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 مقدمة
االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية ُأعيد تحديد موعد ، (09-كوفيديروس كورونا )الستمرار جائحة مرض ف ا  ظر ن -0

ن /تشريالحق ا إلى نوفمبرُأعيد تحديد موعده ثم  2222 /آبإلى أغسطس 2222 /أياروالتكنولوجية من مايوللمشورة العلمية والتقنية 
 دورة، قرر مكتب الهيئة الفرعية عقد . وفي هذا السياق2220م ، حتى عاإلى أجل غير مسمىقبل تأجيله،  2222 الثاني

اتفاقية ي ف االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف عقد نحو، بهدف الحفاظ على الزخم تراضية غير رسمية للهيئة الفرعيةاف
 لعقده.والمضي ُقدما  بشأن األعمال التحضيرية  التنوع البيولوجي

 /شباط فبراير 26إلى  24ومن  /شباط فبراير 09إلى  07اإلنترنت في الفترة من  عبرغير الرسمية  دورةُعقدت الو  -2
من جدول األعمال المؤقت لالجتماع الرابع والعشرين  02و 8و 7و 6و 5و 4و 3للنظر في المواضيع التي تغطيها البنود  2220

بالتوقيت  05:22 إلى الساعة 02:22، من الساعة يومال فياإلنترنت لمدة ثالث ساعات واحدة عبر  دورةُعقدت و لهيئة الفرعية. ل
 دورةأثناء ال فاوضاتلم تجر أي مو بتوقيت مونتلاير(.  ا  صباح العاشرةحتى الساعة  ا  باحبعة صالسا )من الساعة العالمي المنسق
، وبالتالي لم يتم إصدار نتائج موضوعية رسمية أو مقررات أو ورقات غرفة اجتماعات؛ ومع ذلك، كان من المتوقع غير الرسمية

لي بها خالل دالرابع والعشرين للهيئة الفرعية إلى البيانات التي أُ  في الدورة الرسمية لالجتماعالتي أجريت أن تستند المناقشات 
 الرسمية. ورةدبأي بيانات الحقة ُأدلي بها في ال اإلخاللتلك البيانات كانت مؤقتة ودون أن  أساس فهم، على غير الرسمية دورةال

 غير الرسمية دورةأوال. افتتاح ال
بالتوقيت  02:22غير الرسمية في الساعة  دورةال دياز )المكسيك(،-بينيتز رئيس الهيئة الفرعية، السيد هيسيكيو افتتح -3

، الذي رحب بالمشاركين وأعرب 2220 /شباطفبراير 07، يوم األربعاء بتوقيت مونتلاير( ا  صباح الساعة السابعةالعالمي المنسق )
 لجائحةازيه ألولئك الذين فقدوا أحباءهم خالل . وأعرب عن تعاباألمانذويهم في صحة جيدة وينعمون وا هم و يكون عن أمله في أن

. ثم دعا السيد حمداهلل زيدان )مصر( إللقاء كلمة في ا أرواحهم خالل الجائحةولئك الذين فقدو ألصمت تخليدا  لحظة ودعا إلى 
 رئيس مؤتمر األطراف. باسماالجتماع غير الرسمي 

معهم  غير الرسمية وأعرب عن تضامنه دورةبالمشاركين في ال، متحدثا  باسم رئيس مؤتمر األطرافورحب السيد زيدان،  -4
الدورة  تؤديس. بصحة جيدةوأحبائهم هم عن أمله في أن يكونوا أعرب و  التي يمرون بها بسبب الجائحة خالل األوقات العصيبة
تبادل ستتيح فرصة لو هيئة الفرعية للدورة الرسمية لالجتماع الرابع والعشرين لل إلى تعزيز األعمال التحضيريةغير الرسمية الحالية 

لما العالمي  لتنوع البيولوجيلتحويلي طموح و  إعداد إطاريسر المداوالت الفعالة في الدورة الرسمية نحو تأن  امن شأنه التياآلراء 
فيها الهيئة  ، لكي تنظريةفي تطوير آليات الرصد واالستعراض بموجب االتفاق الدورة غير الرسمية . كما ستسهم2222بعد عام 

ب الهيئة الفرعية جميع أعضاء مكتالفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث. وأعرب السيد زيدان عن تقديره لرئيس الهيئة الفرعية و 
 للدورة غير الرسمية.بشأن األعمال التحضيرية قيادتهم على 

عضاء المكتب على أ أيضا  الشكر إلى، بيولوجيال، األمينة التنفيذية التفاقية التنوع السيدة إليزابيث ماروما مريما ووجهت -5
فير الموارد تو لحكومة كندا  وقدمت الشكر كذلك إلى، العصيبة التي نمر بهاغير رسمية في األوقات  دورةبشأن إعداد قيادتهم 

ملها في أن شخص. وأعربت عن أ 0822، التي سجل فيها أكثر من االفتراضية دورةال لعقد ضافيةاإل التكاليفالمالية لتغطية 
 ل االجتماع.عبر اإلنترنت قبالتي ُتعقد يكون المشاركون قد تمّكنوا من االستعداد بشكل كاٍف لالجتماع من خالل حضور الندوات 

ة فرصة لالستماع إلى بيانات حول الجوانب العلميبمثابة غير الرسمية  دورةاالجتماع، كانت ال بمضمونفيما يتعلق و  -6
عداد ا العالمي للتنوع البيولوجي، است طاراإلمشروع لوالتقنية لألهداف والغايات المحدثة والمؤشرات وخطوط األساس ذات الصلة 
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وية المعني باإلطار وح العض، توصيات لالجتماع الثالث للفريق العامل المفتللهيئة الفرعيةوالعشرين االجتماع الرابع في ، إلعداد
. وقد قدم المركز العالمي واالجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية 2222العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ة صالتابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وشراكة مؤشرات التنوع البيولوجي مساعدة قيمة إلعداد الوثائق الخا الطبيعة حفظلرصد 
 ببند جدول األعمال ذي الصلة.

دارة  ا  سينظر المشاركون أيضو  -7 لكائنات الحية االمتعلقة بمخاطر الفي موضوع البيولوجيا التركيبية وتقييم المخاطر وا 
تقييم ل مسائل محددةمدخالت بشأن الحاجة إلى مزيد من التوجيه والتعديالت على عملية تحديد  وسيقدم المشاركون، المحورة
المناقشة بشأن الفوائد المحتملة واآلثار  إلى إثراءالمدخالت المقدمة وستؤدي . هذه المسائل حسب األولوية وترتيب المخاطر

أفرقة الخبراء  العمل الذي قامت به وجدير بالذكر أنالضارة للبيولوجيا التركيبية من حيث صلتها باألهداف الثالثة لالتفاقية. 
 يقدر بثمن في هذا الصدد.ال كان التقنيين المخصصة 

موعة واسعة من لمعالجة مج تطورا   العمل بموجب االتفاقية شهد، فقد لتنوع البيولوجي البحري والساحليوفيما يتعلق با -8
، والعشرين في اجتماعها الرابع ،ستنظر الهيئة الفرعيةالقضايا في ضوء تنوع االستخدامات والمصالح واألولويات للمحيطات. و 

أكثر مالءمة وطرق جعل هذه العملية أكثر تكيفا  و  أو بيولوجيا   المهمة إيكولوجيا  في ُنهج لمستقبل العملية بشأن المناطق البحرية 
 إلدماج المعرفة المتزايدة بالنظم اإليكولوجية البحرية.

ي للتربة. حاسم للتنوع البيولوجبند جدول األعمال بشأن التنوع البيولوجي والزراعة فرصة للتأكيد على الدور ال وأتاح -9
للمبادرة الدولية  2232-2222للمناقشات حول مشروع خطة العمل  ا  ة لألغذية والزراعة )الفاو( أساسقدمت منظمة األمم المتحدو 

 للحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي للتربة.

مرة أخرى  ،فقدان التنوع البيولوجيلباشر م محرك، وهي قشة حول األنواع الغريبة الغازيةكان من المتوقع أن تركز المناو  -02
على المشورة اإلضافية المقدمة من فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني باألنواع الغريبة الغازية في تقريره عن التعاون 

 بشأن تصنيف الكائنات الخطرة.نطاقا  القطاعي األوسع 

مل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وأخيرا  ، كان من المقرر النظر في برنامج ع -00
عام لاأن النواتج األربعة الجديدة المنصوص عليها في برنامج العمل المتجدد حتى وجدير بالذكر وخدمات النظم اإليكولوجية. 

د جدول . وفي إطار بن04/36مقرره كانت متوافقة بشكل وثيق مع الطلبات المحددة التي قدمها مؤتمر األطراف في  2232
النظر في طلب إجراء تقييم عالمي ثاٍن للتنوع البيولوجي وخدمات النظام  ا  األطراف أيض إلى، ُطلب األعمال المتعلق بالموضوع

 .2222لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ل طاراإل بشأناإليكولوجي مع نطاق وتوقيت متوافقين مع العمل 

سبة غير الرسمية. وستقدم المداخالت بالن دورةمعلومات إضافية عن تنظيم عمل ال بعد ذلك الهيئة الفرعيةقدم رئيس و  -02
على  نكو مشار ال وُشجعللهيئة الفرعية.  التي ُتعقد عن طريق الحضور الشخصيللقراءة األولى لوثائق العمل في االجتماعات 

ير الرسمية غ دورةوثائق ما قبل الدورة. ولن تكون هناك مفاوضات في التركيز مداخالتهم على مشاريع التوصيات الواردة في 
ي ، كان هناك توقع بأن تشير األطراف فبيد أنهولن يتم إصدار نتائج موضوعية رسمية أو مقررات أو ورقات غرفة اجتماعات. 

ات حسب سمية وأن تضيف إليها فقط اإلضافغير الر  دورةالدورة الرسمية للهيئة الفرعية إلى البيانات التي تم اإلدالء بها في ال
 .االقتضاء
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  1جتماع.الالموقع الشبكي لغير الرسمية ونشرها على  دورةسيتم تسجيل جميع البيانات التي تم اإلدالء بها خالل الو  -03
ل ، كان من األفضا لم يوضح الطرف المعني خالف ذلك؛ ومع ذلكمالموقع الشبكي هذا على  خطيا  وستتاح البيانات المقدمة 

لوا سيتم إعداد تقرير إجرائي يسرد قائمة باألطراف والمراقبين الذين أدو اإلدالء بالنقاط الرئيسية في مثل هذه البيانات شفويا . 
 .خطيةببيانات شفوية أو قدموا بيانات 

ة على النحو غير الرسمي دورةسيرأس أعضاء المكتب المناقشات بشأن مختلف المواضيع التي سيتم النظر فيها خالل الو  -04
 التالي:

من جدول األعمال المؤقت لالجتماع الرابع  3)البند  2222اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  (أ)
 والعشرين(: السيدة مارينا فون فايسنبرغ )فنلندا(؛

غوتي فويغت السيد من جدول األعمال المؤقت لالجتماع الرابع والعشرين(:  4البيولوجيا التركيبية )البند  (ب)
 ؛)النرويج(هايسن 

دارة المخاطر المتعلقة بالكائنات الحية المحورة )البند  (ج) من جدول األعمال المؤقت لالجتماع  5تقييم المخاطر وا 
 ؛)النرويج(غوتي فويغت هايسن السيد الرابع والعشرين(: 

يدة لالجتماع الرابع والعشرين(: السمن جدول األعمال المؤقت  6التنوع البيولوجي البحري والساحلي )البند  (د)
 ؛يل )سيشيل(غماي موزون -ماري 

السيد آدامز توسان  من جدول األعمال المؤقت لالجتماع الرابع والعشرين(: 7التنوع البيولوجي والزراعة )البند  (ه)
 ؛)سانت لوسيا(

كولوجية خدمات النظم اإليبرنامج عمل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي و  (و)
 ؛دياز-هيسيكيو بينيتزين(: السيد من جدول األعمال المؤقت لالجتماع الرابع والعشر  8)البند 

من جدول األعمال المؤقت لالجتماع الرابع والعشرين(: السيدة هيلينا براون  02األنواع الغريبة الغازية )البند  (ز)
 )أنتيغوا وبربودا(.

على ات لتسهيل تقديم البيانتقديم الطلبات عبر اإلنترنت ل أداةأنه تم إعداد بدعوة من الرئيس، أوضح ممثل األمانة و  -05
، على ألمانةبالبريد اإللكتروني إلى ا المشاركين استخدام هذه األداة بدال  من إرسال بياناتهم إلىُطلب و . الموقع الشبكي لالجتماع

لم و لتقديم الطلبات.  statements@cbd.intاإللكتروني البريد رصد الرسائل التي تصل إلى  الرغم من أن األمانة ستواصل
، كمن ذل غير الرسمية؛ وبدال   دورةي أو الختامي لللبيانات اإلقليمية أو الجماعية أثناء الجزأين االفتتاحل مخصصاتُيرصد أي 

إلى البيانات اإلقليمية حول كل موضوع بعد تقديم األمانة للموضوع. وقد تم إعداد عروض للتنوع البيولوجي سيتم االستماع 
من جدول  7من جدول األعمال المؤقت لالجتماع الرابع والعشرين( والتنوع البيولوجي والزراعة )البند  6البحري والساحلي )البند 

لمشاركين لغير الرسمية ولكنها كانت متاحة  دورةخالل ال عرضهالن يتم ، ؛ ومع ذلكلمؤقت لالجتماع الرابع والعشرين(األعمال ا
 الجتماع لعرضها قبل النظر في تلك الموضوعات.ل الموقع الشبكيعلى 

                                                 
1 .03/documents-prep-24-sbi3/sbstta-https://www.cbd.int/conferences/sbstta24 
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من جدول األعمال المؤقت لالجتماع الرابع  3)البند  0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ثانيا.
 والعشرين(

، غير الرسمية دورةجزء األول من الخالل ال 2222النظر في موضوع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام تم  -06
 ةالتنفيذي ة: )أ( مذكرات من األمينكالتالي . وكانت وثائق المعلومات األساسية المتاحة2220 /شباطفبراير 07 فيالذي ُعقد 
 السياساتلواضعي  الموجه موجزهاو  لعالمية للتنوع البيولوجيالتوقعات ا نشرة نالطبعة الخامسة مبشأن 

(CBD/SBSTTA/24/2) ؛ )ب( المعلومات العلمية والتقنية لدعم استعراض الغايات واألهداف المحدثة والمؤشرات ذات الصلة
المؤشرات المقترحة ؛ )ج( (CBD/SBSTTA/24/3) 2222لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ل إلطارلوخطوط األساس 

؛ )د( المعلومات (CBD/SBSTTA/24/3/Add.1) 2222لما بعد عام لتنوع البيولوجي ر العالمي لطاإلل المقترح ونهج الرصد
العلمية والتقنية لدعم استعراض الغايات واألهداف المقترحة في المسودة األولى المحدثة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 

وخطة  2222؛ )هـ( الروابط بين اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام (CBD/SBSTTA/24/3/Add.2) 2222عام 
؛ و)هـ( مؤشرات اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام (CBD/SBSTTA/24/INF/12) 2232التنمية المستدامة لعام 

2222 (CBD/SBSTTA/24/INF/16). 

وأستراليا  ،أنتيغوا وبربودا )باسم مجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي( يممثلمن ِقبل ببيانات إقليمية  دلىوأُ  -07
سرائيل، ونيوزيلندا، والنرويج، وسويسرا( رق أوروبا( ، والبوسنة والهرسك )باسم بلدان وسط وش)باسم أستراليا، وكندا، وآيسلندا، وا 

 وعة األفريقية(.المجمباسم وجنوب أفريقيا )

 ا،وكوستاريك ،اوكولومبي ،وكندا ،والبرازيل ،وبلجيكا ،والنمسا ،األرجنتين كل من يممثلببيانات إضافية من ِقبل دلى وأُ  -08
كوادور ،والجمهورية الدومينيكية ثيوبيا ،وا  يطالي ،وجورجيا ا،وفرنس ،وفنلندا ،واالتحاد األوروبي ،وا   ،ومالوي ،واألردن ،واليابان ا،وا 

سبانيا ،واالتحاد الروسي ،والبرتغال ،وبيرو ،والنرويج ،ونيوزيلندا ،هولنداو  ،يكوالمكس  .وأوغندا ،وسويسرا ،والسويد ،وا 

 .2220 /شباطفبراير 08، في غير الرسمية دورةزء الثاني من الالنظر في الموضوع خالل الج استؤنفو  -09

ومدغشقر  ،دانمرك، ومصر، وغواتيماال، والأستراليا، وبوتان، وشيلي، والصين، وكوبا يلممث من ِقبل ببيانات دلىوأُ  -22
يطانيا العظمى بر ل المتحدة مملكة، وبولندا، وجنوب أفريقيا، وتايلند، وتركيا، وال)باسم المجموعة األفريقية أيضا (، والمغرب، وباالو

 ،.وأيرلندا الشمالية

بكي الموقع الشمن دولة فلسطين على  خطيبيان  تمت إتاحة، األطراف شفويا بيانات المقدمة منباإلضافة إلى الو  -20
 الجتماع.ل

ألمم ، ومنظمة االمتحدة للتجارة والتنمية ، ومؤتمر األمممنظمة األغذية والزراعة يممثلأيضا  من ِقبل  ببيانات دلىوأُ  -22
 .(رأة )هيئة األمم المتحدة للمرأةالجنسين وتمكين المالمتحدة للتربية والعلم والثقافة، وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين 

ألقاليم االلجنة االستشارية للحكومات دون الوطنية للتنوع البيولوجي )بتنسيق من  يممثل من ِقبل دلى ببيانات إضافيةوأُ  -23
هداف أيشي أتحقيق جاه ت، ومجموعة الحكومات دون الوطنية الرائدة باسم اللجنة األوروبية للمناطق ا  وحكومة كيبيك( )أيض 2ال

، كاء عملية إدنبرة(شر  وباسم، حكومات المحلية من أجل االستدامةال -، والمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية للتنوع البيولوجي
والمنتدى  ،لشبابلوجي ل، والشبكة العالمية للتنوع البيو نسائي التفاقية التنوع البيولوجي، والتجمع القية التنوع البيولوجيوتحالف اتفا

 .التنوع البيولوجيللشعوب األصلية المعني بالدولي 
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التنوع البيولوجي  وتحالف ،لتابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيامركز التنوع البيولوجي ا يممثل من ِقبل دلى ببيانات أخرىوأُ  -24
 اسمب، ومركز البحوث الحرجية الدولية )الطبيعةاألعمال التجارية من أجل ، وتحالف لمركز الدولي للزراعة االستوائية، واالدولي

لمي لمعلومات ا، والمرفق العإلدارة المستدامة للحياة البرية، والشراكة التعاونية بشأن امنتدى العالمي للمناظر الطبيعية(مجتمع ال
كة قادة المجتمع في باسم شبريقيا )إف ومواردالشراكة العالمية لحفظ النباتات(،  باسم، وحديقة ميسوري النباتية )التنوع البيولوجي
 ،باسم الشراكة الدولية لحماية الطيور، والمؤسسة الدولية لحفظ الطبيعةلطبيعة )حماية االصندوق العالمي لو ، (الجنوب األفريقي

مي للطبيعة العالمنظمة الصندوق و  ة،على الحياة البري المحافظةجمعية و الجمعية الملكية لحماية الطيور، و ، ومنظمة حفظ الطبيعة
 على الحياة البرية. المحافظة( وجمعية الدولية

 من ِقبل لم يكن باإلمكان اإلدالء ببياناتونظرا  لضيق الوقت باإلضافة إلى البيانات التي أدلى بها المراقبون شفويا، و  -25
مركز التنوع ، و ‘‘بورن فري’’ومؤسسة ، Avaaz ومنظمة أفاز المنظمات المراقبة التالية: رابطة وكاالت األسماك والحياة البرية،

، EcoNexus ‘‘إكو نيكساس’’ومؤسسة  ،والمؤسسة الدولية لحفظ الطبيعة، للحياة البريةديفيد شيفيرد  ومؤسسة ،البيولوجي
وشبكة ، ( شرق أفريقياCORDIOالمحيط الهندي ) -المحيطات الساحلية  والبحث والتطوير في مجال، التحالف العالمي للغاباتو 
ط الدولية للسيادة تخطيلجنة الو ، الصندوق الدولي لرعاية الحيوانو ، رصد األرضصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني بر 

وجمعية  – Pro Natura ومنظمة مآزرة البيئة ،ةاالتحاد الدولي لحفظ الطبيعو ، نظمة الدولية لألخشاب االستوائيةالمو ، الغذائية
 العليا لدراساتاومعهد  ،المخدرات والجريمةالمعني بمكتب األمم المتحدة و ، ثشبكة العالم الثالو ، سويسرافي أصدقاء األرض 

 .الجتماعالموقع الشبكي لعلى  هذه البياناتتاحة إولكن تم ، جامعة األمم المتحدةالتابع ل لالستدامة

 الرابع والعشرين(من جدول األعمال المؤقت لالجتماع  4البيولوجيا التركيبية )البند  ثالثا.
 /شباطفبراير 08في الذي ُعقد ، غير الرسمية دورةزء الثاني من التم النظر في موضوع البيولوجيا التركيبية خالل الج -26

بشأن اإلجراءات المتخذة عمال  بالمقرر  ةالتنفيذي ة: )أ( مذكرة من األمينكالتالي. وكانت وثائق المعلومات األساسية 2220
ص المعني )ب( تقرير فريق الخبراء التقنيين المخص ؛(CBD/SBSTTA/24/4/Rev.1)بشأن البيولوجيا التركيبية  04/09

؛ )ج( تجميع للتقديمات المتعلقة بالبيولوجيا التركيبية (CBD/SYNBIO/AHTEG/2019/1/3) بالبيولوجيا التركيبية
(CBD/SYNBIO/AHTEG/2019/1/INF/1) ة حول البيولوجيا التركيبي اإللكترونيالمنتدى ؛ )د( تجميع لمناقشات
(CBD/SYNBIO/AHTEG/2019/1/INF/2)جع الخاصة بالبيولوجيا التركيبية)هـ( قائمة المرا ؛ 

(CBD/SBSTTA/24/INF/6). 
ثيوبيا )باسم المجموعة األفريقية( ببيانين إقليميين. -27  وأدلى ممثال بيالروس )باسم بلدان أوروبا الوسطى والشرقية( وا 

 ونيوزيلندا. ،والمكسيك ،وفرنسا ،وكندا ،والبرازيلا، أسترالي يممثلمن ِقبل دلى ببيانات أيضا وأُ  -28

 .2220 /شباطفبراير 09، في غير الرسمية دورةزء الثالث من الالنظر في الموضوع في الج استؤنفو  -29

كو  ،وكوبا ،وكولومبيا ،والصين ،وشيلي ،وبلجيكاا، والنمس ،األرجنتين يممثلمن ِقبل دلى ببيانات وأُ  -32 ثيوبيا ،ادوروا   ،وا 
يطاليا ،وألمانيا ،وفنلندا ،واالتحاد األوروبي  االتحاد، و والبرتغال ،وباراغواي ،والنرويج ،والمغرب ،ومالوي ،واألردن ،واليابان ،وا 

 والمملكة المتحدة. ،وتايالند ،وسويسرا ،والسويد الروسي،

والشبكة ، وجيع نساء اتفاقية التنوع البيول، وتجمتحالف اتفاقية التنوع البيولوجي يممثلمن ِقبل دلى ببيانات أيضا وأُ  -30
 .التنوع البيولوجيللشعوب األصلية المعني بوالمنتدى الدولي ، لعالمية للتنوع البيولوجي للشبابا
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، ومعهد ذائيةللسيادة الغتخطيط الدولية لجنة الو أصدقاء األرض بالواليات المتحدة،  يممثلمن ِقبل دلى ببيانات أيضا وأُ  -32
 .وشبكة العالم الثالث، جي كريغ فينتر

 جتماع.لال الموقع الشبكيالكاميرون على  ِقبل من خطيباإلضافة إلى البيانات المقدمة شفويا  من األطراف، أتيح بيان و  -33

 من ِقبل ياناتن اإلدالء ببلم يكن باإلمكاونظرا  لضيق الوقت ، ت التي أدلى بها المراقبون شفوياباإلضافة إلى البياناو  -34
ي الموقع الشبكعلى  هذه البياناتإتاحة ولكن تم  واللقاح،مركز السالمة الحيوية  - GenØk منظمة :المنظمات المراقبة التالية

 .الجتماعل

دارة  رابعا. من جدول األعمال المؤقت  5الكائنات الحية المحورة )البند المتعلقة ب مخاطرالتقييم المخاطر وا 
 لالجتماع الرابع والعشرين(

دارة  -35  دورةلزء الثالث من االكائنات الحية المحورة خالل الجالمتعلقة ب مخاطرالتم النظر في موضوع تقييم المخاطر وا 
أن بش ةالتنفيذي ة: )أ( مذكرة من األمينكالتالي. وكانت وثائق المعلومات األساسية 2220 /شباطفبراير 09، في غير الرسمية

دارة خاطر و تقييم الم ؛ )ب( تجميع للتقديمات بشأن الخبرات والتحديات واالحتياجات (CBD/SBSTTA/24/5)المخاطر ا 
  واألسماك المحورة الحية المحورة هندسيا  المتعلقة بتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة التي تحتوي على محركات الجينات 

(CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/INF/1) من المنتدى اإللكتروني المفتوح العضوية بشأن الواردة ؛ )ج( تجميع للتدخالت
مقرر ؛ )د( دراسة عن تقييم المخاطر: تطبيق المرفق األول من (CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/INF/2) تقييم المخاطر
ة عن تقييم المخاطر: ؛ )هـ( دراس (CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/3) على األسماك المحورة الحية 9/13 مؤتمر األطراف

 المحورة على الكائنات الحية المحورة التي تحتوي على محركات الجينات 9/13 مقرر مؤتمر األطرافتطبيق المرفق األول من 
 ؛ )و( تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر(CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/4)هندسيا  

(CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/5)واألسماك المحورة هندسيا  مة المراجع الببليوغرافية عن محركات الجينات ؛ )ز( قائ 
؛ )ح( تجميع للمعلومات ذات الصلة من التقارير الوطنية الرابعة بشأن تنفيذ  (CBD/SBSTTA/24/INF/7)المحورة الحية

 .(CBD/SBSTTA/24/INF/13)ة بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائي

ثيوبيا ) باسمكل من بيالروس ) يممثلمن ِقبل دلى ببيان إقليمي وأُ  -36 المجموعة  اسمببلدان أوروبا الوسطى والشرقية( وا 
 األفريقية(.

ك، النمسا، والبرازيل، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، والمكسي يممثلمن ِقبل  إضافيةدلى ببيانات وأُ  -37
 ، والمملكة المتحدة.والبرتغال، وتايلندونيوزيلندا، والنرويج، وباراغواي، 

 .2220 شباط /فبراير  24غير الرسمية، في  الدورةاستؤنف النظر في الموضوع خالل الجزء الرابع من و  -38

يطالياا، وكوب ،والصين ،بلجيكا يممثلمن ِقبل دلى ببيانات وأُ  -39  وسويسرا. ،والسويد ي،ومالو  ،وا 

 ببيانين.وأدلى ممثال األرجنتين واالتحاد الروسي  -42

والمنتدى ، ولوجيع نساء اتفاقية التنوع البيوتجمتحالف اتفاقية التنوع البيولوجي،  يممثلمن ِقبل  إضافيةدلى ببيانات وأُ  -40
 .التنوع البيولوجيللشعوب األصلية المعني بالدولي 
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كلية ريقيا( و منظمات المجتمع المدني في أف باسم) مركز األفريقي للتنوع البيولوجيال يممثلمن ِقبل  أخرىدلى ببيانات وأُ  -42
 (.محركات الجيناتبحاث التوعية في مجال أشبكة  باسملندن ) في إمبلاير كوليدج

على ردن بيالروس وغواتيماال واأل ِقبل من خطيةبيانات تيحت ، أُ انات التي قدمتها األطراف شفويا  باإلضافة إلى البيو  -43
 .جتماعالموقع الشبكي لال

 ن ِقبلم لم يكن باإلمكان اإلدالء ببياناتونظرا  لضيق الوقت ، نات التي قدمها المراقبون شفويا  إلى البيا باإلضافةو  -44
الموقع الشبكي على  تهذه البياناإتاحة ولكن تم  ،والشبكة العالمية للتنوع البيولوجي للشبابشبكة العالم الثالث، : المنظمات التالية

 .الجتماعل

 من جدول أعمال االجتماع الرابع والعشرين( 6البيولوجي البحري والساحلي )البند التنوع  خامسا.
 24عقدة في ، المنغير الرسمية الدورةزء الرابع من تم النظر في موضوع التنوع البيولوجي البحري والساحلي خالل الج -45

بحري بشأن التنوع البيولوجي ال ةالتنفيذي ةاألمين: )أ( مذكرة من كالتالي. وكانت وثائق المعلومات األساسية 2220 /شباطفبراير
تعديل وصف المناطق البحرية المهمة من أجل حلقة عمل الخبراء لوضع خيارات ؛ )ب( (CBD/SBSTTA/24/6) والساحلي

؛ )ج( تقرير حلقة العمل المواضيعية بشأن (CBD/EBSA/WS/2020/1/2) ة إيكولوجيا أو بيولوجيا، ووصف مناطق جديد
 2222البيولوجي البحري والساحلي لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  التنوع

(CBD/POST2020/WS/2019/10/2) ؛ )د( تجميع للتقديمات بشأن الخبرات في تنفيذ التخطيط المكاني البحري
(CBD/SBSTTA/24/INF/1) جي للشعاب المرجانية من أهداف أيشي للتنوع البيولو  02؛ )هـ( تجميع للخبرات لتحقيق الهدف

؛ )و( تجميع للتقديمات المتعلقة بالخبرات من أجل تنفيذ (CBD/SBSTTA/24/INF/2) الوثيقة الصلة بهاوالنظم اإليكولوجية 
 خطة العمل الطوعية المحددة بشأن التنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة داخل نطاق الوالية القضائية التفاقية التنوع البيولوجي

(CBD/SBSTTA/24/INF/3) بشأن الحطام البحري  83السلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي رقم ؛ )ز( ورقة تقنية ُتحدِّث
(CBD/SBSTTA/24/INF/4) ؛ )ح( تقرير اجتماع الخبراء بشأن تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق في قطاع

التفاقية التنوع البيولوجي: تقييم التقدم  87السلسلة التقنية رقم ؛ )ط( (CBD/SBSTTA/24/INF/10)مصايد األسماك البحرية 
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشأن مصايد األسماك البحرية المستدامة. 6المحرز نحو الهدف 

( شرق CORDIOالمحيط الهندي ) -المحيطات الساحلية  البحث والتطوير في مجالوقام السيد ديفيد أوبورا، من  -46
وتم إتاحته  ،يطاتمحلل إيجابي مستقبل أجل من العمل ؟"نصبو إليه الذي المحيط" هو ما ،المعنون بالفيديو عرضتقديم ، بأفريقيا
 .جتماعالموقع الشبكي لالعلى  ا  أيض

 يانين إقليميين.ببوأدلى ممثال سيشيل )باسم المجموعة األفريقية( وتركمانستان )باسم بلدان أوروبا الوسطى والشرقية(  -47

واالتحاد  ،مركوالدان ،وكولومبيا ،وشيلي ،وكندا ،والبرازيل ،وبلجيكا ،األرجنتين يممثلمن ِقبل  أيضا  دلى ببيانات وأُ  -48
سرائيل ،وألمانيا ،وفرنسا ،وفنلندا ،األوروبي  الروسي، االتحاد، و والبرتغال ،والنرويج ،ونيوزيلندا ،والمغرب ،والمكسيك ،واليابان ،وا 
سبانيا  والمملكة المتحدة. ،والسويد ،وا 

 .2220 شباط /فبراير 25، في غير الرسمية الدورةخامس من استؤنف النظر في الموضوع خالل الجزء الو  -49

 رابطة أمم جنوب شرق آسيا(. باسموأدلى ممثل الفلبين ببيان إقليمي ) -52

يطاليا ،والهند ،ومصر ،والصين ،بلجيكا يممثلمن ِقبل  أخرىدلى ببيانات وأُ  -50  وتايلند. ،نغالوالس ،والفلبين ،واألردن ،وا 



CBD/SBSTTA-24-PREP/3/2 

Page 9 

 

 

ألمم المتحدة، الشؤون القانونية ل ممثل شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتبمن ِقبل  أيضا  دلى ببيانات وأُ  -52
برنامج البيئي ال أمانةحيتان، و صيد الشؤون ، واللجنة الدولية للعلوم المحيطات الحكومية الدولية، واللجنة ومنظمة األغذية والزراعة

 .المحيط الهادئ اإلقليمي لمنطقة

والمنتدى ، ولوجيع نساء اتفاقية التنوع البيوتجمتحالف اتفاقية التنوع البيولوجي،  يممثلمن ِقبل  إضافيةدلى ببيانات وأُ  -53
 .التنوع البيولوجيللشعوب األصلية المعني بالدولي 

، والبحث المؤسسة الدولية لحفظ الطبيعة باسم)أيضا  الشراكة الدولية لحماية الطيورممثل من ِقبل  أيضا  دلى ببيانات وأُ  -54
كة وشب (لطبيعةحماية االصندوق العالمي لو  ،( شرق أفريقياCORDIOالمحيط الهندي ) -المحيطات الساحلية  والتطوير في مجال

د الدولي لحفظ المية للتنوع البيولوجي للمحيطات، واالتحاوالمبادرة الع، رصد األرضرصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني ب
 .، وجمعية حفظ الحياة البريةالطبيعة

ند ِقبل من خطية، أتيحت بيانات ات التي أدلت بها األطراف شفويا  باإلضافة إلى البيانو  -55 كوادور وا  ونيسيا البحرين وا 
 .جتماعالموقع الشبكي لالوجنوب أفريقيا على 

 ِقبل من تلم يكن باإلمكان اإلدالء ببياناونظرا  لضيق الوقت ، التي أدلى بها المراقبون شفويا   باإلضافة إلى البياناتو  -56
، حدة للبيئةألمم المت، وبرنامج اتخطيط الدولية للسيادة الغذائيةلجنة الو ، مبادرة الدولية للشعاب المرجانية: الالمنظمات التالية

إتاحة ن تم ولك، جامعة األمم المتحدةالتابع ل لالستدامة العليالدراسات اومعهد ، المعني بالمخدرات والجريمةمكتب األمم المتحدة و 
 . الجتماعالموقع الشبكي لعلى  هذه البيانات

 من جدول أعمال االجتماع الرابع والعشرين( 7التنوع البيولوجي والزراعة )البند  سادسا.
/ فبراير 25غير الرسمية، المنعقدة في  الدورةتم النظر في موضوع التنوع البيولوجي والزراعة خالل الجزء الخامس من  -57

لتنوع افظ حبشأن استعراض المبادرة الدولية ل ةالتنفيذي ةمذكرات من األمين لمعلومات األساسية. وتضمنت وثائق ا2220شباط 
لمعارف الوضع الحالي لوبشأن   (CBD/SBSTTA/24/7/Rev.1)ةوخطة العمل المحدث المستدام هاستخدامو ولوجي للتربة البي

 .(CBD/SBSTTA/24/INF/8) بالتنوع البيولوجي للتربة المتعلقة

مة لعمل ، أولهما مقدجتماعالموقع الشبكي لالأتيح عرضان رئيسيان بالفيديو قدمتهما منظمة األغذية والزراعة على و  -58
الوضع  ،الزراعةة لتقرير منظمة األغذية و بشأن التنوع البيولوجي، والثاني وصف للنتائج والرسائل الرئيسي منظمة األغذية والزراعة

 الوضع والتحديات واإلمكانيات. - بالتنوع البيولوجي للتربة لمعارف المتعلقةالحالي ل

باسم وسطى والشرقية( وسيشيل )كل من جمهورية مولدوفا )باسم بلدان أوروبا ال يممثل من ِقبل دلى ببيان إقليميوأُ  -59
 المجموعة األفريقية(.

، كولومبياو ، شيليو ، نلكاميرو او ، البرازيلو ، بلجيكاو بيالروس، و األرجنتين، أستراليا،  يممثلمن ِقبل  إضافيةدلى ببيانات وأُ  -62
سبانياو ، البرتغالو ، هولنداو ، المغربو ، المكسيكو  ،اليابانو ، ألمانياو ، فرنساو ، فنلنداو ، االتحاد األوروبيو  تايالند و ، ويسراسو ، ا 

 والمملكة المتحدة.

 .2220 /شباطفبراير 26، في غير الرسمية الدورةاستؤنف النظر في الموضوع في الجزء السادس من و  -60
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يطاليا،  يممثلمن ِقبل دلى ببيانات وأُ  -62 ندونيسيا، وا  النمسا، والصين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجورجيا، والهند، وا 
 ، واالتحاد الروسي.واألردن، ونيوزيلندا، وباراغواي، وبيرو

 .المحيط الهادئ البرنامج البيئي اإلقليمي لمنطقة أمانةو منظمة األغذية والزراعة  يممثلمن ِقبل دلى ببيانات وأُ  -63

والمنتدى ، ولوجيع نساء اتفاقية التنوع البيوتجمتحالف اتفاقية التنوع البيولوجي،  من ِقبل ممثليبيانات إضافية دلى بوأُ  -64
 .التنوع البيولوجيللشعوب األصلية المعني بالدولي 

المرفق العالمي لمعلومات ، و Avaaz ومنظمة أفاز، المركز األفريقي للتنوع البيولوجي يممثلمن ِقبل  أخرى دلى ببياناتوأُ  -65
              رة البيئةومنظمة مآز ( رصد األرضشبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني ب)أيضا باسم التنوع البيولوجي 

Pro Natura سويسرا(. في )أيضا باسم أصدقاء األرض في أوروبا وأصدقاء األرض 

شبكي الموقع الكندا وغانا على  ِقبل من خطيةتيحت بيانات ، أُ األطراف يانات المقدمة شفويا  منباإلضافة إلى البو  -66
 .جتماعلال

 من ِقبل تلم يكن باإلمكان اإلدالء ببياناونظرا  لضيق الوقت ، التي أدلى بها المراقبون شفويا   باإلضافة إلى البياناتو  -67
 ،تخطيط الدولية للسيادة الغذائيةلجنة الو ، للغابات، التحالف العالمي EcoNexus ‘‘إكو نيكساس’’مؤسسة : المنظمات التالية

جامعة و ، جامعة األمم المتحدةالتابع ل لالستدامة العليالدراسات اومعهد ، شراكة الجبالأمانة و ، ةاالتحاد الدولي لحفظ الطبيع
 .الجتماعالموقع الشبكي لعلى  هذه البياناتإتاحة ولكن تم ، ويلفريد لورييه

 من جدول األعمال المؤقت لالجتماع الرابع والعشرين( 02الغريبة الغازية )البند األنواع  سابعا.
. 2220 /شباطفبراير 26، في غير الرسمية الدورةزء السادس من تم النظر في موضوع األنواع الغريبة الغازية خالل الج -68

 ن األنواع الغريبة الغازيةبشأ ةالتنفيذي ة: )أ( مذكرة من األمينالمعلومات األساسية كالتاليوكانت وثائق 
(CBD/SBSTTA/24/10 and Corr.1)بشأن األنواع الغريبة الغازية: المواصفات التقنية  ةالتنفيذي ة؛ )ب( مذكرة من األمين

التجارة اإللكترونية عبر الحدود إطار معايير منظمة الجمارك العالمية بشأن  بموجبلألنواع الغريبة الغازية 
(CBD/SBSTTA/24/INF/15) تدابير اإلدارة بشأن  إرشادات تقنية عناصر لتطويروضع مشورة أو تقديم ؛ )ج( مشروع

أيشي للتنوع البيولوجي وما من أهداف  1هدف الاألنواع الغريبة الغازية التي ستنفذها قطاعات واسعة لتيسير تحقيق ب المتعلقة
ر فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني باألنواع الغريبة الغازية )د( تقري؛ و(CBD/IAS/AHTEG/2019/1/2) بعده

(CBD/IAS/AHTEG/2019/1/3). 
 ألفريقية(.وجنوب أفريقيا )باسم المجموعة ا (جورجيا )باسم بلدان وسط وشرق أوروبا يممثلمن ِقبل دلى ببيانات إقليمية وأُ  -69

 )أيضا  باسم رابطة أمم جنوب شرق آسيا(. ببيان إضافي وأدلت إندونيسيا -72

والجمهورية  ،وكوبا ،والصين ،وشيلي ،وكندا ،والبرازيل ،وبلجيكا ،األرجنتين يممثلمن ِقبل  دلى ببيانات أيضا  وأُ  -70
، حاد الروسياالتو  ،والبرتغال، وبيرو ،والمغرب ،والمكسيك ،واليابان ،وألمانيا ،وفرنسا ،وفنلندا ،واالتحاد األوروبي ،الدومينيكية
سبانيا ،والنرويج ،ونيوزيلندا  والمملكة المتحدة. ،وأوغندا ،وسويسرا ،والسويد ،وا 

الموقع ى أستراليا والسودان عل ِقبل منخطية تيحت بيانات ، أُ ات التي أدلت بها األطراف شفويا  باإلضافة إلى البيانو  -72
 .جتماعالشبكي لال



CBD/SBSTTA-24-PREP/3/2 

Page 11 

 

 

 من ِقبل تلم يكن باإلمكان اإلدالء ببياناونظرا  لضيق الوقت ، التي أدلى بها المراقبون شفويا   باإلضافة إلى البياناتو  -73
رصد التنوع البيولوجي  شبكةو ، المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي، و ع نساء اتفاقية التنوع البيولوجيتجم: المنظمات التالية

التنوع األصلية المعني ب للشعوبوالمنتدى الدولي  ،لعالمية للتنوع البيولوجي للشبابا والشبكة، رصد األرضالتابعة للفريق المعني ب
 .الجتماعكي لالموقع الشبعلى  هذه البياناتإتاحة ولكن تم  ،وصون الجزر، تفاقية الدولية لحماية النباتات، وأمانة االالبيولوجي

والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم برنامج عمل المنبر الحكومي الدولي للعلوم  ثامنا.
 من جدول أعمال االجتماع الرابع والعشرين( 8اإليكولوجية )البند 

، لم يتم النظر في موضوع برنامج عمل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع لضيق الوقت نظرا   -74
 غير الرسمية. الدورةالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية خالل 

 اختتام الدورة غير الرسمية تاسعا.
بالتوقيت العالمي  05:02غير الرسمية في الساعة  الدورة، أعلن الرئيس اختتام عقب تبادل كلمات المجاملة المعتادة -75

 .2220 /شباطفبراير 26بتوقيت مونتلاير( يوم الجمعة  ا  حصبا 02.02المنسق )
___________ 


