقييمات استنادا إلىلعالمية تحقيؽ األىداؼ ا يةحتمالال الحالية تجاىات واالستنتاجاتلال  -وأحيانا اإلقميمية -العالمية
 المحتممة. المستقبؿ القريبتجاىات الأو التحميالت اإلحصائية 

مجموعة مف الجمع بيف عمى ، التوقعات العالمية لمتنوع البيولوجيالمقبمة مف  اإلصداراتالتقييمات، مثؿ وترتكز  -7
 التي غالبا ما يجمع بينيا وبيفة، خطوط أدلة متعددفي اضوء ومناقشة االتجاىات االستعرااضات العممية و استعرااضات التنفيذ 

 .ء عمى الفرص المستقبمية الممكنةالسيناريوىات االجتماعية واالقتصادية وخيارات السياسات لتسميط الاضو 

قدـ في استعراض المعمومات ذات الصمة عف التتتمثؿ أف الميمة األساسية لمييئة الفرعية لمتنفيذ  وباإلشارة إلى -8
وستقدـ عممية حديثة  استعرااضاتالييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية ستنظر في فإف محرز في تنفيذ االتفاقية، ال

التوصيات الصادرة عف الييئة الفرعية لمتنفيذ استنادا إلى  وستستكمؿ، مؤتمر األطراؼإلى  ىذا األساس عمى التوصيات
استعراض التقدـ المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنوع  بشأفمر األطراؼ القرارات مؤت وسيتخذالتنفيذ.  استعرااضات
المعمومات والتوصيات التي مف تدفؽ  وتحقيؽ أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي باالعتماد عمى كال 6161-6177البيولوجي 

 .اصاغي

األميف التنفيذي إلى التقنية والتكنولوجية و العممية الييئة الفرعية لممشورة طمبت ، 61/6توصية الفي و ، وبناء عمى ذلؾ -9
أيشي لمتنوع البيولوجي  مختارة مف أىداؼ لتقدـ المحرز نحو تحقيؽ أىداؼبشأف ا عممي القادـالتقييـ مأف ياضع مقترحات ل

واألولويات ممعمومات االعتبار ل مع األخذ في ،76/7و 71/6المقرريف ، عالوة عمى قؿ قدر مف التقدـتحقؽ فييا أالمختارة التي 
التاسع عشر والعشريف لمييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية واالجتماع األوؿ لمييئة  يفالناشئة مف االجتماع

                                                      
2
البيولػوجي  لمتنػوع يأيشػ أىػداؼ تحقيؽ ونحو  6161-6177 البيولوجي لمتنوع االستراتيجية والخطة االتفاقية تنفيذ بشأف المحرز ىذا عمى: التقدـيشمؿ   

(UNEP/CBD/SBI/1/2)فػي بمػا العمػؿ، وخطػط البيولػوجي لمتنػوع الوطنيػة االسػتراتيجيات وتنفيػذ تحػديث/مراجعة بشأف المحرز ؛ وتحديث بشأف التقدـ 
 أيشػي أىػداؼ مػوغب المحػرز نحػو والتقػدـ األطػراؼ واضػعتيا التػي األىػداؼ مسػاىمة ؛ وتحميػؿ(UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.1)الوطنيػة  األىداؼ ذلؾ

 بشػػأف العمػؿ خطػة ذلػػؾ فػي بمػا بيػػا، المتصػمة واألحكػاـ( ي) 8 المػػادة تنفيػذ فػي المحػػرز ؛ والتقػدـ(UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.2)البيولػوجي  لمتنػوع
 البيولػوجي متنػوعل أيشػي مػف أىػداؼ 76 نحػو اليػدؼ ؛ والتقدـ المحػرز(UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.3) البيولوجي لمتنوع المستداـ االستخداـ المألوؼ

 .(UNEP/CBD/SBI/1/3)استخداميا  عف الناشئة لممنافع والمنصؼ العادؿ والتقاسـ الجينية الموارد عمى الحصوؿ بشأف ناغويا بروتوكوؿ بشأف
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في تحقيؽ األىداؼ ذات الصمة، وتقديـ التي يكوف لمتقييـ العممي إمكانية أكبر لممساعدة ، لتحديد تمؾ األىداؼ الفرعية لمتنفيذ
 تمؾ المقترحات إلى مؤتمر األطراؼ في اجتماعو الثالث عشر.

(، إلى األميف التنفيذي، عند إجراء 6)الفقرة  7/4الييئة الفرعية لمتنفيذ، في التوصية طمبت وباإلاضافة إلى ذلؾ،  -71
عمى االستخداـ وجي، و التنوع البيولوجي وخدمات النظاـ اإليكول بشأفأخذ في االعتبار اآلثار المحتممة يأف التقييـ العممي، 

، والتجاريةاالستخراجية و شعوب األصمية والمجتمعات المحمية، مف القطاعات اإلنتاجية، لممموارد البيولوجية لالمألوؼ المستداـ 
 (.IPBES) المنبر الحكومي الدولي لمعمـو والسياسات في مجاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظـ اإليكولوجيةمع مراعاة عمؿ 

أيشي لمتنوع  مختارة مف أىداؼ نحو أىداؼ المحرز لتقدـمحدث بشأف ا عمميلتقييـ ىذه المذكرة مقترحات وتقدـ  -77
 المقترحيف نطاؽالغرض و الأعاله. ويتاضمف القسـ الثاني  افوالتوصية المذكور  المقررفي عمى النحو المطموب البيولوجي 

الييئة الفرعية لممشورة العممية  أعدتوالذي  المقررمشروع  ويرد. تقييـلم متقييـ، في حيف يحدد القسـ الثالث العممية التحاضيريةل
 .(UNEP/CBD/COP/13/2) في الوثيقة مشاريع المقررات تجميع في 61/6الوارد في التوصية  والتقنية والتكنولوجية

 غرض ونطاق التقييم المحدث  ثانيا.

الييئة الفرعية  تستعرض. ومف المتوقع أف 6174في عاـ  وجيالتوقعات العالمية لمتنوع البيولمف  الرابع ُنشر اإلصدار -76
يتـ إطالقيا في سمع النسخة النيائية التي  6179في مسودة اإلصدار التالي لمتقرير  لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية

ت في مجاؿ التنوع المنبر الحكومي الدولي لمعمـو والسياساسيقـو . وباإلاضافة إلى ذلؾ، 6161النصؼ األوؿ مف عاـ 
 . ومف بيف ىذه6179وحتى عاـ في الفترة ما بيف اآلف تقييـ الإجراء العديد مف عمميات ب البيولوجي وخدمات النظـ اإليكولوجية

ىذه التقييمات المعمومات ستوفر التقييمات العالمية واإلقميمية لمتنوع البيولوجي وخدمات النظـ اإليكولوجية. و  التقييمات، ىي
وجي لصمة لتقييـ التقدـ المحرز نحو بموغ أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي واستعراض تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولذات ا
نظر فييا مؤتمر يخطة االستراتيجية الحالية التي سعناصر األساس المنطقي لمتابعة ال. كما أنيا ستوفر 6177-6161

 . 6161األطراؼ في اجتماعو الخامس عشر، في عاـ 

أيشي لمتنوع البيولوجي بعد  مف أىداؼ مختارةنحو أىداؼ  المحرز لمتقدـ محدثتقييـ عممي  بشأفوسيبدأ العمؿ  -71
االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراؼ في التحاضير الجتماع الييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية قبؿ االجتماع 

 .6178عمى األرجح في الربع الثاني مف عاـ  سيعقدذي الالرابع عشر لمؤتمر األطراؼ، 

 األهداف التي يتعين تقييمها ألف.

أقؿ قدر مف التقدـ عمى التي حققت التقييـ عمى تمؾ األىداؼ أف يركز  76/7طمب مؤتمر األطراؼ في المقرر  -74
 61/6ممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية الييئة الفرعية ل في توصية طمبت الييئة الفرعية، المستوى العالمي. وعالوة عمى ذلؾ

وتحدد  . في تحقيؽ األىداؼ ذات الصمةالتي يكوف لمتقييـ العممي إمكانية أكبر لممساعدة عمى تمؾ األىداؼ  يركز العمؿأف 
 ىذه المعايير النطاؽ العاـ لمتقييـ.

أصبحت متاحة منذ نشر  التي ات الجديدةكجزء مف التقييـ، سيتـ القياـ بعممية استطالعية لتحديد ما ىي المعمومو  -75
سيتـ النظر في جميع أىداؼ أيشي وفي بداية األمر  تـ نشره. الذي  التوقعات العالمية لمتنوع البيولوجيمف  الرابع اإلصدار

عمى تمؾ األىداؼ )سواء مف حيث  سيركز التقييـفي ىذه العممية االستطالعية. وبناء عمى نتائج ىذه العممية،  لمتنوع البيولوجي
مف لكؿ ىدؼ ، و بمجرد اكتماليا، سيشير التقييـجديدة. ومف المتوقع أنىامة و  معمومات بشأنيا توافرالتي تثار( اآلحجـ أو ال

تي تمؾ، ال ىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجيألثـ ، معمومات جديدة ىامة ت تتوافرذا كانإلى ما إ، تنوع البيولوجيأىداؼ إيشي لم
يركز التقييـ عمى ىذه األىداؼ سعمى وجو الخصوص، و اآلثار المترتبة عمى ىذه المعمومات مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ.  تستكشؼ

بذؿ يمكف تحقيقو مف خالؿ  ، ولكف6161 بحموؿ تحقيقوعمى المسار الصحيح الواجب فييا مؤشرات تقييـ عممي التي ال يكوف 
 .6161د إاضافية مف اآلف وحتى عاـ جيو 

 مصادر المعلومات  اء.ب

 ،مف نص االتفاقية 65، عمى النحو المبيف في المادة ة العممية والتقنية والتكنولوجيةالييئة الفرعية لممشور وظائؼ تركز  -76
اضايا الق في الييئة الفرعية لمتنفيذ مباشرة تنظرفي المقابؿ، و عمى القاضايا العممية والتقنية والتكنولوجية المرتبطة بتنفيذ االتفاقية. 
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ركز فقط عمى القاضايا يوغ أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي المتعمقة بتنفيذ االتفاقية. وىكذا، فإف تقييـ التقدـ المحرز نحو بم
 عمى ثالثة أنواع رئيسية مف المعمومات: التقييماتالعممية والتقنية. وسوؼ تستند 

في ذلؾ تمؾ التي تـ تحديدىا في  مستمدة مف المؤشرات، بماالمعمومات سيتـ استخداـ ال – مؤشراتال (أ )
األىداؼ اإلنمائية و مؤشرات في إطار شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي، ال، وكذلؾ 3االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراؼ
سيتـ و لممساعدة في تقييـ التقدـ المحرز نحو تحقيؽ أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي.  ،المستدامة والعمميات األخرى ذات الصمة

 الرابع اإلصدارفي المؤشرات التي تـ تحديثيا مع نقاط البيانات الجديدة، أو التي تـ تحديدىا أو تطويرىا، منذ نشر  فقط النظر
 ؛التوقعات العالمية لمتنوع البيولوجيمف 

أىداؼ أيشي لمتنوع بذات الصمة االاضطالع باستعراض المنشورات العممية سيتـ  - المنشورات العممية (ب )
المنشورة في المجالت وتحميؿ التقييمات في المقاـ األوؿ عمى التوليفات واالستعرااضات وسيركز ىذا االستعراض . البيولوجي

 يمكف النظر أياضا في في بعض الحاالت االستثنائيةفعمى المستوى العالمي أو ليا آثار عالمية.  تركزالعممية والتي إما 
 اإلصدارالمنشورات التي أصبحت متاحة منذ نشر  عمىالعممية منشورات القتصر استعراض ي. وس"المنشورات غير الرسمية"

 ؛التوقعات العالمية لمتنوع البيولوجيمف  الرابع

 المنشوراتالتقييمات وغيرىا مف  التي أعدتمجموعة مف المنظمات الشريكة  - التي أجريت حديثاالتقييمات  (ج )
لمتنوع البيولوجي. وتشمؿ ىذه، ولكف ليس عمى سبيؿ الحصر،  تقييـ التقدـ المحرز نحو تحقيؽ أىداؼ أيشيبذات الصمة 

المنبر الحكومي الدولي لمعمـو والسياسات في مجاؿ التنوع البيولوجي و ، (FAO)غذية والزراعة لمأمـ المتحدة تقارير منظمة األ
األمـ ولجنة ، (UNEP-GEO)توقعات البيئة العالمية لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة و ، IPBES وخدمات النظـ اإليكولوجية

، والفريؽ (IUCN)واالتحاد الدولي لمحفاظ عمى الطبيعة  ،ممحيطاتل المتحدةاألمـ  شبكةو المتحدة المعنية بالموارد المائية، 
أرض المستقبؿ، بما في ذلؾ في سياؽ ، ومبادرة (GEO-BON)شبكة رصد التنوع البيولوجي  -المعني برصد األرض

النظر في ىذه التقييمات عمى تمؾ التي ىي  وسيركزالمستدامة.  التنميةأىداؼ قدـ المحرز نحو تحقيؽ ي رصد التمساىماتيا ف
، التي لـ ينظر فييا التوقعات العالمية لمتنوع البيولوجيمف  اإلصدار الرابعذات طبيعة عالمية، والتي تـ توفيرىا منذ نشر 

 .أو الييئات التابعة لومؤتمر األطراؼ 

المتوقع أف يكوف والذي مف ، بأىمية خاصة ر عف حالة التنوع البيولوجي في العالـ لمأغذية والزراعةالتقريويتسـ  -77
منبر الحكومي الدولي لمعمـو والسياسات في ال أف يقـو ومف المقرر، 6177كانوف الثاني عاـ  /في يناير مسودةمتاحا في شكؿ 

ممنبر ل اإلقميمية دوف اإلقميمية/تقييمات كؿ مف ال واعتماد ظر فيالنب مجاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظـ اإليكولوجية
التنوع البيولوجي وخدمات النظـ  بشأف الحكومي الدولي لمعمـو والسياسات في مجاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظـ اإليكولوجية

ؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظـ منبر الحكومي الدولي لمعمـو والسياسات في مجالم الموااضيعيتقييـ الو ، اإليكولوجية
 .6178 /آذارمارسفي ، في الجمسة العامة السادسة، واستعادتياتدىور األرااضي  بشأف اإليكولوجية

 العملية التحضيرية للتقييم ثالثا.

 ، إلى التعاوف مع الشركاء61/6والتوصية  76/7المقرر المطموب في  عمى النحو إجراء التقييـ عندمانة، األستسعى  -78
وأصحاب المصمحة ذوي الصمة، بما في ذلؾ أعاضاء شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي، ومكتب الييئة الفرعية لممشورة العممية 

-6177وأعاضاء فريؽ الخبراء التقنييف المخصص المعني بمؤشرات الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي  ،والتقنية والتكنولوجية
عميو  النيائيةالتقييـ قبؿ واضع الممسات  الستعراضاألمانة فرص لمأطراؼ والجيات المعنية ، ستوفر . وعالوة عمى ذلؾ 6161

لى جانب ذلؾ، سيكوف ىناؾ لمييئة الفرعية.  المنبر الحكومي الدولي تقييمات لمخبراء واألطراؼ الستعراض  متاحة فرصوا 
المذكورة أعاله مف خالؿ اآلليات والعمميات التي  ةلمعمـو والسياسات في مجاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظـ اإليكولوجي

  .المنبر الحكومي الدولي لمعمـو والسياسات في مجاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظـ اإليكولوجيةأنشأىا 

                                                      
3
 في مرفؽ مشروع المقرر ذي الصمة 2020-2011ترد قائمة محدثة مف المؤشرات لمخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي   

 (UNEP/CBD/COP/13/2, p. 147). 
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الييئة أف تقييـ. وقد تـ بناء ىذا الجدوؿ الزمني عمى افتراض لمعممية التحاضيرية لمجدوؿ زمني مؤقت أدناه ويرد  -79
وسيتـ تحديث ىذا الجدوؿ الستعراض نتائج التقييـ.  6178 /أيارمايو تجتمع فيس ة العممية والتقنية والتكنولوجيةة لممشور الفرعي

  .جتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراؼعقب االالزمني 

 

 اإلجراء التاريخ 

ة والترتيبات الداخمية محدثال اتمؤشر ال عف معمومات تمقي إلى دعوةالبدء عممية تحديد النطاؽ:  6177يناير 
 الستعراض المنشورات

مشروع  في الموارد الوراثية لمأغذية والزراعةالمعنية ب الدورة العادية السادسة عشرة لمييئة تنظر 6177 فبراير
 تقرير عف حالة التنوع البيولوجي لمأغذية والزراعة في العالـ

 ىامةافية معمومات إاضيتاح بشأنيا تحديد األىداؼ التي  6177مارس 

 إعداد التقييـ العممي 6177أكتوبر  –أبريؿ 

مف قبؿ األطراؼ والشركاء اآلخريف قبؿ الييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية  استعراض 6177ديسمبر  –نوفمبر 
 والتكنولوجية

 قنية والتكنولوجيةواضع الممسات األخيرة عمى وثيقة الييئة الفرعية لممشورة العممية والت 6178فبراير  -يناير

-المنبر الحكومي الدولي لمعمـو والسياسات في مجاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظـ اإليكولوجية 6178مارس  79-61
التنوع البيولوجي وخدمات النظـ  بشأف اإلقميمية متقييمات اإلقميمية/ دوفلالموافقة المتوقعة : 6

 تيااألرااضي واستعاد تدىور بشأفي يعاضامو التقييـ الاإليكولوجية و 
 

ممنبر الحكومي الدولي لمعمـو لوثيقة تكميمية بشأف اآلثار المترتبة عمى نتائج التقييـ اإلقميمي  6178أبريؿ 
تدىور  بشأفي يعاضامو التقييـ الو  ،والسياسات في مجاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظـ اإليكولوجية

 تيااستعاد /األرااضي

الييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية قبؿ االجتماع الرابع عشر لمؤتمر  بؿالنظر مف ق   6178مايو 
 األطراؼ

 
__________ 

 


