
               
 
     

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  شرسادس عاالجتماع ال
  2012أيار /مايو 5 –نيسان /أبريل 30مونتريال، 

  *من جدول األعمال المؤقت 3البند 
 

 الالزمة لتحسين فعالية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية السبل والوسائل
  السبل والوسائل الالزمة لتحسين فعالية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في ضوء 

  مع المنبر ، والقضايا والطرائق والخيارات للتعاون2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي الخطة 
  )IPBES( ام اإليكولوجيالحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظ 

  مذكرة من األمين التنفيذي
  موجز تنفيذي

منبر حكومي دولي  إقامةو 2020- 2011اعتماد الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  يطرح كل من
تحديات وفرصاً أمام عمل الهيئة  النظام اإليكولوجيع البيولوجي وخدمات للعلوم والسياسات في مجال التنو

في لفعالية الهيئة الفرعية  سابقةوتدل االستعراضات ال. الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في المستقبل
ييمات التي أجراها مكتبها، من االتفاقية، والتي أكدتها أحدث التق 25المنصوص عليها في المادة  تولي المسؤوليات

المتمثلة في تقديم المشورة في الوقت المناسب فيما يتعلق بتنفيذ  واليتها العامةتضطلع بعلى أن هذه الهيئة 
األسئلة العلمية والتقنية والتكنولوجية الصادرة عن مؤتمر ، وقد كانت فعالة على وجه التحديد في الرد على االتفاقية

في مجال البحوث ن الهيئة الفرعية لم تحدد أو لم تمنح بعد األولوية لالحتياجات الرئيسية ومع ذلك، فإ. األطراف
استجابة ألحكام أيضاً في تقييم فعالية أنواع التدابير المتخذة  كما أنها لم تُوفق. تنفيذ الخطة االستراتيجيةمن أجل 

   .االتفاقية
جات العلمية والتقنية لألطراف، وال سيما في وتضطلع الهيئة العلمية بدور هام في استعراض االحتيا

على المستويين  2020- 2011ضوء التحديات التي ينطوي عليها تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
وتوجيه االحتياجات ذات األولوية إلى المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال الوطني ودون الوطني، 

                                                        
د أعيو) د(11تحذف الفقرة : 7في الصفحة ؛ و7الحاشية تحذف : 6أعيد نشر الوثيقة إلدراج التغييرات التالية على الصفحة   **

  .ا لذلكترقيم الفقرات الالحقة وفق
*  UNEP/CBD/COP/SBSTTA/16/1  

طبع عدد محدود من لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل األمم المتحدة محايدة مناخيا،  
 ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.     . هذه الوثيقة

 

 
CBD 

    
Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/SBSTTA/16/2 
30 April 2012** 
 
ARABIC 
ORIGINAL:  ENGLISH 

 



UNEP/CBD/SBSTTA/16/2 
Page 2 
 

وسوف تكون االتفاقية المتعلقة  .أو من خالل تلبيتها بطرق أخرى دمات النظام اإليكولوجيوخ التنوع البيولوجي
دورها كشريك استراتيجي  رسيبالتنوع البيولوجي الزبون الرئيسي للمنبر، ومن الضروري للهيئة الفرعية أن ت

ات الصلة بالتنوع البيولوجي ذ، ومؤيد لترشيد االحتياجات المتنوعة لالتفاقات المتعددة األطراف لهذا المنبر
   .ومجتمع التنوع البيولوجي بصفة عامة

يتها، وحتى تستجيب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية استجابة كاملة لمتطلبات وال
تيجية تحديد االحتياجات العلمية والتقنية المتصلة بتنفيذ الخطة االسترافهي تحتاج إلى وضع عملية ترمي إلى 

التي وضعت أو و لدعم السياسات والمنهجيات القائمة دواتاأل؛ واستعراض فعالية 2020-2011للتنوع البيولوجي 
ويمكن أن . وتقييم اآلثار الناجمة عن أنواع التدابير المتخذة وفقاً ألحكام االتفاقيةاستخدمت في إطار االتفاقية؛ 

توجد تحت تصرف الهيئة الفرعية مع توقع بروز المنبر الحكومي تعتمد هذه العملية على اآلليات القائمة التي 
   .النظام اإليكولوجيالدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 

  مشروع توصية
  :قد تود الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية اعتماد توصية على غرار ما يلي  

  ية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،إن الهيئة الفرع  - ألف
إلنشاء منبر الطرائق والترتيبات المؤسسية  تحديدب المتعلقاالجتماع العام  1دورتيبنتائج ترحب   - 1  

    ؛ النظام اإليكولوجيللعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  حكومي دولي
الحكومي الدولي للعلوم  برنامج العمل المتعلق بالمنبربالتقدم المحرز في تحديد تحيط علماً   - 2  

وكذلك بوظائف وهياكل أجهزته ونظامه النظام اإليكولوجي والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 
  2الداخلي؛
في  مدرجةالعمل بشان المهام ال أن يشرع، رهناً بتوافر الموارد، فياألمين التنفيذي تطلب إلى   - 3  

  ؛أدناه 5الفقرة 
توصي الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مؤتمر األطراف باعتماد مقرر على غرار ما   -باء
  :يلي

  إن مؤتمر األطراف  
ضرورة ، وإذ يعيد التأكيد، على وجه التحديد، على 10/11و 10/2و 9/15و 8/9إلى المقررات  إذ يشير  

تعزيز اإلرادة السياسية قرارات بقاعدة المعلومات الالزمة لإلدارة التكيفية وإجراء تقييم منتظم إلمداد صانعي ال
 آثار ذلكمعالجة فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم البيئية وخدمات النظام اإليكولوجي و على الالزمة للعمل

    رفاهية اإلنسان،على 
                                                        

سوف تنعقد الدورة الثانية لالجتماع العام المتعلق بتحديد الطرائق والترتيبات المؤسسية إلنشاء منبر حكومي دولي للعلوم    1
ن ثم، فسيكون وم. 2012نيسان /أبريل 21إلى  16والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي في الفترة من 

 .بإمكان الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية النظر في نتائجها في اجتماعها السادس عشر
الدورة الثانية لالجتماع العام المتعلق بتحديد الطرائق والترتيبات المؤسسية  قد تحتاج هذه التوصية إلى تعديل في ضوء نتائج   2

 .للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي إلنشاء منبر حكومي دولي
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إمداد من االتفاقية، تتمثل في  25الفقرة  إلى أن وظيفة الهيئة الفرعية، على النحو المحدد في إذ يشير  
مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية األخرى في الوقت المناسب، وحسب االقتضاء، بالمشورة فيما يتعلق بتنفيذ 
االتفاقية، بما في ذلك تقديم تقييمات علمية وتقنية لحالة التنوع البيولوجي واآلثار المترتبة على أنواع التدابير 

  اً ألحكام االتفاقية،المتخذة وفق
ضرورة تعزيز قدرة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية على تقديم  إذ يعيد تأكيد  

  المشورة في هذا الصدد،
 ظلالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في حدود واليتها وفي  اضطالع رقري  - 4  

  :، بما يليمن االتفاقية 25إنجاز الوظائف الموكلة إليها من خالل المادة توجيه مؤتمر األطراف وبغية 
ينبغي للهيئة الفرعية تحديد االحتياجات العلمية والتقنية المتصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع   )أ(  

ت وسد بحيث يمكن مراعاة هذه االحتياجا، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي منها، 2020- 2011البيولوجي 
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في  الفجوات الحاصلة فيها في عمل الهيئة الفرعية وفي طلباتها إلى

   ؛ النظام اإليكولوجيمجال التنوع البيولوجي وخدمات 
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في إلى  بصورة مباشرة طلباتقد تقدم الهيئة الفرعية   )ب(  

ذات الصلة التي تتطلب مشورة علمية  قضايالمعالجة ال النظام اإليكولوجيلتنوع البيولوجي وخدمات مجال ا
، إذا كانت هذه الطلبات ذات طبيعة علمية وتقنية وكانت جزءاً من الوالية الحالية للهيئة الفرعية، وأيضاً مع مستقلة

  المذكرة؛   في المرفق األول من هذه مدرجةمراعاة االعتبارات اإلضافية ال
تفحص التقييمات المنتظمة التي يجريها المنبر في الوقت المناسب للمعارف المتعلقة بالتنوع   )ج(  

الردود األخرى التي يقدمها المنبر على البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي والروابط المشتركة بينها، وكذلك 
   ألطراف، حيثما كان ذلك مناسباً؛طلبات الحكومات واالتفاقات البيئية األخرى المتعددة ا

  إلى مؤتمر األطراف؛ قضاياوتقدم توصيات بشأن هذه ال
بالتقييم المتعلق بفعالية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في  إذ يحيط علماً  - 5  

يذي أن يشرع، رهناً بتوافر الموارد األمين التنف يطلب إلىالوفاء بواليتها والوارد في المرفق الثاني بهذه المذكرة، 
   :ية يجريها الخبراء لتحقيق األهداف التاليةفي عملالالزمة، 
-2011تحديد االحتياجات العلمية والتقنية المتصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   )أ(

ة بين االتفاقات البيئة المتعددة ، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي منها، بما في ذلك االحتياجات المشترك2020
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في  األطراف والمنظمات األخرى، واالحتياجات التي يمكن أن يلبيها

   ؛ النظام اإليكولوجيمجال التنوع البيولوجي وخدمات 
ت في إطار التي وضعت أو استخدماألدوات والمنهجيات القائمة لدعم السياسات واستعراض   )ب(  

ومدى كفايتها وأثرها والعقبات التي تحول دون اعتمادها، وتحديد الفجوات واالحتياجات من أجل زيادة  االتفاقية
تطوير هذه األدوات والمنهجيات، بما في ذلك الفجوات واالحتياجات التي قد يسدها المنبر الحكومي الدولي للعلوم 

  ؛   النظام اإليكولوجيات والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدم
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تنوع لل التي عالجتها أهداف أيشيالتنوع البيولوجي  صفات تقييم مدى كفاية نظم البيانات لرصد  )ج(  
  المكانية والزمانية المناسبة؛ قاييسالم وفقذات األولوية  قضايا، وتحديد السبل الفعالة لرصد الالبيولوجي
ثار أنواع التدابير المتخذة وفقاً ألحكام االتفاقية، بما في ذلك استعراض الخيارات المتعلقة بتقييم آ  )د(  

لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع وحسب االقتضاء، الدور المحتمل الذي يؤديه ا
  في هذه التقييمات؛النظام اإليكولوجي البيولوجي وخدمات 

  قد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛يعوتقديم تقرير مرحلي إلى اجتماع للهيئة الفرعية 
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي  2012-2011يجية للتنوع البيولوجي الخطة االسترات أن يرى  - 6  

لمنبر الحكومي الدولي ا يدعوو ،تيح إطاراً مفيداً ومرناً لتقديم برنامج للتنوع البيولوجي على جميع المستوياتت
إلى النظر في الكيفية التي يمكن أن النظام اإليكولوجي ال التنوع البيولوجي وخدمات للعلوم والسياسات في مج

    الخطة واألهداف؛ هذه تسهم بها خطة عمله إلنجاز
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع  المساهمة المحتملة للمنبرالحظ إذ ي  - 7  

األمين  يطلب إلىمن االتفاقية،  18التقني والعلمي وفقاً للمادة  في التعاونالنظام اإليكولوجي البيولوجي وخدمات 
حفز الدعم لعمليات التقييم على المستويين  المساعدة على الدور المنوط بالمنبر الجديد في مدىالتنفيذي النظر في 

نح األولوية مدعم صياغة السياسات ولاألدوات والمنهجيات ذات الصلة بالسياسات  تحديددون الوطني والوطني، و
لالحتياجات في مجال بناء القدرات، ويمكن أن يساهم توفير وحفز التمويل لتلبية هذه االحتياجات في تنفيذ االتفاقية 

؛ افور إنشائه ؛ والتعاون في هذا الصدد مع أمانة المنبر2020-2011والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، حسب االقتضاء؛أو /و وتقديم تقرير إلى الهيئة الفرعية

ما تنطوي عليه التقييمات دون العالمية من إمكانات لتعزيز قدرات األطراف على  إذ يالحظ  - 8
لمنبر ا يدعو، 10/2تحديث وتنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي بما يتمشى مع المقرر 

إلى اإلحاطة علماً  النظام اإليكولوجيلدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات الحكومي ا
للتنوع البيولوجي وفقاً ) وكذلك دون اإلقليمية ودون الوطنية( بعملية تحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية

أنشطته و المنبر لتقييمات بها ل التي يمكنفي السب ، والنظر2020- 2011للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
    أن تستند فيها إلى هذه العملية وتساهم فيها وتعززها؛األخرى ذات الصلة 

النظام لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات ا كذلك يدعو  - 9  
بما في  3،من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي الطبعة الرابعة إلى اإلحاطة علماً بخطط إعداد اإليكولوجي

 المنبر لتقييمات بها في السبل التي يمكن والنظرذلك العمل المزمع إنجازه بشأن سيناريوهات التنوع البيولوجي، 
    أن تستند فيها إلى هذه العملية وتساهم فيها وتعززها؛األخرى ذات الصلة أنشطته و

النظام مي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات لمنبر الحكوايدعو   - 10
من نتائج ) أ( 6أن ينظر، لدى وضع عمليات لتلقي الطلبات ومنحها األولوية بما يتمشى مع الفقرة  اإليكولوجي

                                                        
 .UNEP/CBD/SBSTTA/16/3 ترد خطط إعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي في الوثيقة   3
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قت المناسب في اعتماد الطرائق التي تتيح له الرد على الطلبات التي تقدمها االتفاقية في الو 4مؤتمر بوسان،
  وبطريقة يمكن التنبؤ بها؛

لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال امين التنفيذي ورئيس أمانة ألا يطلب إلى  - 11  
أن يضعا، بالتشاور مع مكتب الهيئة الفرعية، خيارات إلضفاء  النظام اإليكولوجيالتنوع البيولوجي وخدمات 

 بر الحكومي الدولي، بما في ذلك من خالل النظر في وضع خطة عمللمناالطابع الرسمي على التعاون مع 
مقترحات تعكس هذه الخيارات في طريقة األمين التنفيذي أن يعد يطلب كذلك إلى أو مذكرة تعاون، و/مشتركة و

ألطراف في لتنظر فيها الهيئة الفرعية ومؤتمر ا 5عمل موحدة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
   .االتفاقية

  مقدمة    -أوالً 
إمداد  من أجل من االتفاقية، ُأنشئت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 25وفقاً للفقرة   - 1

مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية األخرى، حسب االقتضاء، بالمشورة في الوقت المناسب فيما يتعلق بتنفيذ 
   .االتفاقية

من  قد حولت تركيزها عملية االتفاقية أنعلى  6 202- 2011تدل الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي و  - 2
ومن ثم، فإنه من الضروري أن تركز الهيئة الفرعية على تقديم تقييمات للخيارات  .التنفيذوضع السياسات إلى 

وع البيولوجي، وعلى تحليل نتائجها ووضع السياساتية المتعلقة بتنفيذ الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي للتن
  .  األدوات التي تُمكّن األطراف من تقييم آثار استراتيجياتها وسياساتها اإلنمائية على التنوع البيولوجي

، 2020- 2011المتعلق ببرنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف للفترة  10/9من خالل المقرر و  - 3
آليات  وضعوإمكانية  ضرورة"ن ينظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر في فقد قرر مؤتمر األطراف أ

وسبل ووسائل إضافية لتعزيز اآلليات القائمة مثل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والفريق 
درة األطراف على الوفاء استعراض تنفيذ االتفاقية، من أجل تعزيز قالمفتوح العضوية المعني ب العامل المخصص

آثار إمكانية إنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع "، وكذلك في "بالتزاماتها بموجب االتفاقية
  ".لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةلالهيئة الفرعية البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي على أعمال 

لمنبر ا ة التي تستجيب بها الهيئة الفرعية لواليتها في المستقبل في ضوء إنشاءيجب أن ينظر إلى الطريقو  - 4
، 10/11وفي المقرر . النظام اإليكولوجيالحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 

مصلحة المتعددين المخصص ألصحاب ال نتائج االجتماع الثالث للفريق الحكومي الدولينظر مؤتمر األطراف في 
، الذي عقد للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجيبشأن المنبر الحكومي الدولي 

إنشاء منبر حكومي دولي  المترتبة عن ثاراآلو ،2010حزيران /يونيو 11إلى  7في بوسان، جمهورية كوريا، من 
على االتفاقية وعلى الهيئة الفرعية  م اإليكولوجياوجي وخدمات النظالتنوع البيول ات في مجاللعلوم والسياسل

   .للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

                                                        
 .، المرفقUNEP/IPBES/3/3الوثیقة  4
 .، المرفق الثالث8/10المقرر  5
 المرفق، 10/2المقرر  6
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لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات اضرورة أن يتبع شدد مؤتمر األطراف في المقرر نفسه على و  - 5
ت التي قدمتها الحكومات في نتائج اجتماع بوسان التوجيها النظام اإليكولوجيفي مجال التنوع البيولوجي وخدمات 

وأن يستجيب إلى جملة أمور منها احتياجات االتفاقية، وبالتالي تعزيز الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 
  .والتكنولوجية في أداء واليتها

قاعدة المعلومات ضرورة إجراء تقييم منتظم إلمداد صانعي القرارات بمؤتمر األطراف تأكيد  عادأو  - 6
معالجة فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم  على تعزيز اإلرادة السياسية الالزمة للعملالالزمة لإلدارة التكيفية و

  .رفاهية اإلنسانعلى آثار ذلك البيئية وخدمات النظام اإليكولوجي و
يذي أن ينظر، بالتعاون مع األمين التنف، طلب مؤتمر األطراف إلى 10/11من المقرر  4في الفقرة و  - 7

مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، بعد اتخاذ قرارا بشأن ترتيبات ومنهجيات المنبر 
الحكومي الدولي، في الكيفية التي يمكن بها لالتفاقية أن تستفيد استفادة كاملة وفعالة من المنبر، والسعي إلى 

ة بين عمل االتفاقية، وال سيما الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، التكامل وتجنب االزدواجي
والمنبر المقترح، وأن يقدم تقريراً إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل 

   .االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف
الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية إلى األمين التنفيذي أن هيئة ، طلبت ال15/8في التوصية و  - 8

لمنبر ايحدد، بالتعاون مع مكتب الهيئة الفرعية ومكتب مؤتمر األطراف، القضايا والطرائق والخيارات للتعاون مع 
اآلراء  مع مراعاة، وجيالنظام اإليكولالحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 

لتنظر فيها الهيئة الفرعية في اجتماعها  اًتقرير أن يعدالتي طرحت في االجتماع الخامس عشر للهيئة الفرعية، و
  .السادس عشر

أدت بها الهيئة الفرعية وظائفها إلى حد اآلن من ثم، فإن المذكرة الحالية تستعرض أدلة الطرق التي و  - 9
لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال ايات تحليل الفرص الناشئة عن إقامة ؛ وعمل)القسم الثاني(

تين ستخلص النتائج المتعلقة بالتعاون بين الهيئوت؛ )القسم الثالث( النظام اإليكولوجيالتنوع البيولوجي وخدمات 
  ).القسم الرابع(

المشار إليها أدناه، وهي تسترشد بالمناقشات  تستند هذه المذكرة إلى مجموعة من الوثائق والتحليالتو  - 10
وقد . والمالحظات التي قُدمت في عدة اجتماعات لمكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  .عاً سابقاً لهذه المذكرةاستعرض مكتبا مؤتمر األطراف والهيئة الفرعية مشرو
  2020-2011 ية للتنوع البيولوجيدعم تنفيذ الخطة االستراتيج    -ثانياً 

من االتفاقية، ُأنشئت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية من أجل إمداد  25للفقرة وفقاً   - 11
مؤتمر األطراف، وهيئاته الفرعية األخرى، حسب االقتضاء، بالمشورة في الوقت المناسب فيما يتعلق بتنفيذ 

  :فها المحددة فيما يليوتتمثل وظائ. االتفاقية
   ؛ تقنية عن حالة التنوع البيولوجيعلمية وديم تقييمات قت  )أ(
  ؛   ثار أنواع التدابير المتخذة وفقاً ألحكام االتفاقيةآلتقنية تقييمات علمية وإعداد   )ب(  
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التنوع فيما يتعلق بحفظ  التي تتسم باالبتكار والكفاءة والحداثةتحديد التكنولوجيات والدراية   )ج(  
  ؛أو نقل تلك التكنولوجيات/وإسداء المشورة بشأن سبل ووسائل تعزيز تطوير و البيولوجي واستخدامه المستدام 

ذي الصلة البرامج العلمية والتعاون الدولي في مجال البحث والتطوير ب فيما يتعلقاسداء المشورة   )د(  
  بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛

ى األسئلة العلمية والتقنية والتكنولوجية والمنهجية التي قد يطرحها مؤتمر األطراف الرد عل  )ه(  
  .وهيئاته الفرعية على الهيئة

استعراض ُأجري خالل التحضير لالجتماع األول للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بو  - 12
وخلص  .االتفاقية، بما في ذلك فعالية الهيئة الفرعيةاستعراض فعالية العمليات المدرجة في إطار  7تنفيذ االتفاقية

هذا االستعراض إلى أن الهيئة الفرعية تضطلع بواليتها العامة المتمثلة في تقديم المشورة في الوقت المناسب فيما 
ة، على في أداء وظائفها المحدد لديها ومع ذلك، فقد الحظ تباين مستويات الخبرة المكتسبة. يتعلق بتنفيذ االتفاقية

انظر المرفق الثاني (لمعد لهذا االستعراض والمحدث من أجل هذه المذكرة النحو الوارد بإيجاز في الجدول ا
     ).أدناه
الهيئة الفرعية قد أنجزت عمالً ال يستهان به في مجال التقييمات العلمية خلص االستعراض إلى أن و  - 13

عدد من التقييمات التجريبية،  وضعفقد اضطلعت ب). 25من المادة ) أ( 2الفقرة (والتقنية لحالة التنوع البيولوجي 
النظم اإليكولوجية في األلفية، وأجرت استعراضات متعمقة لبرامج العمل المواضيعية، ووضعت واستعرضت تقييم 

ومي الدولي عدداً من التقييمات التي أجراها الخبراء، بما في ذلك إعداد أحد التقييمات بالتعاون مع الفريق الحك
من خالل الطبعة الثالثة من  2010هدف التنوع البيولوجي لعام  ، وقيمت مدى تحقيق)IPCC(المعني بتغير المناخ 

ومع ذلك، فقد ُأنجزت هذه التقييمات ضمن أطر زمنية محدودة، ومن ثم . نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي
   .  خصصاتها ومساهمتها على بناء القدرات والتعاون التقني والعلميفقد اقتصرت فيما يتعلق بشموليتها وتعدد ت

تدابير المتخذة لتنفيذ الحظ االستعراض أن الهيئة الفرعية لم تقدم إلى اآلن تقييمات عن آثار أنواع الو  - 14
ئيسية التي ولم تضطلع الهيئة الفرعية بدور نشط في تحديد البحوث الر). 25من المادة ) ب( 2الفقرة ( االتفاقية

يتعين إجراؤها من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية، ويتمثل االستثناء الملحوظ في البحث المتعلق بالمؤشرات 
والحظ االستعراض أن الهيئة . 2010والسيناريوهات والذي ُأجري لتقييم مدى تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام 

ويمكن لها تيسير سبل التعاون فيما بين  ،بطريقة مخصصةالفرعية قد قدمت المشورة بشأن البرامج العلمية 
   .المنظمات والمبادرات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي إذا فعلت ذلك بصورة أكثر استراتيجية

 الحظ االستعراض أن الهيئة الفرعية قد حددت مجموعة من األدوات والتكنولوجيات المتعلقة بحفظو  - 15
فإن هذه األدوات على وجه الخصوص، و ).25من المادة ) ج( 2الفقرة (لمستدام التنوع البيولوجي واستخدامه ا

التنوع البيولوجي ووالتنوع البيولوجي البحري والساحلي،  ،مثل المناطق المحمية(برامج العمل  بتنفيذتتعلق 
نهج النظام ودام، االستخدام المستمثل (القضايا المشتركة بين القطاعات و) التنوع البيولوجي للغاباتوللجبال، 

برنامج العمل بشأن نقل  وقد وضعت الهيئة الفرعية أيضاً). اإليكولوجي، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ

                                                        
-http://www.cbd.int/doc/meetings/wgri/wgri-01/official/wgri-01-03: على الموقع التالي UNEP/CBD/WGRI/1/3انظر الوثیقة  7

en.doc. 

http://www.cbd.int/doc/meetings/wgri/wgri-01/official/wgri-01-03
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 تنمية ونقل التكنولوجيات من خاللسبل تعزيز القدمت المشورة بشأن التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي والعلمي، و
  .تبادل المعلومات غرفة آلية
 2الفقرة ( البرامج العلمية وشبكات البحوثالهيئة الفرعية مجموعة من عالقات التعاون مع  تطوروقد   - 16

وهناك تنسيق منتظم مع المنظمات الشريكة وهيئاتها االستشارية العلمية، بما في ذلك من  ).25من المادة ) د(
هيئات التقنية والجمعيات األكاديمية خالل االجتماعات المنتظمة لرؤساء الهيئات االستشارية العلمية، وكذلك مع ال

والتنوع البيولوجي المناطق المحمية، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي،  القضايا من بينهابشأن مجموعة من 
للمياه الداخلية، والتنوع البيولوجي للغابات، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، وحفظ النباتات، واستعادة النظام 

    . ويعد التعاون مع مراكز التميز اإلقليمية حديث العهد نسبياً وهو يحتاج إلى المزيد من التطوير. اإليكولوجي
على الرد على األسئلة العلمية والتقنية والتكنولوجية منذ إنشائها  بصورة رئيسية قد ركزت الهيئة الفرعيةو  - 17

في الوقت  دائماً تأتي وكانت الردود). 25دة من الما) ه( 2الفقرة (والمنهجية التي يطرحها مؤتمر األطراف 
وقد يعزى هذا . البيانات العلمية وحدها إلىأو  ةشامل ةعلمي إلى تقييمات تكن تستند دوماًالمناسب، ولكنها لم 

حجم العمل الذي تضطلع به الهيئة الفرعية وثقل أعبائه، ومحدودية الموارد المالية والخبرات التقنية، الوضع إلى 
  .ما في البلدان النامية، وطبيعة الطلبات التي تتلقاها من مؤتمر األطرافوال سي

الهيئة الفرعية في اجتماعها الرابع عشر  أعدتالمقدمة من مؤتمر األطراف،  الرد على الطلبات من أجلو  - 18
الشاملة ضايا بشأن المجاالت المواضيعية والق توجيهاتالذي عقد قبل انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، 

وضع عراضات متعمقة لتنفيذها، وكذلك است إجراء، بما في ذلك من خالل وضع برامج عمل، ولقطاعات متعددة
، خبراء تقنيين مخصصة أفرقة الهيئة الفرعية وقد أنشأت. أخرى توجيهيةمواد توجيهية و مبادئمبادئ و

والمؤسسات والمنظمات المتعلقة  التفاقياتل التابعة وتعاونت مع الهيئات العلمية والمبادرات ،خبراءالوتشاورت مع 
مبادئ توجيهية  أيضاً حددتوقد . لمشورة التي تقدمهاتوفير األساس العلمي والتقني لمن أجل بالتنوع البيولوجي 

  .إلجراء تقييمات تجريبية للهيئة الفرعية
الحاجة إلى أن تركز عملها، على مراعاة  10/12طلب مؤتمر األطراف إلى الهيئة الفرعية في المقرر و  - 19

وبرنامج العمل  2020-2011وجه التحديد، على الجوانب العلمية والتقنية للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  .المتعدد السنوات، تحت إشراف مؤتمر األطراف ووفقاً لإلرشادات التي وضعها، وبناء على طلبه

 لألطرافالعلمية والتقنية  بتلبية االحتياجات ضطلع الهيئة الفرعيةولتنفيذ ذلك، فإنه من الضروري أن ت  - 20
. 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي  التحديات التي تواجه تنفيذ من ، والتي تنشأوالمجتمع الدولي بأسره

مشورة بشأن وهذا يعني أن الهيئة الفرعية بحاجة إلى أن تكرس بشكل كبير المزيد من الوقت والجهود لتقديم ال
ومن جهة أخرى، تحتاج ). 25من المادة ) ب( 2الفقرة (تسنى وضعها فعالية األدوات والتدابير والسياسات التي 

من ) ه( 2الفقرة (الهيئة الفرعية إلى التقليل إلى أدنى حد ممكن من عدد الطلبات التي تتلقاها من مؤتمر األطراف 
لهيئة الفرعية إلى مؤتمر التي ترسلها االتوصيات د من عدد ويمكن تحقيق هذا عن طريق الح ).25المادة 

ينبغي للهيئة فإنه من ذلك،  بدالًو. في المستقبل للهيئة الفرعية لعقد اجتماعات تالتي تتضمن طلباو ،األطراف
  :تمحور حول القضايا التاليةيعمل  مسارالفرعية وضع 

- 2011بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي تحديد االحتياجات العلمية والتقنية المتصلة     ) أ(
، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي منها، بما في ذلك االحتياجات المشتركة بين االتفاقات البيئة المتعددة 2020
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المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في  األطراف والمنظمات األخرى، واالحتياجات التي يمكن أن يلبيها
، ومنح األولوية لمسألة الفجوات وتحديد السبل التي يمكن بها النظام اإليكولوجيلتنوع البيولوجي وخدمات مجال ا

   ؛ سدها
التي وضعت في إطار االتفاقية ومدى األدوات والمنهجيات القائمة لدعم السياسات واستعراض   )ب(  

واالحتياجات من أجل زيادة تطوير هذه  كفايتها وأثرها والعقبات التي تحول دون اعتمادها، وتحديد الفجوات
المنبر الحكومي الدولي للعلوم  في هذه العملية مع مراعاة الدور المحتمل الذي يضطلع بهاألدوات والمنهجيات، 

  ؛   النظام اإليكولوجيوالسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 
تنوع لل التي عالجتها أهداف أيشييولوجي التنوع الب صفات تقييم مدى كفاية نظم البيانات لرصد  )ج(  

  المقاييس المكانية والزمانية المناسبة؛ وفق، وتحديد السبل الفعالة لرصد القضايا ذات األولوية البيولوجي
مع مراعاة إمكانية تقديم طلبات بشان هذه  آثار أنواع التدابير المتخذة وفقاً ألحكام االتفاقية، تقييم  )د(  

، النظام اإليكولوجييولوجي وخدمات منبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البلا التقييمات إلى
  ؛حسب االقتضاء

تحظى القضايا التي تسنت معالجتها في إطار غايات وأهداف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي و  - 21
ومع ذلك، تنبغي اإلشارة إلى . إطار االتفاقية إلى حد ما بتغطية برامج العمل والمبادرات القائمة في 2020- 2011

  :وجود بعض الفجوات وأوجه القصور المتمثلة فيما يلي
باألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي، بما في ذلك  صللالتفاقية أنشطة جارية تت  )أ(

شطة والخبرات المتعلقة بتقييم ، واألن)1ذو صلة بالهدف (البرنامج المتعلق باالتصال والتثقيف والتوعية العامة 
، ومبادئ أديس أبابا وخطوطها )3و 2الهدفان (وإزالة الحوافز الضارة، وبرنامج العمل بشأن التدابير الحافزة 

ومع ذلك، فإن هذه األنشطة لن تكون كافية  ).4الهدف (اإلرشادية بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي 
التنوع البيولوجي ب المتصلةجوانب ال معالجةو ولوجي في أوساط الحكومات والمجتمع،لوحدها لتعميم التنوع البي

وال . والية االتفاقية تتجاوزجوانب تشمل  لقطاعات متعددة والتي القضايا الشاملةفي وخدمات النظام اإليكولوجي 
من ) علوم االقتصادية والسياسيةبما في ذلك ال(بد من تعزيز قدرة الهيئة الفرعية فيما يتعلق بالعلوم االجتماعية 

  ؛  أجل مواجهة هذه التحديات
وتجري . التنوع البيولوجي الدوافع المتسببة في فقدانال يزال تغير استخدام األراضي أهم   )ب(  

بعد كل منطقة أحيائية معالجة  معالجته في جميع برامج العمل المواضيعية المدرجة في إطار االتفاقية على أساس
فإن المقررات المتعلقة باستخدام األراضي في منطقة واحدة أو نظام إيكولوجي واحد تؤدي إلى  ذلك، ومع. أخرى

ولهذا السبب، فإن الحاجة تدعو إلى النظر في تغيير . إحداث آثار متعددة في مناطق ونظم إيكولوجية أخرى
االتفاقية غير مجهزة في الوقت  ، وإن5استخدام األراضي بطريقة أكثر تكامالً وشمولية من أجل تحقيق الهدف 

ومن ثم، فقد يكون من الضروري أن تولي الهيئة الفرعية مزيداً من . الحالي بشكل جيد لالضطالع بهذا العمل
االهتمام لهذه القضية، بما في ذلك من خالل التعاون مع الهيئتين االستشاريتين العلميتين التابعتين التفاقية األمم 

  ؛   ومع غيرهما من الهيئات) FAO(ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ) UNCCD(صحر المتحدة لمكافحة الت
من  ؤشرات اإلدارة المستدامة للغاباتالعمليات اإلقليمية بشأن معايير وممما لدى على الرغم   )ج(  

ربية األحياء المائية وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز الزراعة المستدامة وتتاريخ طويل في هذا المجال، 
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، فإن الهيئة الفرعية لم تشترك بشكل منهجي مع منظمة األغذية والزراعة في تعزيز وضع ومصايد األسماك
  ؛7و 6 أدوات وبروتوكوالت لرصد وتقييم مستوى استدامة نظم اإلنتاج هذه، مما أدى إلى صعوبة تحقيق الهدفين

هي و ،للمناطق البحرية التي تحتاج إلى حماية ولوجيةإيكمعايير علمية و الهيئة الفرعية وضعت  )د(  
ومع ذلك، فمن  .وصف المناطق المهمة إيكولوجيا وبيولوجيا في البيئة البحريةب العملية المتعلقةتوجيه تضطلع ب

الموائل البيولوجي البحري، وال سيما التنوع البيولوجي في  فهمنا المحدود للتنوع مقدار الضروري التأكيد على
االستمرار في تحديث قاعدة بيانات شاملة يمكن الوصول  وجودة في أعماق البحار، وعلى أنه من الضروريالم

ومدى وفرتها في  األنواع توزيع ورسم خرائط ر، ومواصلة تقييماجميع أشكال الحياة في البح وتضم إليها عالمياً
  البحار؛

المشاريع  آثارنظام اإليكولوجي، وتقييم لل متعددةال خدماتالتوفير ب المعنيةاإلدارة  لم تتطور  )ه(  
خدمات مقايضات الكمي لالتقدير و ،النظام اإليكولوجي والمتعلقة بخدمات المزمع تنفيذها والخطط والسياسات
تحقيق  علىدعم األطراف ل الجهدالهيئة الفرعية من الضروري أن تكرس ، وتطوراً جيداًالنظام اإليكولوجي 

  ؛14 الهدف
أو معالجة ، )8الهدف (يضاً تحديات فيما يتعلق بآثار الملوثات على التنوع البيولوجي هناك أ  )و(  

  .)13الهدف (، أو تقييم التنوع الجيني لألنواع البرية )10الهدف (الضغوط المتعددة على التنوع البيولوجي 
يهات المتصلة يتطلب التغلب على هذه التحديات مدخالت مستمرة من الهيئة الفرعية بشأن التوجو  - 22

ويتطلب أيضاً اتباع نهج . من االتفاقية 18بالسياسات وتضافر الجهود في مجال التعاون التقني والعلمي وفقاً للمادة 
وضبطها ضبطاً الصكوك السياساتية ولتعديل أكثر شموالً لرصد التنوع البيولوجي باعتباره أساساً لإلدارة التكيفية 

ع البيولوجي في تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة، وتطوير وتقاسم التكنولوجيات دقيقاً بغية تحسين نتائج التنو
  .والمنهجيات التي تُمكّن البلدان من سد هذه الفجوات بشكل تدريجي

تمتلك الهيئة الفرعية الخبرة فيما يتعلق بتقديم المشورة التقنية والتوجيهات الالزمة لتمكين البلدان من و  - 23
وقد اشتركت الهيئة الفرعية على مر السنين في إجراء التقييمات العلمية وفي إعداد أدوات . التحدياتمواجهة هذه 

وقد تزايد . دعم بناء القدراتالقواعد التقنية من أجل الدعم السياساتي، ومجموعات األدوات، وقواعد البيانات و
ة مع تركيز عدد كبير منها على تنفيذ برنامج بشكل ملحوظ عدد حلقات العمل المتعلقة بالقضايا العلمية والتقني

وقد شرعت األمانة أيضاً في وضع عدد من اآلليات والشراكات والترتيبات . العمل بشأن المناطق المحمية
وتتضمن . أنشطة تتعلق ببناء القدرات في إطار دعم االتفاقيةالتعاونية التي تقدم من خاللها المؤسسات المختصة 

الشراكة التعاونية المعنية بالغابات، واتحاد الشركاء العلميين، وأصدقاء برنامج العمل  منهاجهات  هذه األنشطة
والفريق المعني بمراقبة األرض والتابع لشبكة بشأن المناطق المحمية، وشراكة مؤشرات التنوع البيولوجي، 

التابعة للمبادرة العالمية للتصنيف، مراقبة التنوع البيولوجي، والشراكة العالمية لحفظ النباتات، وآلية التنسيق 
  .مختلفة اتصالوأفرقة 

السياسات والتدابير الفردية سواء على المستوى العالمي مع ذلك، فقد كان من الصعب تقييم فعالية و  - 24
أو المستوى الوطني فيما يتعلق بنتائجها في مجال التنوع ) كمقررات مؤتمر األطراف على سبيل المثال(

أداء الوظيفة المنصوص عليها من ثم، فإنه من الضروري أن تصبح الهيئة الفرعية أكثر قدرة على و. البيولوجي
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، أي إعداد التقييمات العلمية والتقنية آلثار أنواع التدابير المتخذة وفقاً ألحكام 25من الفقرة ) ب( 2في الفقرة 
   .االتفاقية

جة إلى الدعم العلمي والتقني في تنفيذ الخطة تلفت األطراف بصورة متزايدة االنتباه إلى الحاو  - 25
وطلبت عدة مقررات تنظيم حلقات عمل إقليمية بشأن القضايا . 2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

في إطار حلقات العمل المتعلقة باستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ، وينبغي عقدها حيثما أمكن العلمية والتقنية
    .يللتنوع البيولوج

اهتمامها بشكل متزايد على تقديم الدعم  أن تركزمن ثم، فمن الواضح أن الهيئة الفرعية تحتاج إلى و  - 26
بما  2020- 2011العلمي والتقني من أجل تنفيذ أحكام االتفاقية، بما في ذلك الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

بشكل فعال، فإنه من الضروري أن تكرس  ه الخطوةهذ وحتى يتسنى تنفيذ. من االتفاقية 18يتمشى مع المادة 
   .أعاله 20في الفقرة  مدرجةالوقت لألنشطة الالهيئة الفرعية 

النظام لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات اوإن إنشاء   - 27
هجها ل االعتماد على خبراتها وأدواتها ونُيتيح للهيئة الفرعية فرصة ألداء هذه المهام من خال اإليكولوجي

وينظر القسم التالي في الفرص . الخاصة، مع االعتماد أيضاً على النواتج المتوخاة من المنبر الحكومي الدولي
قد تتوفر لدى الهيئة الفرعية مقارنة بالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع  والتوقعات التي

  . النظام اإليكولوجيوخدمات البيولوجي 
   آثار إنشاء المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي    -ثالثاً 

  على عمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  ام اإليكولوجيوخدمات النظ       
         وصلتها بالهيئة الفرعية وظائف المنبر: والتكنولوجية       

للمنبر  تي حددتتتناول الفقرات التالية الصالت التي تربط بين وظائف الهيئة الفرعية والوظائف ال  - 28
مؤتمر من خالل نتائج  النظام اإليكولوجيالدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  الحكومي

ناصر الممكنة لبرنامج عمل المنبر والتي وردت بمزيد من التفصيل في المذكرة المتعلقة بالع 8بوسان
)UNEP/IPBES.MI/2/2(ت للدورة الثانية لالجتماع العام لهذا المنبريجري استعراضفي حين و 9.، والتي ُأعد 
نبغي اإلشارة إلى أنه من المتوخى أن تنفذ على نحو ترعية بشكل فردي، الف وآثارها علىربعة األوظائف ال

  .متكامل
  التقييمات

النظام الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  المنبر الحكوميأن يضطلع يتوقع   - 29
التنوع البيولوجي ب للمعارف المتعلقةمنتظمة وفي الوقت المناسب إجراء تقييمات ) 1: (بما يلي اإليكولوجي

عالمية وإقليمية  شاملة تقييمات تضمن، والتي ينبغي أن توأوجه الترابط فيما بينهاوخدمات النظام اإليكولوجي 
إجراء تقييمات مواضيعية بما فيها تقييمات المواضيع ) 2( ؛على مستويات مناسبة ، حسب االقتصاء،ودون إقليمية

                                                        
ألصحاب المصلحة المتعددين المخصص لمنبر حكومي دولي للعلوم والسياسات  الثاالجتماع الحكومي الدولي الث تقريريتاح    8

  :على الموقع التالي في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي
http://www.ipbes.net/images/stories/documents/K1061514%20%20IPBES-3-3%20-%20REPORT.doc. 

9 http://www.ipbes.net/downloads/doc_download/596-work-programme-edoc-advanced.html. 

http://www.ipbes.net/images/stories/documents/K1061514%20%20IPBES-3-3%20-%20REPORT.doc
http://www.ipbes.net/downloads/doc_download/596-work-programme-edoc-advanced.html
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لتقييمات ذات الصلة، وتحديد الحاجة إلى ل فهرسالحفاظ على وينبغي للمنبر أيضاً . الجديدة التي يحددها العلم
دون اإلقليمية والوطنية، حسب  للتقييماتالدعم  حفزعلى  المساعدةو ،ودون إقليميةإجراء تقييمات إقليمية 

    .االقتضاء
احتياجات من المتوقع أن تُجرى تقييمات شاملة على مدى عدة سنوات وأن تُبرمج بطريقة تتيح لها تلبية و  - 30

عية تقييمات تتطلب استجابات عاجلة وقد تتضمن التقييمات المواضي. المستخدمين، بما في ذلك مستخدمي االتفاقية
وقد تُجرى بعد ذلك بسرعة أكبر مع الحفاط على الخصائص األساسية المتمثلة في المصداقية العلمية واالستقالل 

    .  واستعراض األقران وتحديد حاالت عدم التيقن
لمنبر ار الممكنة لبرنامج عمل تُبرز المذكرة التي قدمتها أمانة برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن العناصو  - 31

 النظام اإليكولوجيالدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  الحكومي
)UNEP/IPBES.MI/2/2( ت للدورة الثانية لالجتماع العام للمنبر أنه يمكن للتقييمات أن تجمع بين كلوالتي ُأعد ،

وتؤدي إلى تحسين  تستند إلى البيانات والمعلومات والمعارف المتاحةوهي . وظائف المنبر األربع بطريقة متكاملة
جزءاً وقد شكل بناء القدرات . توليد المعارف في المستقبلاحتياجات ، والموجودة في هذه المعارففهم الثغرات 

 الزمة ا أدواتذاته في حدهاماً من معظم عمليات التقييم الدولية التي أجريت في الماضي القريب، وتعد التقييمات 
دوات األو الخيارات السياساتيةلدعم صياغة السياسات وتنفيذها، ويمكن أن تكون وسيلة مفيدة لتحديد وتقييم 

  .ذات الصلة بالسياسات والمنهجيات
توجيهات فيما يتعلق بالمنهجيات الالزمة إلجراء تقييم  6/5قدمت الهيئة الفرعية نفسها في التوصية و  - 32

بشأن إجراءات البدء في إجراء تقييمات  10ة توصيات اجتماع تبادل األفكار الذي عقد في أوسلوعلمي، مع مراعا
وشددت الهيئة . وأورد المعايير والنهج التي يتعين النظر فيها ،علمية وإعدادها وتنفيذها واستخدامها واإلبالغ عنها

وتحسين المؤسسات وتعزيز التعاون العلمي  الفرعية أيضاً على األهمية التي تكتسيها المساهمة في بناء القدرات
  .والتثقيف والتوعية العامة

في إجراء  ةالمحرز، الخبرات 8/10الموحدة للهيئة الفرعية، والواردة في المقرر  تشغيلتعكس طريقة الو  - 33
بما في  ،رعيةا الهيئة الفشرعت فيهإضافية بشأن التقييمات العلمية والتقنية التي  توتقدم توجيهاهذه التقييمات، 

  .العملية المتعلقة بإجرائهاذلك 
ستعراضات الزمني لال لجدولل وفقاً اضطلعت الهيئة الفرعية، إضافة إلى هذه التقييمات التجريبية،و  - 34

التي وضعت  التنوع البيولوجي والتهديدات التي يتعرض لها في المناطق األحيائية حالة واتجاهاتبتقييم المتعمقة، 
نشرة التوقعات العالمية للتنوع  إعداد طبعات على وأشرفت الهيئة الفرعية أيضاً. مج عمل مواضيعيةبرا من أجلها

  .وغيرها تقييم النظم اإليكولوجية في األلفية، واستعرضت نتائج البيولوجي
حتياجات والنتائج اال كالّ من أخذ في االعتباريأن  بشأن التقييمات يمكن للمنبر أثناء وضعه لبرنامج عملهو  - 35

فمن الضروري أن يكون ، ولالضطالع بذلك. حسب االقتضاء يستند إليها،أن و عمل الهيئة الفرعية فيذات الصلة 
 للتنوع، وال سيما في سياق التنفيذ الوطني للخطة االستراتيجية من التقييمات األطرافمدركاً الحتياجات  المنبر

                                                        
انظر مذكرة األمين التنفيذي التي ُأعدت لالجتماع السادس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بشأن    10

  :وهي متاحة على الموقع التالي. )UNEP/CBD/SBSTTA/6/9/Add.1( اسات الرائدةوضع المنهجيات وتحديد الدر: التقييمات العلمية
http://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-06/official/sbstta-06-09-add1-en.pdf 

http://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-06/official/sbstta-06-09-add1-en.pdf
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 علىمساعدة األطراف في وقت مبكر ألساليب ونُهج تقييم متسقة إلى  ويمكن أن يؤدي وضع المنبر. البيولوجي
اإلقليمية ودون والتقييمات وطنية التقييمات بين ال، ومناسباً حيثما كان ذلك ممكناً، والربط إجراء هذه التقييمات

التقييم  اليب ونُهجأسفي استعراض  أن تؤدي دوراًلهيئة الفرعية يمكن لو ،المنبر يجريهاالتي  المقررة اإلقليمية
  .هاوتعزيز

  :ترد الهيئة الفرعية بشكل مختلف على شتى أنواع التقييماتو  - 36
على  مبرمجةالشاملة إلى التقييمات الإضافية ومدخالت توجيهات  أن تقدمللهيئة الفرعية  يمكن    ) أ(

مات، بما في ذلك في سياق النتائج المستخلصة من هذه التقييأن تستعرض ، ودون العالميو الصعيدين العالمي
ومن أجل . 2020- 2011مساهمتها في تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

جداول أعمال االجتماعات المقبلة للهيئة الفرعية إلى تخصيص  ستحتاجفي الوقت المناسب، ف االضطالع بذلك
  ؛   وقت لهذا الغرض

قترح تأن لهيئة الفرعية ليمكن و ،أقصر زمنية فترةفي معظمها مواضيعية يمات الللتقي تتاح  )ب(
المتعلق  لإلجراء وفقاً وضعت اقتراح القضايا الجديدة والناشئة التي ضمن مواضيع لهذه التقييمات، بما في ذلك

المرفق  االعتبارات اإلضافية المدرجة في ومراعاة، 9/29المقرر  التي كرست من خاللهذه القضايا  بتحديد
  .األول أدناه

  توليد المعارف
الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  من المتوقع أن يضطلع المنبر الحكومي  - 37

السياسات على مستويات مناسبة ومنح  صانعوبتحديد المعلومات العلمية األساسية التي يحتاجها  النظام اإليكولوجي
ت، وحفز الجهود الكفيلة بتوليد المعارف من خالل الدخول في حوار مع المنظمات العلمية األولوية لهذه المعلوما

التقييمات التي يجريها المنبر لحالة المعارف  تتيح ومن المتوقع أن. وصانعي السياسات ومنظمات التمويل الرئيسية
لمجاالت التي تتطلب بحوثاً وتشير إلى ا ،معلومات عن المجموعة الكاملة من االحتياجات في مجال المعارف

هذا بإجراء هذه البحوث أو  بنفسهجديدة أو برامج رصد أو معارف أخرى، على الرغم من أن المنبر لن يضطلع 
  .الرصد

 المحددةبعض االحتياجات لتلبية  أساسياً شرطاً سيكونفي الوقت نفسه أن بناء القدرات  م بهمن المسلّو  - 38
  .من مصادر متعددة ومتنوعة المتأتية ، وكذلك إلدماج المعارفارفالمعتوليد بفيما يتعلق  كاف بشكل

. أداء وظيفة توليد المعارف التي يضطلع بها المنبريمكن أن تستفيد الهيئة الفرعية استفادة كبيرة من و  - 39
نفيذ وعلى النحو المشار إليه أعاله، فقد خلص الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض ت

االتفاقية إلى أن الهيئة الفرعية لم تضطلع بدور نشط في تحديد البحوث الرئيسية التي يتعين إجراؤها من أجل تنفيذ 
 على حد سواء وتتيح الخطة االستراتيجية فرصة جديدة وتطرح. 2010- 2002الخطة االستراتيجية لالتفاقية 

ة تشاورية مستفيضة وشاملة وجرى االعتراف بها حيث أنها قد وضعت من خالل عمليتحديات في هذا الصدد 
متكاملة  نظرةيتطلب  أن تنفيذ هذه الخطة في المفروض التحديويتمثل  .كإطار لمجتمع التنوع البيولوجي برمته

   .من المعارفمن تخصصات متعددة وأشكال مختلفة  المتأتية والمعلومات والمعارف للبياناتوشاملة 
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أحد  ت نتيجةوعلى سبيل المثال، فقد خلص. عية في السابق على العلوم الطبيعيةقد ركزت الهيئة الفرو  - 40
األنواع  تأثيرات، والتي ركزت على 6/5التقييمات التجريبية التي شرعت فيها الهيئة الفرعية من خالل التوصية 

واألنواع وإلى أن اآلثار  أن التقييم كان كافياً فيما يتعلق باآلثار المترتبة على الموائلالغريبة الغازية، إلى 
من ) ج(10و) ي(8ففي حين تركز المادتان وعالوة على ذلك، . وافاالقتصادية لم تقيم بشكل - االجتماعية
فإن متابعتهما تجري تحت رعاية الفريق العامل المعني على المعارف التقليدية واالستخدام المألوف، االتفاقية 
ولم تكلف الهيئة الفرعية نفسها بالسعي إلى دمج النتائج واالستنتاجات واألحكام المتصلة بها، ) ي(8بالمادة 

   . المستخلصة من نظم المعارف المختلفة
في المعاراف تحديد الفجوات  تتمثل فيلهيئة الفرعية التي تضطلع بها االرئيسية من ثم فإن إحدى المهام و  - 41

للتنوع  ا من أجل التنفيذ الناجح للخطة االستراتيجيةساسهأالعمل على  تعيني حيث في مجال البحوثواالحتياجات 
 فيأن تشرع يمكن للهيئة الفرعية فإنه هذه المهمة، لالملحة  ضرورةبالنظر إلى الو. 2020-2011البيولوجي 
 بها سد هذه الثغرات بشكل كاف، مع يمكن  وتقرر بعد ذلك الكيفية التيالقائمة  للفجواتخبراء ال يجريه استعراض

النظام لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات ا حالة تشغيل  مراعاة
، وكذلك نواتجه الممكنة في وقت مبكر، ومالحظة أن إدماج النظم المختلفة للمعارف هو مبدأ رئيسي اإليكولوجي

    . على أساسهمتفق عليه ويجري تشغيل المنبر 
العلمية  والشبكات المؤسسات ات التي أقامتها االتفاقية معالشراكاالستعراض على  أن يعتمد هذاويمكن   - 42

للتنوع البيولوجي  لواليات المنصوص عليها في االتفاقية وتبنت الخطة االستراتيجيةلاستجابت التي والتقنية 
  :منها ما يليوتتضمن األمثلة جهات . 2010- 2002

بالتعاون مع وقد أشرف، ، )DIVERSITAS(التنوع البيولوجي البرنامج الدولي للبحوث في مجال   )أ(
، على وضع سيناريوهات )UNEP-WCMC(المركز العالمي لرصد حفظ البيئة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

 2020-2011للطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، ووضع خطته االستراتيجية للعقد 
  ؛2020-2011اً للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي استناد

شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي، وأنشئت من أجل دعم تقييم الخطة االستراتيجية لالتفاقية   )ب(
في مساعدة األطراف ، وهي تشترك في الوقت الحالي بنشاط 2010وهدف التنوع البيولوجي لعام  2010- 2002

تقييم التقدم  الرامية إلىبرامج الرصد  صقلأو  وضعوطنية ودعم الهداف األ ديدتحعلى وضع األساس العلمي ل
    ف؛المحرز نحو تحقيق هذه األهدا

على دعوة  بناء الفريق المعني بمراقبة األرض والتابع لشبكة مراقبة التنوع البيولوجي، وقد أعد،    ) ج(
، وهو أيشي للتنوع البيولوجيألهداف نظم المراقبة  لمدى كفاية من الهيئة الفرعية ومؤتمر األطراف، تقييماً

  لتنوع البيولوجي؛لالمتغيرات األساسية يواصل تطوير عمله بشأن 
من جهات منها منظمة  المؤلفة هذه الشراكة تعملأصدقاء برنامج العمل بشأن المناطق المحمية،   )د(

، وجمعية حفظ المنظمة الدولية لحياة الطيور، ووالصندوق العالمي للطبيعة، ومنظمة الحفظ الدوليةحفظ الطبيعة، 
البحرية التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد  بالمناطق المحميةالمعنية  اللجنة العالميةالحياة البرية، و

 لفجواتإجراء تقييمات أساسية لتنفيذ برنامج العمل، مثل تحليل ا علىمساعدة البلدان  على مواصلة، الطبيعية
  . وإدارة شؤون المناطق المحميةوفعالية اإلدارة، ووضع خطط التمويل المستدام،  ،يكولوجيةاال
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، ومع االضطالع بأدنى حد المنبراحتياجات  بشكل عادلالمنظمات والشبكات من المتوقع أن تلبي هذه و  - 43
بغض النظر عن الجهة ، سواءعلى حد  والمنبر أن تخدم الهيئة الفرعيةمن التنسيق، يمكن للمنتجات التي تطورها 

حسب  ،مذكرة تعاونوضع هذا التنسيق من خالل رسمي على الطابع الإضفاء  ويمكن أيضاً .شرعت فيهاالتي 
المنتجات المطلوبة، مع  بإنجازتوافر المشورة في الوقت المناسب والقدرة على التنبؤ  يسري وهو ما قداالقتضاء، 

  .تفادي االزدواجية في الجهود
  ومنهجيات دعم السياساتأدوات 

الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  المنبر الحكوميأن يدعم من المتوقع   - 44
، مثل بالسياساتذات الصلة  دوات والمنهجياتاألتحديد  من خاللصياغة السياسات وتنفيذها  النظام اإليكولوجي

وحفز تعزيز دوات والمنهجيات، ولوصول إلى تلك األا ات منالقرار صانعيتلك التي تنشأ عن التقييمات، لتمكين 
المبين في على النحو ات، دعم السياسومنهجيات  مجموعة أدواتوتتضمن  .عند الضرورة مواصلة تطويرها

 وليالحكومي الد عمل المنبراألمم المتحدة للبيئة بشأن العناصر الممكنة لبرنامج  برنامج أمانةالمذكرة التي أعدتها 
  :ما يلي )UNEP/IPBES.MI/2/2( النظام اإليكولوجيللعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 

المستخلصة منها، بما في ذلك أدوات رسم الخرائط  يةالتفسيرالمواد ، وبالغات، والالتقييمات    ) أ(
  والمؤشرات والمقاييس؛

  ألخرى، بما في ذلك آليات اإلنذار المبكر؛التنبؤ ا تقنياتسيناريوهات والنماذج وال  )ب(  
  تعويض؛الأطر و، بما في ذلك تقنيات التقييم والمقايضاتالمخاطر، والتكاليف والفوائد، تحليالت   )ج(  
والمعارف  ات والمعلومات والدروس المستفادةاألدوات التي تزيد من فرص الحصول على البيان  )د(  
  مجدية؛ وتوفيرها بطرقاألخرى، 
  .األخرى أدوات التحليل والتفسير  )ه(  

وقد . ترسانة من األدوات والمنهجيات في هذا الصددوضعت خبرة كبيرة و اكتسبت الهيئة الفرعيةوقد   - 45
مؤتمر األطراف إلى  المشورة ذات الصلة بالسياساتوتقديم  األدلة العلمية استعراض - وظيفتها األساسية أنجزت 

لقطاعات  مجموعة من القضايا الشاملة ووضع توجيهات بشأن لعمل،ا من خالل وضع واستعراض برامج -
أمثلة األدوات التي وضعتها وتتضمن  .واستعراضها وتجميعها تنفيذ االتفاقيةباألدوات ذات الصلة وإعداد  متعددة،

تبادل وأدوات  ،والسيناريوهات، وتقنيات التقييم ،والنماذج ،الهيئة الفرعية أدوات رسم الخرائط، والمؤشرات
ت تدريبية، ومجموعاوكتيبات، ودورات  كتيبات إرشادية، وقد وضعت الهيئة الفرعية أيضاً. البيانات وغيرها

   .مختلفة ومواضيعاألدوات مجموعات و ت اإلفرادية،دراسات الحاالقواعد بيانات أفضل الممارسات، و
الذي لعمل في امدخالت ك تُستخدم هذه المواد واألساليب واألدوات على نطاق واسع، ويمكن أنتتاح و  - 46

، باإلضافة إلى دعم وظيفة بناء  وصقلها دعم السياساتومنهجيات أدوات  وضعفي مواصلة  يضطلع به المنبر
 منبر بشأنالمزيد من التوجيهات إلى ال للهيئة الفرعية أن تقدمويمكن  .المنبر التي يضطلع بها هذا قدراتال

مجموعة األدوات ل استعراض دقيق إجراء وهذا يتطلب. قائمةاألدوات ال هاالفجوات والقيود التي تنطوي علي
المستدام والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن  هاستخداملتنوع البيولوجي واحفظ والمنهجيات ذات الصلة ب

  .ها على نطاق أوسعقوتطبي هاتواجه استخدام يمكن أن للعقبات التي إجراء تقييماستخدام الموارد الجينية، وكذلك 
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  بناء القدرات
الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  المنبر الحكومي يمنح من المتوقع أن  - 47

لعلوم والسياسات اتحسين واجهة من أجل بناء القدرات  في مجال الرئيسية الحتياجاتلاألولوية  النظام اإليكولوجي
ويدعو إلى تقديم الدعم المالي وغيره من أنواع الدعم إلى االحتياجات ذات  ن ثم يقدموم، على المستويات المناسبة

المحتملة، و التمويل التقليديةمصادر  تتاح لهمنتدى  قامةإمن خالل  أنشطتهبمباشرة ال األولوية األعلى وذات الصلة
  .التي يقررها مجلس إدارتهولويات لأل وفقاً جميع الجوانب ذات الصلة من عمله وإدماج بناء القدرات في

، المنبربرنامج عمل في  متأصل وشامل لقطاعات متعددة على أنها مكونبناء القدرات وينظر الى وظيفة   - 48
  .هاوتنفيذ صياغة السياسات تعزيزو وتوليد المعارفالتقييم دعم  من شأنه

البحوث تحسين مستوى ت ومن خالل عملياتها وممارساتها في بناء القدراوتساهم الهيئة الفرعية   - 49
 ارف،والمعلومات والمع ،على البيانات الحصولإمكانية مؤسسات والتعاون العلمي، ووالتدريب، وتعزيز ال

  .من االتفاقية 18و 17و 13و 11و) ي(8 وادللم وفقاً المعارف التقليديةوالتثقيف والتوعية العامة، واحترام 
ضع السياسات إلى مرحلة التنفيذ حدوث زيادة كبيرة في حجم انتقال االتفاقية من مرحلة و واكبقد و  - 50

الشركاء  الدعم التي يضطلع بها في أنواع أنشطة األمر هذا ينعكسو .الجهود المبذولة بشأن بناء القدرات
 اتلحلقمتزايد العدد الفي  أيضاً يتضحو. البيئة العالمية التفاقية، بما في ذلك الوكاالت المنفذة لمرفقلن والرئيسي

التنوع البيولوجي لمساعدة األطراف وأصحاب ب أمانة االتفاقية المتعلقةالعمل والدورات التدريبية التي تنظمها 
  .2020- 2011 المصلحة اآلخرين في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي

خرى فعالة األ وظائف المنبر ا فيواندماجهويمكن أن تكون وظيفة بناء القدرات التي يضطلع بها المنبر   - 51
 في إطار سياساتيةأدوات  تطبيقوضع و، وإجراء تقييمات وفي مجال المعارفحتياجات االخاص في تحديد  وجهب

  .على مستويات مختلفة 2020-2011 البيولوجي للتنوعالخطة االستراتيجية  تنفيذ
للعلوم والسياسات في مجال التنوع  الدولي المنبر الحكوميبشأن  تقرير اجتماع الخبراء الدولي الحظو  - 52

إلى  25في الفترة من  النرويجب عقد في تروندهايم وبناء القدرات، والذي النظام اإليكولوجيالبيولوجي وخدمات 
أكثر  المعلومات العلمية دوراً تؤديلضمان أن  اًضروري عنصراً يعدأن بناء القدرات  201111أيار /مايو 27

 اتتنفيذ السياسوتقييمات الإجراء كل من ل الالزمة تأمين القدراتع القرار، مما يساعد على أهمية في عملية صن
مما يضمن ، إلتاحة ربط العلوم بالسياساتإلى بناء القدرات  وتدعو الحاجة. إلى نتائج هذه التقييمات المستندة
   .تهم على اتخاذ قرارات واعيةمعلومات واألدوات المتاحة لمساعدال صانعي القرارات على عدد أكبر من حصول

ديد العملية الجارية في الع بحيث تستند إلى دون العالمية هتقييمات أن يخطط في هذا السياق، يمكن للمنبرو  - 53
من أجل  قدراتالوالمساهمة في بناء  ،الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل تحديث االستراتيجياتلمن البلدان 

   .ودعم تنفيذها إتاحةإتمام عمليات التخطيط و
لتعاون التقني والعلمي في مجال مسؤوليات وتوقعات البلدان فيما يتعلق با من االتفاقية 18المادة تحدد و  - 54

فيما بين بلدان الجنوب وبين الشمال  التعاون ، وهناك أمثلة جيدة علىواستخدامه المستدام لتنوع البيولوجياحفظ 

                                                        
 .www.dirnat.no/content/500042028/Meeting-reportیتاح التقریر على الموقع    11

http://www.dirnat.no/content/500042028/Meeting-report
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رصد على النحو المنصوص عليه في التحديد وبال فيما يتعلقمات األطراف لدعم التزا على حد سواء والجنوب
  .7المادة 

وتعزيز التعاون  لتشجيع الالزمة مكاناتااليمتلك من أجل أن يؤدي المنبر وظائفه بطريقة متكاملة، فهو و  - 55
تعزيز  من ثمجي والتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي على نحو منه اتدعم تقييملالتقني والعلمي 

  .وتقديم تقارير بشأنه هورصد على تقييم، التنوع البيولوجي ،قدرات البلدان، وال سيما في البلدان النامية
  استنتاجات    - اً رابع

  لتعاونإطار ا
عملية تشاور شاملة  المستخلصة من نتيجةال 2020-2011 الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي مثلت  - 56

 تمثل إطاراً فإن هذه الخطةأللفية، في ا ةاهيمي لتقييم النظم اإليكولوجياإلطار المف تنادها أيضاً إلىوباس. وجامعة
مشاركة جميع أصحاب ها تنفيذويتطلب . االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي له صلة بجميع ومرناً مفيداً

مع مبادئ نهج النظام  بما يتمشىجتمع، المصلحة، وإدراج اعتبارات التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الم
  .اإليكولوجي باعتباره اإلطار األولي للعمل بموجب االتفاقية

لتنوع ل أيشي تحقيق أهدافبالعلمية ذات الصلة  لمعارفتقديم تقييمات لبالبلدان  للمنبر أن يساعديمكن و  - 57
إطار مفاهيمي مشترك بشأن  ع وضعفإنه يتوق، سقبذلك على نحو فعال ومت ومن أجل االضطالع. البيولوجي

المذكرة المتعلقة رى وت .لمقاييس والمواضيعله التقييمات في مختلف المناطق، والعمليات والمنهجيات الالزمة لهذ
الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  الحكومي بالعناصر الممكنة لبرنامج عمل المنبر

 أن هذا، والتي جرى إعدادها للدورة الثانية من االجتماع العام للمنبر، )UNEP/IPBES.MI/2/2( النظام اإليكولوجي
المستقاة  االستفادة من الدروس وأنه يمكن له ، التي يضطلع بها المنبر في وقت مبكراألنشطة  يكون أحدقد  العمل

  .أللفيةفي ا ةم اإليكولوجييم النظيفي إطار تق الذي أجري التقييم العالمي ودون العالمي من مصادر عديدة منها
  من االتفاقية 7تعزيز تنفيذ المادة 

المتصلة  مراقبةبيانات ال جمع ذات الصلة التي تدعم والشبكات تفاقية شراكات مستمرة مع الهيئاتاال قيمت  - 58
مؤشرات للكشف ال، واستخدامها في وتدعم إمكانية الوصول إليها بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

مكونات التنوع تعزيز الرصد المنتظم ل وكذلكفي الصفات المتعلقة بالتنوع البيولوجي،  الحاصلة تغيراتالعن 
إعداد تقييمات التنوع البيولوجي  المبذولة سبلوالمعلومات المستمدة من هذه الجهود  ارفالمعوتيسر  .البيولوجي

وإيجاد  الدقة مستوى تحسين إلىة ونوعية البيانات والمعلومات زيادة كميتؤدي و ،وخدمات النظام اإليكولوجي
  .تؤثر على التقييماتالمنتجات التي يمكن أن  فيالثقة  ورفع مستويات الحلول المكانية والزمانية للمنتجات

النظام الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  المنبر الحكومي يمكن أن يكونو  - 59
 فيما يتعلق بما في ذلك، ومبرراً له لمراقبة التنوع البيولوجي متسق ومتكامل نظاموضع إلى  دافعاً يكولوجياإل

التفاقية في اخبرة  يستند إلىأن  له والنماذج، ويمكن ،، وأدوات رسم الخرائطقياساتوال ،تطوير المؤشرات زيادةب
ية بشأن االتفاق التي تبذلها جهودالبين  ثر انتظاماًأكروابط  وجودتوقع  على المدى الطويلويمكن  .هذا الصدد

  .على حد سواء العالمي ودون العالمي ينواإلبالغ على الصعيد والرصد مؤشرات التنوع البيولوجي
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وطنية وإقليمية ودون عالمية متكاملة  تقييمات "تقديم  في مجالتفاقية للمنبر أيضاً أن يساعد االيمكن و  - 60
 خبراتاألطر وال تستند إلى، سيناريوهات االستجابة التي حيثما كان ذلك مناسباًوبما في ذلك،  ،للنظم اإليكولوجية

على النحو المطلوب في " النظم اإليكولوجية في األلفيةتقييم بتقييمات التنوع البيولوجي ذات الصلة، مثل  المتعلقة
  .9/15 من المقرر 1الفقرة 

الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  الحكومي المنبرمع  تعاملالخيارات المتعلقة بال
   م اإليكولوجياالنظ
 من خاللتقييم، بما في ذلك الالتعامل مع التقييمات أو هيئات  في اً سابقاًتاريخ تمتلك الهيئة الفرعية  - 61

 .في التقييمات لتي تتعين معالجتهاالقضايا االتوجيهات بشأن  ها، وتقديمواستعراض التقييمات إجراءالمشاركة في 
عمل تقييمات على هذه ال آثار إحالةو اتالنظر في نتائج التقييم مجال خبرة فيال الهيئة الفرعية أيضاًوتمتلك 
  .مؤتمر األطراف إلىاالتفاقية 

اخل التد فاديعلى ت والمنبرالروابط الوثيقة واالتصاالت المستمرة بين الهيئة الفرعية سوف تساعد و  - 62
وينبغي أن ينظر . العالقة هذهوالدعم المتبادل  التآزرروح أن توجه وينبغي . في الجهود بين الهيئتينواالزدواجية 

الهيئتين  يمكن لكل هيئة من في اتجاهين حيث يصب على أنه تيار ى التعاون القائم بين الهيئة الفرعية والمنبرإل
 ،الداخلينظامه تقرر و الهيئات في إطار المنبروظائف وهياكل  رتتقر وحالما. عمل الهيئة األخرىمن  االستفادة

 االتفاقية في إطارفي إضفاء الطابع الرسمي على العالقة بين الهيئات المنشأة  النظرلمؤتمر األطراف فإنه يمكن 
  .من خالل وضع مذكرة تعاون على سبيل المثالمع المنبر، 

شفافية ل الترتيبات المؤسسية ذات الصلة ومن خالو. عضها بعضاًب وظائف الهيئة الفرعية والمنبر دعمتو  - 63
وبين الهيئتين،  هاتين من التآزر بين ممكن التداخل وتحقيق أقصى قدر فاديمن الصعب ت فلن يكون ،العمليات

ستكون  هذا الترتيب التعاونيناجمة عن على وجه الخصوص أن الفوائد الومن الواضح . عملياتهما ونواتجهما
  .دلةمتبا
من السابق  كان، االجتماع العام للمنبر الدورة الثانية منانعقاد قبل  أيفي وقت إعداد هذه المذكرة، و  - 64

بين الهيئة الفرعية والهيئات األخرى في االتفاقية  وضعها فاصيل الترتيبات المؤسسية الممكنألوانه النظر في ت
حتى يتسنى  النظام اإليكولوجيالتنوع البيولوجي وخدمات للعلوم والسياسات في مجال  المنبر الحكومي الدوليو

 وبناء على النتائج .الهيئات التي يتعين إنشاؤها في إطار المنبر باإلضافة إلى نظامه الداخليوظائف وهياكل  تحديد
 اجتماعهفي ا قضايامناقشة هذه ال يتيح لهافي وضع  قد تكونلهيئة الفرعية ا فإنهذا االجتماع، يسفر عنها سالتي 

 بين الهيئتين تصالالتفاعل واال أن يكون ضمانفي سبل  النظرمن المستحسن  ومن ثم فسيكون. السادس عشر
طرائق ال لو أنسيكون من المفيد وفي هذا الصدد،  .في الوقت المناسب تقديم كال الهيئتين للنتائج عامالً يدعم

  .االتفاقية في الوقت المناسب وبطريقة يمكن التنبؤ بها من الرد على الطلبات المقدمة ستتيح له المعتمدة للمنبر
التوجيهات التي  على ضرورة أن يتبع المنبر الحكومي الدولي 10/11وشدد مؤتمر األطراف في المقرر   - 65

احتياجات االتفاقية، وبالتالي تعزيز  منها جملة أمور وأن يستجيب إلىقدمتها الحكومات في نتائج اجتماع بوسان 
  .واليتها أداءالفرعية في  الهيئة
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الدولي للعلوم والسياسات في  الحكومي تنظر المذكرة المتعلقة بالعناصر الممكنة لبرنامج عمل المنبرو  - 66
عدد من الشراكات  إقامةإمكانية في  )UNEP/IPBES.MI/2/2( النظام اإليكولوجيمجال التنوع البيولوجي وخدمات 

مع هيئاتها و، البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي اتفاقتراتيجية، بما في ذلك مع االتاالس
المرفق األول أدناه ويورد  12.امجلزيادة الكفاءة وتبسيط تنفيذ البر ،على وجه التحديد االستشارية العلمية

للعلوم والسياسات في الدولي  الحكومي تفاعل فعال مع المنبرفي تطوير  تنبغي مراعاتهااالعتبارات الرئيسية التي 
  .النظام اإليكولوجيمجال التنوع البيولوجي وخدمات 

                                                        
الكاملة للوثائق التي سيجري النظر فيها في الدورة الثانية لالجتماع العام الرامي إلى تشغيل  يمكن الحصول على المجموعة   12

  :على الموقع التالي) 2012نيسان /أبريل 21- 16مدينة بنما، (المنبر الحكومي الدولي 
 www.ipbes.net/plenary-sessions/second-session-of-plenary.html. 

http://www.ipbes.net/plenary-sessions/second-session-of-plenary.html
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  المرفق األول
  االعتبارات الرئيسية للشراكة االستراتيجية بين الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  م اإليكولوجياالدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظ الحكومي المنبرو
الدولي  الحكومي المنبرينبغي للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تضع طلبات توجه إلى 

من أجل أداء واليتها وإنجاز المهام  النظام اإليكولوجيللعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 
الموحدة الواردة في المرفق الثالث من المقرر  تشغيلتفاقية وطريقة المن اال 25الموكلة إليها من خالل المادة 

بشأن القضايا ذات الصلة التي تتطلب مشورة  المنبرمباشرة إلى بصورة طلبات الأن تقدم وينبغي لها  .8/10
ة للهيئة الوالية الحاليتندرج في إطار كانت هذه الطلبات ذات طابع علمي وتقني وفي حالة ما إذا علمية مستقلة 

   :االعتبارات التالية مراعاةوينبغي للهيئة الفرعية . الفرعية
ينبغي أن تركز األنشطة على الجوانب العلمية والتقنية في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   )أ(

  ؛)10/9المقرر (برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف للفترة و )، المرفق10/2 قررالم( 2020- 2011
ينبغي أن تلبي النواتج التي يعدها المنبر احتياجات الحكومات من المعلومات وتدعمها في تنفيذ   )ب(  

  ؛2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
ينبغي أن تُنفذ األنشطة بطريقة تمكّن الهيئة الفرعية من تقديم المشورة إلى مؤتمر األطراف في   )ج(  

  ؛الوقت المناسب
ينبغي إيالء االهتمام الواجب لألنشطة التي تتيح التقييم العلمي والتقني آلثار أنواع التدابير   )د(  

  ؛)من االتفاقية 25من المادة ) ب( 2الفقرة (المتخذة وفقاً ألحكام االتفاقية 
  الجهود والتداخل مع األنشطة الجارية األخرى؛ يةينبغي أالّ تؤدي األنشطة إلى ازدواج  )ه(  
  نبغي منح األولوية لألنشطة التي تلبي احتياجات الزبائن المتعددين؛ي  )و(
على (الشركاء اآلخرين  طلباتتنسيق طلباتها مع  ، حيثما كان ذلك ممكناً،ينبغي للهيئة الفرعية  )ز(  

ؤساء واجتماعات ر، )BLG(البيولوجي المتعلقة بالتنوع لالتفاقيات سبيل المثال من خالل آليات مثل فريق االتصال 
  ؛)والشراكات األخرى لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيالهيئات االستشارية العلمية 

ومن ينبغي أن يكون عدد الطلبات المقدمة إلى المنبر محدوداً من أجل تجنب إثقال كاهل المنبر،   )ح(  
ى الطلبات وعن الطريقة المستخدمة المتوقع أن يبلغ المنبر الزبائن في الوقت المناسب عما إذا كان قد قرر الرد عل

  ؛في ذلك
أحد األنشطة التي على سبيل المثال ( ةممكنال ةبديلالهج لنُلاالعتبار الواجب  للمنبر أن يولينبغي ي  )ط(  

  ؛)وما إلى ذلك ،اجتماع الخبراءو؛ متعمقالستعراض واال ؛أو منظمة شريكة أو جهة استشارية ،األمانة تضطلع بها
ئة الفرعية أن تكون على وعي بالوقت الذي يحتاجه المنبر ألداء عمله والرد على ينبغي للهي  )ي(  
  الطلبات؛
ينبغي للهيئة الفرعية استعراض النتائج المستخلصة من األنشطة التي يضطلع بها المنبر في   )ك(  

  .أقرب فرصة ممكنة
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  المرفق الثاني
  13االضطالع بواليتها فيوالتكنولوجية تقييم فعالية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

وظيفة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
 )25المادة (والتقنية والتكنولوجية 

 القضايا العالقة والتحليل اإلجراءات المتخذة ألداء وظيفتها

حالة التنوع تقنية لتقييمات علمية وتقديم 
 ))أ( 2الفقرة (البيولوجي 

الهيئة الفرعية بعدد من  اضطلعت، 6/5، والتوصية 5/20ر لمقرمن ا 26للفقرة   استجابة •
االقتصادية والبيئية -اآلثار االجتماعيةوالتنوع البيولوجي للغابات؛  حالة( تجريبيةالتقييمات ال

ن الترابط بيوأوجه لجزر والمياه الداخلية ؛ لالنظم اإليكولوجية على لألنواع الغريبة الغازية 
وتطوير أساليب التقييم السريع للتنوع البيولوجي للنظم  ؛لمناخالتنوع البيولوجي وتغير ا

أساليب  أيضاً ووضعت). اإليكولوجية للمياه الداخلية والتنوع البيولوجي البحري والساحلي
 ).10/2التوصية (لتقييم العلمي لوطرائق 

) 10/3صية ، والتو7/6المقرر (استعرضت الهيئة الفرعية تقييم النظم اإليكولوجية في األلفية  •
تأثيرات نتائج تقييم النظم اإليكولوجية في األلفية على عمل االتفاقية في المستقبل واستعرضت 

 )11/4، والتوصية 8/9المقرر (

التي والتهديدات حالة واتجاهات التنوع البيولوجي تقارير عن  وضع الهيئة الفرعية هتأن •
 .ةالمتعمق لالستعراضاتول الزمني للجد لجميع برامج العمل المواضيعية وفقاً يتعرض لها

• لتقييم التقدم المحرز نحو على توصية من الهيئة الفرعية، اعتمد مؤتمر األطراف إطاراً بناء 
التنوع  حالة واتجاهات، بما في ذلك مجموعة من المؤشرات لقياس 2010هدف  تحقيق

، والتوصيتان 8/15 المقرر(، ودعم هذا اإلطار )7/30، والمقرر 9/13التوصية ( البيولوجي
 2020-2011، ووضع إطار مؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي )10/5و 10/4

 .)15/1التوصية (وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 

بعة األولى وافق االجتماع السابع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية على الط •
بشأن  للتنوع البيولوجي، واالجتماع المفتوح العضوية بين الدورات نشرة التوقعات العالميةمن 

للنظر في كرست الهيئة الفرعية وقتاً محدوداً  •
التقييمات التي وضعتها أفرقة الخبراء التقنيين 

 المخصصة واالتفاقيات والمؤسسات
ومن الضروري أن تمنح . والمنظمات الشريكة

الهيئة الفرعية األولوية لتحديد البحوث 
والتقييمات الضرورية لتيسير سبل تنفيذ 

االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع 
وتحقيق أهداف  2020-2011البيولوجي 

أيشي للتنوع البيولوجي، وتحديد الشركاء الذين 
 .بإمكانهم سد الثغرات الحاصلة

التقييمات العلمية تزايد عدد  رجحمن الم •
بعد أن تضع والتقنية لحالة التنوع البيولوجي 

أيشي ألهداف  وطنية وفقاًاألطراف أهدافاً 
لخطة ا للتنوع البيولوجي المدرجة في

 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
عن التقدم المحرز نحو تحقيق تلك  إبالغهاو

 .األهداف

 
عملية تحديد القضايا الجديدة  تعراضاسينبغي  

                                                        
ُعد ھذا الجدول في البد 13  .2005، وقد تسنى تحدیثھ من أجل رصد التطورات الحاصلة منذ عام لفریق العامل المخصص المفتوح العضویة المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیةلایة لالجتماع األول أ
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وقدمت الهيئة الفرعية توجيهات بشأن . الخطة االستراتيجية والتقارير الوطنية وتنفيذ االتفاقية
، )10/6التوصية (محتوى الطبعة الثانية من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي 

، ونظرت في الدروس المستفادة من )11/3، والتوصية 8/7المقرر (واستعرضت التقرير 
، وأطلقت الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي )12/4التوصية (إعدادها 

في االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية التي نظرت في آثار تنفيذها في المستقل على االتفاقية 
  )14/7، والتوصية 10/4المقرر (

، نظرت الهيئة الفرعية في عدد من القضايا الجديدة الممكنة والناشئة 8/10استجابة للمقرر  •
 .فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

بحفظ التنوع البيولوجي  فيما يتعلق والناشئة 
، ومدى فعالية الهيئة الفرعية واستخدامه المستدام

 .معالجتهافي 

إعداد تقييمات علمية وتقنية آلثار التدابير 
 2الفقرة (المتخذة وفقاً ألحكام االتفاقية 

 ))ب(

شرات بالمؤ علقالمتالبحث علمية والتقنية والتكنولوجية وجهت الهيئة الفرعية للمشورة ال •
من السلسلة التقنية  50 الرقم(بشأن السيناريوهات المتعلقة بالقرن الحادي والعشرين والدراسة 

، واللذين ُأنجزا من أجل تقييم مدى تحقيق )الصادرة عن االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
، وجرى تلخيصهما في الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات 2010هدف التنوع البيولوجي لعام 

 . العالمية للتنوع البيولوجي

 

لم تضطلع الهيئة الفرعية بدور نشط في تحديد  •
البحوث الرئيسية التي ينبغي إجراؤها بغية 

 .تنفيذ الخطة االستراتيجية

آثار أنواع معينة من من الصعب تحديد  •
أو ز لتعزيعوامل ابمعزل عن  التدابير 

، فسوف يجري ومع ذلك التخفيف األخرى،
من  الدوافع األخرىتقييم األثر العام للتدابير و

أيشي  تحقيق أهدافب المتعلقةخالل االتجاهات 
 .لتنوع البيولوجيل

تحديد التكنولوجيات والدراية التي تتسم 
باالبتكار والكفاءة والحداثة فيما يتعلق 

بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 
وإسداء المشورة بشأن سبل  المستدام 

أو نقل تلك /ووسائل تعزيز تطوير و

تخطيط بشأن تقنية المشورة ال تقديم  في إطار الهيئة الفرعية إلىالمضطلع به العمل أدى  •
تقنية من السلسلة ال 44و ،36و، 35و، 24و ،15 األرقام (تها وإدار وإنشائها المناطق المحمية

المتكاملة  باإلدارة الجوانب المتصلةو ،)الصادرة عن االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
من السلسلة  37و ،22و، 14و، 13و ،12 األرقام ( للمناطق البحرية و المناطق الساحلية

جي تيسير حفظ  التنوع البيولوو  ،)التقنية الصادرة عن االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

حددت الهيئة الفرعية بعض التكنولوجيات  •
الالزمة لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 

حتى وإن كانت  المستدام، بيد أنها قابلة للنقاش
وباإلضافة إلى ذلك، فإن . مبتكرة وحديثة

المدى الذي أتاحت فيه الهيئة الفرعية نقل هذه 
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من السلسلة التقنية الصادرة عن االتفاقية المتعلقة بالتنوع  9الرقم (واستخدامه المستدام  ))ج( 2الفقرة ( التكنولوجيات
من السلسلة التقنية  6الرقم ( واإلدارة المستدامة لموارد الغابات غير الخشبية، ، )البيولوجي

 األرقام (  ، وتغير المناخ والتنوع البيولوجي)الصادرة عن االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
من السلسلة التقنية الصادرة عن االتفاقية المتعلقة  51، و43، و42و  ،22و، 41و، 29و ،10

المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور و ،)بالتنوع البيولوجي
 ،)البيولوجيمن السلسلة التقنية الصادرة عن االتفاقية المتعلقة بالتنوع  59الرقم ( الغابات

من السلسلة التقنية الصادرة عن االتفاقية المتعلقة  58، و53، و32 األرقام (والمؤشرات 
من السلسلة التقنية الصادرة عن  62الرقم (، واستعادة النظم اإليكولوجية )بالتنوع البيولوجي

 ،)االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

لهيئة الفرعية إلى تقديم المشورة التقنية بشأن نهج أدى أيضاً العمل المضطلع به في إطار ا •
، )7/12المقرر (، واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي )5/6المقرر (النظام اإليكولوجي 

إدماج القضايا المتصلة بالتنوع البيولوجي في تقييم ، و)6/23المقرر (واألنواع الغريبة الغازية 
، والتنوع البيولوجي وتنمية )8/28و 6/7المقرران ( لبيئيتقييم األثر اتشريع األثر البيئي و

  ). 7/18و 6/15المقرران (، والتدابير الحافزة )7/14المقرر (السياحة 

حددت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التكنولوجيات الالزمة لحفظ التنوع  •
والتنوع البيولوجي للجبال ) UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/13(البيولوجي واستخدامه المستدام 

)UNEP/CBD/SBSTTA/8/7/Add.1.( 

استجابت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لطلب إجراء تقييمات  •
للتكنولوجيات التي قد تنطوي على آثار سلبية على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام 

 ).ود الحيوي، واألشجار المعدلة جينياً، وما إلى ذلكالهندسة الجيولوجية، والوق(

هيئة الفرعية، اعتمد مؤتمر األطراف برنامج عمل بشأن نقل التكنولوجيا ال مشورةبناء على   •
 ).7/29المقرر ( والتعاون التكنولوجي والعلمي

   .لوجيات يظل غير واضحالتكنو

بالنظر إلى أن االتفاقية قد دخلت مرحلة التنفيذ  •
الدعم تزايد أن ي، فإنه من الضروري 

 كنولوجياتوالتدريب على تطبيق األدوات والت
بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المتعلقة 
 ودونالوطني  صعيدينعلى ال المستدام
 ، من أجل ضمان إمكانية استخداماإلقليمي

 .التكنولوجيات والدراية التقنية
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خالل التكنولوجيات ونقلها من قدمت الهيئة الفرعية المشورة بشأن سبل ووسائل تعزيز تطوير  •
 ).10/7المقرر (آلية غرفة تبادل المعلومات 

تقديم المشورة بشأن البرامج العلمية 
والتعاون الدولي في مجال البحث 

بحفظ التنوع  والتطوير ذي الصلة
 2الفقرة (البيولوجي واستخدامه المستدام 

 ))د(

ضايا معالجة القب المعنية  الهيئة الفرعية عالقات تعاونية مع الخبراء الدوليين والهيئات طورت •
 يسروي. تطوير العالقات مع هذه الهيئاتبمؤتمر األطراف  أشارت علىالعلمية والتقنية و

الخبراء  أفرقةوالمشاركة في  ،التعاون العلمي من خالل حلقات العمل، واستعراض األقران
 ).4/16المقرر ( المخصصة التقنيين

التابعة لالتفاقيات  يشارك رئيس مكتب الهيئة الفرعية في اجتماعات الهيئات العلمية •
، وهناك اجتماعات منتظمة يعقدها رؤساء )6/29المقرر (والمؤسسات والعمليات ذات الصلة 

 ).10/20المقرر (الهيئات االستشارية العلمية التابعة لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

ل المعلومات في قدمت الهيئة الفرعية المشورة بشأن الدور الذي تضطلع به آلية غرفة تباد •
 ).10/7التوصية (تعزيز التعاون التقني 

أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة وقوائم الخبراء  قدمت الهيئة الفرعية المشورة بشأن •
 ).5/14التوصية (

كانت المشورة المقدمة بشأن البرامج العلمية  •
 .في معظمها مشورة مخصصة

اتسمت المشورة المقدمة بشأن التعاون  •
بمحدوديتها، ويمكن لها أن تساعد اإلقليمي 

 .على تيسير سبل تنفيذ االتفاقية

قدمت الهيئة الفرعية القليل من المشورة إلى  •
من  18مؤتمر األطراف بشأن تنفيذ المادة 

 .االتفاقية فيما يتعلق بالتعاون العلمي والتقني

الرد على األسئلة العلمية والتقنية 
رحها والتكنولوجية والمنهجية التي قد يط

مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية على 
  ))ه( 2الفقرة (الهيئة 

 

 .قدمت الهيئة الفرعية المشورة على الطلبات واألسئلة التي قدمها مؤتمر األطراف •

 

 ألعمالشكلت هذه الوظيفة المحور الرئيسي  •
 .الهيئة الفرعية

األحيان في الوقت  معظمفي  الردود تقدم •
الوقت  لى محدوديةبيد أنه وبالنظر إالمناسب، 

تقييمات  ال تستند دوماً إلىوالموارد، فهي 
اعتبارات  إلىتستند فقط  وقد ال ، مستفيضة

 .علمية وتقنية

 ----  


