
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 العشرون الحادي و االجتماع 
 2017 ديسمبر/كانون األول 14-11 كندا مونتريال،

 من جدول األعمال 6البند 
 

 العلمية والتقنية والتكنولوجيةتوصية معتمدة من الهيئة الفرعية للمشورة 
 لوجي في قطاعات الطاقة والتعدين،تعميم التنوع البيو  21/4

 والصحة ،وصناعة التجهيز صناعات التحويليةوالوالبنية التحتية، 
 ،الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةإن الهيئة 

بشيي ن تعميييت التنييوع  2وكييرلا الوئيياإلع ايع مييية 1مييركرة األمينيية التنفيريييةبالمعلوميياا الييواردة  يي  تحيييع علمييا  -1
تيت تناولهيا والمعلومياا التي  وصيناعة التههيي ،  الصيناعاا التحويلييةو البيولوج     قطاعياا الطاقية والتعيد ن، والبنيية التحتيية، 

المعتميدة بالصيحة القراراا ذاا الصيلة  ض  عن  3ها بش ن الصحة والتنوع البيولوج من جدول أعمال 5بالبحث    إطار البند 
 4   الدورة الثالثة لهمعية األمت المتحدة للبيئة؛

يير تحيول  داث تغيوأني   تعيين إحي ،تنفيير االتفاقيية نهها حاسما لمساعدة األطراف  ي أن التعميت يمثل  ت حظ -2
علي  جمييل المسيتوياا،  تغييراا  ي  السيلوو وصينل القيرار    استخدام وإدارة التنوع البيولوج  والنظت اييكولوجية، بما    ذلا

أهييداف أيشيي  و  2020،5-2011الخطيية االسييتراتيهية للتنييوع البيولييوج  للتنييوع البيولييوج  و  2050ميين أجييل تحقيييع رمييية عييام 
 الواردة  يها؛للتنوع البيولوج  

للتنيوع  2050السييناريوهاا لرميية عيام ها    اجتماعها الحادي والعشيرين بخصيو  ستنتاجاتا أيضات حظ  -3
خطييية التنميييية المسيييتدامة لعيييام تتطليييغ تغييييرا تحولييييا لتحقييييع   هييي المسييياراا نحيييو المسيييتقبل المسيييتدام معقولييية، بييي ن  6البيوليييوج 
للتنوع البيولوج ، بما    ذلا تغيراا    السلوو عل  جمييل  2050ورمية عام دة  يها الوار أهداف التنمية المستدامة و  20307
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بتعميييت التنيييوع البيولييوج   يي  قطاعييياا الطاقيية والتعيييد ن،  ذاا الصيييلةوالشييركاا  مسييتوياا المنتهييين والمسيييتهلكين، والحكوميياا
 وصناعة التههي ؛ والصناعاا التحويليةوالبنية التحتية، 

سياسيييياا وأدواا عد ييييدة لمعالهيييية تعميييييت التنييييوع البيولييييوج   يييي  هيييير   بييييالرنت ميييين وجييييودأنيييي  كييييرلا  ت حييييظ -4
أيضييا الكثيير مين الفهييواا  ي  تنفيييرها، بميا  ي  ذلييا  يميا  تعلييع بيالتخطيع االسيتراتيه  وعملييية صينل القييرار،  هنياوالقطاعياا، 

اقا لتقييماا األئير الشياملة للتنيوع البيوليوج ، والسييما ، والتطبيع األوسل نطالشاملة للقطاعااوالسياساا والسياساا االقتصادية 
ودون الييوطن   ،التقييييت البيئيي  االسييتراتيه  للسياسيياا، والخطييع والبييرامج، واسييتخدام التخطيييع المكييان  عليي  المسييتوياا الييوطن 

 ؛، حسغ االقتضاءوايقليم  واألقاليم 
النسياء والشيباب، والحكومياا المحليية كيرلا ليية، و للشعوب األصلية والمهتمعياا المح الهامالدور  تشدد عل  -5

ودون الوطنييية، وأصييحاب المصييلحة المعنيييين، وأدوار اليينظت المهتمعييية للمعلوميياا والرصييد وإسييهاماتها  يي  معالهيية التعميييت  يي  
 هر  القطاعاا؛

عنييد  قييدر ايمكييان، ،إليي  أن  ييدر  الفريييع الييدول  المعنيي  بييالموارد والتييابل لبرنييامج األمييت المتحييدة للبيئيية تيدعو -6
علييي  خيييدماا الييينظت اييكولوجيييية و وظييياإل  و التنيييوع البيوليييوج  و  اآلئيييار علييي ، إدارة الميييوارد المعدنييييةاالضيييط ع بتقييمييي  بشييي ن 

الشعوب األصلية والمهتمعاا المحليية، وكيرلا إجيراءاا التخفيي  الراميية إلي  تهنيغ اآلئيار السيلبية و/أو تقليلهيا إلي  أدني  حيد، 
 عند استكمال التقييت؛ هااألمينة التنفيرية عن التقدم المحرز واستنتاجات وأن  بلغ

 األمينة التنفيرية:تطلغ إل   -7
مل مراعاة قاإلمة العناصير اليواردة  2والوئاإلع ايع مية 8المركورة أع   المركرة وتوسل تعد مركرة إضا ية، أن )أ(

 ؛ها الثان اجتماعلهيئة الرعية للتنفير    ل هاوأن تتيح   المر ع بالتوصية الحالية، 
اآلخييرين إليي  تقييديت دراسيياا حاليية وأمثليية تطبيقييية لتعميييت المعنيييين األطييراف وأصييحاب المصييلحة  أن تييدعو )ب(

 وأن تراعي والصيحة، وصيناعة التههيي ،  الصيناعاا التحويلييةالتنوع البيولوج   ي  قطاعياا الطاقية والتعيد ن، والبنيية التحتيية، و 
    االجتماع الثان  للهيئة الفرعية للتنفير؛ المس لة   إعداداتها للمداوالا بش ن هر  ذلا 

، لكي  تنظير  يي  ميل تحد يد المهيام الرإليسيية واألولويياا للتعمييتاسيتراتيه  طوييل األجيل لنهج  اأن تعد مقترح ) (
الممارسييياا، والمنههيييياا، والخبيييراا واألدواا،  مبيييادل التوجيهيييية أل ضيييليشيييمل الالهيئييية الفرعيييية للتنفيييير  ييي  اجتماعهيييا الثيييان ، 

يسييتند إليي  المعلوميياا الييواردة  يي  المييركرة المحدئيية مييل المبييادراا األخيير ، و  االزدواجيييةوكييرلا التحييدياا والفهييواا، مييل تهنييغ 
 2030عيييام ل ألهييداف التنمييية المسييتدامةل تفاقييية ميييل  المتسييعومصييادر المعلوميياا األخيير  ذاا الصييلة، بهيييدف كفاليية التنفييير 

للتنييوع البيولييوج ، وضييمان المشيياركة الواسييعة  يي  العملييية، جنبييا إليي  جنييغ مييل مشييروع اختصاصيياا  2050رمييية عييام وكييرلا 
 ؛مخصص محتمل بش ن تعميت التنوع البيولوج  لفريع خبراء
ميل المشيورة يعميل علي  كيبكة اينترني ، متيوازن إقليمييا، ، محيدود الي من أن تنظت  ريقا استشاريا نير رسيم  )د(

قطاعياا من مكتغ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، لمساعدة األمينة التنفيرية    التحضير للمناقشاا حول 
 يي  االجتمياع الثييان  للهيئيية الفرعييية للتنفييير  الطاقية والتعييد ن، والبنييية التحتييية، والصييناعاا التحويليية وصييناعة التههييي ، والصييحة

 ماع الرابل عشر لمؤتمر األطراف؛واالجت
األمينية التنفيريية، ايضيا ية التي  سيتعدها ميركرة الالهيئة الفرعية للتنفير إل  أخر المعلومياا اليواردة  ي  تدعو  -8

 ي  االعتبيار خي ل )ب( أعي  ، 7المطلوبة بموجغ الفقرة  ،وكرلا المعلوماا المقدمة من األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين
هير  المسي لة  ي  اجتماعهيا الثيان ، وكيرلا عنيد إعيداد مقترحياا لعمليية وضيل إطيار عيالم  للتنيوع البيوليوج  لميا  حيولها مداوالت

 ؛2020بعد عام 
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، عنيييد إعيييداد توصييييتها بشييي ن تعمييييت التنيييوع بييي ن تقيييوم الهيئييية الفرعيييية للتنفيييير  ييي  اجتماعهيييا الثيييان توصييي  ]  -9
    اجتماع  الرابل عشر: لمؤتمر األطراف لك  يعتمد روع مقرر مشل ةالتالي العناصربمراعاة  البيولوج ،

 ،إن مؤتمر األطراف]
ال راعيية والغابيياا ومصييا د ، بشيي ن مراعيياة تعميييت التنييوع البيولييوج   يي  قطاعيياا 13/3المقييرر إليي  إذ يشييير 

وكيرلا القضييايا الشياملة، التيي  قييرر أن يعالههيا  يي  اجتماعي  الرابييل عشيير،  ، والسييياحةوتربييية األحيياء الماإلييية األسيماو
تعمييييت التنيييوع البيوليييوج   ييي  قطاعييياا الطاقييية والتعيييد ن، والبنيييية التحتيييية، والصيييناعاا التحويليييية وصيييناعة التههيييي ، 

 ،والصحة
بييالع ن كييانكون بشيي ن تعميييت حفييظ التنييوع البيولييوج  واسييتخدام  المسييتدام ميين أجييل تحقيييع علمييا  وإذ يحيييع

 2016،9 ديسمبر/كانون األول 3    اله ء ر يل المستو     كانكون، المكسيا،الر اهية الري تت اعتماد  أئناء 
، والصييحة، تعتمييد ميين والتصيينيل وصييناعة التههييي   قطاعيياا الطاقيية والتعييد ن، والبنييية التحتييية، ب نييوإذ يقيير 

عليي  التنييوع البيولييوج  وخييدماا اليينظت اييكولوجييية التيي  تعتمييد عليي  التنييوع البيولييوج ، وأن  ،بييدرجاا مختلفييةة، جهيي
محتملة  آئار من جهة أخر   هر  القطاعااإال أن لعل  هر  القطاعاا،  سلبيا  الفقدان الناتج للتنوع البيولوج  قد  ؤئر 

 للبشر، حيويةو ما قد  هدد تقديت وظاإل  وخدماا النظت اييكولوجية الت  تعتبر وه ،عل  التنوع البيولوج 
 والتصيينيلأن تعميييت التنييوع البيولييوج   يي  قطاعيياا الطاقيية والتعييد ن، والبنييية التحتييية، وإذ ي خيير  يي  الحسييبان 

تنفييير الخطيية ميين أجييل يعتبيير أمييرا ضييروريا ميين أجييل التصييدي لفقييدان التنييوع البيولييوج  و  ،وصييناعة التههييي ، والصييحة
متعييييددة األطييييراف الوتحقيييييع ناييييياا وأهييييداف مختليييي  االتفاقيييياا  2020،10-2011االسييييتراتيهية للتنييييوع البيولييييوج  

 ،2030والعملياا الدولية، بما    ذلا خطة التنمية المستدامة لعام 
حليية، واألوسيا  الدور الهام ألصحاب المصلحة المعنييين مثيل الشيعوب األصيلية والمهتمعياا الم وإذ ي حظ

 ي  معالهية تعمييت التنيوع  ،األكاديمية، والقطاع الخا ، والمهتمل المدن ، والحكوماا المحلية ودون الوطنية والشيباب
 وقطاعاا أخر ،البيولوج     هر  القطاعاا 

مسيتو  الرإليسيية لتعمييت التنيوع البيوليوج  علي  ورسياإللها  11بتوقعياا الميدن والتنيوع البيوليوج  وإذ يحيع علما
 المدن نظرا للروابع القوية بقطاعاا الطاقة، والبنية التحتية، والتصنيل وصناعة التههي ،

وجيود سياسياا وأدواا متعيددة لمعالهية تعمييت التنيوع  ي  البيوليوج   ي  هير  أن  بالرنت من ي حظ  -1
ع االسييتراتيه  وصيينل القييرار، القطاعيياا، ال تيي ال هنيياو  هييواا عد ييدة  يي  التنفييير، بمييا  يي  ذلييا  يمييا  تعلييع بييالتخطي

ر الشيامل للتنيوع البيوليوج ، وال سييما التقيييت ئياأل لتقييمياا، والتطبييع األوسيل الشياملة للقطاعيااواالقتصاد والسياساا 
البيئيي  االسييتراتيه  للسياسيياا، والخطييع والبييرامج، واالسييتعانة بييالتخطيع المكييان  عليي  المسييتوياا الييوطن ، وايقليميي  

 واألقاليم ؛
أن هنييياو أيضيييا مبيييادراا قيحمييية تعييي ز حفيييظ التنيييوع البيوليييوج  واسيييتخدام  المسيييتدام،  أيضيييا ي حيييظ -2

 وتع ز    بعض السياقاا تعميم     العملياا اينتاجية؛
بييالقرار بشيي ن التخفييي  ميين حييدة التلييوث عيين طريييع تعميييت التنييوع البيولييوج   يي  القطاعيياا   رحييغ -3

 12الرإليسية الري تت اعتماد     الدورة الثالثة لهمعية األمت المتحدة للبيئة؛

                                                           
9 UNEP/CBD/COP/13/24. 

 ، المرفق10/2 رالمقر  10
 (. توقعاا المدن والتنوع البيولوج . مونتريال، كندا.2012أمانة اتفاقية التنوع البيولوج  )  11
12 UNEP/EA.3/L.6/Rev.2 
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 األطراف، والحكوماا األخر  وأصحاب المصلحة المعنيين إل : دعو  -4
نية التحتيية، والصيناعاا التحويليية بالطاقة والتعد ن، والقطاعاا باستعراض االتهاهاا  يما  تعلع  )أ(

 ي  بليدان كيل منهيا،  ضي  عين القيوانين والسياسياا والممارسياا القاإلمية، لمعالهية اآلئييار والصيحة وصيناعة التههيي ، 
هير  المحتملة عل  التنيوع البيوليوج  وعلي  سيبل العييق التقليديية ومعيارف الشيعوب األصيلية والمهتمعياا المحليية مين 

 القطاعاا؛
خي ل، عيدة أميور مين قطاعياا هير  التعميت حفظ التنوع البيوليوج  واسيتخدام  المسيتدام  ي  تع ي   )ب(

والبيئية للتنوع البيولوج  وخدماا الينظت اييكولوجيية  ي  صينل القيرار  ، واالجتماعيةمن بينها، إدرا  القيمة االقتصادية
ابتكارييية لتحسييين دمييج  وسيياإللاسييتحداث و االسييتثماراا؛  لهيير البييداإلل  بشيي ن االسييتثماراا، بمييا  يي  ذلييا ميين خيي ل تقييييت

علع بالتنوع البيولوج  التنوع البيولوج     هر  القطاعاا؛ وتع ي  وضل معا ير ومبادل توجيهية للممارساا الهيدة تت
هج القاإلمية علي  الينظت اييكولوجيية وتيداعياا التي ئيراا البيئيية المتراكمية علي  التنيوع    هر  القطاعاا، مل مراعاة الين  

 البيولوج ؛
مين أجيل تع يي  تعمييت  والسياسياا والممارسياا األطر التشيريعية تحد ثاستعراض، وعند الضرورة  ( )

الييينظت اييكولوجيييية،  ييي  السياسييياا وعمليييياا التخطييييع  خيييدمااسيييتخدام  المسيييتدام، وكيييرلا حفيييظ التنيييوع البيوليييوج  وا
وتع يي  علي  طيول س سيل ايميداد الخاصة بشركاا األعمال، وذلا من خ ل عيدة أميور بينهيا تصيميت وتنفيير حيوا   

 ؛المستدامة ينتا  واالسته واأنما     المؤسساا الصغيرة والمتوسطة 
تصيياديا واجتماعيييا نههييا اق تشييمل، وتشييريعية وتنظيمييية، مؤسسيييةأطيير  تع ييي  أو تشييهيلوضييل، أو  (د)

مثيل الشيعوب األصيلية والمهتمعياا المحليية،  ،يضيت أصيحاب المصيلحة المعنييين ومستداما من الناحيية البيئيية، كام 
 نية، حسغ االقتضاء؛، والمهتمل المدن ، والقطاع الخا  والحكوماا الوطنية ودون الوطواألوسا  األكاديمية

السياسيييييياا، والخطييييييع  وإصيييييي  وتحييييييد ث  صيييييييانةتعميييييييت التنييييييوع البيولييييييوج  عنييييييد  اسييييييتعراض (ه)
وصناعة التههي ، ميل المشياركة الكاملية  والتصنيلواالستراتيهياا الخاصة بقطاعاا الطاقة والتعد ن، والبنية التحتية، 

والفعالة للقطاعاا ذاا الصلة، والمؤسساا الخاصة والحكومية واألكاديميية، والمهتمعياا األصيلية والمحليية، مين بيين 
 جهاا أخر ، حسغ االقتضاء؛

 الممارسيياا الهيييدة بشيي ن اينتييا  واالسييته و المسييتدامين التيي  ت نفيير  يي  قطاعيياا تشييهيل وتع ييي  (و)
وصيييناعة التههيييي ، والصيييحة والتييي  ميييين كييي نها أن تعييي ز حفيييظ التنييييوع  والتصيييينيلالطاقييية والتعيييد ن، والبنيييية التحتيييية، 

 البيولوج  واستخدام  المستدام؛
االسيييتثماراا  ييي  التنيييوع البيوليييوج  كوسييييلة لتحسيييين قيييدرة الييينظت اييكولوجيييية علييي  القييييام  تشيييهيل )ز(

 بوظيفتها والخدماا الت  تقدمها؛
 قيدان التنيوع البيوليوج  وراء العمل مل القطاع الخا  والمهتمل المدن  لمعالهة األسيباب الكامنية  ) (

وتعميييت التنييوع البيولييوج  عبيير جميييل القطاعيياا ذاا الصييلة والمشيياركة  يي  وضييل توصييياا ميين كيي نها أن تسيياعد  يي  
 التخفي  من حدة المخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوج ؛

 القدراا المؤسسية والترتيباا التعاونية بش ن التعميت؛ وتع ي  الشراكاا تشهيل ) (
 التعميت    االستراتيهياا وخطع العمل الوطنية للتنوع البيولوج  و   التقارير الوطنية؛ تع ي  )ي(
منابر للمعارف للهمل بين وكاالا اليدول، والقطياع الخيا  والشيعوب األصيلية والمهتمعياا  إنشاء )و(

عالهيية هيير  القضييايا المعقييدة والتقنييية، مييل مراعيياة المسيياإلل ذاا الصييلة بايكييراف البيئيي  والمسييؤولية المحلييية بهييدف م
 ؛االجتماعية المؤسسية، والمخصصة لفئة معينة من الهمهور
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وتقاسيييت المعلومييياا مييين خيي ل آليييية نر ييية تبيييادل المعلوميياا، بشييي ن تعمييييت التنيييوع البيوليييوج   توليييد )ل(
وصيناعة التههيي ، بميا  ي  ذليا  والتصينيليية  ي  قطاعياا الطاقية والتعيد ن، والبنيية التحتيية، خدماا الينظت اييكولوجو 

دراسيياا حاليية، والييدروت المسييتفادة، وسياسيياا وأدواا الممارسيياا الهيييدة  ضيي  عيين معلوميياا عيين الفهييواا المحييددة 
 لية؛وخياراا إضا ية من أجل تعميت التنوع البيولوج     هر  القطاعاا بشكل أكثر  عا

لتعمييت التنيوع البيوليوج   ي  القطاعياا الرإليسيية، وعمليية بيين  طوييل األجيلوضل نهج  عل  وا ع  -5
 الدوراا للمساعدة    توجي  األمانة    عملها؛

 األمينة التنفيرية أن تقوم، رهنا بتوا ر الموارد المالية، بما  ل :يطلغ إل   -6
ن تعميييت حفيظ التنييوع البيوليوج  واسييتخدام  المسيتدام  يي  القطاعياا ذاا الصييلة عيمعلومياا  إدرا  )أ(

 ؛التوقعاا العالمية للتنوع البيولوج  من   ايصدار الخامس 
القطيياع الههيياا الفاعليية المعنييية، بمييا  يي  ذلييا المنههييياا الم إلميية لتقييييت وتع ييي  مشيياركة  تحد ييد )ب(

 يي  تعميييت التنييوع البيولييوج   يي  أنمييا  اينتييا  واالسييته و  يي  قطاعيياا الطاقيية والتعييد ن، والبنييية التحتييية،  ،الخييا 
 ؛والتصنيل وصناعة التههي 

تبيييادل الخبيييراا والمعلومييياا، علييي  المسيييتويين ايقليمييي  والعيييالم ، بشييي ن اآلليييياا الممكنييية  تع يييي  ) (
 وصناعة التههي ؛ التصنيلالتعد ن، والبنية التحتية، و لتعميت التنوع البيولوج     قطاعاا الطاقة و 

التواصييل مييل الوكيياالا ايقليمييية والدولييية الرإليسييية ذاا الصييلة بهيير  القطاعيياا االقتصييادية بغييية  )د(
 تيسير الحوار المع ز بش ن التنوع البيولوج  وهر  القطاعاا االقتصادية، وتحد د سيناريوهاا مفيدة للهميل وتع ي ها؛

، وتبييادل الخبييراا، ايقليميي  ودون ايقليميي أنشييطة بنيياء القييدراا والتييدريغ عليي  المسييتويين  تيسييير (ه)
المييركرة المحدئيية ووئيياإلع المعلوميياا ذاا الصييلة المشييار إليهييا  يي  التوصييية  يي   الييواردةهج واألدواا عنييد اسييتخدام اليين  

 ؛ولوجيةالصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكن 21/4
لتعمييت التنيوع البيوليوج ، بميا  ي  ذليا مين خي ل وضيل مبيادل  اسيتراتيه  طوييل األجيلنهج  تنفير )و(

 ؛لدعت الههود عل  المستو  الوطن  توجيهية
ايب غ عن التقدم المحرز إل  الهيئة الفرعية للتنفير    اجتماع يعقد قبل االجتماع الخامس عشير  )ز(

 [.لمؤتمر األطراف
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 المر ع
معلومات لتستخدمها األمينة التنفيذية في إعداد مذكرة إضافية بشأن تعميم التنوع البيولوجي في قطاعات 

 وصناعة التجهيز، والصحة الصناعات التحويليةالطاقة والتعدين، والبنية التحتية، و 
الت  تعوق تعميت التنوع البيولوج     القطاعاا و تقييت موج  للتحدياا والفهواا    المعارف والسياساا  -1

 ا.تناوله الهاري 
بغية  األخر   محا ل   إطار االتفاقية و   الالهارية ايكارة بوضو  إل  الروابع مل األعمال األخر   -2

، ت التخفي  من حدالتكي  مل تغير المناخ و تهنغ ازدواجية العمل )عل  سبيل المثال العمل بش ن الطاقة المتهددة و 
 البنية التحتية الحضرية، والصحة(.والبنية التحتية البحرية والتخطيع المكان  البحري، و 

 .برنامج األمت المتحدة للبيئة، بما    ذلا الفريع الدول  المعن  بالمواردالمدخ ا ذاا الصلة المقدمة من  -3
 والتكنولوجية والحكومية الدوليةوالمنظماا العلمية والتقنية اا يالمدخ ا ذاا الصلة المقدمة من االتفاق -4

 األمت المتحدة للتنمية الصناعية. األخر ، بما    ذلا منظمة
االستخدام األ ضل لمواصلة تع ي  تنفير االتفاقية    ضوء احتياجاا  كيفية استخدام برامج العمل القاإلمة -5

 .2020-2011يهية للتنوع البيولوج  التعميت والخطة االسترات
 الشعوب األصلية والمهتمعاا المحلية.تحليل لدور  -6
   اجتماعها الحادي  لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةإل  االمقدمة ذاا الصلة الوئاإلع  -7

 13والعشرين.
والعشيرين للهيئية الفرعيية للمشيورة العلميية والتقنيية  جتمياع الحياديإضا ية مقدمة من األطراف  ي  اال تعليقاا -8

 .والتكنولوجية
__________ 

 

                                                           
)تعميت التنوع البيولوج     قطاعاا  CBD/SBSTTA/21/5؛ و)التنوع البيولوج  وصحة اينسان( CBD/SBSTTA/21/4 الوئاإلع 13

)تشريعاا التقييت  /INF/5CBD/SBSTTA/21و ؛الطاقة والتعد ن، والبنية التحتية، والصناعاا التحويلية وصناعة التههي ، والصحة(
)الصناعاا التحويلية  INF/12)البنية التحتية والتنوع البيولوج (؛ و INF11د ن(؛ و)الطاقة والتع INF/9نظرة عامة عالمية(؛ و –البيئ  

)المدن والبنية التحتية والت ئيراا عل  التنوع  INF/14)التقييت البيئ  االستراتيه  والتقييت البيئ ( و INF/13وصناعة التههي (؛ و
امج العمل القاإلمة لتع ي  الم يد من تنفير االتفاقية    ضوء احتياجاا )الخياراا عن كيفية االستخدام األ ضل لبر  INF/15البيولوج (؛ و

 .(2020-2011هية للتنوع البيولوج  التعميت والخطة االستراتي

https://www.cbd.int/doc/c/7f64/61bd/c483a1c17f66bb272aca266f/sbstta-21-04-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/288d/4189/74e2c4655fd15264ad8b4c86/sbstta-21-05-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/7067/fa8a/8388cacd75481ce3cd300963/sbstta-21-inf-05-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/d9d0/7a53/95df6ca3ac3515b5ad812b04/sbstta-21-inf-09-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/8375/39f2/f3e248bd79a657a3f08e10c1/sbstta-21-inf-11-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/32e5/8609/044dcbff0a4abacdb29f1d5f/sbstta-21-inf-12-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/f02a/9d5f/7a27e1798492f4738014ba62/sbstta-21-inf-13-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/d8fd/0f2f/1755f512ef36a457b6b65391/sbstta-21-inf-14-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/c125/07dd/2358396617a20036dbf4d5ad/sbstta-21-inf-15-en.pdf

