
 للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية 
 للتنفيذالهيئة الفرعية 

 االفتراضية الخاصةات جلسال
 0202سبتمبر/أيلول  51-51عبر اإلنترنت، 

 ات االفتراضية الخاصةجلسبرنامج ال
 مذكرة من األمينة التنفيذية

 مقدمة

من المقرر أن ُيعقد االجتماع الرابع والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واالجتماع الثالث  -5
، وذلك بسبب 0202موعدهما من مايو/أيار ثم أغسطس/آب  تغييربعد  ،0202للتنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني للهيئة الفرعية 

. وقد يتحتم التأجيل مرة أخرى. وفي هذا السياق، ومن أجل الحفاظ على الزخم قبل 51-جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد
 يسير األعمال التحضيرية الجتماعياالجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف وت وحتىقمة األمم المتحدة للتنوع البيولوجي 

ات االفتراضية الخاصة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية جلسيتقرر عقد سلسلة من ال ،الهيئتين الفرعيتين
في  0202يوليو/تموز  51في  ُنشر بماحس، 0202سبتمبر/أيلول  51إلى  51والهيئة الفرعية للتنفيذ في الفترة من 

 .212-0202 اإلخطار
وعلى نحو ما ُأعلن في اإلخطار، وحسبما اتفق عليه مكتب مؤتمر األطراف والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  -0

، واختبار البيولوجينشرة التوقعات العالمية للتنوع ات الخاصة إطالق اإلصدار الخامس من جلسوالتكنولوجية، ستتضمن ال
 .51/51عمال بالمقرر  العضوية مفتوح منتدى من خالل يقودها الطرفعملية استعراض 

لقاءالمعلومات  لتقديمات الخاصة فرصا جلسوتتيح ال -5 بيانات من جانب األطراف والمراقبين. ولن تُتخذ أي مقررات  وا 
ات الخاصة، ولن تمس البيانات التي سيتم اإلدالء بها بأي بيانات أخرى في الدورتين العاديتين جلسأو توصيات رسمية في ال

 ترجمة الفورية بجميع لغات األمم المتحدة. للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ. وستُقدم ال

وسيرأس االجتماعات السيد إيزيكيو بينيتيز دياز )المكسيك(، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  -1
جتماع الخامس و/أو السيدة تشارلوتا سوركفيست )السويد(، رئيسة الهيئة الفرعية للتنفيذ، على أن تمتد مدة واليتهما حتى اال

 عشر لمؤتمر األطراف. 

 صباحا بتوقيت مونتلاير )التوقيت الصيفي لشرق الواليات المتحدة(. 1صباحا إلى  1وسُتعقد االجتماعات من الساعة   -1
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. ويلزم التسجيل مسبقا، وسيتم اإلعالن قريبا في إخطار 0202أغسطس/آب  51وسُيفتح باب التسجيل اعتبارا من  -6
 لمناطق الزمنية المختلفة ومعلومات التسجيل.رسمي عن تفاصيل ا

 على شبكة اإلنترنت. أيضا الجلساتوستُبث  -1

 .تأسيسية ةجلسوترد أدناه معلومات إضافية عن كل  -1

 نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيإطالق اإلصدار الخامس من  -أوال
 سبتمبر/أيلول( 51والتكنولوجية )ة خاصة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية جلس

نشرة التوقعات العالمية ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمينة التنفيذية إعداد اإلصدار الخامس من 51/51في المقرر  -1
، بما في ذلك موجز لواضعي السياسات، على أساس خطة متفق عليها وجدول زمني إرشادي. وحسب الجدول للتنوع البيولوجي
إطالق اإلصدار الخامس من نشرة التوقعات عند افتتاح االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية الزمني، ُيتوخى 

ولكن تم تأجيله إلى أغسطس/آب ثم إلى  0202والتقنية والتكنولوجية، الذي كان من المقرر عقده في مايو/أيار 
الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،  لتأخير عقد االجتماعونظرا . 0202الثاني  نوفمبر/تشرين

سبتمبر/أيلول لتمكين األطراف والمراقبين من االستفادة من التقرير في العمليات  51سُيطلق اإلصدار الخامس افتراضيا في 
ة والتكنولوجية واالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ، التحضيرية لالجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقني

وعليه، سُيصدر التقرير قبل قمة . 0202وكذلك األعمال األخرى المتعلقة بإعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 .0202مبر/أيلول سبت 52في  افتراضيا األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، التي سيعقدها رئيس الجمعية العامة

وسيفتتح الدورة رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الذي سيلقي مالحظات افتتاحية. وسيلقي  -52
 مالحظات افتتاحية.أيضا ممثل رئاسة مؤتمر األطراف واألمينة التنفيذية 

وستُقدم أيضا عروض نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي. وستقدم األمانة عرضا عن اإلصدار الخامس من  -55
  وستتاح الفرص لألسئلة واألجوبة. نشرة التوقعات المحلية للتنوع البيولوجي والتقرير العالمي لحفظ النباتات.تكميلية عن 

 لرئيسية.وسُتدعى األطراف والمراقبون إلى تقديم مدخالت، بدءا بالمجموعات اإلقليمية والمجموعات ا -50

 وسيلقي رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مالحظات ختامية وسيختتم الجلسة. -55
 العضوية ، من خالل منتدى مفتوحيقودها الطرف عملية استعراضاختبار  -ثانيا

 سبتمبر/أيلول( 61-61ة خاصة للهيئة الفرعية للتنفيذ )جلس

، نظر مؤتمر األطراف في آليات االستعراض في االتفاقية وطلب إلى األمينة التنفيذية التحضير 51/01في المقرر  -51
د في االجتماع الثالث ُيعق الختبار عملية استعراض يقودها الطرف وتنظيمها، بما في ذلك من خالل منتدى مفتوح العضوية

للهيئة الفرعية للتنفيذ. وبناء على ذلك، ُوضعت الترتيبات بالتشاور الوثيق مع رئيسة الهيئة الفرعية للتنفيذ ومكتب مؤتمر 
 .212-0202و 220-0202ن إلخطارياألطراف على النحو المبين في ا

ستقدم خمسة أطراف، طرف من كل  ،220-0202ومن بين األطراف التي أعربت عن اهتمامها عمال باإلخطار  -51
. وثمة أسئلة 0202-0255منطقة، عروضا عن جهودها الرامية إلى تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 منتقاة مقدمة من األطراف األخرى قبل االجتماع ستجيب عليها األطراف الخمسة؛ وستتبع ذلك جلسة قصيرة لألسئلة واألجوبة.
راف الخمسة هي: إثيوبيا، وفنلندا، وغيانا، وبولندا وسري النكا. وقد أعد كل طرف من األطراف الخمسة تقرير واألط -56

استعراض يكمل تقريره الوطني السادس. وتُتاح تقارير االستعراض على الرابط التالي: 
phase.shtml-tps://www.cbd.int/convention/mechanisms/trialht. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-29-ar.pdf
https://www.cbd.int/convention/mechanisms/trial-phase.shtml
https://www.cbd.int/convention/mechanisms/trial-phase.shtml


CBD/SBSTTA-SBI-SS/1/1 

Page 3 

 

 

سبتمبر/أيلول. وسيلقي ممثل  56وستفتتح الدورة رئيسة الهيئة الفرعية للتنفيذ، التي ستلقي مالحظات افتتاحية، في  -51
 مالحظات افتتاحية. أيضا رئاسة مؤتمر األطراف واألمينة التنفيذية

 تطرحهاأسئلة  دقيقة(، تلي كل منها 51ستعراض الخاص به )الخمسة تقرير االوسيقدم كل طرف من األطراف  -51
  سبتمبر/أيلول. 51دقيقة(. وسُتستكمل الجلسة في  51األطراف األخرى ويجيب عليها الطرف الخاضع لالستعراض )

 وستلقي رئيسة الهيئة الفرعية للتنفيذ مالحظات ختامية وستختتم الجلسة.  -51
مناقشة  أثناءوستُقدم التعقيبات واألفكار المتعلقة بالمرحلة التجريبية للمنتدى المفتوح العضوية إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ  -02

كما ُيتوقع أن تنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ في الخيارات والعناصر األخرى من جدول األعمال بشأن آليات االستعراض،  1البند 
 ض على النحو المطلوب في المقرر المذكور أعاله. لتعزيز آليات االستعرا

 استراتيجية حشد الموارد -ثالثا

 سبتمبر/أيلول( 61ة خاصة للهيئة الفرعية للتنفيذ )جلس

، أكد مؤتمر األطراف أن حشد المورد سيكون جزءا ال يتجزأ من اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 51/00في المقرر  -05
وطلب إلى األمينة التنفيذية أن تكلف فريقا من الخبراء إلعداد تقارير عن عدة قضايا تتعلق بتطوير مكون  0202لما بعد عام 

ومؤتمر  0202ني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام حشد الموارد للمساعدة على توجيه عمل الفريق العامل المع
 األطراف. 

 وستفتتح رئيسة الهيئة الفرعية للتنفيذ الجلسة عقب اختتام المنتدى المفتوح العضوية الختبار عملية االستعراض.  -00
ضا تكميليا للوثائق ذات بحشد الموارد. وستقدم األمانة عر  المعنيعمل الفريق وسيقدم أحد أعضاء الفريق عرضا عن  -05

 الصلة أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ. وستكون هناك فرصة لألسئلة واألجوبة. 
 وسُتدعى األطراف والمراقبون إلى تقديم مدخالت، بدءا بالمجموعات اإلقليمية والمجموعات الرئيسية. -01
 وستلقي رئيسة الهيئة الفرعية للتنفيذ مالحظات ختامية وستختتم الجلسة. -01

 0202إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -عاراب

ة خاصة مشتركة بين الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ جلس
 سبتمبر/أيلول( 61)

الهيئة الفرعية للمشورة والمقررات األخرى ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف، ستتناول  51/51عمال بالمقرر  -06
العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الرابع والعشرين والهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث عددا من القضايا ذات 

معني وباإلضافة إلى ذلك، قدم الفريق العامل المفتوح العضوية ال .0202الصلة باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
في اجتماعه الثاني عددا من الطلبات إلى الهيئتين الفرعيتين، كما دعا  0202باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

واألمينة التنفيذية إلى تحضير  0202الرئيسين المشاركين للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
وستتيح هذه الجلسة فرصة للرئيسين المشاركين، وكذلك لرئيسي الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية عدد من الوثائق. 

 والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ واألمينة التنفيذية، لتقديم تحديث.
العلمية والتقنية  وسيفتتح الجلسة ممثل عن رئاسة مؤتمر األطراف وسيشارك في رئاستها رئيس الهيئة الفرعية للمشورة -01

 والتكنولوجية ورئيسة الهيئة الفرعية للتنفيذ. وسيلقي كل منهم، وكذلك األمينة التنفيذية، مالحظات افتتاحية.
، السيد 0202وسيقدم الرئيسان المشاركان للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -01

 وسيقّدما 0202ن هافر، تحديثا لعملية إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام فرانسيس أوغوال والسيد باسيلي فا
 المسودة األولية المحدثة. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-22-ar.pdf
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 وسُتدعى األطراف والمراقبون إلى تقديم مدخالت، بدءا بالمجموعات اإلقليمية والمجموعات الرئيسية. -01
مشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ وسيستجيب الرئيسات المشاركان ورئيسا الهيئة الفرعية لل -52

 حسب االقتضاء.
 وسُيدعى ممثل عن رئاسة االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف إلى إلقاء بيان. -55
تتما وسيلقي رئيسا الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ مالحظات ختامية وسيخ -50

  االجتماع.
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 المرفق 
 تنظيم العمل

 

 االجتماع التاريخ

 0202سبتمبر/أيلول  51اإلثنين 
 مساء )بتوقيت مونتلاير( 1 –صباحا  1

 ال توجد اجتماعات
 اختبار المنصة االفتراضية

 0202سبتمبر/أيلول  51الثالثاء 
 صباحا )بتوقيت مونتلاير( 1 – 1

والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية جلسة خاصة لالجتماع الرابع 
 والتكنولوجية:

 نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيإطالق اإلصدار الخامس من 

 0202سبتمبر/أيلول  51األربعاء 
 صباحا )بتوقيت مونتلاير( 1 – 1

 جلسة خاصة لالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ:
 ناء الجلسةاستعراض التنفيذ أث

 0202سبتمبر/أيلول  51الخميس 
 صباحا )بتوقيت مونتلاير( 1 – 1

 جلسات خاصة لالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ:
 )يُتبع(استعراض التنفيذ أثناء الجلسة 

 حشد المواردب المعنيتقرير الفريق 

 0202سبتمبر/أيلول  51الجمعة 
 صباحا )بتوقيت مونتلاير( 1 – 1

خاصة مشتركة لالجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية جلسة 
 والتقنية والتكنولوجية واالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ:

 0202 عرض المشروع المحدث لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام
 والوثائق ذات الصلة لالجتماعات

__________ 


