
  توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
  داخل القطاعات وعبرها واإلجراءات االستراتیجیة األخرى لتعزیز التنفیذ

بالمعلومات الواردة في المذكرة التي أعدتها األمینة التنفیذیة بشأن تعمیم التنوع البیولوجي 
والمذكرة الصادرة لالجتماع الحادي والعشرین للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 
المتعلقة بتعمیم التنوع البیولوجي في قطاعات الطاقة والتعدین، والبنیة التحتیة، 

ر ییذ االتفاقیة، وأن التغیبالغ األهمیة لمساعدة األطراف في تنف
، بما في ذلك التغییرات في السلوك وصنع القرار على جمیع 

 ،وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي الواردة فیها 4،
 ؛2020اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام 

أنه بینما توجد العدید من السیاسات واألدوات لمعالجة تعمیم التنوع البیولوجي في هذه القطاعات، 

 القدرات ، مع مراعاةاستعراض اإلجراءات المتخذة على المستوى الوطني
العقبات والتحدیات التي لتنفیذ االتفاقیة، بما في ذلك ما یتعلق بتعمیم التنوع البیولوجي وتحدید 

 ؛)INF/9( "تعمیم التنوع البیولوجي في قطاعي الطاقة والتعدین
تعمیم التنوع "و ؛)INF/11( "بشأن تعمیم حفظ التنوع البیولوجي في قطاع البنیة التحتیة
الحالة العالمیة "و ؛)INF/12(" تجمیع أولي للوثائق المرجعیة والبیانات والجهات الفاعلة الرئیسیة

استخدام برامج العمل خیارات بشأن كیفیة "و ؛)INF/14(" النمو الحضري والتنوع البیولوجي
 .)INF/15(" 2020-2011لمواصلة تعزیز تنفیذ االتفاقیة في ضوء احتیاجات التعمیم والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
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  الهیئة الفرعیة للتنفیذ
  الثاني
  2018 تموز/یولیه 13-9مونتلایر، كندا، 

  من جدول األعمال

توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
داخل القطاعات وعبرها واإلجراءات االستراتیجیة األخرى لتعزیز التنفیذتعمیم التنوع البیولوجي   2/3

 إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،
بالمعلومات الواردة في المذكرة التي أعدتها األمینة التنفیذیة بشأن تعمیم التنوع البیولوجي  تحیط علما - 

والمذكرة الصادرة لالجتماع الحادي والعشرین للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة  1واإلجراءات االستراتیجیة األخرى لتعزیز التنفیذ،
المتعلقة بتعمیم التنوع البیولوجي في قطاعات الطاقة والتعدین، والبنیة التحتیة،  معلوماتوثائق الو  2والتقنیة والتكنولوجیة،

 3ات التحویلیة، والتجهیز، والصحة؛
بالغ األهمیة لمساعدة األطراف في تنف انهجیولوجي یمثل التنوع البأن تعمیم  تدرك - 

، بما في ذلك التغییرات في السلوك وصنع القرار على جمیع المستدامحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه للي مطلوب 
،2020-2011المستویات، لتحقیق الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام  فضال عن، 2050لعام 
أنه بینما توجد العدید من السیاسات واألدوات لمعالجة تعمیم التنوع البیولوجي في هذه القطاعات، تالحظ  - 

 وترتیب أولویاتها؛ یربشكل كبفإنه یتعین توسیع نطاق استخدامها 
استعراض اإلجراءات المتخذة على المستوى الوطنيفاعلیة أهمیة مراجعة تدرك  - 

لتنفیذ االتفاقیة، بما في ذلك ما یتعلق بتعمیم التنوع البیولوجي وتحدید  الظروف الوطنیة المختلفة،

                                         
CBD/SBI/2/4. 

CBD/SBSTTA/21/5. 
تعمیم التنوع البیولوجي في قطاعي الطاقة والتعدین"و ؛)CBD/SBSTTA/21/INF/5(" عالمیةنظرة عامة  -التقییم البیئي 

بشأن تعمیم حفظ التنوع البیولوجي في قطاع البنیة التحتیة اتأفضل؟ ورقة سیاس ارتباط: التنوع البیولوجي والبنیة التحتیة
تجمیع أولي للوثائق المرجعیة والبیانات والجهات الفاعلة الرئیسیة: صناعة التجهیزو الصناعات التحویلیة البیولوجي في 

النمو الحضري والتنوع البیولوجي"و ؛)INF/13(" لتطبیق تقییم األثر الشامل للتنوع البیولوجي
لمواصلة تعزیز تنفیذ االتفاقیة في ضوء احتیاجات التعمیم والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي  ى أفضل وجه

 .، المرفق2

  

الهیئة الفرعیة للتنفیذ
الثاني االجتماع

مونتلایر، كندا، 
من جدول األعمال 5البند 

  

2
إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،

1 -
واإلجراءات االستراتیجیة األخرى لتعزیز التنفیذ،

والتقنیة والتكنولوجیة،
ات التحویلیة، والتجهیز، والصحة؛والصناع

2 -
لي مطلوب التحو 

المستویات، لتحقیق الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
لعام  ورؤیتها

3 -
فإنه یتعین توسیع نطاق استخدامها 

4 -
الظروف الوطنیة المختلفة،و 

 تواجهها؛

                                                
1 CBD/SBI/2/4
2 CBD/SBSTTA/21/5
التقییم البیئي  تشریعات" 3
التنوع البیولوجي والبنیة التحتیة"و

البیولوجي في 
لتطبیق تقییم األثر الشامل للتنوع البیولوجي

ى أفضل وجهالقائمة عل
10/2المقرر  4
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الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، وكذلك النساء والشباب والحكومات المحلیة على أهمیة دور  تشدد - 5

 في هذه القطاعات؛ التنوع البیولوجي تعمیم  تعزیز وتنفیذودون الوطنیة وأصحاب المصلحة اآلخرین المعنیین، في 
واختصاصات الفریق ، لتعمیم التنوع البیولوجي بمشروع مقترح النهج االستراتیجي طویل األجل تحیط علما - 6

 ؛ا األمینة التنفیذیةماالستشاري غیر الرسمي المعني بتعمیم التنوع البیولوجي والتي أعدته
واإلرشادات ذات الصلة التي أعدتها  اإلبالغ عن التنوع البیولوجي بالتصنیف المنقح إلجراءات تحیط علما - 7

 5األمینة التنفیذیة؛
التقدم : المسار الذي نواجهه"لمعنیة بتعمیم التنوع البیولوجي بتقریر حلقة عمل الخبراء الدولیة ا ترحب - 8
 6؛2018حزیران /یونیه 7إلى  5من في مكسیكو سیتي التي عقدت  ،"تحقیق الرفاه ي تعمیم التنوع البیولوجي من أجلالمحرز ف

بالموجز التنفیذي لتقریر حلقة عمل الخبراء الدولیة المعنیة بالتعمیم في قطاعات الطاقة  ترحب أیضا - 9
 7؛2018حزیران /یونیه 22إلى  20من  في القاهرة التحویلیة والتجهیز، التي عقدت اتوالتعدین والبنیة التحتیة والصناع

ادسة معلومات عن اإلجراءات على أن تدرج في تقاریرها الوطنیة الساألطراف، حسب االقتضاء،  تشجع -10
الشعوب األصلیة والمجتمعات المتخذة فیما یتعلق بتعمیم التنوع البیولوجي، بما في ذلك الجهود المبذولة للعمل والتعاون مع 

 ؛المحلیة، وأصحاب المصلحة مثل النساء، والشباب، والحكومات المحلیة ودون الوطنیة
 8:ه الرابع عشر مقررا على غرارا ما یليبأن یعتمد مؤتمر األطراف في اجتماع توصي -11

 إن مؤتمر األطراف،
، الذي نظر فیه في تعمیم التنوع البیولوجي في قطاعات الزراعة، والحراجة، 13/3إلى المقرر  إذ یشیر

عن المسائل الشاملة، والذي قرر فیه أن یتناول، في اجتماعه الرابع عشر، تعمیم ومصاید األسماك والسیاحة، فضال 
 التنوع البیولوجي في قطاعات الطاقة والتعدین، والبنیة التحتیة، والصناعات التحویلیة والتجهیز، والصحة،

ذ  ٕ ن أجل الرفاه، إعالن كانكون بشأن تعمیم حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام مإلى  یشیر أیضاوا
فضال عن  2016،9كانون األول /دیسمبر 3الذي اعتُمد خالل الجزء الرفیع المستوى في كانكون، المكسیك، في 

تشرین الثاني /نوفمبر 15في  ، مصر،إعالن شرم الشیخ، المعتمد خالل الجزء رفیع المستوى في شرم الشیخ
  10؛2018

ذ یشیر كذلك ٕ  لتقییم األثر الشامل للتنوع البیولوجي، بشأن المبادئ التوجیهیة الطوعیة 8/28إلى المقرر  وا
ذ یدرك ٕ  أن قطاعات الطاقة والتعدین، والبنیة التحتیة، والصناعات التحویلیة والتجهیز، من ناحیة، تعتمد وا

وأن فقدان التنوع البیولوجي یمكن أن  ،وجيعلى التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة التي یدعمها التنوع البیول
یؤثر سلبا على هذه القطاعات، ومن الناحیة األخرى، أن هذه القطاعات لها آثار محتملة على التنوع البیولوجي یمكن 

 أن تهدد توفیر وظائف وخدمات النظم اإلیكولوجیة التي تعتبر حیویة لإلنسانیة،
ذ  ٕ البیولوجي في قطاعات الطاقة والتعدین، والبنیة التحتیة، والصناعات أن تعمیم التنوع على  یشددوا

تحقیق الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي لأمر ضروري لوقف فقدان التنوع البیولوجي و  ،التحویلیة والتجهیز

                                                 
5 CBD/SBI/2/4/Add.2. 
6 CBD/SBI/2/INF/39. 
7 CBD/SBI/2/INF/37. 
ضافتها فضال عن العناصر الواردة في الفقرة  الواردة في المذكرة التي أعدتها األمینة التنفیذیةستنتاجات االیستند مشروع المقرر إلى  8 ٕ  من التوصیة 9وا

 .العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة لمشورةلللهیئة الفرعیة  21/4
9 UNEP/CBD/COP/13/24. 

 .معلق العتماده خالل الجزء رفیع المستوى لالجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف 10
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وأهداف وغایات مختلف االتفاقات المتعددة األطراف والعملیات الدولیة، بما في ذلك خطة التنمیة  2011-202011
 وأهداف التنمیة المستدامة، 2030،12المستدامة لعام 
ذ  ٕ لشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، وا والقطاع المالي، لقطاع األعمالالدور الهام على  یشددوا

والشباب وأصحاب واألوساط األكادیمیة، فضال عن النساء المحلیة ودون الوطنیة، والحكومات والمجتمع المدني، 
 ،تعمیم التنوع البیولوجيتعزیز وتنفیذ ، في المعنیین المصلحة اآلخرین
ذ یدرك ٕ ذات الصلة الرامیة إلى تعزیز والمبادرات ات الشریكة منظموال ،الدولیةالمنظمات مختلف عمل  وا

وشبكة كوكب واحد، الشركات المتعلقة بالتنوع البیولوجي، مثل تلك الخاصة ببرنامج األمم المتحدة للبیئة، ممارسات 
واتفاقیة األنواع المهاجرة وفرقة المهام المتعددة  والمیثاق العالمي لألمم المتحدة، وشعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة،

التحاد الدولي لحفظ الطبیعة، والمجلس الدولي لإلبالغ المتكامل، وا أصحاب المصلحة والمعنیة بالطاقة التابعة لها،
ومعهد كامبریدج الستدامة القیادة، وتحالف رأس المال الطبیعي والفریق العامل التابع له المعني بالتنوع البیولوجي، 

 ،ضمن غیرهاومبادرة اإلبالغ العالمیة، 
ذ یحیط علما ٕ عالن كیتو بشأن المدن المستدامة والمستوطنات  13جيتوقعات المدن والتنوع البیولو بتقریر  وا ٕ وا

التنوع البیولوجي على بشأن الحاجة إلى تعمیم الرئیسیة  اورسائله 15وتقریر الفریق الدولي المعني بالموارد، 14للجمیع
 مستوى المدن،

ذ یدرك ٕ أن التعمیم أمر بالغ األهمیة لتحقیق أهداف االتفاقیة والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي  وا
ینبغي أن وأنه للتنوع البیولوجي،  2050عام ورؤیة  الواردة فیها، وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي 2011-2020

لي من أجل تحقیق التغییر التحو  2020 ما بعدالمستقبلي للتنوع البیولوجي لطار إلیكون أحد العناصر الرئیسیة ل
 المطلوب في المجتمع واالقتصادات، بما في ذلك التغییرات في السلوك وصنع القرار على جمیع المستویات،

: المسار الذي نواجهه"تعمیم التنوع البیولوجي المعنیة بالدولیة الخبراء بتقریر حلقة عمل  یرحب - 1
 16؛"وجي من أجل الرفاهوع البیولالتقدم المحرز في تعمیم التن

التعمیم في قطاعات حلقة عمل الخبراء الدولیة المعنیة ببالموجز التنفیذي لتقریر  یرحب أیضا - 2
 17؛والتجهیز والصناعات التحویلیةالطاقة والتعدین والبنیة التحتیة 

ومواجهة العقبات والتصدي للتحدیات التي  میم التنوع البیولوجيعأهمیة استعراض فعالیة تیالحظ  - 3
وتوفیر الموارد المالیة، بما  ، بما في ذلك، حسب االقتضاء، الحاجة إلى بناء القدرات، ونقل التكنولوجیا، وتعبئةتواجهه

 ؛ةالقائم والمتعددة األطراف ةواإلقلیمی ةالثنائیاآللیات في ذلك من خالل 
ذات الصلة التي  واإلرشادات غ عن التنوع البیولوجياإلبال بالتصنیف المنقح إلجراءات یرحب - 4

 18؛ةالتنفیذی ةها األمینتأعد
واستخدامه المستدام، ال  التنوع البیولوجيحفظ بأنه في حین توجد سیاسات وأدوات لمعالجة  یقر - 5

في قطاعات الطاقة والتعدین، والبنیة التحتیة، والصناعات التحویلیة  تزال هناك فرص لتعمیم التنوع البیولوجي

                                                 
 .، المرفق10/2المقرر  11
 ".2030خطة التنمیة المستدامة لعام : تحویل عالمنا"بعنوان  2015أیلول /سبتمبر 25المؤرخ  70/1انظر قرار الجمعیة العامة  12
 .مونتلایر، كندا. توقعات المدن والتنوع البیولوجي). 2012(أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي  13
 .، المرفق71/256قرار الجمعیة العامة  14
 .وزن المدن 15
16 CBD/SBI/2/INF/39. 
17 CBD/SBI/2/INF/37. 
18 CBD/SBI/2/4/Add.2 :التصنیف المنقح إلجراءات اإلبالغ عن التنوع البیولوجي واإلرشادات ذات الصلة. 
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االقتصاد بأكمله وصنع القرار والسیاسات على نطاق  ،بالتخطیط االستراتیجي فیما یتعلقوالتجهیز، بما في ذلك 

 ا؛بأكمله اتالقطاعو 
دماج تطبیق األوسع نطاقا لتقییمات األثر الشامل للتنبالفرص المتاحة لل یقر أیضا - 6 ٕ وع البیولوجي وا

اعتبارات التنوع البیولوجي في تقییمات المخاطر واإلبالغ عن المخاطر، وال سیما التقییم البیئي االستراتیجي للسیاسات 
 إلقلیمي؛والخطط والبرامج واستخدام التخطیط المكاني على المستویین الوطني وا

بشأن الحد من التلوث عن طریق تعمیم التنوع  3/2بقرار جمعیة األمم المتحدة للبیئة  یرحب - 7
 البیولوجي في القطاعات الرئیسیة؛

 2017بالقرار الذي اتخذه مؤتمر منظمات األغذیة والزراعة لألمم المتحدة في عام یرحب أیضا  - 8
في القطاعات الزراعیة ونتائج حوار كمنصة لتعمیم التنوع البیولوجي والذي یفید بأن تعمل منظمة األغذیة والزراعة 

التي نظمته منظمة األغذیة  ،عبر القطاعات الزراعیةتعمیم التنوع البیولوجي أصحاب المصلحة المتعددین بشأن 
 19؛2018أیار /مایو 31إلى  29من  تفاقیة التنوع البیولوجيوأمانة ا والزراعة

األنواع المهاجرة من الحیوانات اتفاقیة ألطراف في مؤتمر ال ةعشر  ةثانیال الدورةبقرارات  یرحب - 9
والسیما في تطویر الطاقة المتجددة التي تراعي  20التي تدعم تعمیم التنوع البیولوجي في قطاع الطاقة، الفطریة

تقییمات األثر البیئي ومعلومات الرصد الناجمة عنها، وتبادل المعلومات المقدمة من خالل عملیات التخطیط المكاني 
بالعمل الذي اضطلعت به اتفاقیة األنواع المهاجرة وفرقة المهام المتعددة أصحاب ویرحب أیضا األوسع نطاقا، 

 حة والمعنیة بالطاقة التابعة لها من أجل النهوض بالممارسات المراعیة للتنوع البیولوجي في قطاع الطاقة؛المصل
الحكومات األخرى والشركاء وأصحاب المصلحة المعنیین إلى تنفیذ ویدعو األطراف،  یحث -10

 ؛ت الصلة بتعمیم التنوع البیولوجيمقررات مؤتمر األطراف السابقة ذا
لحكومات األخرى وأصحاب المصلحة المعنیین، وال سیما الكیانات العامة األطراف وا یشجع -11

 ،االقتضاءحسب  والصناعات التحویلیة والتجهیز، ،والبنیة التحتیة ،في قطاعات الطاقة والتعدینوالخاصة التي تعمل 
 :على ما یلي لظروف واألولویات واللوائح الوطنیةلقدرات واوفقا ل

في القطاعات المعنیة فیما یتعلق بآثارها وتبعیاتها المحتملة على التنوع  التجاهاتاإلحاطة علما با  )أ(
   البیولوجي بغیة تحدید الفرص لتعمیم التنوع البیولوجي؛

خدمات النظم اإلیكولوجیة وتعزیزه واستخدامه وظائف و إدراج نُهج لحفظ التنوع البیولوجي و   )ب(
ل األولیة من االستثمار في هذه القطاعات، من خالل األدوات المتاحة مثل في القرارات المتخذة في المراحالمستدام 

  ك تقییم بدائل لهذه االستثمارات؛التقییمات البیئیة االستراتیجیة، والتخطیط المكاني المتكامل، بما في ذل
وتعمیم التنوع البیولوجي في القرارات، بما  21تطبیق أفضل الممارسات بشأن تقییمات األثر البیئي  )ج(

في ذلك القرارات الخاصة بالمؤسسات المالیة العامة والخاصة، المتعلقة بالموافقة على المشاریع واالستثمارات في هذه 
 القطاعات؛
 تطبیق التسلسل الهرمي لتخفیف األثر عند تخطیط وتصمیم مشاریع وخطط جدیدة؛  )د(
تحدیثها، لتعزیز تعمیم التنوع ارسات القانونیة، وحسب االقتضاء والسیاسات والمماستعراض األطر   )ه(

والتجهیز، بما في ذلك تدابیر  صناعات التحویلیةوال والبنیة التحتیة،البیولوجي في قطاعات الطاقة والتعدین، 

                                                 
19 CBD/SBI/2/INF/29. 
20 UNEP/CMS/Resolution 7.05 (Rev. COP 12) "التوربینات الهوائیة واألنواع المهاجرة" ،UNEP/CMS/Resolution 7.04 " صعق األنواع

  ".قة المتجددة واألنواع المهاجرةالطا" UNEP/CMS 11.27؛ "خطوط الكهرباء واألنواع المهاجرة" UNEP/CMS/Resolution 10.11؛ "المهاجرة
 .8/28بما في ذلك المبادئ التوجیهیة الطوعیة بشأن تقییم األثر الشامل للتنوع البیولوجي الذي اعتمده مؤتمر األطراف في مقرره  21
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مع ة المسبقة عن علم، الموافقة الحر المشاورات وتدابیر الرصد واإلشراف، من أجل الحصول على مثل  ،الضمانات
واألوساط األكادیمیة والنساء  ،والشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة ،المشاركة الكاملة والفعالة للقطاعات المعنیة

  والشباب وغیرهم من أصحاب المصلحة المعنیین؛
ن، والبنیة فعالة لتعمیم التنوع البیولوجي في قطاعات الطاقة والتعدی حوافزتقدیم، حسب االقتضاء،   )و(

  التحتیة، والصناعات التحویلیة والتجهیز، بما یتماشى مع االلتزامات الدولیة،
تشجیع وتعزیز أفضل الممارسات بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامین في قطاعات الطاقة   )ز(

والقطاعات األخرى التي تعمل لصالح حفظ التنوع  ،والتعدین، والبنیة التحتیة، والصناعات التحویلیة والتجهیز
 البیولوجي واستخدامه المستدام؛

اإلمداد و بما في ذلك السیاسات الموجهة لتخطیط األعمال والتصمیم  استعراض األدوات الحالیة،  )ح(
، لتعزیز ستخدامهاواحسب االقتضاء و  ثلة،اوالسیاسات الممالمستدام واالستهالك  والمشتریات المستدامةوسالسل القیمة 

والصناعات  ،والبنیة التحتیة ،بالتنوع البیولوجي في قطاعات الطاقة والتعدین یناإلنتاج واالستهالك المستدامین والمتعلق
مواصلة التعاون  فضال عنلتحویل األسواق نحو االستهالك واإلنتاج واالبتكار األكثر استدامة،  ،والتجهیز التحویلیة

 ؛للشركات تدابیر األخرىالسیاسات و الوتنفیذ  وضعو 
استعراض وتحدیث، حسب االقتضاء، األطر القانونیة والسیاسات والممارسات لتعزیز تعمیم حفظ   )ط(

بما األعمال والتخطیط،  قطاعسیاسات و  السیاسات االجتماعیة االقتصادیة التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام في
واإلنتاج واالستهالك المستدامین والتدابیر على لممارسات في سالسل اإلمداد، الحوافز ألفضل ا في ذلك من خالل

تبعیات التنوع البیولوجي واآلثار علیه، واعتماد أو عن ومطالبة الشركات باإلبالغ نطاق المواقع أو مصانع اإلنتاج، 
واق نحو منتجات وتكنولوجیات أكثر والسیاسات المماثلة لتحویل األس ،تحدیث القوانین المتعلقة بالمشتریات المستدامة

  استدامة؛
القطاع المالي لتعمیم و  قطاع األعمال تصمیم وتنفیذ، حسب االقتضاء، تدابیر لتشجیع استثمارات  )ي(

القطاعات، بما في ذلك تدابیر لتشجیع الكشف العلني عن أنشطة الشركات ذات الصلة جمیع التنوع البیولوجي في 
في التمویل والنظم اإلیكولوجیة  التنوع البیولوجي قیم القطاع المالي على وضع نُهج لتعمیم بالتنوع البیولوجي وتشجیع

 ؛10/3من المقرر ) 2()ب(9وفقا للفقرة  واالستثمار
تشجیع تطبیق التكنولوجیا والبحث والتطویر واالبتكار فیما یتعلق بالتعمیم في قطاعات الطاقة   )ك(
 والصناعات التحویلیة والتجهیز؛ ،والبنیة التحتیة ،والتعدین

ُ   )ل( الطاقة  اتفي قطاع ةهج القائمة على النظم اإلیكولوجیتقییم الفرص المتاحة لالستفادة من الن
 ، حسب االقتضاء؛والصناعات التحویلیة والتجهیز ،والبنیة التحتیة ،والتعدین

بما في خطیط المدن وتطویرها، النظم اإلیكولوجیة في توظائف وخدمات إدماج التنوع البیولوجي و   )م(
ج لحفظ التنوع البیولوجي و  ذلك ُ ه واستخدامها على نحو  واستعادتها خدمات النظم اإلیكولوجیة وتعزیزهاوظائف و نُ

 البحریة؛البریة و مستدام في التخطیط المكاني عبر المدن والمناظر الطبیعیة 
أصحاب المصلحة المعنیین عبر العمل مع الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة وجمیع   )ن(

القطاعات العامة والخاصة والمجتمع المدني من أجل إنشاء وتعزیز آلیات تنسیق لتیسیر معالجة األسباب الكامنة 
 وراء فقدان التنوع البیولوجي وتعزیز تعمیم التنوع البیولوجي في جمیع القطاعات؛

شراكهم، أصحاب  النخراطآلیات تنسیق حكومیة، وآلیات  إنشاء  )س( ٕ معرفة  ومنصاتالمصلحة وا
مراجعة أو التقییم الحكومیة المستقلة لتعزیز تعمیم التنوع البیولوجي وتعزیز الأصحاب المصلحة، ومؤسسات متعددة 

 التنفیذ على المستوى الوطني؛
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وقطاع األعمال  ،إنشاء منصات معرفة لجمع الوكاالت الحكومیة على مختلف المستویات  )ع(

لیة والمجتمعات المحلیة وأصحاب المصلحة لمعالجة هذه القضایا التقنیة فیما یتعلق بتعمیم التنوع والشعوب األص
 ؛للشركات جتماعیةاالمسؤولیة الالبیولوجي، مع مراعاة المسائل المتعلقة باإلشراف البیئي و 

 بناء القدرات وتعزیز بناء القدرات من أجل التعمیم الفعال للتنوع البیولوجي؛  )ف(
المتعلقة  الشركات أنشطةاستخدام التصنیف المنقح إلجراءات اإلبالغ عن الشركات إلى  ویدع -12

 ؛ةالتنفیذی ةها األمینتذات الصلة التي أعد واإلرشاداتبالتنوع البیولوجي، 
والمؤسسات المالیة قطاع األعمال، و مصارف التنمیة متعددة األطراف وشركات التأمین  یدعو -13

ممارسات أفضل التنفیذ  ،حسب االقتضاء ،زیادة وتحسینوغیرها من مصادر االستثمار المالي لهذه القطاعات إلى 
ة باالستثمارات في الضمانات االجتماعیة والبیئیة على القرارات المتعلقو  ،حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدامل

 هذه القطاعات؛
لتحدید العناصر الرئیسیة تكثیف عملها مواصلة والمبادرات ذات الصلة إلى المنظمات  یدعو -14

وتعزیز تبادل المعلومات لتصمیم وتعزیز وتنفیذ تعمیم التنوع البیولوجي من قبل قطاع األعمال والقطاع المالي، 
 :والتعاون، وعلى وجه الخصوص من أجل

لفقرة على النحو المنصوص علیه في ا البیولوجيقیمة التنوع ة و همیالشركات أل إدراجتحسین   )أ(
 تبادل الخبرات والممارسات الجیدة؛تیسیر أعاله في القطاعات و ) ح(11

وضع قیاسات ومؤشرات وخطوط أساس وأدوات أخرى لقیاس تبعیات التنوع البیولوجي في هذه   )ب(
ف موثوقة وذات مصداقیة ویمكن التصر  مدیري األعمال بمعلوماتالقطاعات وأثرها على التنوع البیولوجي لتزوید 

 على أساسها لتحسین صنع القرار؛
النظم اإلیكولوجیة والتنوع  آثار وتبعیات وضع إرشادات محددة بشأن كیفیة تعزیز مكونات  )ج(

 12وأهداف التنمیة المستدامة؛ 2030البیولوجي لإلبالغ الذي تقوم به الشركات مقابل خطة التنمیة المستدامة لعام 

األمم المتحدة للمحاسبة البیئیة واالقتصادیة  منظومةالروابط بین إطار تعزیز، حسب االقتضاء،   )د(
 للتنوع البیولوجي والنظم اإلیكولوجیة التي یستخدمها قطاع األعمال والقطاع المالي؛واألطر المحاسبیة 

 22وضع نهج استراتیجي طویل األجل لتعمیم التنوع البیولوجي؛ یقرر -15
إلسداء المشورة ، معني بتعمیم التنوع البیولوجي استشاري غیر رسميإنشاء فریق  ایقرر أیض -16

باالختصاصات  مواصلة إعداد مقترح لنهج طویل األجل لتعمیم التنوع البیولوجي،لألمینة التنفیذیة والمكتب بشأن 
ب ُ البیولوجي لما بعد عام التنوع ر إطال إدماج التعمیم بشكل مناسب في الواردة في المرفق الثاني، بما في ذلك بشأن س

 ؛المقرر تقدیمه إلى الهیئة الفرعیة للتنفیذ للنظر فیه في اجتماعها الثالث ،2020
 :إلى األمینة التنفیذیة، رهنا بتوافر الموارد المالیة، القیام بما یلي یطلب -17

، التنوع البیولوجي بتعمیماالضطالع بأنشطة لدعم تنفیذ هذا المقرر ومواصلة دعم الجهود المتعلقة   )أ(
  صادرة عن مؤتمر األطراف؛على النحو المطلوب في المقررات السابقة ال

ضمان دمج المناقشات والمدخالت المتعلقة بالتعمیم بشكل مناسب في وضع إطار التنوع   )ب(
مدخالت من الضال عن ، بما في ذلك المناقشات التقنیة والمتعلقة بالسیاسات ف2020 عام البیولوجي العالمي لما بعد

 مختلف أصحاب المصلحة والشركاء؛

                                                 
22 CBD/SBI/2/4المرفق األول ،. 
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مواصلة وضع نهج استراتیجي العمل مع الفریق االستشاري غیر الرسمي واألطراف المهتمة ل  )ج(
فریق الوالذي یدعمه  أدناهق األول رف، استنادا إلى المقترح الوارد في المالتنوع البیولوجي طویل األجل لتعمیم
 أعاله؛ 16المشار إلیها في الفقرة  ياالستشاري غیر الرسم

اإلفصاح واإلبالغ عن آثار الشركات على التنوع البیولوجي لتیسیر االضطالع بعمل إضافي   )د(
ة مذكور ، بالتعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة، بما في ذلك لدعم األهداف العلى التنوع البیولوجي وتبعیاتها

  أعاله؛  14في الفقرة 
معات المحلیة في تعمیم التنوع تاالضطالع بتحلیل إضافي لبحث دور الشعوب األصلیة والمج  )ه(
  البیولوجي؛
تقدیم تقریر عن التقدم المحرز بشأن اإلجراءات المذكورة أعاله إلى الهیئة الفرعیة للتنفیذ في   )و(

 عشر؛اجتماعها الثالث لینظر فیها في وقت الحق مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس 
وبالتزامن مع  وأصحاب المصلحة المعنیین،ذات الصلة مواصلة تنظیم، بالتعاون مع المنظمات   )ز(

منتدیات للمناقشة وتبادل الخبرات فیما یتعلق بتعمیم التنوع البیولوجي في  األنشطة األخرى المعنیة ببناء القدرات،
 على أساس إقلیمي؛بما في ذلك القطاعات الرئیسیة، 

ذات الصلة  االتفاقات المتعددة األطراف والمنظمات الدولیة التعاون والشراكات مع أمانات تطویر  )ح(
 فیما یتعلق بتعمیم التنوع البیولوجي؛

 23الصحة والتنوع البیولوجي
فیه في قضیة تعمیم التنوع البیولوجي في قطاعات الزراعة،  نظر، الذي 13/3 رالمقر إذ یشیر إلى 

األسماك والسیاحة فضال عن قضایا شاملة، وقرر فیه أن یقوم، في اجتماعه الرابع عشر، بتناول  مصایدوالحراجة، و 
  والصحة، ،یزوالتجهوالصناعات التحویلیة تعمیم التنوع البیولوجي في قطاعات الطاقة والتعدین، والبنیة التحتیة، قضیة 

ذ یقر  ٕ بأن قطاع الصحة یعتمد من جهة على التنوع البیولوجي ووظائف وخدمات النظم اإلیكولوجیة التي وا
یعتمد علیها التنوع البیولوجي، وأن فقدان التنوع البیولوجي یمكن أن یؤثر بالسلب على قطاع الصحة، ومن جهة 

تقدیم وظائف وخدمات النظم اإلیكولوجیة التي تعتبر حیویة أخرى له آثار محتملة على التنوع البیولوجي قد تهدد 
  بالنسبة للبشر،

ذ یشدد على  ٕ فقدان التنوع البیولوجي ومن لوقف قطاع الصحة أمر ضروري  في أن تعمیم التنوع البیولوجيوا
مختلف االتفاقات المتعددة  وغایات وأهداف 202024-2011أجل تحقیق الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

  وأهداف التنمیة المستدامة، 2030،25األطراف والعملیات الدولیة، بما في ذلك خطة التنمیة المستدامة لعام 
ذ یقر  ٕ بأنه في حین توجد سیاسات وأدوات لمعالجة حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام، ال تزال وا

 ،وصنع القرار ،الصحة، بما في ذلك فیما یتعلق بالتخطیط االستراتیجي قطاعتعمیم التنوع البیولوجي في هناك فرص ل
  والسیاسات على نطاق االقتصاد بأكمله والقطاعات بأكملها؛

ذ یشیرو  ٕ لتنفیذ خطة التنمیة  هذا المقررالصحة والتنوع البیولوجي وأهمیة بشأن  13/6إلى المقرر  ا
 وتحقیق أهداف التنمیة المستدامة، 2030المستدامة لعام 

والتنوع البیولوجي من جانب جمعیة الصحة  اإلنسانبالنظر في الروابط بین الصحة  یرحب -18
 26العالمیة الحادیة والسبعین؛

                                                 
 .التوصیات في مشروع المقرر بشأن الصحة والتنوع البیولوجي لالجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطرافهذه سیتم إدماج  23
 .، المرفق10/2المقرر  24
 ".2030خطة التنمیة المستدامة لعام : تحویل عالمنا"بعنوان  2015أیلول /سبتمبر 25المؤرخ  70/1انظر قرار الجمعیة العامة  25
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إعداد أدوات االتصال  مات ذات الصلة إلى مواصلةوالمنظ األطراف والحكومات األخرى یدعو -19

والنُهج القائمة على النظم واستخدامه المستدام والتثقیف والتوعیة العامة المتعلقة بقیمة حفظ التنوع البیولوجي 
الواحدة  الصحةووضع سیاسات وخطط وبرامج تعمیم التنوع البیولوجي الصحة العامة، بهدف من أجل اإلیكولوجیة 

 ؛2030ة للتنوع البیولوجي بما یتفق مع أهداف خطة التنمیة المستدامة لعام الشامل
األطراف والحكومات األخرى وأصحاب المصلحة المعنیین، بما یتماشى مع القدرات یشجع  -20

  :والظروف الوطنیة واألولویات واللوائح، على ما یلي
فعالة لتعمیم التنوع البیولوجي في قطاع الصحة، بما یتماشى مع  حوافزتقدیم، حسب االقتضاء،   )أ(

  االلتزامات الدولیة،
، التي الصحةتشجیع وتعزیز أفضل الممارسات بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامین في قطاعات   )ب(

 ؛تعمل لصالح حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام
 :إلى ما یلي مجلسها التنفیذي،، من خالل منظمة الصحة العالمیة یدعو -21

  بالتعاون مع الشركاء اآلخرین المعنین؛ 13/6دعم تنفیذ هذا المقرر والمقرر   )أ(
مواصلة دعم وضع وتنفیذ التدابیر واإلرشادات واألدوات لتعزیز ودعم تعمیم الروابط بین التنوع   )ب(

منتظم عن التقدم المحرز في األنشطة المتعلقة البیولوجي والصحة في قطاع الصحة، والنظر في إنشاء آلیة إبالغ 
 لبیولوجي ومنظمة الصحة العالمیة؛بالتنوع البیولوجي والصحة بموجب برنامج العمل المشترك بین اتفاقیة التنوع ا

إلى تقدیم مساعدة التي تكون في وضع یسمح لها بذلك الوكاالت المانحة ووكاالت التمویل  یدعو -22
ریة التي تتناول التعمیم متعدد القطاعات للتنوع البیولوجي والصحة عندما تطلب ذلك األطراف مالیة إلى المشاریع القط

والبلدان التي تمر  ،وال سیما أقل البلدان نموا من بینها، بما في ذلك الدول الجزریة الصغیرة النامیة ،من البلدان النامیة
 ؛اقتصاداتها بمرحلة انتقالیة

، بالتعاونمنظمة الصحة العالمیة، ویدعو ، رهنا بتوافر الموارد المالیة، إلى األمینة التنفیذیة یطلب -23
المشترك المعني بالتنوع البیولوجي والصحة فضال عن االتصال لفریق مع األعضاء اآلخرین  حسب االقتضاء،

 :القیام بما یلي الشركاء اآلخرین إلى
بشأن التنوع البیولوجي لقیاس التقدم  قائمة على العلممتكاملة  وقیاسات وأدواتإعداد مؤشرات   )أ(
 والصحة؛

وضع نُهج لتوجیه رسائل مستهدفة عن تعمیم التنوع البیولوجي لقطاع الصحة، بما في ذلك كجزء   )ب(
 ؛ 12/2من تنفیذ استراتیجیة االتصال العالمیة ونُهج توجیه الرسائل على النحو المبین في المقرر 

مشروع خطة عمل عالمیة لتعمیم الروابط بین التنوع البیولوجي والصحة في السیاسات إعداد   )ج(
وابط بین التنوع یة، من أجل مواصلة دعم األطراف في تعمیم الر قوموالحسابات الالوطنیة واالستراتیجیات والبرامج 

 واإلرشادات المتعلقة بإدماج اعتبارات التنوع البیولوجي في نُهج الصحة 13/6البیولوجي والصحة، استنادا إلى المقرر 
 27.الواحدة

                                                                                                                                                             
 .A71/11انظر وثیقة منظمة الصحة العالمیة  26
27 CBD/SBSTTA/21/4القسم ثالثا ،. 
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 المرفق األول
 مقترح لنهج استراتیجي طویل األجل لتعمیم التنوع البیولوجي

 مقدمة  - أوال
تعمیم لوبینما اتُخذت العدید من اإلجراءات . یعد تعمیم التنوع البیولوجي أحد النُهج الرئیسیة لتحقیق أهداف االتفاقیة - 1

، والسیما تلك التي نُظر فیها خالل االجتماعین الثالث عشر والرابع عشر لمؤتمر التنوع البیولوجي في القطاعات الرئیسیة
ضمن اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي  وفي السیاسات الشاملة، فإن هناك حاجة إلى نهج استراتیجي طویل األجل األطراف،

في القطاعات وعبرها وتیسیر التنسیق بین  من أجل االضطالع بإجراءات التعمیم على نحو أكثر فعالیة 2020لما بعد عام 
 .القطاعات

وضع أولویات لإلجراءات القائمة على األدلة العلمیة لآلثار والمنافع  وینبغي أن یكون الهدف من هذا النهج هو - 2
د الجهات الفاعلة الرئیسیة التي یتعین إشراكها في تنفیذ هذه اإلجراءات واآللیات المناسبة للقیام بذلك، یتحدفضال عن  ،المحتملة

وینبغي أن ییسر كذلك تقییم . ذات الصلة بالتعمیممع التركیز في المقام األول على تنفیذ المقررات السابقة لمؤتمر األطراف 
بقيینبغي أن و . المحرز ورصد الفجوات والتقدم ُ بما فیه  قید االستعراض وأن یكون مرناالنهج طویل األجل مؤتمر األطراف  ی

 .لتغییرات ذات الصلةلالستجابة لالكفایة 
م من الفریق االستشاري غیر الرسمي وبمشورة من وإلعداد نهج استراتیجي مثل هذا، ستقوم األمینة التنفیذیة، بدع - 3

 .، وكذلك مدخالت من مختلف أصحاب المصلحة والشركاءعلى حد سواء المكتب، بدعم المناقشات التقنیة والسیاساتیة
 لتعمیم التنوع البیولوجيالمجاالت المتاحة لوضع نهج استراتیجي طویل األجل   -ثانیا

المهمة لوضع نهج طویل األجل لتعمیم التنوع البیولوجي، بما في ذلك اإلجراءات سیكون هناك عدد من اإلجراءات  - 4
كما أن هناك حاجة إلى أنشطة على المستویات الدولیة . التي تتخذها الحكومات ودوائر األعمال والشركاء وأصحاب المصلحة

 .والوطنیة والمحلیة ودون الوطنیة
 :بما یلي ةالتنفیذی ةاألمین أن تقومینبغي و  - 5

تحدید الممارسات، والمبادئ التوجیهیة، والمنهجیات، والخبرات واألدوات القائمة ذات الصلة بتعمیم التنوع   )أ(
تفاقیة التنوع البیولوجي، في التخطیط وصنع والسیما بموجب أحكام ومقررات ا البیولوجي، واإلجراءات االستراتیجیة األخرى،

  :القرار في هذه القطاعات
الخاصة  وتلك التفاقیة التنوع البیولوجيطریقة التي یمكن أن تسهم بها البرامج القائمة النظر في ال  )ب(

بشكل أفضل في هذا النهج االستراتیجي طویل األجل فیما یتعلق ببناء القدرات، من بین  نظمات والمبادرات الشریكة األخرىبالم
  ؛لتعمیم التنوع البیولوجير مهمة أمور أخرى، وتحدید الفجوات القائمة في مجاالت العمل التي تعتب

  .2030في العملیات الدولیة الرئیسیة، بما في ذلك خطة التنمیة المستدامة لعام  المشاركةمواصلة   )ج(
وبناء على مشورة من الفریق  ،أعاله 5ینبغي أن تقوم األمینة التنفیذیة أیضا، مع األخذ في االعتبار الفقرة و  - 6

هذا النهج االستراتیجي طویل األجل لتعمیم التنوع  والمكتب، بصیاغة ،االستشاري غیر الرسمي المعني بتعمیم التنوع البیولوجي
، الذي سیتضمن المجاالت واإلجراءات التالیة، من 2020البیولوجي، كعنصر رئیسي في إطار التنوع البیولوجي لما بعد عام 

جراءات أخرى بین ٕ   :مجاالت وا
والخطوات الالزمة لتوسیع نطاق استخدامها،  استعراض فعالیة ممارسات التعمیم المختلفة التي استخدمت،  )أ(

 ؛بما في ذلك التثقیف، والتشریعات والسیاسات الوطنیة، من بین أدوات استراتیجیة أخرى
 ات والعقبات والتحدیات الرئیسیة؛، وتحدید الفجو مدى استخدام األطراف لنُهج التعمیملبحث وتحلیل إجراء   )ب(
، النظم اإلیكولوجیةوظائف وخدمات و  التنوع البیولوجي قیمو  أهمیة المساهمة في الجهود فیما یتعلق بإدراج  )ج(
  ؛10/3من المقرر ) 2()ب( 9وفقا للفقرة 
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  بشأن نُهج التعمیم وتطبیقها؛ قائمة على العلم الجهود الرامیة إلى وضع مؤشراتالمساهمة في   )د(
اإلقلیمي ودون  یینتحدید احتیاجات بناء القدرات والتدریب من أجل تعمیم التنوع البیولوجي على المستو   )ه(
 اإلقلیمي؛

 ؛والدعم المالي ونقل التكنولوجیا تیسیر التعاون التقني والعلمي في مجال التعمیمتحدید الفرص المتاحة ل  )و(
تعمیم إلحراز مزید من التقدم في  المتاحة إلقامة شراكات جدیدة وتعزیز الشراكات القائمةتحدید الفرص   )ز(

 التنوع البیولوجي؛
ع البیولوجي على تحدید اآللیات المحتملة لرصد تنفیذ اإلجراءات الرامیة إلى المضي قدما بتعمیم التنو   )ح(

 المستوى الوطني؛
 مع قطاعي األعمال والتمویل؛بشأن تعمیم التنوع البیولوجي العمل تعزیز االنخراط في تصمیم استراتیجیة ل  )ط(
تحدید الممارسات والمبادئ التوجیهیة والمنهجیات والتجارب واألدوات الفعالة من حیث التكلفة وذات الصلة   )ي(

  بتعمیم التنوع البیولوجي، وغیرها من اإلجراءات االستراتیجیة، من أجل تعزیز تنفیذ االتفاقیة؛
تحدید العقبات التي تعترض تعمیم التنوع البیولوجي في اللوائح والعملیات والسیاسات والبرامج على المستوى   )ك(
  ؛الوطني

  ؛العقبات التي تعترض تعمیم التنوع البیولوجيهذه تحدید الخیارات والحلول للتغلب على   )ل(
  ه اإلجراءات؛تحدید المهام الرئیسیة فضال عن التحدیات والفجوات في تنفیذ هذ  )م(
 منیة والجهات الفاعلة ذات الصلة؛اقتراح اإلجراءات ذات األولویة والجداول الز   )ن(
قدم في التعمیم تحدید المجاالت التي یكون فیها العمل اإلضافي مرغوبا فیه من أجل تحقیق المزید من الت  )س(

 بموجب االتفاقیة؛
المبادرات أو التطورات األخرى، واالجتماعات والفرص  تقدیم أي مشورة أخرى ذات صلة، بما في ذلك بشأن  )ع(

 .األخرى للمساعدة في المضي قدما بهذا العمل
 المرفق الثاني

 المعني بتعمیم التنوع البیولوجياالستشاري غیر الرسمي فریق الاختصاصات 
أصحاب الخبرة في المیادین المعني بتعمیم التنوع البیولوجي من خبراء من االستشاري غیر الرسمي فریق الیتألف س - 1

والتوازن بین الجنسین  اإلقلیميمع إیالء االعتبار الواجب للتمثیل  األطراف، ترشحهم ذات الصلة بتعمیم التنوع البیولوجي،
ا والبلدان التي تمر اقتصاداته ،والظروف الخاصة للبلدان النامیة، وال سیما أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة

وقادة  ، واألوساط األكادیمیة،خبراء من القطاعین العام والخاص، بما في ذلك المجتمع المدنيبمرحلة انتقالیة، فضال عن 
الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة والمنظمات ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات الدولیة ذات األعمال، فضال عن 

ویجب أال یتجاوز عدد الخبراء من المنظمات عدد الخبراء الذین . الصناعیة الصلة، والمنظمات غیر الحكومیة والرابطات
 .ترشحهم األطراف

ومع وضع في االعتبار مقررات مؤتمر األطراف بشأن تعمیم التنوع البیولوجي في قطاعات بعینها وفي عدة  - 2
، 2030التنمیة المستدامة لعام  قطاعات، وكذلك عمل العملیات والمنظمات الدولیة األخرى ذات الصلة، بما في ذلك خطة

ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبیئة، ومنظمة األمم المتحدة 
ضمن  ،لعمل الدولیةومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة ومنظمة ا للتنمیة الصناعیة، ومنظمة التجارة العالمیة، والبنك الدولي،

فریق الواالستفادة من المعلومات المتاحة، بما في ذلك تلك المتاحة في غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقیة، سیقدم  غیرها،
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المشورة بشأن وضع نهج استراتیجي طویل األجل لتعمیم التنوع  والمكتب إلى األمینة التنفیذیةاالستشاري غیر الرسمي 
 .المشورة بشأن جمیع جوانب النهج االستراتیجي طویل األجلوالمكتب سیقدم الفریق االستشاري غیر الرسمي و  .البیولوجي

 .االستشاري غیر الرسميفریق الاألمینة التنفیذیة عمل  دعموست - 3
 طریقة التشغیل

بما في ذلك من خالل وسائل افتراضیة، االستشاري غیر الرسمي، بقدر ما یكون ذلك عملیا،  سوف یجتمع الفریق - 4
 .وستُعقد االجتماعات الفعلیة مرة واحدة على األقل كل عام، رهنا بتوافر الموارد. مؤتمرات الفیدیو

 واستعراضه العمل بدء
فور موافقة مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر على االستشاري غیر الرسمي فریق الینبغي الشروع في عمل  - 5

 .االختصاصات
تكوین الفریق االستشاري غیر الرسمي من قبل الهیئة الفرعیة للتنفیذ في اجتماعها الثالث بعد وسیتم استعراض والیة و  - 6

 .النظر في التقریر المرحلي الذي ستقدمه األمینة التنفیذیة
__________ 

  


