
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 التاسع عشراالجتماع 
 2015نوفمبر/تشرين الثاني  5-2 ،مونتلاير

 *تقمن جدول األعمال المؤ  5البند 
 

 
في ضوء برنامج عمل المنبر الحكومي الدولي ة للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعيعمل 

والعالقة  2018-2014للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية للفترة 
 الهيئة الفرعية للتنفيذب

 مقدمة
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في  بشأن 12/25اعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر المقرر  -1

، الذي يتضمن )ويشار إليه في هذه الوثيقة باسم "المنبر الحكومي الدولي"( مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
الهيئة الفرعية أيضا تقييم  إلىلب وط  التنفيذي. األمين عددا من الطلبات إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية و 

 في ضوء عمل المنبر الحكومي الدولي. التوقعات العالمية للتنوع البيولوجينشرة نطاق وعملية ونتائج 
، مع 2020لهيئة الفرعية للفترة الممتدة حتى عام انظر إلى برنامج عمل الهذه الطلبات، من الضروري  تلبيةمن أجل و  -2

والتي  2020عام  حتىبرنامج العمل بموجب االتفاقية تتصل بات التي اعتمدها مؤتمر األطراف التي لمقرر ااألخذ بعين االعتبار 
بشأن برنامج  12/31 المقررات المقرر عمل الهيئة الفرعية خالل هذه الفترة. ومن بين هذه على لها آثار مباشرة أو غير مباشرة 

الهيئة الفرعية  بموجبهالذي أنشأ مؤتمر األطراف  12/26 المقرر، و 2020العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام 
 للتنفيذ.

تقدم هذه المذكرة معلومات عن عدد من المسائل المترابطة، بما في ذلك التفاعل مع المنبر الحكومي الدولي فيما و  -3
، والمبادئ التوجيهية للتقارير الوطنية لوجيالتوقعات العالمية للتنوع البيو من نشرة  القادمة اإلصدارات، وأدوار بنواتجهيتعلق 

ة السادسة، والعالقة بين الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ فيما يتعلق بالمسائل العلمي
 والتقنية.

في جملة أمور من  ،2015في عام ه اتمكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، في اجتماعنظر و  -4
العالقة بين الهيئة  فضال عنأن يدعم مؤتمر األطراف،  2020ي ستقوم بها الهيئة الفرعية حتى عام ذلعمل اليمكن لكيف ها نبي

 مكتب أساس هذه المذكرة.ال وتوفر خالصة 1المنبر الحكومي الدولي والهيئة الفرعية للتنفيذ.و الفرعية 
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ذات الصلة فضال عن العمل بموجب االتفاقية على النحو المبين في  الواليات علىعامة  ظرةن أوالالقسم ويتضمن  -5
معلومات عن كيف  ا(. ويتضمن القسم ثاني12/31 المقرر) 2020برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام 

اإلصدار دور ا في القسم ثالثويناقش بموجب االتفاقية.  العمل المقررفي المنبر الحكومي الدولي  نواتجاالستفادة من  يتوقعومتى 
ونطاقه المتوخى. ويتضمن القسم  2020في دعم عمل االتفاقية حتى عام  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة  الخامس

. ويقدم القسمين السابقينة في أيضا مداوالت بشأن المبادئ التوجيهية للتقارير الوطنية السادسة في سياق المعلومات الوارد اثالث
العالقة بين الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ فيما يتعلق  بشأناالعتبارات  القسم رابعا

 بالمسائل العلمية والتقنية.
 معلومات أساسية -أوال

 الواليات
عاون مع المنبر ، التور مع رئيس ومكتب الهيئة الفرعيةبالتشا ،يواصل أن التنفيذي األمين إلى األطراف مؤتمرطلب  -6

حيثما يلزم األمر، وتعزيز أوجه التآزر وتجنب ازدواجية العمل، واستعراض التقدم المحرز بشأن عناصر برنامج  الحكومي الدولي
 (.12/25المقرر من  )أ(5 الفقرة) 2020-2011عمل المنبر التي تتعلق بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

فيما يتعلق لتنظر فيها الهيئة الفرعية  إلى عناية المنبر الحكومي الدولينواتج  نقلب إلى األمين التنفيذي أيضا ل  وط   -7
المقرر من  )ه(5الفقرة ) توصيات إلى مؤتمر األطراف، حسب مقتضى الحال ولرفعبأهمية النتائج بالنسبة لعمل االتفاقية، 

12/25.) 
في ضوء  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي شرةن تقييم نطاق وعملية ونتائجب إلى الهيئة الفرعية ل  وة على ذلك، ط  وعال -8

العمل  ية فيزدواجاالبشأن تقييم عالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وتجب  العمل الجاري للمنبر الحكومي الدولي
بشأن المبادئ التوجيهية للتقرير  إعداد مقترحاألمين التنفيذي ط ل ب إلى على صعيد ذي صلة، و  (.12/1المقرر من  19الفقرة )

اإلصدار التقارير الوطنية الخامسة المستخدمة في إعداد  الواردة فيالوطني السادس، مع األخذ بعين االعتبار أنواع المعلومات 
، لتنظر فيه الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية تحديدهاالتي تم الفجوات و  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة  الرابع

المقرر من  )أ(9الفقرة عقد قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف )ت  والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ في االجتماعات التي 
12/1.) 
متعدد ال العتبار مقررات مؤتمر األطراف بشأن برنامج عملهاخذ بعين األهذه الطلبات، من الضروري  تلبيةومن أجل  -9
 وستنظر(. 12/26 المقررإنشاء الهيئة الفرعية للتنفيذ ) فضال عن مقرره بشأن(، 12/31 المقرر) 2020سنوات حتى عام ال

مع  بما يتماشىعمل طريقة الاألمين التنفيذي مشروع  سي عد. و االهيئة الفرعية للتنفيذ في طريقة عملها في أول اجتماع له
الموحدة للهيئة الفرعية للمشورة  العملطريقة مع مراعاة جملة أمور من بينها ، 12/26بالمقرر مرفق الاالختصاصات الواردة في 

 2العلمية والتقنية والتكنولوجية.
 2020برنامج العمل بموجب االتفاقية حتى عام 

من  14. وفي الفقرة 2020-2011تيجية للتنوع البيولوجي الخطة االسترا 10/2المقرر مؤتمر األطراف في  اعتمد -10
، 2020-2011، قرر مؤتمر األطراف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي نفسه المقرر

في و المقبلة.  ااعاته، في اجتمصودفتالعقبات التي  التغلب علىبشأن سبل  إرشاداتتنفيذ وتوفير باللتبادل الخبرات ذات الصلة 
                                                                                                                                                                                              

، في نظروكان المكتب قد . bureau/default.shtml-https://www.cbd.int/sbsttaفي  متاحةمحاضر اجتماعات مكتب الهيئة الفرعية  1
باألمر الذين يتعاملون مع وغيرهم من الخبراء المهتمين  ة للهيئة الفرعيةتقرير اجتماع غير رسمي لنقاط االتصال األوروبيفي هذا السياق، 

 .2014 /كانون األولديسمبر 11قد في بروكسل، بلجيكا في ذات الصلة، ع   القضايايتناولون الهيئة الفرعية و 
 .9/29والقسم ثانيا من المقرر  8/10المرفق الثالث بالمقرر  2

https://www.cbd.int/sbstta-bureau/default.shtml
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قليمية اإلوطنية و الهداف األأيضا تقييم مساهمة  المقرر)ب( من نفس 17في الفقرة توخى مؤتمر األطراف هذا السياق، 
منتصف المدة في االجتماع الثاني عشر لي تقييم شامل جر  األهداف العالمية. وأ   في تحقيقوفقا للخطة االستراتيجية  الموضوعة

في المقام  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة  اإلصدار الرابععلى أساس التقارير الوطنية الخامسة و لمؤتمر األطراف 
 .األول

تنفيذ الخطة ، الثالث عشر والرابع عشر في اجتماعيه ،مؤتمر األطرافيبقي ، من المتوقع أن 10/2المقرر تمشيا مع و  -11
بهدف توفير المزيد من اإلرشادات، حسب االقتضاء. وعالوة على يد االستعراض ق 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 حشد)التعاون التقني والعلمي و قيد االستعراض مؤتمر األطراف وسائل التنفيذ يبقي ، من المتوقع أن العمل ذلك، وكجزء من هذا
 الموارد المالية، من بين أمور أخرى(.

 بخالف. و 2020عام المتعدد السنوات حتى برنامج عمله ل اتحديث مؤتمر األطرافأجرى ، 12/31في مقرره و  -12
وتحقيق أهداف أيشي للتنوع  2020-2011للتقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  المرحلياالستعراض 

: اآلثار المترتبة على نتائج في نظر، في اجتماعه الثالث عشريذات الصلة، قرر مؤتمر األطراف أن لتنفيذ االبيولوجي، ووسائل 
اإلجراءات االستراتيجية لتعزيز التنفيذ ؛ و والتقارير الوطنية الخامسة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة  اإلصدار الرابع

دماج التنوع البيولوجي في جميع القطاعات ذات الصلة، بما في ذلك الزراعة   الحراجةو الوطني، وال سيما من خالل تعميم وا 
العمليات على و المستدامة أهداف التنمية و  2015 عام ما بعدللتنمية لألمم المتحدة خطة ااآلثار المترتبة على و ومصايد األسماك؛ 

 وأساليب؛ فضال عن المبادئ التوجيهية للتقارير الوطنية السادسة في المستقبل عمل االتفاقيةبالنسبة لالدولية األخرى ذات الصلة 
 3.التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالمقبلة من نشرة  صداراتاإلإعداد 

لتقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، لآخر  مرحلياستعراض  وبخالف -13
للتنوع البيولوجي  2050لرؤية  األجل، في اجتماعه الرابع عشر، التوجهات االستراتيجية طويلة أن يتناولقرر مؤتمر األطراف 

 4بالتنوع البيولوجي. ذات الصلةالتآزر بين االتفاقيات أوجه العيش في وئام مع الطبيعة و ذات الصلة بهج والن  
في اجتماعه الخامس عشر، تقييمه النهائي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ، سيجري مؤتمر األطرافو  -14

لخطة االستراتيجية للتنوع لمتابعة عملية  يعتمدلتنوع البيولوجي. ومن المتوقع أيضا أن وتحقيق أهداف أيشي ل 2011-2020
 5الموارد. حشدذات الصلة، بما في ذلك التنفيذ نظر في وسائل أن يو  2020-2011البيولوجي 

من نشرة  ساإلصدار الخام، )ب( المنبر الحكومي الدولي نواتجمعلومات عن دور )أ( على التالية  األقسامتحتوي و  -15
. ويقدم المرفق 2020االتفاقية حتى عام  بموجب)ج( التقارير الوطنية السادسة في العمل و ،التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

 مختلفة من المعلومات.الجمع هذه الخيوط يجدول زمني على نظرة عامة األول 
مجال التنوع البيولوجي وخدمات  المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في نواتجآثار  -ثانيا

 عمل االتفاقيةعلى  النظم اإليكولوجية
-د ح م)المقرر  2018-2014 المنبر للفترةبرنامج عمل  2013في عام  الحكومي الدولي لمنبرلالعام  االجتماعاعتمد  -16
اعها الثامن عشر معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل إلى الهيئة الفرعية في اجتم تدم(. وق  2/5

                                                           
من االتفاقية، وال سيما فيما يتعلق بالتدريب وبناء  12في سبل ووسائل تعزيز تنفيذ المادة  النظرباإلضافة إلى ذلك، قرر مؤتمر األطراف  3
، وتحديد يها، والتكامل بين االتفاقية وبروتوكول2020-2011درات للبلدان النامية لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الق

 .2022-2018لدورة  السابع لموارد مرفق البيئة العالمية التجديدفي  لالسترشاد بهاالتمويل من االحتياجات 
 .هايراف إجراء استعراض لفعالية العمليات بموجب االتفاقية وبروتوكولباإلضافة إلى ذلك، قرر مؤتمر األط 4
الثامن لموارد مرفق البيئة  التجديدفي  لالسترشاد بهاالتمويل من تحديد االحتياجات تناول مسألة باإلضافة إلى ذلك، قرر مؤتمر األطراف  5

 .2026-2022لدورة  العالمية
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(UNEP/CBD/SBSTTA/18/12/Rev.1 وUNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/19 وكذلك ،) مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني إلى
 تقرير مرحلي محدث في مذكرة إعالمية.وسيتاح (. UNEP/CBD/COP/12/INF/28عشر )
 المسار السريع اتتقييم
 هات)ب( تحليل السيناريو و قيح والملقحات المرتبطة باإلنتاج الغذائي؛)أ( التل بشأن ينإعداد تقييمبحاليا  يقوم المنبر -17

إلى دعا األمين التنفيذي األطراف والمنظمات و (. 2/5-د ح مالمقرر ) النظم اإليكولوجيةونمذجة التنوع البيولوجي وخدمات 
قدم خبراء األمانة أيضا و (. 2015 يار/أمايو 25 خبتاري 061-2015)اإلخطار  ينالتقييم ينهذ لمشاريعالخبراء  تيسير استعراض

 .ينمساهمة في عملية استعراض كل من التقييم
الهيئة  وستنظر. 2016 /شباط، في فبرايرللمنبر لالجتماع العامفي الدورة الرابعة  هذان التقييمان ومن المتوقع اعتماد -18

جدول أعمال االجتماع  من 11و 7 البندانفاقية )لعمل بموجب االتعلى اآثار هذه التقييمات في الفرعية في اجتماعها العشرين 
 في اجتماعه الثالث عشر.فيها نظر يتوصيات لمؤتمر األطراف لست عد العشرين للهيئة الفرعية(، و 

 عيةيضاالتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية والمو 
تقييم الظم اإليكولوجية، فضال عن التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النكما أن  -19
في  للمنبر االجتماع العام يعتمدها، ومن المتوقع أن في الوقت الحاليجارية أيضا  استصالحهاعي لتدهور األراضي و يضامو ال

 لربع الثاني من عاممشاريع تقارير التقييمات في ا من المتوقع أن تكون هناك فرص الستعراض. و 2018دورته السادسة، في عام 
نسخة من مشروع تقرير التقييم وأول ثاني نسخة من ) 2017 عام مشروع تقرير التقييم( والربع األول مننسخة من )أول  2016
األعمال ذات االسترشاد بهذه الفرص. ومن المتوقع بسيقوم األمين التنفيذي بإبالغ األطراف و . السياسات( الموجز لصناعمشروع 

للتقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع  المرحليية، بما في ذلك نتائج االستعراض في إطار االتفاق ةالصلة الجاري
لمؤتمر األطراف، في جتماعين الثالث عشر والرابع عشر وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، في اال 2020-2011البيولوجي 

 التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية.
أي و . 2018عقد في الربع الثاني من عام ي  في اجتماع في آثار هذه التقييمات الهيئة الفرعية ومن المتوقع أن تنظر  -20

في  2018عام  منمؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر في وقت الحق  سينظر فيها بعد ذلكالفرعية ترفعها الهيئة توصيات 
وتحقيق أهداف أيشي  2020-2011تيجية للتنوع البيولوجي للتقدم المحرز في تنفيذ الخطة االسترا المرحليسياق االستعراض 
 للتنوع البيولوجي.

مفاهيم وضع ل، إطالق تقييم منهجي 2016 /شباطالحكومي، في فبراير للمنبر االجتماع العامؤكد يومن المتوقع أن  -21
بناء  المقرر سيصدرم اإليكولوجية. و النظوخدمات التنوع البيولوجي وظائف ، بما في ذلك لطبيعةلمتعددة ال والمنافعقيم للمتنوعة 

 بشأندليل أولي  إعدادفريق الخبراء أيضا بيقوم من الخبراء. و  فريقحاليا من قبل تنقيحه ، الذي يجري تحديد النطاقعلى تقرير 
 مجموعة الخبراء.إلى  تعليقاتقدم األمين التنفيذي و لناس. لالطبيعة  ومنافعلقيم التنوع البيولوجي  مفاهيموضع 

ألنواع ل مواضيعيةتقييمات  سيجري أيضا ما إذا كان ، 2016 /شباطالحكومي، في فبراير للمنبر االجتماع العام سيقررو  -22
واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، وحفظ التنوع البيولوجي وتعزيز القدرات واألدوات. وتمت دعوة  مراقبتهاالغريبة الغازية و 

عقد في الفترة من سي  األولي لهذه التقييمات خالل مؤتمر إلكتروني  تحديد النطاقاصلة تطوير الحكومات والخبراء الستعراض ومو 
ذا 2015 /أيلولسبتمبر 25إلى  7 ، من المتوقع 2016 /شباطالعام في فبراير االجتماعهذه التقييمات في  تمت الموافقة على. وا 

 بعد ذلك باستعراضالهيئة الفرعية  وستقوم. 2019في أوائل عام  لمنبر الحكومي الدوليل العام السابع االجتماعفي  ااعتماده
ي سترشد  فوسو . 2019عقد في الربع الرابع من عام ي  ثار على العمل بموجب االتفاقية في اجتماع باآلنتائجها فيما يتعلق 

األنواع المتعلقة بدوات ر األتطوي، على سبيل المثال مواضيعيةالتقييمات ال إعدادالعمليات ذات الصلة بموجب االتفاقية في ب
 .النظم اإليكولوجيةالغريبة الغازية واستعادة 
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 عالميالتقييم ال
في  النظم اإليكولوجيةلتنوع البيولوجي وخدمات للتقييم العالمي اعملية تحديد نطاق أيضا  في الوقت الحاليتجري  -23

. نشأت هذه الفرصإذا  تحديد النطاقتقرير  مشروعتعراض السالمتاحة الفرص بسيقوم األمين التنفيذي بإبالغ األطراف و . المنبر
في أوائل  هاعتمادمن المتوخى ، و 2016 /شباط، في فبرايرجتماع العامومن المتوقع إطالق التقييم العالمي في الدورة الرابعة لال

 .2019عام 
لى جو  -24 لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع أساس التقييم النهائي التقييم العالمي شكل سي، األخرى  نب مصادر المعلوماتاا 

في اجتماعه الخامس مؤتمر األطراف به  أن يضطلع المقرروتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  2020-2011البيولوجي 
فيما  مواضيعيةالهيئة الفرعية نتائج التقييم العالمي والتقييمات التستعرض ومن المتوقع أن  2020.6في عام المقرر عقده عشر، 
 .2019عقد في الربع الرابع من عام يثار على العمل بموجب االتفاقية في اجتماع باآليتعلق 

 والمنهجيات اتأدوات السياس وفهرسالمعرفة  وأسسبناء القدرات 
لعمل مع جميع الهيئات الفرعية كلفت باو  2018-2014بناء القدرات للفترة معنية ب أنشئت في إطار المنبر فرقة عمل -25

 المقررفي عليها وافق المبناء القدرات ذات األولوية )المنبر من حيث احتياجات  تلبيةالتأكد من  على في إطار المنبرذات الصلة 
 تنفيذ بشأن لمنبرإلى ا مشورة إلسداء 2015 عام في واحدةومرة  2014 عام اجتمعت فرقة العمل مرتين خاللو (. 1/3-د ح م

توفير منتدى تابع للمنبر ( ب)و ،إنشاء آلية المواءمة( أ) ذلك في بما ،االجتماع العام لقب من الصادرة بشأنها تكليفات النواتج
التقليدية والمحتملة لحفز التمويل ألنشطة بناء القدرات، لتمويل امصادر  يممثلمعني ببناء القدرات، يجمع  الحكومي الدولي

بناء القدرات للمساعدة في بناء القدرات الالزمة إليصال بشأن ة إقليميحوارات إجراء )ج( و ،آلية المواءمةوالعمل بشكل وثيق مع 
الدعم  الذين يلتمسون الحوار والتعاون بين المؤسسات والمنظمات واألفراد  وتيسر المواءمةألية وسوف تعزز التقييمات اإلقليمية. 

على قائمة هما: أداة مكونين تألف من تقديم مثل هذا الدعم. وهي تيسمح لها بفي وضع  الجهات التي تكون التقني والمالي، و 
الدعم وأولئك الذين يسعون إلى تقديم الدعم لتطوير وتنفيذ أنشطة بناء القدرات في  يلتمسون شبكة اإلنترنت تجمع أولئك الذين 

القدرات،  منتدى بناءو حوارات إقليمية،  ، بما في ذلكالتمكينية ؛ ومجموعة من األنشطةفيهابحث لويمكن ا مشتركةبينية واجهة 
دعم مشاريع وأنشطة بناء القدرات في بتم إطالق دعوة لتقديم مقترحات وتعهدات و وجها لوجه. تنفذ لتواصل والدعم أخرى لوأنشطة 

عند تحصل آلية المواءمة التابعة للمنبر الحكومي الدولي،  . ومن المتوقع أن2015 ه/تموزفي يولي آلية المواءمة نموذج إطار
 لمشاريع على أساس مستمر.لتعهدات ومقترحات  علىل، كامها بشكل تشغيل

من أهداف  20الهدف  هابين جملة أمور من بناء القدرات في تحقيقتساهم آلية المواءمة ومنتدى أن  المتوخىومن  -26
خبراء األمانة  ويتابع. 2020-2011الموارد المالية لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  حشد بشأنأيشي للتنوع البيولوجي 

في النصف و . والمنبربين عمل االتفاقية  المثلىالتآزر أوجه مدخالت من أجل تعزيز يوفرون أعمال فرقة العمل بشكل وثيق و 
لزمالء لبدأ البرنامج التجريبي و في دهرادون، الهند.  تابع للمنبربناء القدرات ل، سيتم عقد أول منتدى 2015الثاني من عام 

 .2015 /آذارمارس لمنبر فيالتابع لالشباب 
لعمل لهج إجراءات ون   إعدادتواصل فرقة عمل و المعارف األصلية والمحلية.  فرقة عمل معنية بنظمأيضا  المنبر أنشأو  -27

خبراء األمانة بنشاط في يشارك في دورته الرابعة. و  للمنبرالعام  فيها االجتماعنظر يسو المعارف األصلية والمحلية، المتعلق ب

                                                           
ساهم في عملية يتقييم عالمي من المتوقع أن إجراء الذي ينص على  2/5-م ح د في المقررالمعتمد  2018-2014برنامج عمل  انظر 6

( 6 )الفقرة جيم 11/13المقرر يستجيب التقييم العالمي للطلب الوارد في و . 2020-2011تقييم وتجديد الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
يولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على رفاه اإلنسان، وفعالية االستجابات، بما في ذلك واالتجاهات، وأثر التنوع الب الحالةلى الذي يركز ع

التقييم العالمي في الوقت المناسب العتماده من  إكمالخطة العمل وتتوخى . الواردة فيهالتنوع البيولوجي أهداف أيشي لالخطة االستراتيجية و 
 .2019 عام ي أوائل، فةالسابع دورتهفي  للمنبر االجتماع العامقبل 
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المعلومات من أجل تحقيق التآزر بين عمل  ويوفرون رئيسها، عن طريق العمل كقة العمل بشكل وثيق، بما في ذلك أعمال فر 
 .نشأتهج إذا الستعراض مشروع اإلجراءات والن  المتاحة الفرص بسيقوم األمين التنفيذي بإبالغ األطراف و . والمنبراالتفاقية 

رشادات بشأن دعم السياسات و جيات منهو ألدوات فهرس  المنبر أيضا بإعدادويقوم  -28 بشأن  إرشاداتاستخدامه، وكذلك ا 
إلى خبراء األمانة معلومات ذات صلة  وقدم. المنبرمنهجيات في سياق الدوات و مواصلة تطوير وتحفيز هذه األكيفية تعزيز 

االستراتيجيات وخطط  لالتفاقية ومنتدىمع الهياكل القائمة، مثل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة  التآزرمن أجل تحقيق  لمنبرا
 .العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 والمنبرالتعاون بين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف 
للمنبر الحكومي الدولي أمانات  االجتماع العام ا، دعوالمنبرفيما يتعلق بالتعاون بين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف  -29

استراتيجية، شراكات إلقامة لعمل مع مكتب المنبر الحكومي الدولي إلى االمتعددة األطراف، حسب االقتضاء،  االتفاقات البيئية
من المقرر أن والتعاون،  العمل المشترك، تحدد مجاالت والمنبراتفاقية التنوع البيولوجي  تيتعاون بين أمانالعلى غرار مذكرة 

شراك أصحاب المصلحة والشراكة االستراتيجية(. 3/4-د ح مالمقرر ) في دورة مقبلة االجتماع العام يوافق عليها : االتصاالت وا 
وكذلك أمانات االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى بشأن  هومكتب المنبراألمين التنفيذي حاليا مشاورات مع أمانة ويجري 

 هذه المسائل.
على  ثاراآلو  لتنوع البيولوجيل ةات العالميالتوقعنشرة من  اإلصدار الخامس أساليب تنفيذ -ثالثا

 الوطنية السادسة للتقاريرالمبادئ التوجيهية 
 لتنوع البيولوجي ة لالعالميتوقعات نشرة ال

 الجاري عمل ال في ضوء التوقعات العالمية للتنوع البيولوجينشرة  نطاق وعملية ونتائجالهيئة الفرعية تقييم  إلى بل  ط   -30
الفقرة )انظر العمل ية في زدواجاالوتجب  لتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةلتقييم عالمي  بشأن الحكومي الدولي لمنبرل

 (.12/1من المقرر  19
أوصى، من بين أمور  7خارجي،م من خالل تقيي التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة  اإلصدار الثالثتم تقييم و  -31

لتمكين القارئ من  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيفي النسخة المطبوعة من نشرة  يةمرجعت إدراج إشاراما يلي: )أ( بأخرى، 
، وكذلك يعلمأو كاتب التعاقد مع صحفي  مواصلة)ب( ورتكز عليها التقرير؛ يالوصول بسهولة إلى مصادر المعلومات التي 

مجموعة متنوعة من الجماهير  ليهاتصل إيمكن أن هلة الفهم و سالبيانية للتأكد من أن النتائج  تصاميم وتصميم الرسومخدمات ال
عن  مواصلة اإلبالغ )د(ولتحليل المعلومات الواردة في التقارير الوطنية بطريقة شاملة؛ المبذولة )ج( زيادة الجهود و ؛المختلفة

إقامة )ه( و هات؛السيناريو  قائمة علىمعلومات  إعدادالخبرات من أجل مع سيناريوهات والتعاقد الالمؤشرات، لتقديم معلومات عن 
 واألهداف اإلنمائية لأللفية ورفاه اإلنسان. ن التنوع البيولوجيصريحة بي روابط

التوقعات العالمية للتنوع من نشرة  اإلصدار الرابعالتوصيات المقدمة من التقييم في االعتبار عند إعداد  ووضعت -32
 فياستعراض منتصف المدة، مع التركيز على تقييم الوضع الحالي للتقدم  فيرلتو  اإلصدار الرابع. وقد تم تصميم البيولوجي

إذا استمرت االتجاهات الحالية واإلجراءات الالزمة لتعزيز التنفيذ. وبالمقارنة، واحتماالت تحقيقها أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 
التنوع  بشأنستراتيجية متابعة بالنسبة الولوجي واآلثار ق أهداف أيشي للتنوع البييوفر تقييما لمدى تحقسي اإلصدار الخامسفإن 

 البيولوجي.

                                                           
 فيى التقرير الكامل االطالع عل، ويمكن UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/1في الوثيقة متاحة نتائج التقييم  7

http://www.cbd.int/doc/gbo3/GBO-3_Evaluation.pdf. 



UNEP/CBD/SBSTTA/19/9 
Page 7 

 

األطراف والشركاء فقد رحبت به . باستقبال طيب التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة  اإلصدار الرابع وقد حظى -33
نظر فائدة التقرير كأساس ل يد إلىالعدفي االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، وأشار من خالل تدخالتهم  ن باإلجماعو اآلخر 

أيضا أن اإلصدار . واعتبر 2020-2011لتقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي في امؤتمر األطراف 
 المنبر الحكومي الدولي. للتقييمات التي يضطلع بهاأساس مفيد 

وآثار  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجينشرة  ونتائجنطاق وعملية باإلضافة إلى ذلك، كانت هناك مالحظات تتعلق بو  -34
. ويمكن تلخيصها على التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالمقبلة من نشرة  لإلصداراتبالنسبة  المنبر الحكومي الدوليعمل 

 النحو التالي:
توفير األساس التقني  في يولوجيالتوقعات العالمية للتنوع البمن نشرة  لإلصدار الرابعنطاق الرئيسي ال تمثل )أ(

لتقدم المحرز نحو تنفيذها، لفي شكل تقييم  2020-2011الستعراض منتصف المدة لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
لة سيناريوهات طويو ، 2020عام حتى  باالستقراءاستكمالها ومجموعة من المؤشرات و  ،لى معلومات من التقارير الوطنيةاستنادا إ
 ؛وغيرها من األدلة ةالعلمي والدراساتاألجل، 

التوقعات العالمية للتنوع من نشرة  إلصدار الرابعمعنية بامجموعة استشارية بعملية إعداده  تاسترشد )ب(
الت على عدد قليل من التدخ تم التعليق في. و والتكنولوجية مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية اعليه أشرفو  البيولوجي

 علىفي التحليالت  الذين ساهمواإلى أن الخبراء والمؤسسات الفردية  حيث أشير، التوقعاتنشرة ليها في إعداد المستند إخبرة ال
 ؛درجة عالية من الكفاءة

التوقعات العالمية من نشرة  لإلصدار الرابعالنتائج الرئيسية  عن الموافقة علىتقريبا جميع التدخالت في  عربأ   )ج(
 ه سيتعين تفسيرإلى أن التحليل يوفر أساسا مفيدا لتعزيز التنفيذ. وأكد عدد من األطراف في بياناتهم أن أشير، و للتنوع البيولوجي

 تعزيز التقدم نحو كل هدف واستخدامها بطريقة مرنة على أساس الظروف واألولويات الوطنية.الرامية إلى اإلجراءات 
. وقدم مؤتمر 12/1 في المقرر التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة  رابعاإلصدار البمؤتمر األطراف ورحب  -35

الستفادة من قوائم اإلجراءات المحتملة الرئيسية على اوالمنظمات  األخرى األطراف استنتاجاته العامة وشجع األطراف والحكومات 
من  اإلصدار الرابعالواردة في  2020-2011ع البيولوجي وتيرة التقدم في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنو  أن تعجلالتي يمكن 

 محتملة رئيسية إضافية.إجراءات بومواصلة تطوير قوائم اإلجراءات المحتملة  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجينشرة 
 التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيتطور نشرة 

، 2001في عام  األول اإلصدار أ عدفقد . مية للتنوع البيولوجيالتوقعات العالمن نشرة  إصدارات ةأربع اآلنأعدت حتى  -36
الثاني في  وأ طلق اإلصدارلعمل في إطار االتفاقية. موجزا لحالة واتجاهات التنوع البيولوجي العالمي و  لىعامة ع نظرة وقدم

ؤتمر األطراف. وشمل تقييما لحالة ، خالل الجلسة االفتتاحية لالجتماع الثامن لم2006 /آذارمارس 20كوريتيبا، البرازيل، في 
واتجاهات التنوع البيولوجي والدوافع الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي وسلط الضوء على أهمية التنوع البيولوجي لرفاه اإلنسان. 

ي تحقيق ، ومساهمته ف2010حالة تنفيذ االتفاقية والتقدم نحو هدف التنوع البيولوجي لعام  لىعامة ع اإلصدار نظرةوتضمن 
اإلجراءات الرئيسية المطلوبة على المستويات الفردية والمؤسسية والنظامية لتحقيق اإلصدار  األهداف اإلنمائية لأللفية. وحدد

 .2010هدف عام 
لى واستند اإلصدار الثالث إ. 2010في افتتاح االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية، في عام  اإلصدار الثالثطلق أ  و  -37

العلمية،  والدراساتالتنوع البيولوجي، مؤشرات عن معلومات ، و مصادر المعلومات، بما في ذلك التقارير الوطنيةمجموعة من 
واتجاهات التنوع البيولوجي وقدم التقييم  حالةلخص أحدث البيانات عن ، فلمستقبللتقييم سيناريوهات التنوع البيولوجي لودراسة 
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لعمل في المستقبل وأعد استنتاجات بشأن ا 8إلى أن الهدف لم يتحقق. ، وخلص2010لعام لتنوع البيولوجي النهائي لتحقيق هدف ا
 .2020-2011للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الالزم بموجب االتفاقية، وبالتالي وفر األساس 

تقريبا في  رش  ون   .2014مؤتمر األطراف في عام في اليوم األول من االجتماع الثاني عشر ل اإلصدار الرابعطلق أ  و  -38
لتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف بشأن ا تقييم واشتمل على، 2020-2011منتصف طريق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 بشأن 2050آفاق تحقيق رؤية بشأن ؛ و هذا التقدم تعجيلللتنوع البيولوجي، واقترح اإلجراءات المحتملة الرئيسية لالعشرين أيشي 
للتنمية البشرية المستدامة خالل  نطاقا أهمية التنوع البيولوجي في تحقيق األهداف األوسعبشأن و  ؛ئام مع الطبيعة""العيش في و 
خطوطا متعددة  وفرى عدة مصادر للمعلومات، وبالتالي التي ارتكز عليها إل التقنيةوالتقارير  الرابع واستند اإلصدارهذا القرن. 

وخطط العمل التقدم. وشملت مصادر المعلومات المستخدمة االستراتيجيات  لتعجيلجراءات الالزمة ألدلة لتقييم التقدم وتحديد اإلل
المؤشرات المتعلقة بالتنوع البيولوجي مؤشرا من  55االتجاهات في وأحدث والتقارير الوطنية الخامسة،  ،الوطنية للتنوع البيولوجي

العلمية  فضال عن الدراسات، 2050عام حتى  النماذجناريوهات القائمة على السيو ، 2020عام حتى  باالستقراء استكمالها التي تم
 وغيرها من التقارير.

 التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة  ةاألربع اإلصداراتفقد أظهرت التقييمات العلمية، بوفيما يخص عالقتها  -39
الثاني  اإلصدار استندردة في التقارير الوطنية األولى، في حين لى المعلومات الواإأساسا  األول اإلصداراستند فقد تطور.  حدوث

التي  هات، وقدم موجزا ألعمال بناء السيناريو تقييم األلفية للنظم اإليكولوجيةتقارير لى مجموعة واسعة من المصادر، بما في ذلك إ
النماذج االتحاد  . واستخدم(GLOBIO)اتحاد  ي الحيو  المحيطلتأثيرات البشرية على الرسم خرائط  ةمنهجية العالميالاتحاد  أعدها

 واإلبالغ عناستجابات السياسات  لالسترشاد بها فيالتنوع البيولوجي  على تحليل كمي آلثار مختلف تدخالت السياساتإلجراء 
 وع البيولوجي.وقف فقدان التناألطول أجال المتمثل في والهدف  2010تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام التي تواجه التحديات 

النتائج المستقبلية المحتملة لتغير  لتحديد، تعاون علماء من مجموعة واسعة من التخصصات لإلصدار الثالثبالنسبة و  -40
نماذج اللى مجموعة من االتجاهات الملحوظة، و م ععمله وقامالتنوع البيولوجي خالل الفترة المتبقية من القرن الحادي والعشرين. 

البيئة  وآفاق، األلفية للنظم اإليكولوجيةالتي أجريت لتقييم  هاتالسيناريو السابقة إلعداد  ى جميع العملياتواستند إلتجارب الو 
إطار في  إعدادها، فضال عن السيناريوهات التي يجري التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالسابقة من نشرة  واإلصدارات العالمية
 آثارهلعالقة بين تغير التنوع البيولوجي و باهذا العمل اهتماما خاصا  واهتم(. IPCCير المناخ )بتغ ةالمعني ةالدولي ةالحكومي الهيئة

المحتملة " الحرجة النقاط" بشأنتقييم جديد  جري ، أ  القائمةباإلضافة إلى تحليل النماذج والسيناريوهات و على المجتمعات البشرية. 
 اإلصدار الثالث التي ارتكز عليهاالدراسة المتعمقة  تشر ن  و التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة وسريعة، وربما ال رجعة فيها. 

في بشأن التغير توقعات السيناريوهات التنوع البيولوجي: : التفاقية التنوع البيولوجي 50رقم التقنية المنشورات سلسلة بوصفها 

                                                           
 Stuart H. M. Butchart, et al., “Global biodiversity: indicators ofالستعراض األقران:  علمية تخضع شر التقييم أيضا في مجلةن   8

recent declines”, Science 328, 1164 (2010). 
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توصيات للعمل في الدراسة وتضمنت  9.الحادي والعشرينقرن البه في  المرتبطة النظم اإليكولوجيةدمات التنوع البيولوجي وخ
10نماذج وسيناريوهات التنوع البيولوجي التي قدمت أيضا إلى المنبر الحكومي الدولي. بشأنالمستقبل 

 

األدلة المستمدة من مجموعة خطوط من معا عدة  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة  اإلصدار الرابع وجمع -41
الوطنية للتنوع وخطط العمل في االستراتيجيات  تلى أهداف والتزامات وأنشطة البلدان كما وردواستند إواسعة من المصادر. 

إلصدار ووضع اأهداف أيشي للتنوع البيولوجي.  تحقيقلتقدم نحو الذاتي لالبيولوجي والتقارير الوطنية، فضال عن تقييم األطراف 
وأجرى العلمية،  ووردت في الدراساتاألطراف  أبلغت عنهافي االعتبار معلومات عن حالة واتجاهات التنوع البيولوجي  الرابع

2020 ات حتى عاملمؤشر قائما على ا باالستقراء استكماال
، وال سيما أطول أجال قائمة على النماذجوكذلك سيناريوهات  11

: مسارات لتحقيق أهداف االستدامة العالمية بحلول 20"الطرق من ريو + يةهولنداللة التقييم البيئي وكا أعدتهاالسيناريوهات التي 
 78 رقم التقنية سلسلة المنشورات بوصفه شرن  و مجموعة من الخبراء الدوليين،  أجرتهتقييم مفصل  وارتكز على". 2050عام 

سيناريوهات و اف أيشي للتنوع البيولوجي: تقييم اتجاهات التنوع البيولوجي أهد تحقيقالتقدم المحرز نحو : التفاقية التنوع البيولوجي
سلسلة  الصادر بوصفهمختلف القطاعات االقتصادية، بتعلق المفضال عن تقييم السيناريو  12،السياسات واإلجراءات األساسية

 هاستخدامو حفظ التنوع البيولوجي في  القطاعاتأن تسهم كيف يمكن : التفاقية التنوع البيولوجي 79رقم  التقنية المنشورات
الالزمة التقييم العالمي للموارد المعني بنتائج الفريق الرفيع المستوى  ووضعت في االعتبار أيضا في هذا اإلصدار 13.المستدام

 .2020-2011لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
، استنادا اتمنتصف المدة لالستراتيجية العالمية لحفظ النبات استخدام نهج مماثل، أجري استعراضبفي عملية موازية و و  -42

حلقات معلومات من المشاركين في و الوطنية للتنوع البيولوجي والتقارير الوطنية، وخطط العمل إلى معلومات من االستراتيجيات 
استعراض  وعقبالعلمية.  لدراساتواستعراض ل، اتمقدمة من أعضاء الشراكة العالمية لحفظ النباتوتقارير بناء القدرات، عمل 

 بوصفه 2014عام لتقرير حفظ النبات الهيئة الفرعية في اجتماعها الثامن عشر وتنقيح آخر، صدر من جانب  التقرير مشروعل
كمساهمة في استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية للتنوع  التفاقية التنوع البيولوجي 81رقم المنشورات التقنية سلسلة 

 .التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة  اإلصدار الرابعو  2020 -2011بيولوجي ال
 التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة  اإلصدار الخامس إلعدادأساليب 

 في االعتبار التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة  اإلصدار الخامس أساليب إعدادالنظر في ينبغي أن يأخذ  -43
إلى  10أعاله(، وبرنامج العمل بموجب االتفاقية )انظر الفقرات  42إلى  33التوقعات )انظر الفقرات نشرات التجارب السابقة من 

 أعاله(. ثانيا القسم)انظر  المنبر الحكومي الدوليالمرفق األول(، فضال عن برنامج عمل و  أعاله 15

                                                           
ت علمية مجالفي  دراستين. وبناء على هذه الدراسة، تم نشر .en.pdf-50-ts-https://www.cbd.int/doc/publications/cbdفي  متاحة 9

 ,Henrique M. Pereira, et al., Scenarios for Global Biodiversity in the 21st Century, Science 330ستعراض األقران: تخضع ال

 Paul Leadley et al., “Interacting regional-scale regime shifts for biodiversity and(، 2010) 1496و ،(2010) 1496

ecosystem services” .BioScience (2014) Oxford University Press ،متاحة في ال
http://bioscience.oxfordjournals.org/content/early/2014/06/25/biosci.biu093.full. 

األمين التنفيذي بشأن التعاون مع المنبر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية تي أعدها المذكرة النظر ا 10
(UNEP/CBD/COP/11/19/Add.1،)  في  متاحةالوhttps://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/official/cop-11-19-add1-

en.pdf. 
 Tittensor et al., “A mid-term analysis of progress towards: علمية تخضع الستعراض األقراننشرت أيضا في مجلة  11

international biodiversity targets”, Science 346, 6206 (2014). 
 .en.pdf-78-ts-oc/publications/cbdhttps://www.cbd.int/dمتاحة في  12
 .en.pdf-79-ts-https://www.cbd.int/doc/publications/cbdمتاحة في  13

https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-50-en.pdf
http://bioscience.oxfordjournals.org/content/early/2014/06/25/biosci.biu093.full
http://bioscience.oxfordjournals.org/content/early/2014/06/25/biosci.biu093.full
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/official/cop-11-19-add1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/official/cop-11-19-add1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/official/cop-11-19-add1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-78-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-79-en.pdf
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المتعلق ، من حيث العمل توقعات العالمية للتنوع البيولوجيالمن نشرة  اإلصدار الخامس يستندومن المتوقع أن  -44
 هاتلى نتائج عمله على تحليل السيناريو إخاصة ، و المنبر الحكومي الدولي نواتجلى إالتي يقوم عليها، بشدة هات السيناريو ب

 التقييم العالمي.واإلقليمية و  مواضيعيةوكذلك التقييمات ال النظم اإليكولوجيةخدمات و ونمذجة التنوع البيولوجي 
 /نيسانفي أبريل في هذه المسائل في اجتماعهوالتكنولوجية  التقنيةو مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية ونظر  -45

بحيث  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة  اإلصدار الخامس إعدادمن المتوقع وعلى أساس مداوالت المكتب،  2015.14
كون ي". ومن المتوقع أن 2020-2011بشأن تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي مركز نهائي "تقرير  ناحيةقدم، من ي

لتقدم نحو تحقيق أهداف أيشي لكل هدف على حدة ل، بما في ذلك تحليل اإلصدار الرابعلهيكل  امشابههيكل اإلصدار الخامس 
أيضا األساس  اإلصدار الخامس سيوفرخرى، األناحية المن و . نفس الشكلباتباع نفس الحجم و  علىتقييم و للتنوع البيولوجي، 

بشكل كبير على التقييمات اإلقليمية والعالمية اإلصدار . وسيعتمد 2020ستراتيجية للتنوع البيولوجي بعد عام االخطة تحديث الل
م األمين التنفيذي ورئيس الهيئة يسيقو )انظر المرفق الثاني(.  لمنبرالتي يجريها ا النظم اإليكولوجيةللتنوع البيولوجي وخدمات 

متعدد التخصصات لضمان التكامل بين التقييمات الخبراء الوفريق  المنبر الحكومي الدوليمع أمانة  ةمنتظم تالفرعية اتصاال
بقاء األطراف على علم بالتقدم ال التوقعات العالمية للتنوع البيولوجينشرة و  المنبر الحكومي الدولي يجريهاالتي   إعدادمحرز في وا 

 .المنبر الحكومي الدوليتقييمات 
مع برنامج العمل المتعدد  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة  اإلصدار الخامس توقيت ويتعين أن يتماشى -46

لفرعية الهيئة ا بالتالي ستستعرضفي المرفق األول(. و جدول المواعيد )انظر أيضا  2020السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام 
. وسيتم 2019عقد في الربع الرابع من عام ي  في اجتماع  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة  اإلصدار الخامس مشروع

الهيئة الفرعية في آثاره على  ستنظرو  ،2020لهيئة الفرعية في الربع الثاني من عام ا اتاجتماعأحد إطالق النسخة النهائية في 
 وستأخذ. 2030-2021تفاقية، أي الجوانب العلمية لمشروع تحديث الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي العمل في إطار اال

 مقررمشروع  وتنتهي من إعداداالعتبار  بعينالهيئة الفرعية للتنفيذ عمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
من قبل مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر، في وقت الحق في عام  امادهالخطة االستراتيجية المحدثة العتعلى  يحتوي 
2020. 
 التقارير الوطنية السادسةالمتعلقة بلمبادئ التوجيهية بالنسبة لاآلثار 

 )أ(9الفقرة بشأن المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس ) يعد مقترحامؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن  طلب -47
التقارير الوطنية الخامسة المستخدمة في  الواردة فيفي االعتبار أنواع المعلومات المقترح أخذ وينبغي أن ي(. 12/1المقرر من 

الهيئة الفرعية للتنفيذ في  وستنظرالتي تم تحديدها.  الفجواتو  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة  اإلصدار الرابعإعداد 
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها العشرين االعتبارات التقنية التي يقوم ول ستتنا، و المقترحهذا 

المبادئ التوجيهية مؤتمر األطراف أن يعتمد المشورة للهيئة الفرعية للتنفيذ. ومن المتوقع  تقدمعليها مشروع المبادئ التوجيهية و 
مناقشات غير رسمية بشأن  إجراءتقديمها. ومن المتوقع على موعد  يتفقتماعه الثالث عشر و في اجللتقارير الوطنية السادسة 

المبادئ التوجيهية للتقارير الوطنية السادسة على هامش االجتماع التاسع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
تطوير المبادئ  لمواصلةوتوفير مدخالت  اإلبالغ الوطنيمن  التاليةة لتمكين األطراف من االتفاق على االتجاه العام للجول

 التوجيهية.
األطراف تقديم معلومات عن التقدم في تنفيذ الخطة إلى طلب وفيما يتعلق بمحتوى التقرير الوطني السادس، سي   -48

 وخطط العملي االستراتيجيات ف المنصوص عليهاتحقيق األهداف الوطنية في و  2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

                                                           
-https://www.cbd.int/sbstta/sbstta-19/sbstta-bur-2015-02متاح في ال، 2015ية محضر االجتماع الثاني للمكتب، في عام رؤ  14

en.pdf. 



UNEP/CBD/SBSTTA/19/9 
Page 11 

 

مل تشيمزيد من المشاورات، يمكن أن ورهنا بال. لها أهداف أيشي للتنوع البيولوجي المقابلةو للتنوع البيولوجي المحدثة الوطنية 
خطة و ستراتيجية اال علىعامة  نظرة)ب( و ؛تضمن المالمح القطريةتالتقرير الوطني السادس على المعلومات التالية: )أ( مقدمة 

)ج( قسم عن التدابير واإلجراءات المتخذة، بما في ذلك التعميم، ووطنية؛ الهداف واألالمحدثة للتنوع البيولوجي الوطنية  العمل
)د( قسم عن التغيرات الملحوظة في ووطنية؛ الهداف األالمحدثة للتنوع البيولوجي و عمل الوطنية الوخطة لتنفيذ االستراتيجية 

لتقدم نحو تحقيق أهداف أيشي ل)ه( تقييم و ؛شارة إلى األهداف الوطنيةباإلالتجاهات والضغوط( بما في ذلك ا حالةالنتائج )مثل 
التدابير واإلجراءات المتخذة؛ فضال عن  تأثيرات/فعالية تقييمو للتنوع البيولوجي والمساهمات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ 

 العمل بموجب االتفاقية. لمواصلةات العامة الدروس المستفادة واالستنتاجات والتوصي
إعداد كل  لتيسيرأدوات اإلنترنت متاحة وستكون شكل وحدات.  فيالتقارير الوطنية السادسة تكون ومن المتوقع أن  -49

 لمعلومات منوالتجميع في وقت الحق ل تحليلال وييسر البلداننهج متسق بين تنفيذ  أن يعززوحدات الشكل  ومن شأنوحدة. 
 األمانة واألطراف. بجان
هذا النهج فرصة  سيتيحوحدة على حدة. و  على أساس كلأجزاء من التقرير الوطني يمكن إكمال في هذا النهج، و  -50

المبادئ  كما ستهدف. حسب الحاجةالتحديثات بإجراء سمح سيو  متاحةوحدات عندما تصبح المعلومات اللألطراف الستكمال 
 اإلبالغعناصر تقارب ممكنا، نحو  يكون الخطوات األولى، حيثما  تيسيرطنية السادسة إلى التقارير الو المتعلقة بالتوجيهية 

 ها.يبموجب االتفاقية وبروتوكول
المشار  الحكومي الدولي المنبروكذلك برنامج عمل  2020مع األخذ بعين االعتبار العمل بموجب االتفاقية حتى عام و  -51

وذلك  2019 عام الربع األول منهو تقديم النهائي للتقارير الوطنية السادسة ال موعد أن يكون  ينبغيفي األجزاء السابقة،  إليهما
 تقارير في التقييم النهائي.لالسترشاد بال

 العالقة بين الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ -رابعا
دور هذه الهيئة. وسيقوم  تعريففرصة لزيادة  األول افي اجتماعهعملها طريقة  في نظر الهيئة الفرعية للتنفيذيوفر  -52

بالمقرر مرفق الالختصاصات الواردة في بما يتماشى مع الهيئة الفرعية للتنفيذ اعمل طريقة مشروع بإعداد  األمين التنفيذي
في هذا و لمية والتقنية والتكنولوجية. الموحدة للهيئة الفرعية للمشورة الع العملطريقة  بين أمور أخرى ، وسيراعي من 12/26

عمل الطريقة  بتنقيحمؤتمر األطراف  أن توصيالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في  يمكن أن تنظرالسياق، 
 (، إذا لزم األمر.8/10المقرر من المرفق الثالث ) بها الخاصة

اختصاصات الهيئة الفرعية للمشورة  وترديئة الفرعية للتنفيذ. اختصاصات الهعلى  12/26بالمقرر مرفق ال ويحتوي  -53
الهيئة الفرعية للمشورة أنشئت من االتفاقية،  25من المادة  1وفقا للفقرة و من االتفاقية.  25العلمية والتقنية والتكنولوجية في المادة 

فيما المشورة في الوقت المناسب بالفرعية األخرى  هاتمؤتمر األطراف، وحسب االقتضاء، هيئ لتزويدالتقنية والتكنولوجية و العلمية 
الهيئة الفرعية للتنفيذ أيضا لدعم مؤتمر األطراف في االستعراض المستمر لتنفيذ االتفاقية وفقا  وأنشئتبتنفيذ االتفاقية.  يتعلق

 .23مادة من ال 4فقرة لل
اختصاصات الهيئة فإن ، ن من الناحية النظريةتيالفرعيتين إلى تداخل في عمل الهيئيمكن أن يؤدي  وفي حين أن ذلك -54

من الهيئة المقدمة مدخالت الاالقتضاء،  وحسب وظائفهاأداء  عند، ينبغي أن تراعي الفرعية للتنفيذ تنص على أن هذه الهيئة
محددة لكل منهما ال وظائفوالدور ال مراعاةالمعنية مع  بوظائفهمان االهيئت تقوم الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وأن

التقنية و وظائف الهيئة الفرعية للمشورة العلمية إرشادي لتخصيص ويرد بهدف ضمان التكامل في العمل وتجنب التداخل. 
جدول األعمال المؤقت لالجتماع األول للهيئة الفرعية ويوفر والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ في جدول في المرفق الثالث. 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ. ستتناولهاالتي  المجاالتمن المعلومات عن بعض  امزيدأيضا  (UNEP/CBD/SBI/1/1ذ )للتنفي
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استنادا إلى نتائج مداوالت مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، فإنه ال يبدو من و وفي هذا السياق،  -55
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية تعمل توقع المكتب أن يهيئة الفرعية. و شامل لطريقة عمل ال تنقيحالضروري إجراء 

 بسيطة لتعديلتغييرات ب غير أنه قد يوصىتحقيق أهداف االتفاقية. وعملية لمع الهيئة الفرعية للتنفيذ بطريقة بناءة والتكنولوجية 
 بموجب االتفاقية.الحالية لعمل بما يتناسب مع طريقة اوالطريقة  جيةوالتكنولو  طريقة عمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية

  المقترحةالتوصية  -خامسا
 اعتماد توصية على غرار ما يلي:في  والتكنولوجية قد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية

 ،الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةإن 
واإلقليمية والعالمية يمكن أن  مواضيعيةالو  ، وال سيما تقييماته المنهجيةالمنبر الحكومي الدولي نواتج بأن اقتناعا منها

وتحقيق أهداف أيشي للتنوع  2020-2011تسهم بشكل كبير في التقييم النهائي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 ،2020تنوع البيولوجي لما بعد عام البيولوجي، فضال عن وضع خطة استراتيجية محدثة لل

من أجل تعظيم مساهمتها في في الوقت المناسب  المنبر الحكومي الدوليعلى ضرورة تسليم تقييمات  تؤكد -1
 العمل بموجب االتفاقية؛

نبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي المبالتعاون الوثيق بين أمانتي  رحبت -2
بطريقة  2018-2014 للفترة المنبر الحكومي الدولي تنفيذ برنامج عمل بتيسيرتفاقية فيما يتعلق االو  ت النظم اإليكولوجيةوخدما

 ؛متماسكة وفعالة
من نشرة  اإلصدار الخامس ما يلي بشأن مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر أن يقررب وصيت -3

 :التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي
 ، بما في ذلك تحليل2020-2011تقديم تقرير نهائي موجز عن تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  )أ(

 لتقدم نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛على حدة لهدف  لكل
 رمؤتم ليعتمدها 2020ما بعد عام لتوفير قاعدة أساسية للخطة االستراتيجية المحدثة للتنوع البيولوجي  )ب(

 ؛األطراف في اجتماعه الخامس عشر
فضال عن التقارير الوطنية  للمنبر الحكومي الدوليواإلقليمية والعالمية  مواضيعيةالتقييمات ال االستناد إلى )ج(

 السادسة؛
االعتبارات التقنية بشأن توقيت وشكل ومحتوى التقرير الوطني السادس على النحو الوارد في القسم  تالحظ -4

عمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في ضوء برنامج عمل  بشأناألمين التنفيذي التي أعدها مذكرة لامن  ثالثا
والعالقة  2018-2014المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية للفترة 

 15؛بالهيئة الفرعية للتنفيذ
أخذ هذه االعتبارات في الحسبان عند إعداد مقترح بشأن المبادئ التوجيهية ياألمين التنفيذي أن  إلى طلبت -5

 للتقرير الوطني السادس.

 
 

                                                           
15 UNEP/CBD/SBSTTA/19/9. 
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 المرفق األول
 نظرة عامة على العمل بموجب االتفاقية

نوفمبر/تشرين الثاني 
2015 

  لعالمية للتنوع التوقعات االنظر في اآلثار األخرى لإلصدار الرابع من نشرة
واإلجراءات االستراتيجية األخرى بشأن التعميم في وعبر القطاعات  البيولوجي
 األخرى 

االجتماع التاسع عشر للهيئة 
الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

 والتكنولوجية
   

-2011االستعراض المرحلي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   2016أبريل/نيسان 
تقييم  –وتقييم التقدم نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  2020

 األهداف الوطنية ووسائل التنفيذ
 النظر في مواصلة الدعم لتعزيز التنفيذ الوطني، بما في ذلك التعميم 
  النظر في المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس ومقترحات لإلصدار

 للتنوع البيولوجي التوقعات العالميةالخامس من نشرة 
  النظر في تقييمات المنبر الحكومي الدولي بشأن الملقحات؛ وتحليل

 عمل االتفاقية في المستقبلواآلثار على السيناريوهات والنمذجة 

االجتماع العشرون للهيئة 
الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 
والتكنولوجية واالجتماع األول 

 للهيئة الفرعية للتنفيذ

   
مبر/كانون األول ديس

2016 
 تقييم التقدم /االستعراض المرحلي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي

 نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 
  ؛ التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياآلثار األخرى لإلصدار الرابع من نشرة

 سيما التعميم واإلجراءات االستراتيجية، وال
 12تعزيز التنفيذ الوطني، بما في ذلك المادة الدعم ل 
  تحديد االحتياجات من التمويل لالسترشاد بها في التجديد السابع لموارد مرفق

 البيئة العالمية
 )آثار العمليات الدولية ذات الصلة )أهداف التنمية المستدامة والمناخ 
 ب لتنفيذ الموافقة على المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس وأسالي

 التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياإلصدار الخامس من نشرة 
  النظر في تقييمات المنبر الحكومي الدولي بشأن الملقحات؛ وتحليل

 عمل االتفاقية في المستقبلواآلثار على السيناريوهات والنمذجة 

االجتماع الثالث عشر لمؤتمر 
 األطراف

 
 

   
الربع الرابع من عام 

2017 
 االجتماع الحادي والعشرون  حضير بنود االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطرافت

للهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
 والتقنية والتكنولوجية 

   
الربع األول من عام 

2018 
  النظر في التقييمات دون اإلقليمية/اإلقليمية للمنبر الحكومي الدولي والتقييم

عمل االتفاقية في واآلثار على  صالحهااستلتدهور األراضي والمواضيعي 
 المستقبل )تستكمل فيما بعد(

 تحضير بنود االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف 

االجتماع الثاني والعشرون 
للهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
والتقنية والتكنولوجية واالجتماع 

 الثاني للهيئة الفرعية للتنفيذ
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الربع الرابع من عام 
2018 

  االستعراض المرحلي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي/تقييم التقدم
 نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 الن هج الخاصة بالعيش في وئام مع الطبيعة 
 التآزر بين االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي هأوج 
 ر الحكومي الدولي والتقييم النظر في التقييمات دون اإلقليمية/اإلقليمية للمنب

االتفاقية في  واآلثار على عمل استصالحهالتدهور األراضي والمواضيعي 
 المستقبل )تستكمل فيما بعد(

االجتماع الرابع عشر لمؤتمر 
 األطراف

 
 

   
الربع األول من عام 

2019 
 )الموعد النهائي للتقارير الوطنية السادسة )مثال في مارس/آذار  

   
الثاني من عام الربع 
2019 

 الدورة السابعة لالجتماع العام  موافقة االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي على التقييم العالمي للمنبر
 للمنبر الحكومي الدولي

   
الربع الرابع من عام 

2019 
  االتفاقية  واآلثار على عملالنظر في التقييم العالمي للمنبر الحكومي الدولي

 في المستقبل
  التوقعات العالمية للتنوع نشرة استعراض مشروع اإلصدار الخامس من

 البيولوجي

االجتماع الثالث والعشرون 
للهيئة الفرعية للمشورة العلمية 

 والتقنية والتكنولوجية

   
الربع الثاني من عام 

2020 
  الذي  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيإطالق اإلصدار الخامس من نشرة

-2011لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  انهائي استعراضا يوفر
 وتقييم مدى تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020

  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياإلصدار الخامس من نشرة  آثارالنظر في 
 على عمل االتفاقية في المستقبل

 2021طة االستراتيجية االستعراض العلمي والتقني لمشروع تحديث الخ-
2030 

االجتماع الرابع والعشرون 
للهيئة الفرعية للمشورة العلمية 

 والتقنية والتكنولوجية

   توصية إلى مؤتمر األطراف بشأن مشروع تحديث الخطة االستراتيجية
2021-2030 

االجتماع الثالث للهيئة الفرعية 
 للتنفيذ

   
الربع الرابع من عام 

2020 
 لرسمي النهائي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي االستعراض ا

 وتقييم مدى تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2011-2020
  2030-2021اعتماد الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  تحديد االحتياجات من التمويل لالسترشاد بها في التجديد الثامن لموارد مرفق

 البيئة العالمية

جتماع الخامس عشر اال
 لمؤتمر األطراف
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 المرفق الثاني
 وتقييمات المنبر الحكومي الدولي التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة  الخامسالعالقة بين اإلصدار 

 

Updated Strategic 
Plan and related 

decisions

GBO-5

IPBES Global 
Assessment

NBSAP 
implementation

national scope global scope

2018 -

2019 -

2020 -

time

BIP / GEO-BON

Literature

6th National 
Reports

IPBES Thematic 
Assessments

IPBES Subregional / 
Regional Assessments

 
 

الوطنية للتنوع  وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل تقارير الوطنية السادسةالو  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة  اإلصدار الخامسالتخطيطي العالقة بين  الرسميوضح هذا 
الوقت التقريبي الذي إلى المربعات البيضاء تشير و منتج آخر.  أحد المنتجات فيمعلومات  ستسهماألسهم الزرقاء الصلبة تشير إلى كيف و . المنبر الحكومي الدولي اتوتقييم البيولوجي

التبادل المستمر للمعلومات  إلى إمكانياترأسين تشير ذات ال واألسهممختلف المنتجات.  المؤدية إلى االنتهاء منمظللة تشير إلى العمليات المربعات والالمنتجات. هاء من تسيتم فيه االن
 أثناء العمليات التحضيرية.

تنفيذ االستراتيجيات 
وخطط العمل 
الوطنية للتنوع 

 البيولوجي

التقارير الوطنية 
التقييم العالمي للمنبر  السادسة

 الحكومي الدولي

 للمنبر الحكومي الدوليالتقييمات المواضيعية 
 الدوليللمنبر الحكومي التقييمات )دون( اإلقليمية 

 اإلصدار الخامس من النشرة

الخطة االستراتيجية 
 الصلةوالمقررات ذات المحدثة 

 السنة

 النطاق العالمي النطاق الوطني
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 المرفق الثالث
التكنولوجية التقنية و و الهيئة الفرعية للمشورة العلمية  للبنود بينإرشادي تخصيص 

 16ة للتنفيذوالهيئة الفرعي
المجاالت أو البنود 

 الرئيسية
نتائج الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

 والتكنولوجية )ماذا(
 آليات الهيئة الفرعية للتنفيذ )كيف(

 التوقعات العالمية للتنوع البيولوجينشرة   التقييمات

 تقييمااااااااات والدراسااااااااات المتعلقااااااااة بقضااااااااايا ال
 دةمحد

  اساااتعراض ناااواتج المنبااار الحكاااومي الااادولي
علاااااااى العمااااااال بموجاااااااب  باآلثاااااااارالمتعلقاااااااة 
 االتفاقية

 رفع الوعي 

 فعالية عمليات وآليات االتفاقية 

 تقييم الموارد المالية 

التقيااايم العلماااي للتقااادم المحااارز فاااي التنفياااذ،   استعراض التنفيذ
 بما في ذلك: التقدم نحو تحقيق األهداف

 ائج )اآلثاااااار اإلجمالياااااة( التركيااااز علاااااى النتاااا
 واألهداف العالمية

  اسااتعراض المعلومااات ذات الصاالة بشااأن التقاادم
 في التنفيذ، بما في ذلك: 

  عااداد وتحااديث وتنفيااذ االسااتراتيجيات إ
وخطااااااااااط العماااااااااال الوطنيااااااااااة للتنااااااااااوع 

 البيولوجي، واألهداف الوطنية

 التقدم نحو تحقيق األهداف 

  وسااااائل التنفيااااذ، بمااااا فااااي ذلااااك حشااااد
 المالية الموارد

جااااااراءات لتعزيااااااز التنفيااااااذ   اإلرشادات تحديااااااد تاااااادابير وا 
لاااى العلاااوم وتقييماااات فعالياااة أناااواع اساااتنادا إ
 التدابير

 تدابير بشأن المواضيع العلمية والتقنية 

  تحدياااااد التااااادابير واإلجاااااراءات الالزماااااة لتتغلاااااب
 األطراف على العقبات

 :وسائل التنفيذ، بما في ذلك 

 حشد الموارد المالية 

 عاون التقني والعلمي وبناء القدراتالت 

 التعاون والشراكات 

   هج: التعميم واستعراض األقرانالطرائق والن 

                                                           
كتب . واستنادا إلى محضر االجتماع الثاني لم2015أبريل/نيسان  27كما ع رض على مكتب مؤتمر األطراف في اجتماعه المعقود في  16

 .en.pdf-02-2015-bur-19/sbstta-https://www.cbd.int/sbstta/sbsttaالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، المتاح في 

https://www.cbd.int/sbstta/sbstta-19/sbstta-bur-2015-02-en.pdf
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المجاالت أو البنود 
 الرئيسية

نتائج الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 
 والتكنولوجية )ماذا(

 آليات الهيئة الفرعية للتنفيذ )كيف(

االحتياجات التقنية 
والعلمية والتعاون 

 بشأنها

  التقنيةو  االحتياجات العلميةتحديد 
  والتطويرالتعاون الدولي في مجال البحث 
 تحديد التكنولوجيات والدراية 
  ير التكنولوجيات وسائل وأساليب تطو

 وتحويلها )عام(

  المزيد من اإلرشادات أو االحتياجات تحديد
 ومقترحات لتدابير مناسبة

 التعاون التقني والعلمي كآلية دعم 
 آلية غرفة تبادل المعلومات 
 التقدم وتقييم التقدم في مجال نقل التكنولوجيا 

 عمليات االتفاقية/
 البروتوكولين

  كفاءة الهياكل والعمليات 

تلبية احتياجات 
 البروتوكولين

 يحددها اجتماع األطراف المعني   .وفقا الختصاصات الهيئة الفرعية للتنفيذ
 اجتماع األطرافيحددها وحاالت خاصة 

 
 

__________ 

 


