
 

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  شرع تاسعالاالجتماع 
  2015تشرين الثاني /نوفمبر 5-2 كندا، ،مونتريال

  *تقمن جدول األعمال المؤ 2البند 
 

  عملتنظيم ال
  جدول األعمال المؤقتشروح 

  مقدمة
بالهيئة "المشار إليها فيما بعد ( ة العلمية والتقنية والتكنولوجيةعشر للهيئة الفرعية للمشور تاسعاالجتماع ال سيعقد - 1

، من )االيكاو(في مقر منظمة الطيران المدني الدولي كندا، ، مونتريالمن االتفاقية في  25بموجب المادة المنشأة ") الفرعية
تشرين الثاني /نوفمبر 1د يوم األح اصباح 10في الساعة  وسيبدأ تسجيل المشاركين. 2015تشرين الثاني /نوفمبر 5إلى  2

2015.  
لالجتماع من األطراف وإتاحتها لتسهيل األعمال التحضيرية هذه تم إعداد شروح جدول األعمال المؤقت و - 2

  .والمراقبين

  افتتاح االجتماع  - 1البند 
3 - 2015تشرين الثاني /نوفمبر 2 االثنينصباح من  10:00تح االجتماع في الساعة فتسي.  

  الشؤون التنظيمية  - 2البند 
  انتخاب أعضاء المكتب  -  1- 2

عشر، الذي عقد في  ثانيمؤتمر األطراف في اجتماعه الانتخب من نظامه الداخلي،  26المادة من  3لفقرة لعمال  - 4
 لفترةرئيسا للهيئة الفرعية  )نيوزيلندا(غنل أندرو ب، السيد 2014 تشرين األول/أكتوبر، في بيونغ شانغ، بجمهورية كوريا
  ).UNEP/CBD/COP/12/29من الوثيقة  52الفقرة (عشر لمؤتمر األطراف  ثالثوالية تمتد حتى االجتماع ال

مكتب االجتماع  ألفسيتعشر للهيئة الفرعية،  ثامنعشر وال بعالسا االجتماعينالنتخابات التي جرت في وطبقا ل - 5
السيدة أوجينيا أرغويداس مونتزوما : هاتعشر للهيئة الفرعية من األعضاء التالية أسماؤهم، باإلضافة إلى رئيس التاسع

والسيد مصطفى فودة ؛ )جنوب أفريقيا(والسيدة مالتا كواثيكانا  ،)كوبا(دي ال فونتي  كوياوالسيدة لورديس  ؛)كوستاريكا(
 ؛)صربيا( بروكيتشزانا يوالسيدة سن؛ )تركمانستان(السيدة شيرين كارييفا و ؛)ألمانيا(ت كورن والسيد هورس؛ )مصر(
  .)إندونيسيا(سوكارا  غوالسيد اندان) جمهورية كوريا(سوه يونغباي السيد و
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الهيئة الفرعية خمسة أعضاء جدد للعمل في  ستنتخبداخل المكتب،  فترات متعاقبة الترتيبمن أجل تحقيق و - 6

العشرين للهيئة الفرعية، ليحلوا محل الحادي وعشر وتنتهي في نهاية االجتماع  تاسعب لفترة تبدأ في نهاية االجتماع الالمكت
 .وصربيا ونيوزيلندا وجمهورية كوريامصر وبا وكاألعضاء من 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -  2- 2
  .عشر للهيئة الفرعية تاسعألعمال المؤقت لالجتماع الاألمين التنفيذي، بالتشاور مع المكتب، مشروع جدول اأعد  - 7
بما في ذلك تلك التي تحتوي  ،الوثائقستخضع و. وثائق ما قبل الدورة لالجتماع في المرفق الثانيبوترد قائمة  - 8

  .النظراء إلى استعراضحسب االقتضاء، على التقييمات العلمية، 
ن من قبل مؤتمر يمع برنامج العمل والميزانية المعتمد تمشيا، األمين التنفيذي يقترحتنظيم العمل، وفيما يتعلق ب - 9

وسيتم ). انظر المرفق األول(عامة ات بعد التشاور مع المكتب، النظر في جميع بنود جدول األعمال في جلسو 1األطراف
مراعاة مع و مع مقررات مؤتمر األطراف تمشيامن الخبراء من قبل فريق عرض رئيسي أو في بنود جدول األعمال  تقديم

 2.للهيئة الفرعية والثامن عشر السابع عشر ينمن االجتماعالمكتسبة الخبرة 

 عشر تاسعلنظر في جدول األعمال المؤقت لالجتماع الإلى استدعى الهيئة الفرعية و - 10
)UNEP/CBD/SBSTTA/19/1( المقترح  العملوالموافقة على تنظيم  رارهقإل)من الوثيقة  لمرفق األولا

UNEP/CBD/SBSTTA/19/1/Add.1.( 

ينبغي أن تضطلع الهيئة الفرعية وحدد أنه وفي اجتماعه الثاني عشر، أنشأ مؤتمر األطراف لجنة فرعية للتنفيذ  - 11
للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بمهام كل منهما، مع مراعاة دور ووظائف كل منهما بغية 

وسوف يؤخذ ذلك في االعتبار بالكامل عند تحضير بنود ). 12/26انظر المقرر ( وتجنب التداخل ضمان التكامل في عملهما
 .األعمال المختلفة

القضايا العلمية والتقنية االستراتيجية المتعلقة بتنفيذ   - 3البند 
  2020-2011 للتنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية

 التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي لرابع منمزيد من النظر في آثار نتائج اإلصدار ا  -  1- 3
  ، بما في ذلك ما يتعلق بتعميم ودمج التنوع البيولوجي عبر القطاعاتوالتقارير ذات الصلة

 الرابع صدار، استعراض اآلثار والنتائج الرئيسية لإل12/1إلى الهيئة الفرعية، في المقرر مؤتمر األطراف  طلب - 12
وتقريريها التقنيين األساسيين فضال عن المعلومات اإلضافية من التقارير  )GBO-4( البيولوجي من التوقعات العالمية للتنوع

مزيد من الفرص واإلجراءات الرئيسية اإلضافية، ال وطلب إلى الهيئة الفرعية أن تحدد .الوطنية الخامسة والتقديمات األخرى
عات األصلية والمحلية لتحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع بما في ذلك أمور من بينها مساهمات األنشطة الجماعية للمجتم

وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، واألنشطة األخرى المتعلقة باألهداف التي تحقق بشأنها أقل تقدم  2020- 2011البيولوجي 
وعلى النحو ). 12/1المقرر من  18الفقرة ( على المستوى العالمي، وذلك لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر

ا في مؤخرالهيئة الفرعية للتنفيذ المنشأة  دور ووظائف، ينبغي أن تراعي الهيئة الفرعية أعاله 11المشار إليه في الفقرة 
، من المقترح أن تركز الهيئة الفرعية على الجوانب العلمية والتقنية خصوصوفي هذا ال. االستجابة لهذه الطلبات
  .والتكنولوجيا لهذه الطلبات

 التنفيذي مذكرة أعدها األمين سيكون معروضا أمام الهيئة الفرعيةفي إطار هذا البند، و - 13
)UNEP/CBD/SBSTTA/19/2( ذات الصلة التي أعدها األمين  اتوستدعى إلى النظر في مشاريع االستنتاجات والتوصي

  .التنفيذي
                                                           

 .12/32انظر المقرر    1
، إلى ألطراف قبل االجتماع بوقت كافإلى ا اإلبالغ عنهائة الفرعية وسيتم هيإعداد خطط تفصيلية بالتشاور مع مكتب ال تمسي   2

 .سماء مقدمي العروض ونطاق العروضأ بجان
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ضايا أيضا في االعتبار األعمال في إطار التحضيرات لهذه القستأخذ وبغية تجنب االزدواجية في العمل وترشيده،  - 14

، )12/6المقرر من  17الفقرة (والزراعة المستدامة األمن الغذائي، ؤتمر األطراف فيما يتعلق بمن مالطلبات األخرى 
النباتات  ظ، واالستراتيجية العالمية لحف)11/23المقرر من  4الفقرة (وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل أمن المياه 

من  7الفقرة (حد من مخاطر الكوارث الووالتنوع البيولوجي وتغير المناخ ) 12/15المقرر من  2الفقرة ( 2020- 2011
  .)12/20المقرر 

ويمكن أن تقدم استنتاجات وتوصيات الهيئة الفرعية بشأن هذا البند أيضا األساس العلمي والتقني للنظر من جانب  - 15
ومن المتوقع أن يسهم عمل . ها ولنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشرالهيئة الفرعية للتنفيذ في أول اجتماع ل

: ذلك ، بما في)12/31المقرر (الهيئات الفرعية أيضا في البنود المتوقعة ذات الصلة في برنامج العمل المتعدد السنوات 
وأهداف  2015ما بعد عام لللتنمية  تعميم التنوع البيولوجي ودمجه عبر القطاعات ذات الصلة؛ وآثار خطة األمم المتحدة

التنمية المستدامة والعمليات الدولية األخرى ذات الصلة، بما في ذلك المفاوضات الدولية بشأن المناخ، بالنسبة لعمل االتفاقية 
  .في المستقبل

سية المتصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية رئياالحتياجات العلمية والتقنية ال  -  2- 3
  والبحوث ذات الصلة 2020- 2011جي للتنوع البيولو

الحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية المتعلقة بتنفيذ با ،12/1 المقررمن  14الفقرة في  علمامؤتمر األطراف  أحاط - 16
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  الذي حددته، على النحو 2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

للتنوع البيولوجي تنفيذ الخطة االستراتيجية الستخدامها للنظر في المستقبل في  ،ية في اجتماعها السابع عشروالتكنولوج
األطراف إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الفجوات التي تم  يتعود .وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020- 2011
بالتعاون مع االحتياجات العلمية والتقنية  معالجةالقائمة والممكنة ل ئلالسبل والوسا تحديد، وطلب إلى األمين التنفيذي تحديدها

عن  تقديم تقريرو ،)12/1من المقرر  )أ(20الفقرة ( األطراف لدىتعزيز القدرات العلمية والتقنية المنظمات ذات الصلة، و
ع الثالث عشر لمؤتمر قبل االجتمايعقد في اجتماع التكنولوجية ولهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية اإلى  هذا البند
) ه(9الفقرة وستتناول الهيئة الفرعية للتنفيذ التعاون التقني والعلمي في أول اجتماع لها، تمشيا مع )). د(20الفقرة ( األطراف

  .باء 12/2المقرر من 
، قرر مؤتمر األطراف أن يعالج، في اجتماعه الثالث عشر، السبل والوسائل لتعزيز تنفيذ 12/31وفي المقرر  - 17

-2011من االتفاقية، السيما تدريب البلدان النامية وبناء قدراتها لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  12المادة 
لبيولوجي البحوث التي تسهم في حفظ التنوع اتعزيز وتشجيع إلى  12من المادة ) ج(و) ب(وتشير الفقرتان . 2020

في مجال استحداث وسائل لحفظ  بحوث التنوع البيولوجيب ما يتعلقوالتعاون فيعلمي التقدم التشجيع واستخدامه المستدام، و
. وسيتم معالجة هذه المسائل من قبل الهيئة الفرعية في إطار هذا البند. تواليالالموارد البيولوجية واستخدامها المستدام، على 

 )).أ(الفقرة (المتصلة بالتدريب  12ب في المادة وستقوم الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها األول بمعالجة الجوان

التنفيذي  مذكرة أعدها األمين سيكون معروضا أمام الهيئة الفرعيةفي إطار هذا البند، و - 18
)UNEP/CBD/SBSTTA/19/3( النظر في مشاريع االستنتاجات والتوصيات ذات الصلةإلى ستدعى الهيئة الفرعية و. 

 لتنفيذ الخطة االستراتيجية اتالسياس أدوات لتقييم فاعلية أدوات  -  3- 3
  2020- 2011لتنوع البيولوجي ل

الوطنية في  خبراتاستعراض ال ،طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي، 12/1من المقرر ) ج(20في الفقرة  - 19
، باستخدام 2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  لتنفيذ السياساتتقييم فعالية أدوات لاستخدام أدوات 

وفي الفقرة  .وتحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادة ،المعلومات الواردة في التقارير الوطنية الرابعة والخامسة
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قبل االجتماع الثالث عشر يعقد تقديم تقرير إلى اجتماع للهيئة الفرعية ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي )د(20

  .لمؤتمر األطراف
التنفيذي  مذكرة أعدها األمين سيكون معروضا أمام الهيئة الفرعيةهذا البند، في إطار و - 20

)UNEP/CBD/SBSTTA/19/4( الواردة فيهاتوصيات الستنتاجات والا ومشاريع في المعلومات الفرعية إلى النظرستدعى الهيئة و. 

  2020- 2011مؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   -  4- 3
لفريق الخبراء  اعقد اجتماعأن ي )12/1من المقرر  )ب(20الفقرة (إلى األمين التنفيذي طراف طلب مؤتمر األ - 21

عن هذا البند  ام تقريرقدوأن ي ،2020- 2011التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  .))د(20الفقرة ( طرافقبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األيعقد إلى اجتماع للهيئة الفرعية 

مذكرة إعالمية تحتوي على تقرير فريق الخبراء التقنيين  سيكون معروضا أمام الهيئة الفرعيةفي إطار هذا البند، و - 22
مجموعة من ) أ: (تشمل ما يلي 2020- 2011المخصص المعني بمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

مها لرصد التقدم المحرز على الصعيد العالمي نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع المؤشرات المحتملة التي يمكن استخدا
 2015البيولوجي، بما في ذلك عدد من المؤشرات التي يمكن أن تكون ذات صلة بخطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 

لمستخدمة لرصد التقدم المحرز في إرشادات بشأن أنواع مختلفة من المؤشرات والنُهج ا) ب(وأهداف التنمية المستدامة؛ و
 .على المستويات اإلقليمية والوطنية ودون الوطنية 2020-2011تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

وسيأخذ في االعتبار فريق الخبراء التقنيين المخصص في عمله المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر  - 23
بخصوص الحالة واالتجاهات في المهن التقليدية المتصلة بالحفظ  12/2قرر من الم 13األطراف، بما فيها الفقرة 

 .امدواالستخدام المست

 التنفيذي مذكرة أعدها األمينوباإلضافة إلى ذلك، سيكون معروضا أمام الهيئة الفرعية  - 24
)UNEP/CBD/SBSTTA/19/5( لتقنيين مشاريع استنتاجات وتوصيات تستند إلى تقرير فريق الخبراء ا تحتوي على

 .هذه الوثائق الواردة فيتوصيات الستنتاجات والا ومشاريعالنظر في المعلومات ستدعى الهيئة الفرعية إلى و. المخصص

  تقارير ودراسات لالستعراض  - 4البند 
 التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان  - 1-4البند 

 حالة استعراض بعنوان لتقريرل، بالتقدم المحرز في التحضير 12/21رحب مؤتمر األطراف، في المقرر  - 25
وطلب إلى األمين التنفيذي االنتهاء من االستعراض ، التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان: ربط األولويات العالمية :المعارف

وطلب إلى األمين التنفيذي أيضا أن يعد تجميعا للمعلومات المتوافرة عن الروابط بين التنوع  .وإعداد تقرير عن آثاره
 .وتفشي األمراض المعدية، مثل فيروس اإليبوال البيولوجي

وعالوة على ذلك، طلب إلى األمين التنفيذي إجراء عدد من األنشطة التعاونية مع منظمات من بينها منظمة  - 26
 3.))ز(و) ه(و) د(و) ب(9الفقرات (الصحة العالمية، في سياق التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان 

ضا أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدها األمين التنفيذي في إطار هذا البند، سيكون معروو - 27
)UNEP/CBD/SBSTTA/18/6( تحتوي على) :وتقرير عن  استعراض حالة المعارف بعنوان للتقريرموجز تنفيذي ) أ

 أو تقرير مرحلي عنللمعلومات المتوافرة عن الروابط بين التنوع البيولوجي وتفشي األمراض المعدية، تجميع  )ب(؛ آثاره
كوثيقة  استعراض حالة المعارفوسيتاح النص الكامل لتقرير . تقرير مرحلي عن األنشطة الجماعية) ج(؛ وكذلك هتحضير

                                                           
كما طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي االضطالع باألنشطة ذات الصلة حسب االقتضاء إلعداد مؤشرات للتنوع    3

العمل المنفذ استجابة لهذا  سيتم النظر فيو. 12/1من المقرر ) ب(20المتوقع في الفقرة البيولوجي وصحة اإلنسان، مع مراعاة العمل 
 .2020-2011، مؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 5- 3الطلب في سياق البند 
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وستدعى الهيئة الفرعية إلى النظر في المعلومات في الوثائق التي أعدت لالجتماع والنظر في مشاريع . إعالمية

  .نفيذيالواردة في مذكرة األمين التوالتوصيات االستنتاجات 
  ة بالمناخصلتالهندسة الجيولوجية الم   2- 4

، األطراف إلى اإلبالغ عن التدابير المتخذة وفقا 11/20من المقرر  9الفقرة في  ،مؤتمر األطراف دعى - 28
وقد صدر . ،10/33المقرر  من )ث(8الفقرة الفرعية  لإلرشادات بشأن الهندسة الجيولوجية المتصلة بالمناخ الواردة في

  4.شأنبهذا ال آخرإخطار 
ية على التنوع الجيولوجهندسة الآلثار المحتملة لتقنيات لتحديث وطلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي إعداد  - 29

استنادا إلى ، للهندسة الجيولوجية المتعلقة بالمناخ ذات الصلة باتفاقية التنوع البيولوجيإلطار التنظيمي على االبيولوجي، و
المناخ والمناقشات  بتغير المعني الدولي الحكومي الصادر عن الفريق الصلة، مثل تقرير التقييم الخامس التقارير العلمية ذات

المجتمعات على اآلراء األخرى لألطراف والحكومات األخرى و نظرة عامةكذلك التي تجري في إطار فريق إدارة البيئة؛ و
لمحتملة للهندسة الجيولوجية على التنوع البيولوجي، وما يرتبط وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن اآلثار ا األصلية والمحلية

انية، واستنادا إلى النظرة العامة على آراء وخبرات تبارات الجنساالعمع مراعاة بها من آثار اجتماعية واقتصادية وثقافية، 
من المقرر  )ب(و) أ(16الفقرتان ( UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/30الواردة في الوثيقة  المجتمعات األصلية والمحلية

وقد أتيح تقرير مؤقت للهيئة الفرعية في اجتماعها الثامن عشر في القسم الرابع من الوثيقة ). 11/20
UNEP/CBD/SBSTTA/18/13. 

التنفيذي  مذكرة أعدها األمين سيكون معروضا أمام الهيئة الفرعيةفي إطار هذا البند، و - 30
)UNEP/CBD/SBSTTA/19/7(  للمعلومات التي قدمتها األطراف استجابة لإلخطار المذكور أعاله،  تجميعتحتوي على

وستدعى الهيئة الفرعية إلى النظر . ويمكن استكمال المذكرات بوثائق إعالمية، حسب الحاجة. وكذلك التحديثات المطلوبة
  .في المعلومات وفي مشاريع االستنتاجات الواردة في مذكرة األمين التنفيذي

  ولوجي للغاباتالتنوع البي  3- 4
إعداد دراسة عن الوسائل التي تساعد بها المنظمات  ،12/6، في المقرر طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي - 31

 2020-2011ة بشأن الغابات، في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي همالدولية واألمانات التي لديها برامج م
وفي هذا السياق، طلب أيضا إلى األمين التنفيذي أن يقدم إلى  .وجي ذات الصلة بالغاباتوتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيول

الفقرة ( الخيارات األخرى لمزيد من اإلجراءات لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغاباتالهيئة الفرعية 
، لدولية واألمانات التي لديها برامج مهمة بشأن الغاباتوسيتم إعداد الدراسة بشأن الوسائل التي تساعد بها المنظمات ا). 21

وذلك بالتعاون مع األعضاء اآلخرين في الشراكة  2020- 2011تساعد في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  .تعاونية بشأن الغابات، وستتاح كوثيقة إعالميةلا

التنفيذي  مذكرة أعدها األمين ةسيكون معروضا أمام الهيئة الفرعيفي إطار هذا البند، و - 32
)UNEP/CBD/SBSTTA/19/8( والخيارات المعلومات  استعراض ومناقشةستدعى الهيئة الفرعية إلى و .عن هذه الطلبات

 .واعتماد استنتاجات وتوصيات وتقديمها لمؤتمر األطراف الوثيقةهذه الواردة في 

بر الحكومي الدولي للعلوم عمل الهيئة الفرعية في ضوء برنامج عمل المن  - 5 البند
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية للفترة 

  والعالقة بين الهيئة الفرعية للتنفيذ 2014-2018
بالتشاور مع رئيس ومكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي - 33

لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اصلة التعاون مع اوالتكنولوجية، مو

                                                           
  ).2015شباط /فبراير 12، المؤرخ SCBD/SAM/DC/SS/AC/84331: المرجع رقم) (016-2015(اإلخطار    4
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حيثما يلزم األمر، وتعزيز أوجه التآزر وتجنب ازدواجية العمل، واستعراض التقدم المحرز بشأن عناصر  اإليكولوجية

  .)12/25المقرر من  )أ(5الفقرة ( 2020-2011بيولوجي يجية للتنوع الالتي تتعلق بالخطة االستراتالمنبر برنامج عمل 
وستنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ في طريقة . أنشأ مؤتمر األطراف الهيئة الفرعية للتنفيذ، وفي اجتماعه الثاني عشر - 34

لمرفق ات الواردة في اختصاصوسيعد األمين التنفيذي مشروع طريقة التشغيل تمشيا مع اال. تشغيلها في أول اجتماع لها
  5.، وأمور أخرى من بينها، مع مراعاة طريقة تشغيل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية12/26بالمقرر 

التنفيذي  مذكرة أعدها األمين سيكون معروضا أمام الهيئة الفرعيةفي إطار هذا البند، و - 35
)UNEP/CBD/SBSTTA/19/9( معلومات عن تحتوي على: 

لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم انامج عمل آثار بر  )أ(
على عمل االتفاقية، وهيئتها الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، بما في ذلك إعداد اإلصدار الخامس  اإليكولوجية

  من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛
  .ين الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذالعالقة ب  )ب(

مذكرة األمين التنفيذي، مع مراعاة طريقة تشغيل في المعلومات الواردة  استعراضستدعى الهيئة الفرعية إلى و - 36
ها إعالم الهيئة الفرعية للتنفيذ، في أول اجتماع الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، بغية جملة أمور من بين

  .لها، هند نظرها في طريقة تشغيلها
  مسائل أخرى  - 6البند 

  .ذات صلة باالجتماعأخرى إلى طرح أي مسائل في إطار هذا البند، سيدعى المشاركون  - 37
  اعتماد التقرير  - 7البند 

، تُدعى الهيئة الفرعية إلى ةالمتبع للممارسةووفقا . تمدهفي إطار هذا البند، ستنظر الهيئة الفرعية في تقريرها وتع - 38
  .في ذلك بتوجيهات الرئيس، ومساعدة األمانة ةي بعد االجتماع، مستعيننهائالترخيص للمقرر بإعداد التقرير ال

  اختتام االجتماع  - 8البند 
 ةسادسالية والتكنولوجية في الساعة عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقن تاسعالمن المقرر اختتام االجتماع  - 39

  .2015تشرين الثاني /نوفمبر 5الخميس الموافق  مساء يوم
  
  

                                                           
  .، المرفق الثالث8/10رر المق   5
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  المرفق األول

  عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية تاسعتنظيم العمل المقترح لالجتماع ال
 18:00 إلى الساعة 15:00 من الساعة 13:00 إلى الساعة 10:00من الساعة  

االثنين، 
2/11/2015  
 

  .افتتاح االجتماع  - 1
  .التنظيمية الشؤون  - 2

  .انتخاب أعضاء المكتب  2-1
تنظيم و إقرار جدول األعمال  2-2

  .العمل
لقضايا العلمية والتقنية االستراتيجية ا  - 3

المتعلقة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع 
  2020- 2011البيولوجي 

ار نتائج مزيد من النظر في آث  3-1
اإلصدار الرابع من التوقعات العالمية 
، للتنوع البيولوجي والتقارير ذات الصلة

بما في ذلك ما يتعلق بتعميم ودمج 
  .التنوع البيولوجي عبر القطاعات

 

  تابع  -3
 لرئيسيةاالعلمية والتقنية  حتياجاتالا  3-2

المتعلقة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع 
  2020- 2011البيولوجي 

أدوات لتقييم فاعلية أدوات السياسة لتنفيذ   3-3
الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

2011 -2020  
مؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع   3-4

  2020- 2011البيولوجي 
 

الثالثاء، 
3/11/2015  
 

  :تقارير ودراسات لالستعراض  - 4
  التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان  4-1
ة تصلجية المالهندسة الجيولو  4-2

  بالمناخ
 للغاباتالتنوع البيولوجي   4-3

 

عمل الهيئة الفرعية في ضوء برنامج عمل    - 5
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات 
في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

 2018- 2014اإليكولوجية للفترة 
  والعالقة بين الهيئة الفرعية للتنفيذ

 
األربعاء، 

4/11/2015  
 

عدم انعقاد جلسات للهيئة الفرعية للمشورة 
جلسة لالجتماع (العلمية والتقنية والتكنولوجية 

  ))ي(8لفريق العامل المعني بالمادة التاسع ل
 

 القضايا العالقة

الخميس، 
5/11/2015 

عدم انعقاد جلسات للهيئة الفرعية للمشورة 
جلسة لالجتماع (العلمية والتقنية والتكنولوجية 

  ))ي(8لفريق العامل المعني بالمادة التاسع ل
 

  .مسائل أخرى  -6
  .اعتماد التقرير  -7
 .اختتام االجتماع  -8
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  المرفق الثاني

 وثائق العملقائمة ب

بند جدول  عنوان العمل رمزال
 األعمال

UNEP/CBD/SBSTTA/19/1 2 .جدول األعمال المؤقت 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/1/Add.1 2  .تشروح جدول األعمال المؤق 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/2  مزيد من النظر في آثار نتائج اإلصدار الرابع من التوقعات
 .العالمية للتنوع البيولوجي والتقارير ذات الصلة

3-1 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/3  االحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية المتصلة بتنفيذ الخطة
بحوث ذات وال 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .الصلة

3-2 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/4 لتنفيذ الخطة االستراتيجية  اتأدوات لتقييم فاعلية أدوات السياس
 .2020-2011للتنوع البيولوجي 

3-3 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/5  مؤشرات خبراء التقنيين المخصص المعني بتوصيات فريق الآثار
للعمل في  2020-2011للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .إطار االتفاقية

3-4 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/6 1-4 .التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/7 2-4 .الهندسة الجيولوجية المتصلة بالمناخ 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/8 3-4 .التنوع البيولوجي للغابات 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/9 ج عمل المنبر الحكومي عمل الهيئة الفرعية في ضوء برنام
الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 

والعالقة بين الهيئة  2018- 2014النظم اإليكولوجية للفترة 
 .الفرعية للتنفيذ

5 

  

_________  

  


