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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
 والتقنية والتكنولوجية

 شررابع عاالجتماع ال
 2010أيار / مايو21-10نيروبي، 

 ∗ من جدول األعمال المؤقت5 البند

 والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئة فاعلية لتحسين والوسائل السبل
  التنفيذيمينمذآرة من األ

  المقدمة-أوال 

والتكنولوجية المنعقد في  والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةأعدت هذه المذآرة استنادا إلى تقرير اجتماع مكتب  -1
 الهيئة وقد بحث أعضاء المكتب خالل انعقاد هذا االجتماع أداء . 2010فبراير / شباط6 و 5تروندهايم في النرويج، يومي 

وقد جاءت استنتاجاتهم  . فاعليتها الالزمة لتحسين والوسائل والتكنولوجية وناقشوا السبل والتقنية العلمية للمشورة الفرعية
ها حاليا، ووالية الهيئات األخرى، مثل مراعاةًً للصيغة المستحدثة والمنقحة للخطة االستراتيجية لالتفاقية التي يجري إعداد

، والمناقشات بشأن وضع برنامج حكومي 2المحافظة ومشاعات 1شبكة رصد التنوع البيولوجي –الفريق المعني برصد األرض 
مة هامة في همساأن تساهم هذه الهيئات على و. 3ةدولي لسياسات العلوم بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي

االضطالع بواليتها، ال سيما فيما يخص قضايا تتعلق والتكنولوجية على  والتقنية العلمية للمشورة الفرعية عدة الهيئةمسا
بالحفاظ على حالة التنوع البيولوجي في إطار استعراض المستمر ورصد وتنفيذ القضايا العلمية والفنية الناشئة عن تنفيذ الخطة 

 .2010-2011االستراتيجية لالتفاقية للفترة 
 التي والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةوأوضح أعضاء المكتب أن السبل والوسائل لتحسين نوعية  -2

 جرى تطبيقها استعدادًا النعقاد االجتماعين الثاني عشر والثالث 8/10أوصى بها مؤتمر األطراف في المرفق الثالث بالمقرر 
أى رومع ذلك، . غير أنه من المبكر جدا تقييم فعاليتها) انظر المرفق بهذه المذآرة(الل انعقادهما وخالفرعية عشر للهيئة 

وقررا صياغة توصياتهم بشأن النقاط . المكتب أنه يمكن النظر في التدابير اإلضافية بغية زيادة تحسين فعالية الهيئة الفرعية
 :التالية

 لزمنية لالجتماعات؛ة بشأن الجداول اموضوعيعدد البنود ال )أ(
 طبيعة ومحتوى وثائق االجتماعات التي أعدتها األمانة؛ )ب(
 تحديد مزيد من السبل الفعالة لتناول عمليات االستعراض المعمقة؛ )ج(
 إزاء الفريق العامل المعني باستعراض والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةتوضيح والية  )د(

 لق بالمشورة بشأن تنفيذ االتفاقية؛التنفيذ المتع
  فيما بين الدورات؛والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةدور مكتب   )ه(
 والتقنية العلمية للمشورة الفرعية لهيئةنقاط االتصال التابعة لضطلع بهما تدور والمسؤولية التي توضيح ال )و(

 ؛والتكنولوجية
دولي لسياسات العلوم الحكومي البرنامج  والوالتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية يئةالهالعالقة بين  )ز(

 ة؛بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي
 .أداء آلية دار المقاصة )ح(

                                                      
∗ NEP/CBD/SBSTTA/14/1 

1  - http://www.earthobservations.org/geobon.shtml 
2 -  http://conservationcommons.net/ 
3 -  http://ipbes.net/en/index.asp 
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 والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةتنفيذ تحسين فعالية  -ثانيا 
 ة بشأن الجداول الزمنية لالجتماعاتموضوعيلبنود ال عدد ا–ألف 

وهناك  18.4 و 7 و 8ُأدرج الجداول الزمنية لالجتماعات الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر البنود الموضوعية  -3
الوقت لكل طرف وتوفر هذه الجداول الزمنية المكتظة تقريبا . بنود منفصلة عن بعضها البعض وبالتالي ال يمكن تناولها مجتمعة

من األطراف لكيي يقوم بتدخل واحد وال تتيح الوقت الكافي للنظر باستفاضة في هذه البنود من الناحية العلمية والفنية 
وقد انعقد االجتماعان الثاني والثالث عشر مدة خمسة أيام لكل اجتماع، ويزمع انعقاد االجتماع الرابع عشر لمدة . والتكنولوجية
 .عشرة أيام

، والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية لهيئةوللحفاظ على قابلية إدارة عدد من البنود بشأن الجدول الزمني ل -4
 والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةقد يرغب مؤتمر األطراف في تحديد بعض البنود المختارة التي ستنظر فيها 

تي ترآز على تنفيذ الخطة االستراتيجية لالتفاقية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على  ال2020-2011 خالل الفترة والتكنولوجية
 في والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةوقد ترآز . حالة التنوع البيولوجي في إطار االستعراض المستمر

 في اجتماعه الحادي عشر بمشروع خطة عمل  على تنفيذ الخطة االستراتيجية وتزويد مؤتمر األطراف2012-2011الفترة 
 عناية والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةوهكذا، يمكن أن تولي . متعددة السنوات بما في ذلك آثارها المالية

  .     خاصة إلى أثر تغير المناخ على التنوع البيولوجي البحري والبري
 تها األمانةماعات التي أعدمحتوى وثائق االجت طبيعة و–باء 

بشكل آبير على نوعية الوثائق التي  والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةتتوقف مناقشات اجتماعات  -5
 بأن تتسم الوثائق التي ُتعّد 8/10 من المرفق الثالث بالمقرر 14 و 12ويوصي مؤتمر األطراف في الفقرتين . تعدتها األمانة

، بما في ذلك االستنتاجات  بالوضوح والترآيزوالتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية لهيئةرا الجتماعات اتحضي
عرض فيما بين ، وُتستوالتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةوالتوصيات المقترحة لكي تعرض على نظر 

 .النظراء
على النظر في  والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةت اجتماعات وفي أحيان آثيرة، تقتصر مناقشا -6

 والتقنية العلمية للمشورة الفرعية لهيئةوبالنسبة لالجتماع الثاني عشر ل. التوصيات المقترحة في مذآرات األمين التنفيذي
 الفرعية الهيئةفني والتكنولوجي خالل اجتماعات مثال تحسين مستوى النقاش العلمي وال(، فإن بعض الوثائق والتكنولوجية

، واالستعراض المعمق لتنفيذ االستراتيجية )UNEP/CBD/SBSTTA/12/1/Add.2( والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة
استخدامه ، والقضايا الجديدة والناشئة المرتبطة بحفظ التنوع البيولوجي و)UNEP/CBD/SBSTTA/12/3(العالمية لحفظ النباتات 

، باإلضافة إلى اقتراح بعض )UNEP/CBD/SBSTTA/12/9(التنوع البيولوجي وإنتاج الوقود البيولوجي السائل  –المستدام 
ويمكن . التوصيات، حدد عددا من االستنتاجات التي يمكن ترجمتها إلى رسائل رئيسية إلى مؤتمر األطراف والعالم برمته

، بشأن أنواع الوقود البيولوجي 9/2، بشأن نهج النظم اإليكولوجية،، والمقرر 9/7ر االطالع على هذه الرسائل في المقر
، قد والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئة الدعامة العلمية للوثائق قبل انعقاد اجتماعولتعزيز . والتنوع البيولوجي

 والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةة الضرورية لتمكين يرغب مؤتمر األطراف في تضمين الميزانية بالموارد المالي
 قدراتهم الشخصية، مع أساسمن عقد اجتماعاتها فيما بين دورات األفرقة الصغيرة للخبراء المختارين على  والتكنولوجية

عرض تقارير هؤالء الخبراء وبالنسبة للقضايا ذات األهمية االستراتيجية، فست. مراعاة التوازن الجغرافي والجنساني بالكامل
 .على فريق فني مخصص من الخبراء

 والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةومن الخيارات األخرى للحث على إجراء مناقشات علمية وفنية في  -7
 فنية وعلمية وراء  ألسس منطقيةوالتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةيمكن أن تتمثل في تقديم  والتكنولوجية

وينبغي أن تشمل هذه األسس . التوصيات البديلة التي تقترحها على مؤتمر األطراف في حالة عدم التوصل إلى توافق في اآلراء
لإلجراءات المقترحة، عند الضرورة، وآثارها من حيث المكان ساسية والمتوقعة ية والعلمية ملخصا عن النتائج األالمنطق

 .، مع األخذ في االعتبار نهج النظم اإليكولوجيةللتنوع البيولوجي ورفاهية اإلنسانوالزمان بالنسبة 
 والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةوسيتعين على مؤتمر األطراف سد الفجوة الموجودة بين خطة عمل  -8

 إلى والتكنولوجية والتقنية العلمية مشورةلل الفرعية الهيئةوسيحتاج أي طلب موجه إلى . وتوافر الموارد المالية والتكنولوجية
 .ربطه بإمدادات الموارد المالية الضرورية

  تحديد مزيد من السبل الفعالة لتناول عمليات االستعراض المعمق–جيم 
في العدد المحدود للتقارير المواضيعية المقدمة ) 1(تمثل الصعوبات التي واجهت إجراء عمليات االستعراض المعمقة  -9

في حالة التقارير الوطنية الرابعة، هناك اختالفات وأوجه تفاوت تشوب مقاييس وطبيعة البيانات المقدمة، التي ) 2(حينها؛ في 
. وصول معظم البيانات والمعلومات من المنظمات، وليس األطراف) 3(تسمح بإجراء المقارنة والبحث على المستوى العالمي؛ 

والمناطق البيولوجية بما في ذلك جميع النباتات، والحيوانات، والكائنات الجزئية، (ا للغاية ويعتبر نطاق التقارير الوطنية واسع
 .ويتطلب إعدادها موارد هامة، ال تكون دائما متاحة) والنظم البيولوجية، واألنواع والموارد الوراثية

 والتكنولوجية والتقنية العلمية شورةللم الفرعية الهيئة، من 9/21 من المقرر 10وطلب مؤتمر األطراف، في الفقرة  -10
إجراء استعراض معمق لبرنامج العمل بشان التنوع البيولوجي في الجزر في أحد اجتماعاته بعد انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر 

وينبغي طلب التقارير المواضيعية الطوعية من . األطراف، لكي تحال على نظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر
مثال بشأن مجموعة محددة من (ميع فئات الجهات المعنية إلى جانب بعض اإلرشادات بشأن أنواع البيانات المطلوبة ج

وآذلك نقاط االتصال التابعة للهيئة  والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية لهيئةوينبغي أن يقوم مكتب ). المؤشرات
 والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةانظر دور مكتب (التقارير الطوعية توجيه تقديم أو /الفرعية بدور في حث و

وفقا لتلك التي تنظم لجمع (آما أنه ينبغي تنظيم حلقات العمل اإلقليمية ).  ونقاط االتصال التابعة للهيئة الفرعية أدناهوالتكنولوجية

                                                      
 .اده واختتامهباستثناء حفل افتتاح  االجتماع وتنظيم عمله، ومواعيد ومكان انعق  -  4
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، حيث يمكن للمشارآين أن يساهموا في المعلومات بشأن التنوع )المعلومات بشأن برنامج العمل بشأن المناطق المحمية/البيانات
بواسطة وينبغي إثبات صحة المعلومات المستمدة من حلقات العمل اإلقليمية . البيولوجي للجزر بعد وضع إطار لتقديم التقارير

 .نقاط االتصال لآلليات المقبولة األخرى
راض معمقة لبرامج العمل األخرى في المستقبل، فيمكن اتباع نهج وإذا ما قرر مؤتمر األطراف إجراء عمليات استع -11

وينبغي إشراك آلية دار المقاصة التفاقية التنوع البيولوجي، وعدة منظمات من ضمنها . مشابه لجمع البيانات والمعلومات
للبيئة، وأعضاء الشراآة المعنية  المتحدةالمرآز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم الشراآة العالمية المعنية بالجزر، و

، ومشاعات المحافظة ومصادر وخدمات أخرى تتعلق مرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجيبمؤشرات التنوع البيولوجي، 
 .بالمعلومات عن التنوع البيولوجي

تفاقية التي سيعتمدها مؤتمر وهناك اقتراح بأنه ينبغي ربط االستعراض المعمق بتنفيذ الخطة االستراتيجية لال -12
بشكل أآثر تحديدا للحفاظ  والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةوسوف تكلف . األطراف في اجتماعه العاشر

 التي تستهدف ضمان واستعادة التنوع البيولوجي عبر واإلجراءاتعلى استمرارية استعراض محرآات فقدان التنوع البيولوجي 
ويمكن أن تقتصر على هدف واحد أو مجموعة من األهداف مع اإلشارة بوضوح إلى المؤشرات .  المناطق البيولوجيةجميع

 الفرعية الهيئة    في اجتماعه الحادي عشر على أساس توصية األطراف ينظر مؤتمر وقد . ألغراض االستخدامالمتفق عليها
ة عمل متعددة السنوات ستتيح الوقت الكافي إلعداد اإلسهامات من جانب في وضع خط والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة

قبل  والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية لهيئةبيانات السالسل الزمنية، لاألطراف لضمان إتاحة البيانات، بما في ذلك 
 التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف مختارة والتكنولوجية يةوالتقن العلمية للمشورة الفرعية الهيئةويمكن أن تقيم . فترة زمنية آافية

في جميع برامج العمل مثال في جميع المناطق البيولوجية، واقتراح إصدار توصيات تتعلق تحديدا بمنطقة من المناطق 
من شأن هذا و. البيولوجية أو برنامج من برامج العمل، وتوصيات عامة لتنفيذها على المستوى الوطني و من جانب األمانة

 التنوع البيولوجي عميمالنهج المتبع أن يساهم في تعزيز نهج النظم اإليكولوجية في تنفيذ الخطة االستراتيجية لالتفاقية تيسيرا لت
 . على واليات وطنية وإقليمية وعالمية أوسع نطاقا وعبر جميع القطاعات

والتكنولوجية إزاء الفريق العامل المعني  ةوالتقني العلمية للمشورة الفرعية توضيح والية الهيئة  –دال 
 باستعراض التنفيذ المتعلق بالمشورة بشأن تنفيذ االتفاقية

 من االتفاقية، 25 من واليتها، في المادة 1 في الفقرة والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةيتوقع من  -13
". ته الفرعية األخرى بالتوجيه في الوقت المناسب فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقيةتزود مؤتمر األطراف و، عند الضرورة، هيئا"أن 

 من المادة نفسها 2 بواليتها فإنها تنفذ مهاما ترد في الفقرة والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةولكي تضطلع 
الشاملة لعدة قطاعات، استنادا إلى عمل والعمل بشأن القضايا وآذلك، وفقا للبرنامج متعدد السنوات، تواظب على تنفيذ برامج ال

األساس الذي أعدت بموجبه توصياتها إلى مؤتمر األطراف بشأن آيفية مواجهة العراقيل التي تعترض تنفيذ االتفاقية، ومختلف 
 .جوانب فقدان التنوع البيولوجي وآيفية تعزيز ضمان التنوع البيولوجي واستعادته

 للمشورة الفرعية لهيئةملية تناول تحديث وتنقيح الخطة االستراتيجية لالتفاقية الحاجة إلى توضيح واليات اأثارت ع -14
 : ما يلي9/9وطلب مؤتمر األطراف القيام في المقرر . والفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ والتكنولوجية والتقنية العلمية

اض التنفيذ خطة استراتيجية مستحدثة ومنقحة، لكي ينظر فيها ويقرها أن يعد الفريق العامل المعني باستعر )أ(
مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر، بما في ذلك صيغة منقحة لهدف التنوع البيولوجي، وآذلك برنامج عمل متعدد السنوات 

، واالقتراحات )2010عام  االجتماعات بعد رتوتوا، وفقا للخطة االستراتيجية المستحدثة والمنقحة (2022-2011للفترة 
 ؛)1الفقرة  (2010 االجتماعات بعد عام رتبتواالخاصة 

 قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، في ،والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئة أن تبحث )ب(
، بغرض 8/15لمرفق بالمقرر ، والمؤشرات ذات الصلة الواردة في ا تحقيق النتائجتي ترآز علىالواألغراض األهداف 

، والتحليالت لتوقعات العالمية في مجال التنوع البيولوجيالتوصية بإدخال تصويبات، عند الضرورة، مع مراعاة الطبعة الثالثة ل
والدوائر  والملخصات التجميعية التي أعدتها األمانة وزيادة العمل من جانب الشراآة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي 

 .علميةال
وطلب مؤتمر األطراف في المقرر ذاته إدراج األهداف أو المعالم قصيرة األجل والهدف والرؤية طويلي األجل في  -15

 الفرعية الهيئةوآان مفهوما أن هذا الطلب موجه إلى . الخطة االستراتيجية المستحدثة والمنقحة على أساس أدلة علمية دامغة
 .نولوجيةوالتك والتقنية العلمية للمشورة

 المشورةينبغي أن تواصل إسداء  والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةوبناء عليه، خلص المكتب أن  -16
بينما سيتناول الفريق المعني باستعراض التنفيذ إلى مؤتمر األطرف بشأن األبعاد العلمية والفنية والتكنولوجية لتنفيذ االتفاقية، 

 للمشورة الفرعية الهيئةوبشكل أآثر تحديدا، وفيما يخص تحديث وتنقيح الخطة االستراتيجية، خلص مكتب  . ىاألبعاد األخر
، واألهداف )أو الهدف طويل األجل(ستنظر في األبعاد العلمية والفنية والتكنولوجية للرؤية  الهيئة إلى أن  والتقنية العلمية

 .ساس ذات الصلة الالزمة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ األهدافوالمؤشرات وخطوط األ) المعالم(قصيرة األجل 
 والتكنولوجية فيما بين الدورات والتقنية العلمية للمشورة الفرعية  دور مكتب الهيئة-هاء 

العمل بشأن الطلبات العلمية  والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةيمكن أن يوجه أعضاء مكتب  -17
 أو مؤتمر األطراف في أقاليمها وجهات االتصال األخرى والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةمقدمة من ال

 وجهات االتصال األخرى والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةبشأن المسائل ذات الصلة وإقامة صالت مع 
ويمكن أن يحثوا على مشارآة الخبراء اإلقليميين في عمليات االستعراض فيما بين النظراء وتقديم . ةبشأن المسائل ذات الصل
 .ويمكن أن يشارآوا، أو يساهموا، في تنظيم حلقات العمل اإلقليمية. التقارير بناء على طلب



UNEP/CBD/SBSTTA/14/19 
Page 4 

 

/… 

 أقاليمهم في حلقات عمل ةوالتكنولوجي والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةيمكن أن يمثل أعضاء مكتب  -18
ويمكن أن يقيموا أيضا صالت مع . اتفاقية التنوع البيولوجي أو من جانب المنظمات ذات الصلةواجتماعات تنظم في إطار 

 .الهيئات والمبادرات ذات الصلة
 والتكنولوجية ةوالتقني العلمية للمشورة الفرعية الهيئةينبغي عقد اجتماعات المكاتب المشترآة لمؤتمر األطراف و -19

 .بانتظام وينبغي تقديم الموارد المالية من الميزانية الرئيسية
 األخرى ميةعللا في ربط الهيئات والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةأما الدور الذي يقوم به رئيس  -20

 أسلوببالتنوع البيولوجي فجرة التشديد عليه بالفعل في لالتفاقيات المرتبطة بالتنوع البيولوجي ال سيما فريق االتصال المعني 
 .)8/10 بالمرفق الثالث من المقرر  20انظر الفقرة  (والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةعمل 

توضيح الدور والمسؤولية التي تضطلع بهما نقاط االتصال  -واو
 والتكنولوجية؛ لتقنيةوا العلمية للمشورة الفرعية التابعة للهيئة

اعتمد االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف صالحيات نقاط االتصال التابعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  -21
وتعتبر نقاط االتصال نقاط االتصال الوطنية المتعلقة بمؤتمر األطراف شأن . 8/9 من المقرر 21والتكنولوجية في الفقرة 

أقسام في /وهي أيضا بمثابة صالت بمكتب الهيئة الفرعية وما يقابلها من وآاالت أو إدارات. ة بالهيئة الفرعيةالمسائل المتعلق
وتتلقى نقاط االتصال المعلومات الفنية من الهيئة . البلدان أو المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية والحكومية الدولية المعنية

 داخل البلد الذي توجد فيه، وتعمل آنقطة وصل للتعليقات على العمليات التمهيدية للهيئة الفرعية وتمررها إلى الهيئات المعنية
ودائما ما يجري . ويمكن طلبها أيضا للمساعدة على تحديد الخبرات الفنية للعمل آعمليات استعراض فيما بين النظراء. الفرعية

غير أنه لم يجر بعد تنفيذ صالحيات نقاط . لوطنية لالتفاقيةنسخ االتصاالت مع الهيئة الفرعية أو تلخيصها لنقاط االتصال ا
 نقطة اتصال تابعة للهيئة 60 أن 2006وتبرز عملية االستعراض التي أجرتها األمانة في عام . االتصال التابعة للهيئة الفرعية

وفي حين تتمتع .  آنقطة اتصالولم يحدد إال طرف واحد جامعة. الفرعية تعمل أيضا آنقاط اتصال التفاقية التنوع البيولوجي
األطراف بالسيادة في تحديد نقاط االتصال لديها، فإن الحاجة إلى تحديد ممثليها لدى الهيئة الفرعية من ذوي الخبرة الفنية أداة 

 .أساسية إلنجاح تنفيذ والية الهيئة الفرعية
ن الخبراء، فرقة فنية متخصصة مآة في أريضا لتعيين خبراء من اجل المشاساسية أأداة أوتعتبر نقاط االتصال  -22

 .عمال وبرامج وطنية للتنوع البيولوجيوطنية، وصياغة استراتيجيات وخطط أدلة العلمية في التقارير الوالتأآد من مراعاة األ
 ورةللمش الفرعية لهيئةطراف تحديد نقاط اتصال تابعة لف في اجتماعه العاشر الطلب من األطرا مؤتمر األوقد يرغب -23

لى تعيين علماء معنيين بتنفيذ برنامج المنقحة للهيئة الفرعية والحاجة إيات  على أساس الصالحوالتكنولوجية والتقنية العلمية
 والتقنية العلمية للمشورة الفرعية لهيئةلى زيادة قدرات نقاط االتصال التابعة لة إن هناك حاجآما أ. العمل الجديد متعدد السنوات

 والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئة عند الضرورة، وذلك لكي تؤدي دورها بكفاءة لصالح ،والتكنولوجية
طق المحمية منالقليمية مثل تلك التي نظمت لبرنامج العمل بشان اأما حلقات العمل اإل. ؤتمر األطرافلى مومشورتها الموجهة إ

 .مية والفنية والتكنولوجية، وتبادل المعلومات وتقاسم المعارففيمكن استخدامها آبرامج لجمع البيانات العل
والتكنولوجية والبرنامج الحكومي الدولي لسياسات  والتقنية العلمية للمشورة الفرعية العالقة بين الهيئة -زاي

 العلوم بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛
لمنظمات الدولية واإلقليمية والدولية المعنية، بتوجيه من مؤتمر األطراف، ينبغي للهيئة الفرعية أن تتعاون مع ا -24

وقد رحب جميع الشرآاء باستحداث اجتماعات لرؤساء الهيئات . وبالتالي االستناد إلى الخبرة الواسعة والمعارف المتاحة
وإلى يومنا هذا، . تفاقية التنوع البيولوجي، التي تخدمها أمانة ا007الفرعية لالتفاقيات المرتبطة بالتنوع البيولوجي في عام 

وقد يرغب مؤتمر . غير أن نقص الموارد المالية لم يساعد هذه اآللية االبتكارية على الوفاء بإمكاناتها. انعقدت خمسة اجتماعات
ة في آل سنة على األطراف، في اجتماعه العاشر، في تقديم موارد مالية آافية لتنظيم هذه اآللية على أساس مستمر ومرة واحد

باإلضافة إلى ذلك، يجوز لرئيس الهيئة الفرعية، أو باقي أعضاء المكتب المرخص . األقل بالتزامن مع اجتماعات الهيئة الفرعية
وينبغي للهيئة الفرعية وأمانتها . لهم من طرف الرئيس، أن يمثلوا الهيئة الفرعية في اجتماعات الهيئات العلمية لهذه األفرقة

ثر تحديدا أن تتبع أسلوب عمل مع البرنامج الحكومي الدولي لسياسات العلوم بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم بشكل أآ
 .اإليكولوجية عندما يوضع ضمانا للتكامل وتفاديا للتفاعل
 .أداء آلية دار المقاصة -حاء

التعاون الفني والعلمي، أآثر فأآثر، وذلك وفقا الحظ المكتب أنه ينبغي تعزيز دور آلية دار المقاصة، المنشأة لتوطيد  -25
وتعتبر الندوات اإللكترونية برامج مواتية لتبادل . ، حيث أصبحت على سبيل المثال وليس الحصر أآثر تفاعال9/30للمقرر 

لمشاريع ويمكن تنظيم آلية دار المقاصة لتعزيز برامج البحوث المشترآة وا. المعلومات تحضيرا الجتماع الهيئة الفرعية
 .وينبغي صياغة أدوات متاحة مباشر على الموقع الشبكي الستخدامها على المستوى الوطني. المشترآة

آلية لية دار المقاصة تتصل بجميع االتفاقيات، فينبغي الحث على تعزيز دعم استمرار آمادامت العديد من تطبيقات  -26
لية دار المقاصة من خالل توسيع نطلق فئات آوسع النطاق الذي تستخدم فيه ن يأومن شان ذلك .  ريوتمكانية التبادل بين اتفاقياإ

فيما بينها، وتوطيد والحفاظ عليها اتفاقيات ريو الثالث مانات أدارة خاص بإمقدمي المعلومات ومستخدميها، وتقاسم العبء ال
عبر جميع تصال  والجهات المنفذة دوات مشترآة تستخدمها نقاط االى المستوى الوطني من خالل تقديم أأوجه التآزر عل

وع البيولوجي ومختلف المنظمات مكانية التبادل مع االتفاقيات المرتبطة بالتنوينبغي أيضا السعي إلى تعزيز إ. االتفاقيات
  .خرى التي تعمل بشان التنوع البيولوجياأل

 الحظوا أن اللجنة االستشارية غير وجيةوالتكنول والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةغير أن أعضاء مكتب  -27
 .للعمل على التأثير على هذه التطوراتالرسمية آللية دار المقاصة تحتاج إلى مزيد من الموارد 
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  التوصيات المقترحة– اثالث
ا لما وفق في توصية مؤتمر األطراف باعتماد مقرر والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةقد ترغب   -28
 :يلي

 إن مؤتمر األطراف 
الوارد في المرفق الثالث " والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية لهيئة لسلوب العمل المتكاملبأ "إذ يذآر 
 العلميةلتحسن نوعية مشورتها باستمرار  الفرعية الهيئة، التي تنص على أن تسعى 4 وبوجه خاص، الفقرة 8/10بالمقرر 
  بواسطة تحسين مستوى اإلسهامات المقدمة إلى النقاش الدائر في اجتماعات الهيئة الفرعية وآذلك عملها، التكنولوجيةو والتقنية

 والتقنية العلمية للمشورة الفرعية لهيئة من األمين التنفيذي حث األطراف على تحديد نقاط اتصال تابعة لطلبإذ ي -1
  دور نقاط االتصال هذه عند تنفيذ الخطة االستراتيجية لالتفاقية؛، مع مراعاة الحاجة إلى تعزيزوالتكنولوجية

 أن تحافظ على حالة التنوع البيولوجي في إطار االستعراض المستمر والترآيز على تنفيذ  الفرعية الهيئة من ذ يطلبإ -2
 ال سيما، تغير المناخ؛ن بما في ذلك مختلف جوانب فقدان التنوع البيولوجي، 2020-2011الخطة االستراتيجية للفترة 

على تقديم رسائل رئيسية بشأن حالة واتجاهات وآذلك التهديدات التي تستهدف التنوع  الفرعية الهيئة إذ يحث -3
البيولوجي وخدماته، وذلك لكي تعرض على نظر مؤتمر األطراف، وفي الحاالت التي يوصى بخيارات مختلفة التخاذ التدابير، 

اإلجراءات لفنية والعلمية وراء هذه الخيارات، بما في ذلك ملخص عن النتائج األساسية والمتوقعة وآثار تقديم األسس المنطقية ا
 من األمين التنفيذي، بالتشاور مع مكتب وإذ يطلب أيضاالمقترحة في المناظر الطبيعية والحرية والقطاعات األوسع نطاقا، 

 ، إدراج هذه المعلومات في وثائق أعدت الجتماعات الهيئة الفرعية؛وجيةوالتكنول والتقنية العلمية لمشورةالهيئة الفرعية ل
لى تقديم تقارير عن القضايا إ والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية لهيئة نقاط االتصال التابعة ل يدعوإذ -4

أسسا  لتنفيذها مما سيشكل مجدياء استعراض جرستراتيجية لالتفاقية للتمكين من إالعلمية والفنية المستمدة من تنفيذ الخطة اال
 حشد الموارد البشرية والمالية  يحث علىوإذقليمية والعالمية خاذها على المستويات الوطنية واإلجراءات التي ينبغي اتمتينة لإل

، والبلدان ذات االقتصادات ال سيما من اجل دعم البلدان النامية، وتحديدا اقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية بينها
 .االنتقالية

 والتكنولوجية والتقنية العلمية بعادفيما يخص إدراج األ الفرعية لهيئةهمية دور نقاط االتصال بالنسبة لأن أذ يالحظ وإ -5
 األمين  منوإذ يطلب، 8/10 من المقرر 21في عمليات صنع القرار وتنفيذ االتفاقية ووفقا لصالحياتها المبينة في الفقرة 

موال، تنظيم حلقات عمل تدريبية لتعزيز االطالع على البيانات لشراآات المعنية، رهنا بإتاحة األالتنفيذي، بالتعاون مع ا
تصال على االضطالع بصالحياتها وذلك ألغراض المحافظة وتعزيز قدرات نقاط االح توالمعلومات دون مقابل وبشكل منف

 .ر المقاصةنشاء واستخدام آليات وطنية لداوإ
تزويد االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف والتكنولوجية  والتقنية العلمية للمشورة الفرعية لهيئةا وإذ يطلب من -6

بخطة عمل متعددة السنوات للهيئة الفرعية بشأن المشورة العلمية والفنية والتكنولوجية التي تتزامن مع مدة الخطة االستراتيجية 
   لالتفاقية؛

 عقد اجتماعات مشترآة مع مكاتب اتفاقيات  علىوالتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية لهيئةا مكتب إذ يحثو -7
 عملها متعددة السنوات؛ريو وما يتصل بها من االتفاقيات بشأن التنوع البيولوجي لتوطيد أوجه التآزر والتعاون على تنفيذ خطة 

 ستعرض مع تقديم الموارد والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية لهيئةاإلى الطلبات الموجهة  بأن وإذ يقرر -8
 دوالر أمريكي إلى الهيئة الفرعية لعقد اجتماعين للخبراء خالل فترة السنتين؛ XXXXX تخصيص مبلغ وإذ يقررالمالية الكافية 

 تزويد مؤتمر األطراف، خالل اجتماعه الحادي  عيةالفر لهيئةا، بالتشاور مع مكتب  من األمين التنفيذيوإذا يطلب -9
 والتقنية العلمية للمشورة، والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية لهيئةاعشر، مشروع عن أسلوب العمل بشأن العالقة بين 

 . عند  إنشائهةنظم اإليكولوجيدولي لسياسات العلوم بشأن التنوع البيولوجي وخدمات الالحكومي البرنامج  وبين الوالتكنولوجية
 المرفق

والتكنولوجية على تنفيذ، منذ انعقاد االجتماع الثامن لمؤتمر  والتقنية العلمية للمشورة الفرعية لهيئةالسبل التي ساعدت ا
به من والتكنولوجية، على النحو الموصى  والتقنية العلمية نوعية مشورته والوسائل االستراتيجية لتحسين األطراف، السبل

 8/10مؤتمر األطراف في التذييل باء بالمرفق الثالث من المقرر 
 نشاط التنفيذ 8/10العناصر المستوحاة من التذييل باء بالمرفق الثالث من المقرر 

في اجتماعات تحسين مستوى اإلسهامات العلمية والفنية والتكنولوجية  -1
 من أمور بالقيام بعدة وجيةوالتكنول والتقنية العلمية للمشورة الفرعية لهيئةا

 :ضمنها
 توطيد العالقة مع الدوائر العلمية والفنية؛ )أ( 
تقديم مواد بشأن عمل الهيئة الفرعية في شكل يمكن االطالع عليه  )1( 

 ؛لدوائر العلمية والفنيةذي أهمي بالنسبة لو

 2006، التي نشرت من عام 46 إلى 22السلسة الفنية من رقم 
: على الرابط التاليمكن االطالع عليها  وي2009إلى عام 

https://www.cbd..int/ts/ ،ومختلق األدلة والكتيبات ، 
نهج النظم اإليكولوجية؛ : والنشرات اإلخبارية الدورية مثل

وريد والتنوع البيولوجي؛ سلسلة األدلة السريعة بشأن المناطق 
 . المحمية

لفرعية بواسطة المؤلفات العمل بنشاط على نشر نتائج عمل الهيئة ا )2( 
العلمية، آبنود اإلبالغ وورقات علمية، آما استعرض وأقر ذلك 

 مؤتمر األطراف؛ 

 .لم ُتتح أي فرصة بعد

المشارآة، والمساهمة، في المكونات العلمية والعمليات األخرى  )3( 
 المتصلة بالتنوع البيولوجي؛

فيذ اتفاقية اإلسهامات المقدمة إلى اللجنة المعنية باستعراض تن
 .األمم المتحدة لمكافحة التصحر
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 نشاط التنفيذ 8/10العناصر المستوحاة من التذييل باء بالمرفق الثالث من المقرر 
فريق فني مخصص من الخبراء معني بالتنوع البيولوجي وتغير 
المناخ لالجتماعات بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

 . تغير المناخ
استخدام الهيئات األخرى آهمزة وصل بين الهيئة الفرعية والدوائر  )4(

 يتعلق ببرامج العمل؛العلمية الفنية فيما 
 التابع لبرنامج ي للجبالبيولوجالتقييم العالمي للتنوع المثال 

؛ المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجيالتنوع؛ و
، شبكة البحوث في مجال انتشار الجبالومشاعات المحافظة؛ و
  .والشراآة المعنية بالجبال

والمرآز العالمي لرصد /برنامج التنوعالدراسة التي أجراها  . العلميةإشراك الدوائر العلمية في عمليات التقييم )5(
حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن مستقبل 

لتوقعات العالمية في مجال لالتنوع البيولوجي للدورة الثالثة 
 .التنوع البيولوجي

 ةالفرعي الهيئةعمليات االستعراض فيما بين النظراء الخاصة ب
 . والوثائق ذات الصلةوالتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة

تحسين مستوى النقاش العلمي والفني والتكنولوجي خالل اجتماعات   -2
 بالقيام بعدة والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئة

    :أمور من ضمنها
لى إجراء نقاش غير إذآاء وعي الوفود بالقضايا الرئيسية، والحث ع )أ( 

رسمي بشأنها، وذلك من خالل تقديم منشورات علمية وفنية، 
والمتحدثين الرئيسيين، وجلسات الملصقات، ونقاشات الموائد 
المستديرة واألحداث الجانبية خالل انعقاد اجتماعات الهيئة الفرعية؛ 

 .مؤتمر تروندهايم بشأن البيئة
وض المتحدثين نشر سلسلة فنية؛ وجلسات الملصقات وعر

 للمشورة الفرعية الهيئةعات الرئيسيين في آل اجتماع من اجتما
لقات العمل  التدريبية الفنية ، وحوالتكنولوجية والتقنية العلمية

 للمشورة الفرعية بشأن اجتماعات مؤتمر األطراف الهيئة
  .والتكنولوجية والتقنية العلمية

خاصة الوفود ذوي الموارد تحديد الفرص األخرى لتحضير الوفود،  )ب( 
 المحدودة، للمناقشات بشأن المسائل العلمية والفنية؛

الدورات التدريبية التي تسبق االجتماع وينظمها الشرآاء في 
 .المجال العلمي

تخصيص الوقت الكافي للنظر في نتائج عمليات التقييم العلمية  )ج( 
 .والفنية

 يجري تقليص عدد ويمكن ذلك عندما. ال يزال هناك حاجة إليه
 .بنود جدول األعمال
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