
 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 العشروناالجتماع 
 2016نيسان /أبريل 30-25 كندا، ،مونتلاير

 *تقمن جدول األعمال المؤ  2البند 
 

  جدول األعمال المؤقتقحة لمنشروح 
 مقدمة

من االتفاقية  25بموجب المادة المنشأة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  العشروناالجتماع  سُيعقد -1
. وسيبدأ تسجيل 2016 أبريل/نيسان 30إلى  25(، من االيكاوفي مقر منظمة الطيران المدني الدولي )كندا، ، مونتلايرفي 

 .2016 أبريل/نيسان 24من صباح يوم األحد  10لمشاركين في الساعة ا
تاحتها و  -2 األعمال التحضيرية لالجتماع من األطراف والمراقبين.  لتيسيرتم إعداد شروح جدول األعمال المؤقت هذه وا 
 .والتكنولوجيةللمشورة العلمية والتقنية  في ضوء نتائج االجتماع التاسع عشر للهيئة الفرعيةالشروح  تنقيحتم و 

 افتتاح االجتماع - 1البند 
 .2016 أبريل/نيسان 25 االثنين يوممن  10:00فتتح االجتماع في الساعة سيُ  -3

 الشؤون التنظيمية - 2البند  
 انتخاب أعضاء المكتب 2-1

قد في الثاني عشر، الذي عمن نظامه الداخلي، انتخب مؤتمر األطراف في اجتماعه  26من المادة  3عمال بالفقرة  -4
والية تمتد  لفترةرئيسا للهيئة الفرعية )نيوزيلندا(  نلبغ، السيد أندرو 2014تشرين األول أكتوبر/، جمهورية كوريا، في غتشان غبيون

 (.UNEP/CBD/COP/12/29من  52الفقرة انظر الثالث عشر لمؤتمر األطراف )حتى االجتماع 
الثامن عشر والتاسع  ينجتماعاالألعضاء المنتخبين في من اسوف يتألف مكتب االجتماع العشرين للهيئة الفرعية و  -5

 1.للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية عشر للهيئة الفرعية
الهيئة الفرعية خمسة أعضاء جدد للعمل في المكتب ، ستنتخب مكتبمدد عضوية متداخلة في المن أجل تحقيق و  -6

محل الجدد . وسيحل هؤالء األعضاء نهاية االجتماع الثاني والعشرين ي فيتبدأ من نهاية االجتماع العشرين وتنته لمدة عضوية
 وجنوب أفريقيا وتركمانستان.ندونيسيا ا  و وألمانيا من كوستاريكا الذين تنتهي مدة عضويتهم األعضاء 
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 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 2-2
للمشورة  للهيئة الفرعية العشرينالمؤقت لالجتماع األمين التنفيذي، بالتشاور مع المكتب، مشروع جدول األعمال أعد  -7

للمشورة العلمية والتقنية  في ضوء نتائج االجتماع التاسع عشر للهيئة الفرعيةالشروح  تنقيحتم و  .العلمية والتقنية والتكنولوجية
 .والتكنولوجية

بما في ذلك تلك التي تحتوي على  ،الوثائقستخضع وثائق ما قبل الدورة لالجتماع في المرفق الثاني. و بوترد قائمة  -8
 النظراء. إلى استعراضتقييمات علمية، حسب االقتضاء، 

بعد و  2من قبل مؤتمر األطراف ةبما يتماشى مع الميزانية المعتمداألمين التنفيذي،  يقترحتنظيم العمل، وفيما يتعلق ب -9
بنود جدول  تقديمانظر المرفق األول(. وسيتم عامة )ات التشاور مع المكتب، النظر في جميع بنود جدول األعمال في جلس

مراعاة الخبرة مع من الخبراء تمشيا مع مقررات مؤتمر األطراف و من قبل فريق عرض رئيسي أو في  المختارة األعمال
 3.للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةوالتاسع عشر والثامن عشر السابع عشر  اتمن االجتماعالمكتسبة 

 هاجتماعال المنقح لنظر في جدول األعمال المؤقتإلى اللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية  ستدعىو  -10
 )المرفق األول(.المقترح  العملوالموافقة على تنظيم  إلقراره( UNEP/CBD/SBSTTA/20/1/Rev.1العشرين )

الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة وأوضح أن على ة الفرعية للتنفيذ وفي اجتماعه الثاني عشر، أنشأ مؤتمر األطراف الهيئ -11
ا مهكل من ، مع األخذ في االعتبار دور ووظائفذات الصلةا مالفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تنفذ مهامه

كامل بشكل االعتبار  ذلك في وسيوضع(. 12/26 المقررالمرفق بانظر ) االزدواجيةوتجنب  امهبهدف ضمان التكامل في عمل
 مختلف بنود جدول األعمال.األعمال التحضيرية الخاصة ب في

 2020-2011علمي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ال االستعراض -3البند 
 يلتنوع البيولوجأيشي لوتحقيق أهداف  العمل ذات الصلةوبرامج 

إلى أن دور مؤتمر األطراف هو اإلبقاء على تنفيذ االتفاقية ، 10/2مقرر من ال 14الفقرة مؤتمر األطراف، في  أشار -12
قيد االستعراض، فقرر أن تستعرض اجتماعات مؤتمر األطراف في المستقبل التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع 

بشأن وسائل التغلب على العوائق التي  ، وأن تتقاسم الخبرات ذات الصلة بالتنفيذ وأن تقدم إرشادات2020-2011البيولوجي 
األمين التنفيذي أن يعد تحليال/تجميعا لإلجراءات الوطنية واإلقليمية وغيرها من  إلى طلبوفي هذا السياق، ، ووجهت

 2020-2011اإلجراءات، بما في ذلك وحسب االقتضاء األهداف الموضوعة وفقا للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 )ب((.17 )الفقرة

 أعدها األمين مذكرةللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية سيكون معروضا أمام الهيئة الفرعية في إطار هذا البند، و  -13
أيشي للتنوع مختارة من أهداف أهداف  قيقتحلتقدم نحو لتقييم محدث تحتوي على ( UNEP/CBD/SBSTTA/20/2التنفيذي )
 معلومات. المتاح بشأنهاالبيولوجي 

 ةالوارداالستنتاجات ومشروع المعلومات  استعراضإلى للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية  تدعىسو  -14
استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية  تيسرالمشورة التي إسداء ، بهدف التي أعدها األمين التنفيذي في المذكرة

، ها األولفي هذا الصدد الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعالذي تقوم به في ذلك العمل  ، بما2020-2011للتنوع البيولوجي 
عداد و   .العوائقي توصيات للتغلب على ألهذه الهيئة ا 

                                                           
 .12/32المقرر  2
إلى األطراف قبل االجتماع بوقت كبير، مع  لوسترستكنولوجية للمشورة العلمية والتقنية والسيتم إعداد خطط تفصيلية بالتشاور مه مكتب الهيئة الفرعية  3

 .أسماء مقدمي العروض ونطاقها
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 التنوع البيولوجي البحري والساحلي -4البند 
 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 4-1

من خالل تطبيق المعايير  ابيولوجيأو  اإيكولوجي المهمةالمناطق البحرية  وصف لتيسيرحلقات عمل إقليمية ُنظمت  -15
ه الحادي يوفي اجتماع .10/29وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في المقرر  9/20المقرر بفي المرفق األول الواردة العلمية 

ة العلمية للمشور  ةالهيئة الفرعي أعدتها يهذه والت العمل لحلقاتموجزة التقارير المؤتمر األطراف في عشر والثاني عشر، نظر 
إلى الجمعية  وتقديمها المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياتقارير وطلب إدراجها في مستودع ، والتقنية والتكنولوجية

لتنوع احفظ بلمسائل المتعلقة لدراسة ا المخصصمفتوح العضوية غير الرسمي  الفريق العاملالعامة لألمم المتحدة وخاصة 
األطراف والحكومات إلى كذلك  وتقديمهاخارج الوالية الوطنية، الواقعة المناطق في المستدام واستخدامه البيولوجي البحري 

 األخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة.
 10/29 المقررمن  36الفقرة  عشر، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي، تمشيا مع الثانيفي اجتماعه و  -16

المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو  تستوفي معايير، مواصلة تيسير وصف المناطق التي 11/17 من المقرر 12والفقرة 
 6الفقرة عمل )في تنظيم حلقات األطراف  ترغب مامن خالل تنظيم حلقات عمل إقليمية أو دون إقليمية إضافية حيث بيولوجيا

 (.12/22 المقررمن 
األطراف والحكومات األخرى في  من جانبن التنفيذي أيضا أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز األمي ُطِلب إلىو  -17

المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو  تستوفي معاييروطنية، حسب االقتضاء، لوصف المناطق التي االضطالع بعمليات 
ليها على الصعيد الوطني أو الحكومي الدولي في المناطق المعايير العلمية األخرى المطابقة والتكميلية الموافق ع، أو بيولوجيا

إتاحة هذه المعلومات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من خالل وعن التقدم المحرز في ، الواقعة ضمن نطاق الوالية الوطنية
 (.12/22 مقررالمن  7الفقرة أو آلية تبادل المعلومات ) البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمناطق مستودع 

تعزيز المنهجيات والُنهج  لزيادةخيارات عملية  يعدباإلضافة إلى ذلك، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن و  -18
(، 12/22 المقررمن  10الفقرة ) العلمية بشأن وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

ا في ذلك تنظيم حلقات عمل إقليمية و/أو دون إقليمية، حيثما ترغب األطراف في عقد حلقات العمل وتيسير التدريب التقني، بم
هذه، لبناء القدرات على المنهجيات والُنهج العلمية لتطبيق معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، فضال عن 

وآلية تقاسم  المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيافي مستودع تجميع واستخدام المعلومات العلمية والتقنية الواردة 
 (.12/22 المقررمن  12الفقرة ) وغيرها من المعلومات ذات الصلةالمعلومات، 

 (2015 /آذارمارس 27-22 ،كولومبوشمال شرق المحيط الهندي ) لمنطقة حلقات عملووفقا لهذه الطلبات، تم عقد  -19
(. 2015 /نيسانأبريل 24-19 ،دبي، اإلمارات العربية المتحدةالمجاورة )الخليج  ومنطقةيط الهندي شمال غرب المحمنطقة و 

 بحار شرق آسيا والبحر األسود وبحر قزوين.مناطق ل حلقات عملعقد ومن المقرر 
 أعدها األمينرة مذكللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية سيكون معروضا أمام الهيئة الفرعية في إطار هذا البند، و  -20

المناطق  تستوفي معاييروصف المناطق التي ( عملية أتقرير عن ) تحتوي على( UNEP/CBD/SBSTTA/20/3التنفيذي )
 ( التدريب التقنيج)والعلمية؛  الُنهج( وضع خيارات عملية لزيادة تعزيز المنهجيات و ب)و ؛البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

( نقل ه)و ؛المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياتطبيق معايير المتعلقة بالوطنية  اتيالعمل( د)و ؛ذي الصلة
العالمية واإلقليمية ذات الصلة لمنظمات إلى ا المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمعلومات العلمية المتعلقة ب

تحتوي على ( UNEP/CBD/SBSTTA/20/3/Add.1إضافة ) ستصدرو واستخدام هذه المعلومات من قبل المنظمات المتلقية. 
. كما المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيامعايير  التي تستوفيعمل بشأن المناطق الحلقات ل الموجزةتقارير ال مشاريع
 التقارير الكاملة لحلقات العمل. ستتاح

لنظر في المعلومات ومشروع االستنتاجات إلى التكنولوجية للمشورة العلمية والتقنية واالهيئة الفرعية  ستدعىو  -21
ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف،  المقررات، وتمشيا مع المذكرة التي أعدها األمين التنفيذيوالتوصيات الواردة في 

ه الحقا مؤتمر األطراف نظر فييل اإلضافةعلى أساس  اأو بيولوجي اإيكولوجي المهمةتقريرها عن وصف المناطق البحرية  سُتعد
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 أفرقتها العاملةتقديم التقارير إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة و و  مستودعالالتقارير في  إدراجفي اجتماعه الثالث عشر بهدف 
 ذات الصلة.

 تحمض في مناطق المياه الباردةالخطة عمل محددة بشأن التنوع البيولوجي و  4-2
أن يقوم، بالتعاون مع األطراف والحكومات األخرى  ،12/23 في المقرر ،تنفيذيطلب مؤتمر األطراف إلى األمين ال -22

باالستناد إلى  4مشروع خطة عمل محددة بشأن التنوع البيولوجي والتحمض في مناطق المياه الباردة، والمنظمات ذات الصلة،
، بما في ذلك الشعاب المرجانية في المياه العناصر الواردة في خطة العمل بشأن التدهور المادي للشعاب المرجانية وتدميرها

 (.16)الفقرة  الباردة وباالرتباط الوثيق باألعمال ذات الصلة في إطار االتفاقية، واألعمال ذات الصلة في المنظمات المختصة
ذكرة مها ، للنظر فية العلمية والتقنية والتكنولوجيةللمشور  الهيئة الفرعيةأمام معروضا  سيكونفي إطار هذا البند، و  -23

كذلك مشروع االستنتاجات المقترح المطلوب و ( تحتوي على UNEP/CBD/SBSTTA/20/4التنفيذي ) أعدها األمين
 والتوصيات.
على التنوع البيولوجي  ةالبشريالناجمة عن األنشطة معالجة آثار الحطام البحري والضوضاء تحت الماء  4-3

 البحري والساحلي
إلى تقديم معلومات عن آثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي  الدعوة التنفيذي ناألمي إلى األطراف مؤتمرطلب   -24

تنظيم حلقة عمل للخبراء إلعداد إرشادات عملية بشأن منع وتخفيف و  ،تقديماتالتجميع وتوليف و  ،البحري والساحلي والموائل
(. ألف 11/18المقرر من  26الفقرة )الساحلي والموائل اآلثار الضارة الجسيمة للحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري و 

 /كانون األولديسمبر 4إلى  2في بالتيمور، الواليات المتحدة األمريكية من  للخبراء حلقة عمل توفقا لهذا الطلب، عقدو 
2014. 

ت ذات الصلة، ات األخرى والمنظماوالحكوم األطراف بين التعاون تيسير التنفيذي األمين إلى األطراف مؤتمرطلب و  -25
على التنوع  ةالبشريالناجمة عن األنشطة لضوضاء تحت الماء لالمحتملة كبيرة البشأن التدابير الالزمة لتجنب اآلثار السلبية 

األمين التنفيذي أيضا  ُطِلب إلى. وفي هذا السياق، وتقليلها إلى أدنى حد والتخفيف من آثارها البيولوجي البحري والساحلي
، 12/23المقرر من  3لتدابير الواردة في الفقرة لأمثلة محددة بذات الصلة المتعلقة العلمية والتقنية المعلومات تجميع وتوليف 

 المنظمات المختصة.و  وكذلك معلومات عن التدابير التي تتخذها األطراف والحكومات األخرى
التنفيذي  ذكرة أعدها األمينمية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجأمام الهيئة الفرعية  معروضا وسيكون -26
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/5 تحتوي على مشروع )ةذي الصلتجميع العملية بشأن معالجة آثار الحطام البحري و  إرشادات 
التقرير الكامل لحلقة  وسيصدرالضوضاء تحت الماء وكذلك مشروع االستنتاجات والتوصيات ذات الصلة. المتعلقة بلمعلومات ل

 كوثيقة إعالمية.عمل الخبراء 
 والتدريب المكاني البحري مبادرات التخطيط  4-4

وضع إرشادات ومجموعة لحلقة عمل للخبراء  تنظيم، 11/18 في المقرر ،طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي -27
التنفيذي أن ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين 12/23المقرر في و . أدوات موحدة وعملية بشأن التخطيط المكاني البحري

األمين  ُطِلب إلى. و التخطيط المكاني البحري، بما في ذلك تدابير الرصدأساليب وأدوات  تعزيز العمل علىبقدما يمضي 
التنفيذي، من خالل التدريب التقني وآلية تبادل المعلومات عن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، التنفيذي أيضا 

لومات العلمية المجّمعة لوصف المناطق التي تستوفي المعايير العلمية للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا تيسير استخدام المع
أو بيولوجيا لدعم الجهود المبذولة، على المستوى اإلقليمي أو الوطني، بشأن استخدام األطراف والمنظمات الحكومية الدولية 

يم حلقات عمل تنظ، هنفسالمقرر في ، ُطِلب إلى األمين التنفيذيلك، . وعالوة على ذالمختصة للتخطيط المكاني البحري
لقضايا ذات األولوية المحددة ا معالجةفي إطار مبادرة المحيطات المستدامة، من أجل  إضافية لبناء القدرات وأنشطة شراكات

 .حليةلكل منطقة فيما يتعلق بتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والسا

                                                           
 .2، المرفق األول، التذييل 7/5المقرر  4
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التنفيذي  أعدها األمينمذكرة للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أمام الهيئة الفرعية  معروضا وسيكون -28
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/6 تحتوي على مشروع )ومجموعة أدوات للتخطيط المكاني ةالموحد ةالعملي اإلرشادات ،

رير االتق وستصدرد أي إجراء آخر. ينظر فيها وتحدتأعاله لطلبات المذكورة الالبحري، فضال عن تقرير مرحلي عن تنفيذ 
 .إعالميةوثائق ك ات العمللحلق ةالكامل

 
األنواع الغريبة الغازية: التصدي للمخاطر المرتبطة بالتجارة في األنواع الغريبة؛  -5البند 

 وعوامل المكافحة البيولوجية؛ وأدوات دعم القرار
 األنواع الغريبةفي ة لمخاطر المرتبطة بالتجار التصدي ل

، بالتعاون مع اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات استكشاف التنفيذي األمين إلى األطراف مؤتمرطلب  -29
البرية المهددة باالنقراض والمنظمات ذات الصلة، سبل ووسائل للتصدي للمخاطر المرتبطة باالتجار بالحياة البرية المدخلة 

ة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية، مع مالحظة أن كحيوانات أليف
بعض االتجار يكون غير منظم وغير مبلغ عنه أو غير مشروع، بما في ذلك عن طريق تعزيز التعاون مع السلطات المسؤولة 

 (.12/16 )المقررعن مكافحة االتجار بالحياة البرية 
استكشاف، مع الشركاء المعنيين، بما فيهم هيئات وضع المعايير المعترف بها من األمين التنفيذي أيضا إلى ب لِ وطُ  -30

 واألعضاء اآلخرين في فريق التنسيق بين الوكاالت المعني باألنواع الغريبة الغازية، وسائل تحذير منظمة التجارة العالميةجانب 
 )د(9الفقرة ) 5خاطر التي تفرضها األنواع الغريبة الغازية المباعة عبر التجارة اإللكترونيةالمشترين المحتملين عن المو  الُموِردين

 (.12/17 المقررمن 
 الخبرات في استخدام عوامل المكافحة البيولوجية ضد األنواع الغريبة الغازية

عداد تجميع ، 12/17 في المقرر ،طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي -31 األطراف والمؤسسات  معلومات منوا 
العلمية والمنظمات األخرى ذات الصلة عن الخبرات في استخدام عوامل المكافحة البيولوجية ضد األنواع الغريبة الغازية، 
السيما إطالق أنواع غريبة في مناطق برية لهذا الغرض، بما في ذلك حاالت إيجابية وسلبية وحاالت تطبيق تقييم مخاطر 

 (.)ز(9)الفقرة  مناسب
 أدوات دعم القرار

 عواقبإعداد أدوات دعم القرار لتقدير وتقييم ال، 12/17 في المقرر ،طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي -32
األنواع  هذه االجتماعية واالقتصادية واإليكولوجية لألنواع الغريبة الغازية؛ وتحليالت التكاليف والمنافع لتدابير القضاء على

دارتها ومراقبت عداد دليل سهل و  لبحث آثار تغير المناخ والتغير في استخدام األراضي على الغزوات البيولوجيةوأدوات ها؛ وا  ا 
االستعمال للمقررات الحالية الصادرة عن مؤتمر األطراف بشأن األنواع الغريبة الغازية واإلرشادات والمعايير ذات الصلة التي 

 )و((.و )ج(9 ان)الفقرت أعدتها المنظمات المعنية األخرى
الخبراء المتخصصين المعني باألنواع الغازية في االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة فريق مؤتمر األطراف أيضا  ودعا -33

 والشركاء التقنيين اآلخرين إلى مواصلة العمل على تحليل المسارات واستكماله، ومواصلة إعداد نظام لتصنيف األنواع الغريبة
 (.12/17 المقررمن  3الفقرة ) آثارها ومدى حجمهااستنادا إلى طبيعة  الغازية

مذكرة أعدها األمين التنفيذي لتنظر فيها للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية سيكون معروضا أمام الهيئة الفرعية و  -34
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/7 )ات، بما في ذلك مشروع استنتاجات وتوصياتالطلب هبهذ تتعلق. 

                                                           
التجارة عبر اإلنترنت )التجارة اإللكترونية( في النباتات والمواد األخرى  – CPM-9/2014/2 هيئة تدابير الصحة النباتيةانظر توصية  5

 للتنظيم.الخاضعة 
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 التركيبيةالبيولوجيا  -6البند 
األمين  ب إلىلطو  المخصص للبيولوجيا التركيبيةفريق الخبراء التقنيين  12/24 في المقررأنشأ مؤتمر األطراف  -35

األمين التنفيذي أيضا إعداد تقرير محدث  ُطِلب إلى. و لدعم عمل الفريق اإلنترنتتنظيم منتدى مفتوح العضوية على التنفيذي 
التي قد يكون لها آثار  التركيبيةنات، والكائنات والمنتجات الناتجة عن تقنيات البيولوجيا عن المعلومات ذات الصلة عن المكو 

الثغرات  عناجتماعية واقتصادية وثقافية، وكذلك  اعتباراتالمستدام وما يرتبط بها من  واستخدامهلتنوع البيولوجي اعلى حفظ 
الكائنات و المكونات، بها واالتفاقات األخرى ذات الصلة يبروتوكول حكام المعمول بها في االتفاقيةاألالمحتملة والتداخالت مع 

 ، لينظر فيها فريق الخبراء التقنيين المخصص.التركيبيةوالمنتجات الناتجة عن تقنيات البيولوجيا 
 األمين مذكرة أعدهاللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  الفرعية سيكون معروضا أمام الهيئة البند،في إطار هذا و  -36

الخبراء التقنيين المخصص  وفريق اإلنترنتموجز لنتائج منتدى  تحتوي على( UNEP/CBD/SBSTTA/20/8التنفيذي )
 وثائق إعالمية.النص الكامل للتقارير ك وسيتاحوكذلك مشروع االستنتاجات والتوصيات. 

في مجال لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات الخاص باتقييم الاستعراض  -7البند 
نتاج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  بشأن الملقحات، والتلقيح، وا 

 األغذية
في مجال التنوع  عرض نواتج المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياساتمؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي  طلب -37

فيما يتعلق بأهمية النتائج ة العلمية والتقنية والتكنولوجية للمشور ة على نظر الهيئة الفرعية البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي
من  )ه(5الفقرة ) بالنسبة لعمل االتفاقية، ومن أجل إعداد توصيات إلى مؤتمر األطراف، حسب مقتضى الحال

 (.12/25 المقرر
موضوعي التقييم الجية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولو  الفرعية سيكون معروضا أمام الهيئة البند،في إطار هذا و  -38
نتاج ل ذكرة أعدها مللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  الفرعية سيكون معروضا أمام الهيئةكما . األغذيةلملقحات، والتلقيح، وا 

 (، بماUNEP/CBD/SBSTTA/20/9للعمل بموجب االتفاقية )بالنسبة التنفيذي بشأن اآلثار المترتبة على نتائج التقييم  األمين
 في ذلك مشروع االستنتاجات والتوصيات، للنظر فيها.

 التنوع البيولوجي وتغير المناخ -8البند 
إلى أدنى حد تقليل الاإليجابية و اآلثار لتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتعزيز لاإليكولوجية النظم القائمة على النُهج 
 ألنشطة التكيف مع تغير المناخاآلثار السلبية من 
)ش( من 8يعد، وفقا للفقرة األمين التنفيذي أن  إلى، 12/20من المقرر  )د(7الفقرة مؤتمر األطراف، في  طلب -39

، إرشادات بشأن تعزيز اآلثار اإليجابية والتقليل إلى أدنى حد من اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي ألنشطة 10/33المقرر 
على النظم اإليكولوجية إزاء التكيف مع تغير  القائمةالترويج للُنهج ن التنفيذي أيضا األمي ُطِلب إلى. و التكيف مع تغير المناخ

على النظم اإليكولوجية إزاء التكيف مع تغير المناخ  القائمةتجميع الخبرات المتعلقة بالُنهج و والحد من مخاطر الكوارث المناخ 
التعاون مع األمين التنفيذي  إلىب لِ ، طُ 10/33من المقرر  )ج(9الفقرة في و )ج((. و )أ(7)الفقرتان  والحد من مخاطر الكوارث

حفظ واستعادة للتخفيف من حدة تغير المناخ، من خالل د المناطق ذات اإلمكانية العالية يالمنظمات الدولية المعنية في تحد
تاحة هذه المعاألخرى ابير إدارة النظام اإليكولوجيمخزون الكربون، فضال عن تد على أوسع نطاق ممكن، وتوفير لومات ، وا 

الدعم لألطراف، حسب االقتضاء، والمنظمات والعمليات ذات الصلة لتصميم وتنفيذ ُنهج التخفيف من تغير المناخ والتكيف 
 (.10/33 المقررمن  )ه(9الفقرة ) حسبما تتصل بالتنوع البيولوجيالنظم اإليكولوجية معه القائمة على 

 أعدها األمين مذكرةللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية سيكون معروضا أمام الهيئة الفرعية في إطار هذا البند، و  -40
المتعلقة لخبرات لهذه الطلبات، بما في ذلك تجميع بحتوي على معلومات تتعلق ت (UNEP/CBD/SBSTTA/20/10التنفيذي )

مجموعة واسعة من المناطق  إمكاناتكوارث، ومعلومات عن النهج القائمة على النظم اإليكولوجية للتكيف والحد من مخاطر الب
تغير المناخ، فضال عن األنشطة المحتملة لتعزيز وظيفة آثار لتخفيف من المبذولة لاألحيائية التي يمكن أن تسهم في الجهود 
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إلى مية والتقنية والتكنولوجية للمشورة العلالهيئة الفرعية  ستدعىو بناء قدرة هذه النظم اإليكولوجية. و تخفيف آثار تغير المناخ 
 مشروع االستنتاجات والتوصيات الواردة في مذكرة األمين التنفيذي.و لنظر في المعلومات، ا

لهذا البند أيضا نتائج االجتماع الحادي والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة  وستراعي التحضيرات -41
، ، سُيسترشد بهة العلمية والتقنية والتكنولوجيةللمشور  ذا البند من قبل الهيئة الفرعيةالنظر في هو اإلطارية بشأن تغير المناخ. 

المستدامة لتنمية ا خطةب المتعلقعمال األبند جدول  التي تجري في إطارمؤتمر األطراف في مناقشات حسب مقتضى الحال، 
في برنامج العمل المتعدد السنوات،  ىتفاقية )المتوخلعمل المستقبلي لاللوالعمليات الدولية األخرى ذات الصلة  2030لعامة 
 (.12/31 المقرر

مخزونات الكربون في الغابات، واإلدارة  وحفظ، هاوتدهور  الغاباتالقضايا المتعلقة بخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 
 المستدامة للغابات وزيادة مخزونات الكربون في الغابات في البلدان النامية

 خفض مساهمة لتقييم المحتملة المؤشرات بشأن مشورةإعداد  يواصل أن التنفيذي األمين إلى ألطرافا مؤتمرطلب  -42
وحفظ مخزونات الكربون في الغابات، واإلدارة المستدامة للغابات وزيادة الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها،  االنبعاثات

أهداف االتفاقية واآلليات المحتملة لرصد اآلثار على التنوع  لتحقيق 6مخزونات الكربون في الغابات في البلدان النامية
القائمة على النظم اإليكولوجية التخاذ تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ األخرى هذه األنشطة والنهج  الناتجة عنالبيولوجي 

 (.11/19 المقررمن  18الفقرة )
الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات بشأن أن يجمع معلومات عن األمين التنفيذي أيضا إلى ب لِ وطُ  -43

 (.12/20 المقررمن  )ه(7الفقرة أعاله ) مساهمة األنشطة المشار إليها
 ذكرة أعدها األمينمللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  الفرعية سيكون معروضا أمام الهيئة البند، هذا إطار فيو -44

 االستنتاجات. وسيدرج مشروع هذه الطلباتب( تحتوي على معلومات تتعلق UNEP/CBD/SBSTTA/20/10/Add.1) التنفيذي
 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/13في الوثيقة  التوصياتو 

 دارة المستدامة للحياة البريةاإل -9البند 
 إعداد مبادئ توجيهية تقنية بشأن، 12/18 المقررمن  )أ(13الفقرة في  ،طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي -45

األمين التنفيذي  ُطِلب إلى. و 2020-2011دور اإلدارة المستدامة للحياة البرية في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
إعداد تحليل عن آثار "استخدام الكفاف" للحياة البرية على بقاء وتجدد األنواع البرية، في سياق الساكنة البشرية المتنامية أيضا 

 )ب((.13)الفقرة  ة على موارد الحياة البريةوالضغوط المفروض
دعم األطراف في وضع وتنفيذ برامج اإلدارة المتكاملة مر األطراف إلى األمين التنفيذي وعالوة على ذلك، طلب مؤت -46

حياة البرية دارة المستدامة للاإلالمعلومات بين أعضاء الشراكة التعاونية بشأن تبادل و  التواصلتعزيز ؛ و المستدامة للحياة البرية
عداد  تاحتها، و والترويجلتوعية ل مشتركةمواد وا   لألطراف. ا 

 أعدها األمين مذكرةللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية سيكون معروضا أمام الهيئة الفرعية في إطار هذا البند، و  -47
لك مشروع االستنتاجات بهذه الطلبات، بما في ذ تتعلق( تحتوي على معلومات UNEP/CBD/SBSTTA/20/11التنفيذي )

 والتوصيات.
 استعادة النظم اإليكولوجيةالمناطق المحمية و  -10البند 

أن يواصل، في شراكة مع المنظمات المعنية، دعم ، 11/24 في المقرر ،طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي -48
من أهداف أيشي للتنوع  11صوب تحقيق الهدف والتقدم المتعلق بالمناطق المحمية تنفيذ خطط العمل الوطنية لبرنامج العمل 

األمين التنفيذي  ُطِلب إلى. و البيولوجي وغير ذلك من األهداف ذات الصلة على الصعيد الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي
رشادات تقنية بشأن المجاالت التي يفتقر فيها إلى التقدم، مثلأيضا  تحديد تدابير تعميم المناطق المحمية و  : )أ(إتاحة أدوات وا 

دعم مواصلة إعداد سجالت  )ج(تعزيز بناء القدرات ذات الصلة للمجتمعات األصلية والمحلية؛ وو)ب( الحفظ حسب المنطقة؛ 
                                                           

 األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. ةالتفاقي 16-/م أ1من المقرر  70األنشطة المشار إليها في الفقرة  6
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محلية للمناطق التي تقوم المجتمعات األصلية والمحلية بحفظها وسجل المناطق التي تقوم المجتمعات األصلية والمحلية 
 .مي لرصد الحفظبحفظها بواسطة المركز العال

االضطالع  الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلةبدعوة األطراف و مؤتمر األطراف  قام، 11/16 في المقررو  -49
)الفقرتان  نفس الشيء األمين التنفيذي إلىب لِ ، وطُ ةستعادة النظم اإليكولوجيعمليات البعض األنشطة لدعم البلدان في تنفيذ ب

من  8األمين التنفيذي، في الفقرة  إلىللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بت الهيئة الفرعية وباإلضافة إلى ذلك، طل (.5و 2
المنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك أمانات االتفاقيات ذات  ، أن يعد بالتشاور مع19/1المقرر 

النظم اإليكولوجية، بهدف تقديم توصية من الهيئة الفرعية الصلة، عناصر أساسية لخطة عمل متوسطة األجل بشأن استعادة 
 إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر.للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

 أعدها األمين مذكرةللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية سيكون معروضا أمام الهيئة الفرعية في إطار هذا البند، و  -50
بهذه الطلبات، بما في ذلك مشروع االستنتاجات  تتعلق( تحتوي على معلومات UNEP/CBD/SBSTTA/20/12التنفيذي )

 األجل بشأن استعادة النظم اإليكولوجية كإضافة. قصيرةوستقدم العناصر األساسية لخطة عمل  والتوصيات.
توجيهية  ومبادئ نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالطبعة الخامسة من  -11البند 

ومؤشرات لتقييم التقدم نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع  ةالسادس ةالوطني للتقارير
 البيولوجي

تقييم نطاق وعملية ونتائج نشرة للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية  إلىطلب مؤتمر األطراف  -51
لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع لعمل المستمر ال عالمية للتنوع البيولوجي في ضوءالتوقعات ال

ة، مع مراعاة عدم لتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيلتقييم عالمي المتعلق ب البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
هذه المسائل تقنية والتكنولوجية للمشورة العلمية والالهيئة الفرعية  وتناولت. (12/1من المقرر  19الفقرة ) االزدواجية في العمل

 .في اجتماعه الثالث عشرمؤتمر األطراف سينظر فيها التي و ، 19/5في التوصية 
إلى مواصلة التعليق على طرائق إعداد الطبعة الخامسة للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية  ستدعىو  -52

نمذجة التنوع ات تحليل السيناريوهات و منهجيلي سياق تقييم المسار السريع فمن نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي 
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات الخاص ب ةالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي

 .2016كومي الدولي في فبراير/شباط ، الذي سيتم النظر فيه في الجلسة العامة الرابعة للمنبر الحالنظم اإليكولوجية

من  )ج(10في التوصية الفقرة للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وعالوة على ذلك، بناء على طلب الهيئة الفرعية  -53
لمية قائمة مقترحة من المؤشرات العاللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية  سيكون معروضا أمام، 19/4التوصية 

 استعراض النظراء، والتي سيكون قد تم تنقيحها في ضوء تعليقات 2020-2011للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
مع األخذ بعين و ، ة العلمية والتقنية والتكنولوجيةللمشور  االجتماع التاسع عشر للهيئة الفرعية خالل أبديتوالتعليقات التي 

  .ن للجنة اإلحصائية لألمم المتحدةاألربعياالعتبار نتائج الدورة السابعة و 

طلب مؤتمر األطراف أيضا إلى األمين التنفيذي أن يعد مقترحا بشأن المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس و  -54
االعتبار أنواع المعلومات من التقارير الوطنية الخامسة وينبغي أن يأخذ المقترح بعين (. 12/1 المقررمن  )أ(9)الفقرة 

في اجتماعها و لمستخدمة في إعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي والثغرات التي تم تحديدها. ا
أخذ بعين االعتبار يأيضا إلى األمين التنفيذي أن للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية  تالتاسع عشر، طلب

االعتبارات التقنية بشأن توقيت وشكل ومحتوى التقرير الوطني ؛ و ارير الوطنية الرابعة والخامسةالدروس المستفادة من التق
خبرات  بشأن)أ( بند  المقترحفي  وأن يدرج 7من مذكرة األمين التنفيذي؛ 51إلى  47السادس على النحو الوارد في الفقرات 

-2011لتي اتخذت لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي تقييم فعالية التدابير المحددة ااألطراف في استخدام أدوات 

                                                           
عمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في ضوء برنامج عمل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال " 7

 (.UNEP/CBD/SBSTTA/19/9" )والعالقة بالهيئة الفرعية للتنفيذ 2018-2014وخدمات النظم اإليكولوجية للفترة التنوع البيولوجي 
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 بشأنالشاملة  يةوعبر القطاعات، بما في ذلك األطر السياسات فيشواغل التنوع البيولوجي  تعميمالنظر في  ؛ و)ب(2020
 .(19/5 التوصيةمن  3التنوع البيولوجي وتقييم فعاليتها، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة )الفقرة 

معالجة االعتبارات التقنية التي تقوم عليها المبادئ إلى للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية  ستدعىو  -55
لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية امشورة بالهيئة الفرعية للتنفيذ  وسوف تستفيدالتوجيهية المقترحة للتقارير الوطنية السادسة. 

 توصية إلى مؤتمر األطراف بما في ذلك مشروع المبادئ التوجيهية.ل اإعدادهعند جية والتكنولو 
 للنظر فيها مذكرةللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية سيكون معروضا أمام الهيئة الفرعية في إطار هذا البند، و  -56

وكذلك مشروع المطلوبة قترحات (، تحتوي على المعلومات والمUNEP/CBD/SBSTTA/20/13التنفيذي ) أعدها األمين
بشأن المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس في الوثيقة  المقترحرد يسوف و االستنتاجات والتوصيات. 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/16/Add.1.  الوثيقة  للعلموستتاح أيضاUNEP/CBD/SBI/1/11  التي توفر المزيد من
 المعلومات عن اإلبالغ الوطني.

 القضايا الجديدة والناشئة -12البند 
)المرجع رقم  017-2015، دعا األمين التنفيذي، من خالل اإلخطار 9/29المقرر في  الوارد وفقا لإلجراء -57

SCBD/SAM/DC/RH/84326) ، لتنوع االجديدة والناشئة المتعلقة بحفظ  للقضاياجولة جديدة من تقديم مقترحات إلى
قد ترغب الهيئة الفرعية و لمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. ل منصفالعادل و م الالتقاسالمستدام و  هواستخدامالبيولوجي 

بإضافة  التوصيةاالقتضاء،  وحسبهذا البند،  سياقاستعراض ومناقشة المقترحات في في للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
 .9/29 المقرر تستوفي معاييرالناشئة التي المقبلة القضايا الجديدة و  ااجتماعاتهأحد إلى جدول أعمال 

 أعدها األمين مذكرةللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية سيكون معروضا أمام الهيئة الفرعية في إطار هذا البند، و  -58
 ( تحتوي على المعلومات ذات الصلة.UNEP/CBD/SBSTTA/20/14التنفيذي )

 عات، بما في ذلك الزراعة والحراجة ومصايد األسماكتعميم التنوع البيولوجي عبر القطا -13البند 
فري اجتماعره  أن يتنراول(، 12/31المقررر ) 2020سرنوات حترى عرام متعردد المؤتمر األطرراف، فري برنرامج عملره  قرر -59

دمررراج التنررروعلررروطني، وال سررريما مرررن خرررالل تعمررريم و إجرررراءات اسرررتراتيجية لتعزيرررز التنفيرررذ امرررن بينهرررا أمرررور،  جملرررةالثالرررث عشرررر،   ا 
الهيئررة  تتناولروتحضريرا لررذلك، ومصرايد األسررماك.  والحراجررةالبيولروجي فرري جميرع القطاعررات ذات الصرلة، بمررا فري ذلررك الزراعرة 

 انعكاسراتفري  هرافري اجتماعهرا التاسرع عشرر، كجرزء مرن مواصرلة نظر  المسرائلهذه للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الفرعية 
والتقررررررررررارير ذات الصررررررررررلة، علررررررررررى أسرررررررررراس  لتوقعررررررررررات العالميررررررررررة للتنرررررررررروع البيولرررررررررروجيانتررررررررررائج الطبعررررررررررة الرابعررررررررررة مررررررررررن نشرررررررررررة 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/2  للمشرررورة العلميرررة ، طلبرررت الهيئرررة الفرعيرررة 19/1فررري التوصرررية و . اإلعالميرررةوثرررائق الوعررردد مرررن
واالسرتفادة، حسرب االقتضراء، مرن  اإلعالميرةوثرائق لل النظراءاستعراض جراء لترتيب إلااألمين التنفيذي إلى والتقنية والتكنولوجية 

 عنردالمكسريك،  هااستضرافتالتري كل هذه المعلومات، فضال عن نتائج حلقة العمل الدولية للخبرراء بشرأن تعمريم التنروع البيولروجي 
شررورة لالجتمرراع األول للهيئررة الفرعيررة للتنفيررذ واالجتمرراع العشرررين للهيئررة الفرعيررة للمالتحضررير لبنررود جرردول األعمررال ذات الصررلة 

 .العلمية والتقنية والتكنولوجية

تعميم التنوع  بشأنوثيقة محدثة للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية  سيكون معروضا أمامذلك، ووفقا ل -60
(، UNEP/CBD/SBSTTA/20/15ومصايد األسماك ) والحراجةالقطاعات ذات الصلة، بما في ذلك الزراعة  عبرالبيولوجي 

لنظر في االستنتاجات إلى اللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية  ستدعىو محدثة. إعالمية عن وثائق فضال 
 .اوالتوصيات الواردة فيه

 مسائل أخرى -14البند 
 .إلى طرح أي مسائل أخرى ذات صلة باالجتماعدعى المشاركون في إطار هذا البند، سيُ  -61
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 اعتماد التقرير -15البند 
 للممارسةفي تقريرها وتعتمده. ووفقا للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في إطار هذا البند، ستنظر الهيئة الفرعية  -62

إلى الترخيص للمقرر بإعداد التقرير الختامي بعد االجتماع، للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ، ُتدعى الهيئة الفرعية ةالمتبع
 يهات الرئيس، ومساعدة األمانة.مستعينا في ذلك بتوج

 اختتام االجتماع -16البند 
يوم  ظهرا الواحدةللهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في الساعة العشرين المقرر اختتام االجتماع  من -63

 .2016 /نيسانأبريل 30 السبت
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 المرفق األول

 الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةللهيئة  العشرينتنظيم العمل المقترح لالجتماع 
 

 18:00 إلى الساعة 15:00 من الساعة 13:00 إلى الساعة 10:00من الساعة  
 25االثنين، 

 2016أبريل/نيسان، 
 

 افتتاح االجتماع -1
 التنظيمية الشؤون -2
االستعراض العلمي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  -3

وبرامج العمل ذات الصلة وتحقيق أهداف أيشي  2011-2020
 للتنوع البيولوجي

تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات، بما في ذلك الزراعة  -13
 والحراجة ومصايد األسماك

 

 :التنوع البيولوجي البحري والساحلي -4
  المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 4-1
لتنوع البيولوجي والتحمض في خطة عمل محددة بشأن ا 4-2

 مناطق المياه الباردة
معالجة آثار الحطام البحري والضوضاء تحت الماء الناجمة  4-3

 عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي
 مبادرات التخطيط المكاني البحري والتدريب 4-4

 26الثالثاء، 
 2016أبريل/نيسان، 

 

التصدي للمخاطر المرتبطة بالتجارة في  :الغازية األنواع الغريبة -5
الخبرات في استخدام عوامل المكافحة ؛ و األنواع الغريبة

 أدوات دعم القرار؛ و البيولوجية ضد األنواع الغريبة الغازية
 البيولوجيا التركيبية. -6

الدولي للعلوم والسياسات في لمنبر الحكومي الخاص باتقييم الاستعراض  -7
نوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن الملقحات، مجال الت

نتاج   األغذيةوالتلقيح، وا 
 التنوع البيولوجي وتغير المناخ -8

 27األربعاء، 
 2016أبريل/نيسان، 

 

 اإلدارة المستدامة للحياة البرية -9
 المناطق المحمية واستعادة النظم اإليكولوجية -10

ومبادئ  ،توقعات العالمية للتنوع البيولوجيالالطبعة الخامسة من نشرة  -11
ومؤشرات لتقييم التقدم نحو تحقيق  ةالسادس ةرير الوطنياتوجيهية للتق

 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 القضايا الجديدة والناشئة -12

 28الخميس، 
 2016أبريل/نيسان، 

 القضايا العالقة  القضايا العالقة
 

 29الجمعة، 
 2016أبريل/نيسان، 

 مسائل أخرى  -14 القضايا العالقة

 30، السبت
 2016أبريل/نيسان، 

 اعتماد التقرير  -15
 اختتام االجتماع  -16
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 المرفق الثاني
 وثائق العملقائمة 

بند جدول  عنوان العمل رمزال
 األعمال

UNEP/CBD/SBSTTA/20/1/Rev.1 2 المنقح جدول األعمال المؤقت 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/1/Add.1/

Rev.1 

 2 جدول األعمال المؤقتمنقحة لشروح 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/2 3 تقييم محدث للتقدم نحو أهداف مختارة من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/3  وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية تقرير مرحلي عن
 المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

4-1 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/3/Add.1  وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق مشروع تقارير موجزة عن
 البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

4-1 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/4  2-4 تحمض في مناطق المياه الباردةالخطة عمل محددة بشأن التنوع البيولوجي و 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/5 الناجمة عن األنشطة ام البحري والضوضاء تحت الماء معالجة آثار الحط
 على التنوع البيولوجي البحري والساحلي ةالبشري

4-3 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/6 4-4 مبادرات التخطيط المكاني البحري والتدريب 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/7  :األنواع في لمخاطر المرتبطة بالتجارة التصدي لاألنواع الغريبة الغازية
 أدوات دعم القرار؛ و عوامل المكافحة البيولوجية؛ و غريبةال

5 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/8 6 البيولوجيا التركيبية 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/9 لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع الخاص باتقييم ال
نتا ج البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن الملقحات، والتلقيح، وا 

 األغذية

7 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/10 8 التنوع البيولوجي وتغير المناخ 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/10/Add.1  ،القضايا المتعلقة بخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها
وحفظ مخزونات الكربون في الغابات، واإلدارة المستدامة للغابات وزيادة 

 ت في البلدان الناميةمخزونات الكربون في الغابا

8 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/11 9  اإلدارة المستدامة للحياة البرية 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/12 10 المناطق المحمية واستعادة النظم اإليكولوجية 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/12/Add.1 بشأن استعادة النظم  العناصر األساسية لخطة عمل قصيرة األجل
 اإليكولوجية

10 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/13  واإلبالغ نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالطبعة الخامسة من ،
 الوطني، ومؤشرات لتقييم التقدم نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

11 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/13/Add.1 11 مبادئ توجيهية للتقرير الوطني السادس 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/14  12 الجديدة والناشئةالقضايا 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/15  تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات، بما في ذلك الزراعة والحراجة
 ومصايد األسماك

13 
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