
 للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية 
 للتنفيذالهيئة الفرعية 

، الثانية بشأن التنوع البيولوجي االفتراضية الخاصة الدورة
 ،91-صحة واحدة وجائحة كوفيد

 0202 ديسمبر/كانون األول 91-91عبر اإلنترنت، 

 برنامج ال
 مذكرة من األمينة التنفيذية

 مقدمة

من المقرر أن ُيعقد االجتماع الرابع والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واالجتماع الثالث  -9
ثم إلى  0202أغسطس/آب  إلىموعدهما من مايو/أيار  أن تغيربعد  ،0209للهيئة الفرعية للتنفيذ في 

االجتماع  حتىوفي هذا السياق، ومن أجل الحفاظ على الزخم . 91-ة كوفيد، وذلك بسبب جائح0202 الثاني نوفمبر/تشرين
 راضية خاصةافت دورةعقد  تقرر ،الهيئتين الفرعيتين يسير األعمال التحضيرية الجتماعيتلعشر لمؤتمر األطراف و  الخامس

 حسبما، 0202 يسمبر/كانون األولد 91و 91يومي للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ في 
 .219-0202 اإلخطارفي  0202 نوفمبر/تشرين الثاني 91في  تم اإلبالغ عنه

وعلى نحو ما ُأعلن في اإلخطار، وحسبما اتفق عليه مكتب مؤتمر األطراف والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  -0
 ."91-موضوع "التنوع البيولوجي، صحة واحدة واالستجابة لجائحة كوفيدالخاصة  دورةال ستتناولوالتكنولوجية، 

لقاءالمعلومات  لتقديمالخاصة فرصا  دورةتتيح السو  -3 ي مقررات أو أ ُتصدربيانات من جانب األطراف والمراقبين. ولن  وا 
، ولن تمس البيانات التي سيتم اإلدالء بها بأي بيانات أخرى في الدورتين العاديتين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية توصيات رسمية

 حدة. ألمم المتاللغات الرسمية لع والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ. وستُقدم الترجمة الفورية بجمي

 صباحا بتوقيت مونتلاير )التوقيت الصيفي لشرق الواليات المتحدة(. 1صباحا إلى  7وسُتعقد االجتماعات من الساعة  -4

في الوقت . ويلزم التسجيل مسبقا، وسيتم اإلعالن 0202نوفمبر/تشرين الثاني  97وسُيفتح باب التسجيل اعتبارا من  -1
  عن تفاصيل المناطق الزمنية المختلفة ومعلومات التسجيل. المناسب

 تقنية. شاكلولحل أي مضمان أن يكون جميع المشاركين على دراية بالمنصة ل الدورة الخاصةوستُنظم دورات تدريبية قبل  -1
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ذ. رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ورئيسة الهيئة الفرعية للتنفي دورةوسيشارك في رئاسة ال -7
 ، وكذلك األمينة التنفيذية، مالحظات افتتاحية.اوسيلقي كل منهم

االفتراضية الخاصة، ستصدر األمانة مقدما مذكرة مناقشة بشأن موضوع التنوع البيولوجي، صحة واحدة  دورةودعما لل -8
عروض تقديم عرض أو أكثر من ال دورة، سُيتاح قبل الأيضا للمساعدة في تهيئة المشهد للمناقشاتو . 91-واالستجابة لجائحة كوفيد

 المسجلة مسبقا من جانب الخبراء.
ح لجميع وستُتا المراقبون إلى تقديم مدخالت، بدءا بالمجموعات اإلقليمية والمجموعات الرئيسية.وسُتدعى األطراف و  -1

مس رهنا بتوافر الوقت. وسيقتصر وقت المدخالت المنطوقة على خ للتحدث فرصة األطراف فرصة للتحدث. كما سُتتاح للمراقبين
بنشر بياناتهم  للمشاركين المسجلين للسماحوستكون المرافق متاحة دقائق للمجموعات وثالث دقائق لألطراف ودقيقتين للمراقبين. 

 على اإلنترنت.
 واختتاممالحظات ختامية إلقاء برئيسا الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ  وسيقوم -92

 .االجتماع
 المرفق 

 تنظيم العمل

 االجتماع التاريخ

 0202ديسمبر/كانون األول  41اإلثنين 
 مساء )بتوقيت مونتلاير( 7 –صباحا  7

 ال توجد اجتماعات
 اختبار المنصة االفتراضية

 0202ديسمبر/كانون األول  41الثالثاء 
 صباحا )بتوقيت مونتلاير( 1 – 7

 افتتاح الدورة
 بيانات من األطراف والمراقبين

 0202 ديسمبر/كانون األول 41األربعاء 
 صباحا )بتوقيت مونتلاير( 1 – 7

 )يُتبع(بيانات من األطراف والمراقبين 
 اختتام الدورة

__________ 


