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 لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةلغير رسمية لالجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية  دورة

 4247 /شباطفبراير 42-42و 71-71

 سيناريومذكرة 
 مذكرة من الرئيس

  مقدمة -أوال

ر رسمي لمدة ستة عقد اجتماع غيب لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةاإلحاقا بالقرار الذي اتخذه مكتب  -7
 .4247 فبراير/شباط 71تنظيم عمل الدورة غير الرسمية المقرر أن تبدأ في  على أطلعكمهيئة الفرعية، أود أن للأيام 

 لمشورةل الفرعية ئةللهيلهيئة الفرعية جتماع الراب  والعشرين لاللللتحضير االجتماع االفتراضي غير الرسمي  وسيسهم -4
في الحفاظ على الزخم والمضي قدما باألعمال التحضيرية لالجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف.  والتكنولوجية والتقنية العلمية

لقراءة األولى ر اعلى غرابشأن وثائق ما قبل الدورة لبنود جدول أعمال االجتماع الراب  والعشرين للهيئة الفرعية  مداخالتوسيشمل 
وُيشج  المشاركون على تركيز مداخالتهم على التعليقات على مشروع التوصيات الواردة ئة الفرعية. لهيلفي االجتماعات الرسمية 

لن تكون هناك نتائج أو مقررات أو ورقات غرفة في وثائق ما قبل الدورة. ولن تجرى مفاوضات في هذه الدورة، وبالتالي، 
ألطراف ا أن ترج ، للهيئة الفرعية الرسمي االجتماععند عقد توق  ياالجتماع. وم  ذلك،  صادرة عناجتماعات موضوعية رسمية 

جراءغير الرسمية  دورةإلى بياناتها في هذه ال م اعتمادها وتتضمن الميزانية التي ت. لزيادة الكفاءة، إضافات فقط إذا لزم األمر وا 
 اجتماع لمدة ستة أيام.عقد مؤخرا لالتفاقية إمكانية 

 :ما يليعلى مل العناصر الرئيسية لالجتماع تتشو  -3

، وسيتم سيتم تسجيل جمي  البيانات. و (حضوريلقراءة األولى في اجتماع مكافئة لسيتضمن االجتماع بيانات ) (أ)
قد يرغب المشاركون في إرسال بيانات مسجلة مسبقا وتقارير مكتوبة إلى األمانة قبل و نشر الطلبات المكتوبة على اإلنترنت؛ 

 ؛اتصال غير متوقعة أثناء االجتماع غير الرسمي مشاكلماع غير الرسمي كنسخة احتياطية في حالة حدوث االجت

غير الرسمية،  لدورةاستقوم األمانة، باالشتراك م  رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، بإعداد تقرير إجرائي قصير عن  (ب)
 األطراف والمراقبين الذين يقدمون المداخالت؛ اإلشارة إلىم  

 ؛المشاركين المسجلين متاحة للمشاركين قبل االجتماعجمي  ستكون قائمة  (ج)

صباحا بتوقيت مونتلاير،  72إلى الساعة  1ثالث ساعات في اليوم وتعقد من الساعة  الجلساتتستمر جمي   (د)
 ؛جلسةدقيقة تقريبا في منتصف كل  71م  استراحة مدتها 

سيتم االستماع إلى جمي  طلبات األطراف ألخذ الكلمة بشأن كل بند من بنود جدول األعمال أثناء االجتماع  (ه)
ا مغير الرسمي. وسيتم أيضا االستماع إلى بيانات مجموعات أصحاب المصلحة، وكذلك المراقبين اآلخرين حسباإللكتروني 

 الوقت؛ يسمح

 ةاألمينالرئيس و رئاسة مؤتمر األطراف و من قصيرة نات افتتاحية قصيرة تتضمن بيا جلسةستكون هناك  (و)
 ؛ة، ولكن لن تكون هناك عروض رئيسيةالتنفيذي
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كون تلن  هغير أنيبدأ كل بند من بنود جدول األعمال بالبيانات اإلقليمية والجماعية بعد تقديم األمانة للبند.  (ز)
 االفتتاحية أو الختامية لالجتماع غير الرسمي؛ الجلسةهناك بيانات إقليمية أو جماعية خالل 

كالمعتاد، ستتب  البيانات المتعلقة بكل بند من بنود جدول األعمال من األطراف والمراقبين الممارسة السابقة  (ح)
 ؛دقائق للمداخالت الفردية 3على نيابة عن منطقة/مجموعة و إذا كانت دقائق  1 علىمدتها  أن تقتصرالمتمثلة في 

  شج  ق. وتُ طلب المناطت حسبمالتشاور للمجموعات اإلقليمية، قامة منصة إلكترونية لناك ترتيبات إلستكون ه (ط)
  ؛قت لهاو بأنسب األمانة  أن تُبلغالمناطق  علىو . على عقد اجتماعات إقليمية تحضيرية في األسبوع السابق للدورة المناطق

 من أجل تقييم التقدم. وسيتعين على المكتبالهيئة الفرعية عقد اجتماعات منتظمة لمكتب من المتوق  أن تُ  (ي)
 تحديد تواتر هذه االجتماعات؛

 .ئة الفرعيةالهيأو عضو في مكتب الهيئة الفرعية بشأن بنود جدول األعمال رئيس  الفردية الجلساتسيرأس  (ك)

 تنظيم العمل المقترح -ثانيا

ل األعمال لتغطية جمي  بنود جدو  الجهود الممكنةوافق عليه المكتب. وستبذل كل الذي يرد أدناه تنظيم العمل المقترح،  -2
 لكل بند من بنود جدول األعمال.أخذ الكلمة على عدد طلبات غير أن ذلك يعتمد خالل االجتماع غير الرسمي. 

االجتماع الرابع والعشرين للهيئة  بند جدول أعمال التاريخ
 الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 المالحظات

فبراير/شباط  71
4247 

 صباحا 1-72

األمينة رئاسة مؤتمر األطراف و بيانات من  افتتاح االجتماع
رة الفرعية للمشو التنفيذية ورئيس الهيئة 

 العلمية والتقنية والتكنولوجية

العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  اإلطار -3
 4242عام 

 دقائق( 1مقدمة من األمانة )حتى 

 بيانات

فبراير/شباط  71
4247 

 صباحا 1-72

اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  -3
 (تاب ) 4242عام 

 بيانات

 دقائق( 1مقدمة من األمانة )حتى  البيولوجيا التركيبية -2

 بيانات

فبراير/شباط  71
4247 

 صباحا 1-72

 بيانات (تاب ) البيولوجيا التركيبية -2

دارة المخاطر المتعلقة  -1 تقييم المخاطر وا 
 بالكائنات الحية المحورة

 دقائق( 1مقدمة من األمانة )حتى 

 بيانات

فبراير/شباط  42
4247 

 صباحا 1-72

 دقائق( 1)حتى مقدمة من األمانة  التنوع البيولوجي البحري والساحلي -2

 بيانات

فبراير/شباط  41
4247 

 صباحا 1-72

 دقائق( 1مقدمة من األمانة )حتى  التنوع البيولوجي والزراعة -1

 بيانات

 دقائق( 1مقدمة من األمانة )حتى  األنواع الغريبة الغازية -72
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 بيانات

فبراير/شباط  42
4247 

 صباحا 1-72

 بيانات (تاب ) األنواع الغريبة الغازية -72

برنامج عمل المنبر الحكومي الدولي للعلوم  -1
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 

 النظم اإليكولوجية

 دقائق( 1مقدمة من األمانة )حتى 

 بيانات

بيانات من رئاسة مؤتمر األطراف واألمينة  الدورة غير الرسميةاختتام 
رة الفرعية للمشو التنفيذية ورئيس الهيئة 

 العلمية والتقنية والتكنولوجية

 

__________ 

 

 


