
 والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية
 )المستأنف( االجتماع الرابع والعشرون

 9299 آذار/مارس 92-41 ،جنيف، سويسرا
 من جدول األعمال 9البند 

 مع شروحات تكميليةجدول األعمال 
 مقدمة

عقد الجزء األول من االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية عبر االنترنت من  -1
الجارية والتعقيدات التي  19-. ونظرا للظروف االستثنائية السائدة نتيجة لجائحة كوفيد0201يونيه/حزيران  9مايو/أيار إلى  3

جتماع الاعبر االنترنت، اتفق على تأجيل استكمال العمل وتوصيات الهيئة الفرعية إلى ينطوي عليها عقد االجتماعات 
بالحضور الشخصي، على النحو المشار إليه في تقرير الجزء األول من االجتماع  مستأنف للهيئة الفرعية، من المزمع عقدهال
)11/24/SBSTTACBD/( ات جتماعبالتعاقب وبالتزامن مع االللهيئة الفرعية . وبناء عليه، من المقرر عقد االجتماع المستأنف

، 0202باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام المفتوح العضوية المعني للفريق العامل و  للتنفيذللهيئة الفرعية  المستأنفة
بعد أن تم تأجيلها عن التواريخ  0200 آذار/مارس 19إلى  11في جنيف، سويسرا، من في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات، 
ليمية ستعقد مالحظة أن التسجيل في الموقع واالجتماعات التحضيرية اإلق. ويرجى 0200األصلية التي كانت مقررة في يناير 

 .آذار/مارس 11، وسُتعقد الجلسات العامة االفتتاحية للهيئات المعنية في مارس/آذار 13في 

، وتقدم  Add.1)و (CBD/SBSTTA/24/1 وتكمل الوثيقة الحالية جدول األعمال المؤقت وجدول األعمال المشروح  -0
تحديثات عن حالة كل بند من بنود األعمال في ضوء العمل المنفذ في الجزء األول لالجتماع )انظر 

CBD/SBSTTA/24/11.فضال عن أي عمل نفذ في الفترة الفاصلة بين الدورات منذ الجزء األول من االجتماع ) 

 .(CBD/SBSTTA/24/1/Add.2/Rev.2)و ويرد تنظيم العمل المقترح لالجتماعات المستأنفة في مذكرة السيناري -3

 افتتاح االجتماع - 1البند 

، للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالرابع والعشرين للهيئة الفرعية الجتماع جلسة مشتركة الستئناف افتتح تس -1
باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام واالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ، واالجتماع الثالث للفريق العامل المعني 

في الساعة العاشرة صباحا مع بيان افتتاحي من الرؤساء والرئيسين  9299 آذار/مارس 41، الموافق اإلثنينيوم  9292
 المشاركين للهيئات المعنية فضال عن رئاسة مؤتمر األطراف واألمينة التنفيذية.

 الشؤون التنظيمية - 2البند 

                                                      
  لتحديث مواعيد االجتماع وقائمة الوثائق. 9299فبراير/شباط  7ُأعيد إصداره في  *
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 انتخاب أعضاء المكتب

العمل في االجتماع المستأنف االستمرار في أعضاء المكتب المنتخبون في الجزء األول من االجتماع في  سيظل -5
 ية.للهيئة الفرع

وتالهما رسائل من والعشرين للهيئة الفرعية،  لثوالعشرين والثا الثانيعقب االنتخابات التي عقدت في االجتماعين و  -6
للهيئة الفرعية من األعضاء المستأنف والعشرين  الرابعسيتألف مكتب االجتماع وأوكرانيا، والنرويج بيالروس و أستراليا  اتحكوم

لوسيا(؛ والسيدة هيلينا  تآدمز توسان )سان؛ والسيد رئيس للهيئة الفرعيةك بنيتز دياز )المكسيك(إيزيكيو السيد التالية أسماؤهم: 
أليسون والسيدة سانت لوسيا؛ والسيدة مارينا فون ويسنبرغ )فنلندا(؛ عن بروتوكول ناغويا ل مناوبة، براون )أنتيغوا وباربودا(

والسيد يه )النرويج(، مناوبا لبروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويا عن أستراليا؛ شماكمورو )أستراليا(، والسيد أندرياس بينجامين 
وكول ناغويا لبروت ا، مناوب؛ والسيد مصطفى فودة )مصر(يشيل(ماي موزونغيل )س -والسيدة ماريالعربي سباعي )المغرب(؛ 

والسيدة سنكا سيسيور )باالو(؛  غواندلينيماكونغ )جمهورية الو الشعبية الديمقراطية(؛ والسيدة فكونشاي  ةلمغرب؛ والسيدعن ا
 ة، مناوب)بيالروس( اياكتاتسيانا ليبينز  ةنيا(؛ والسيداكر و )أدوماشلينتس  ميريفلودبرودانوفتش )البوسنة والهرسك(؛ والسيد 

 .عن البوسنة والهرسك قرطاجنةلبروتوكول 

ومن أجل األخذ بمدد عضوية متداخلة داخل المكتب، ستنتخب الهيئة الفرعية أعضاء جدد للعمل في المكتب لمدة  -7
 مناألعضاء  يحلوا محلل ،شرينوالع السادسوالعشرين وتنتهي في نهاية االجتماع  الرابععضوية تبدأ من نهاية االجتماع 

 .والمغرب وأوكرانيا ،وجمهورية الو الديمقراطية الشعبيةوفنلندا،  ،أنتيغوا وبربوداالمكسيك و 

 وتنظيم العمل إقرار جدول األعمال
في الجزء  (CDB/SBSTTA/24/1) اجتماعها الرابع والعشرينجدول أعمال أقرت الهيئة الفرعية كما الحظنا أعاله،  -8

 .األول من اجتماعها الرابع والعشرين
المستأنف إلقراره، على النحو الوارد في المرفق األول جتماع الل تنظيم العمللنظر في إلى ادعى الهيئة الفرعية ستُ و  -9

 .(CBD/SBSTTA/24/Add.2/Rev.2) تركشالم وبمذكرة السيناري

 المرفق الثاني.في المستأنف وترد قائمة بوثائق الدورة لالجتماع  -12

 2222لما بعد عام  اطار العالم  للتنوع البيولوج إلا - 3البند 

من جدول األعمال في الجزء األول من  3البند نظرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في  -11
 اجتماعها الرابع والعشرين.

 اوموجزه يالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجووافقت الهيئة الفرعية على مشروع توصية بشأن الطبعة الخامسة من  -10
الرسمي في مرحلة الحقة. وبناء عليه، من المتوقع أن تنظر الهيئة الفرعية، في اجتماعها  مقرري السياسات، العتمادهل

 ، وتعتمده.CBD/SBSTTA/24/L.2 المستأنف، في مشروع التوصية الوارد في الوثيقة

بمساعدة من فريق اتصال، أعد الرئيس مشروع توصية تتعلق بالمعلومات العلمية والتقنية لدعم استعراض الغايات و  -13
، لنظر الهيئة 9292واألهداف المحدثة، والمؤشرات وخطوط األساس ذات الصلة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

من المتوقع أن تنظر الهيئة ي وافقت على مشروع التوصية العتماده الرسمي في مرحلة الحقة. وبناء عليه، الفرعية، الت
 ، وتعتمده.CBD/SBSTTA/24/L.3الفرعية، في اجتماعها المستأنف، في مشروع التوصية الوارد في الوثيقة 

الجزء األول من اجتماع الهيئة الفرعية، والتي تعكس كذلك اآلراء المعرب  خاللالمناقشات التي جرت في ضوء و  -11
عنها في الجزء األول من االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 
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وصدرت كوثيقة غير  0202لما بعد عام ، أعدت مذكرة منقحة عن نهج رصد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 0202عام 
الرصد. ومن المتوقع  جرسمية. وسيقترح رئيس الهيئة الفرعية إعادة انعقاد فريق االتصال بهدف المزيد من النظر والتطوير لنه

قة مشروع التوصية الوارد في الوثيبأن تنظر الهيئة الفرعية في نتيجة هذا العمل، وبمجرد الموافقة عليه، تدرجه كمرفق 
CBD/SBSTTA/24/L.3. 

 تركيبيةالبيولوجيا ال -4البند 

الجزء األول من  خاللمن جدول األعمال  1البند نظرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في  -15
االجتماع الرابع والعشرين. وبمساعدة من فريق اتصال ومجموعة أصدقاء الرئيس، أعد الرئيس مشروع توصية لنظر الهيئة 

 ي في مرحلة الحقة.الرسم العتماده CBD/SBSTTA/24/L.5الفرعية التي وافقت على مشروع التوصية 

، في اجتماعها المستأنف، في للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وبناء عليه، من المتوقع أن تنظر الهيئة الفرعية -16
 ، وتعتمده.CBD/SBSTTA/24/L.5مشروع التوصية الوارد في الوثيقة 

دارة المخااطر المتعلقة بالكائنات الحية المحورة -5البند   تقييم المخااطر وا 

من جدول األعمال في الجزء األول من  5البند نظرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في  -17
اجتماعها الرابع والعشرين. وبمساعدة من فريق اتصال، أعد الرئيس مشروع توصية لنظر الهيئة الفرعية التي وافقت على 

 ي في مرحلة الحقة.الرسم العتماده CBD/SBSTTA/24/L.6مشروع التوصية 

وبناء عليه، من المتوقع أن تنظر الهيئة الفرعية، في اجتماعها المستأنف، في مشروع التوصية الوارد في الوثيقة  -18
CBD/SBSTTA/24/L.6.وتعتمده ، 

 التنوع البيولوج  البحري والساحل  -6البند 

العشرين. وعقب تبادل من جدول األعمال في الجزء األول من اجتماعها الرابع و  6البند نظرت الهيئة الفرعية في  -19
اآلراء، أنشأ الرئيس فريق اتصال للتركيز على مرفقات مشاريع التوصية بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا. 

 ابوصفه تي أتيحتوطلب الرئيس أيضا إلى األمانة أن تعد ورقة غرفة اجتماعات لمشروع التوصية بشأن "الشؤون األخرى"، وال
 بشأن "حفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه المستدام". CBD/SBSTTA/24/CRP.2الوثيقة 

وتنعكس نتيجة عمل فريق االتصال، بجانب المرفقات والتوصيات األخرى التي لم يتناولها فريق االتصال، في الوثيقة  -02
CBD/SBSTTA/24/CRP.4 تماعها الرابع والعشرين، في جالجلسة المستأنفة ال. ووافقت الهيئة الفرعية على إرجاء النظر إلى

 .CBD/SBSTTA/24/CRP.2فضال عن الوثيقة  ،CBD/SBSTTA/24/CRP.4مشاريع التوصية الواردة في الوثيقة 

سيقترح الرئيس إعادة انعقاد فريق االتصال بهدف المزيد من النظر والعمل بشأن الوثيقتين وبناء عليه،  -01
CBD/SBSTTA/24/CRP.2  وCBD/SBSTTA/24/CRP.4 النظر في نتائج هذا العمل، العتماده الرسمي من المتوقع . و

 .من الهيئة الفرعية

 التنوع البيولوج  والزراعة -7البند 

من جدول األعمال في الجزء األول من اجتماعها الرابع والعشرين، وعقب تبادل  7البند نظرت الهيئة الفرعية في  -00
العتماده الرسمي في مرحلة الحقة. ولوحظ أنه نتيجة لضيق  CBD/SBSTTA/24/L.7على مشروع التوصية  وافقتاآلراء، 

حفظ لبشأن المبادرة الدولية ل 0232-0202الوقت المتاح، لم يتم النظر في المرفق الذي يحدد مشروع خطة العمل للفترة 
 بين قوسين. رفقالم، ولذلك وضع الستخدام المستدام للتنوع البيولوجي للتربةاو 
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سيقترح الرئيس انعقاد فريق اتصال بهدف المزيد من النظر في مشروع خطة العمل الواردة في المرفق وبناء عليه،  -03
ومن المتوقع أن تنظر الهيئة الفرعية في نتيجة هذا العمل، العتماده الرسمي، بجانب  .CBD/SBSTTA/24/L.7بالوثيقة 

 .CBD/SBSTTA/24/L.7مشروع التوصية الوارد في الوثيقة 

برنامج عمل المنبر الحكوم  الدول  للعلوم والسياسات ف  مجال التنوع البيولوج   - 8البند 
 وخدمات النظم اإليكولوجية

من جدول األعمال في الجزء األول من اجتماعها الرابع والعشرين، وعقب تبادل  8البند نظرت الهيئة الفرعية في  -01
 العتماده الرسمي في مرحلة الحقة. CBD/SBSTTA/24/L.4على مشروع التوصية  وافقتاآلراء، 

الوارد في الوثيقة في مشروع التوصية ، في اجتماعها المستأنفمن المتوقع أن تنظر الهيئة الفرعية وبناء عليه،  -05
CBD/SBSTTA/24/L.4وتعتمده ،. 

 التنوع البيولوج  والصحة -9البند 

 تهامن جدول األعمال في الجزء األول من اجتماعها الرابع والعشرين. وفي جلس 9البند نظرت الهيئة الفرعية في  -06
للهيئة  فالتاسعة، أعلن الرئيس أنه بعد مشاورات مع المكتب، سيتم إنشاء فريق اتصال للنظر في البند خالل االجتماع المستأن

 ق االتصال.د من المناقشات في فريالفرعية. ونشرت وثيقة غير رسمية لدعم المزي

من المتوقع أن يستعرض فريق االتصال الوثيقة غير الرسمية في االجتماع المستأنف للهيئة الفرعية. وبناء عليه،  -07
 عمل ستنظر فيها الهيئة الفرعية من أجل اعتمادها الرسمي.الومن المتوقع أن نتيجة هذا 

 األنواع الغريبة الغازية -12البند 

من جدول األعمال في الجزء األول من اجتماعها الرابع والعشرين، وعقب تبادل  12البند نظرت الهيئة الفرعية في  -08
يجاد طريقة للمضي قدما بشأن المرفقات في مشروع التوصية الذي أعده إلأنشأ الرئيس مجموعة من أصدقاء الرئيس اآلراء، 

يعكس نتيجة مناقشات مجموعة أصدقاء ل CBD/SBSTTA/24/CRP.7الرئيس. وتم تحديث مشروع التوصية الوارد في الوثيقة 
 .الرئيس

مشروع التوصية الوارد في الوثيقة في  ، في اجتماعها المستأنف،من المتوقع أن تنظر الهيئة الفرعيةوبناء عليه،  -09
CBD/SBSTTA/24/CRP.7.العتماده الرسمي ، 

 شؤون أخرى -11البند 

 .مسائل أخرى ذات صلة باالجتماعفي إطار هذا البند، سُيدعى المشاركون إلى طرح أي  -32

 اعتماد التقرير -12البند 

إلى أن الهيئة الفرعية  ُتدعى، ةالمتبع للممارسةفي إطار هذا البند، ستنظر الهيئة الفرعية في تقريرها وتعتمده. ووفقا  -31
 .ي بعد االجتماع، بتوجيهات الرئيس، ومساعدة األمانةنهائإعداد التقرير البلمقرر تأذن ل

 اختتام االجتماع -13البند 

السادسة الساعة في ن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ياالجتماع الرابع والعشر  اختتاممن المقرر  -30
 .0200 مارس/آذار 09الثالثاء  مساء يوم
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 األول المرفق

 العمل وثائقبقائمة 
بند جدول  وثيقةعنوان ال رمزال

 األعمال

CBD/SBSTTA/24/1 2 جدول األعمال المؤقت 

CBD/SBSTTA/24/1/Add.1 2 جدول األعمال المؤقت المشروح 

CBD/SBSTTA/24/1/Add.2
/Rev.2 (New) 

مذكرة سيناريو للدورات المستأنفة لالجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية 
للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، واالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ 

باإلطار العالمي واالجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المعني 
 9292للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

2 

CBD/SBSTTA/24/1/Add.3 2 جدول األعمال مع شروحات تكميلية 

CBD/SBSTTA/24/2 وموجزها  العالمية للتنوع البيولوجي التوقعات نشرة من ةالخامس الطبعة
 السياسات لمقرري

3 

CBD/SBSTTA/24/3 المعلومات العلمية : 2222لما بعد عام  طار العالمي للتنوع البيولوجياإل
األهداف المحدثة، والمؤشرات وخطوط و الغايات  استعراضوالتقنية لدعم 

 األساس ذات الصلة

3 

CBD/SBSTTA/24/3/Add.1 الغايات واألهداف 2222لما بعد عام  طار العالمي للتنوع البيولوجياإل :
 المحدثة والمؤشرات ذات الصلة

3 

CBD/SBSTTA/24/4  4 التركيبيةالبيولوجيا 

CBD/SBSTTA/24/5 دارة المخاطر المتعلقة بالكائنات الحية المحورة  5 تقييم المخاطر وا 

CBD/SBSTTA/24/6 6 التنوع البيولوجي البحري والساحلي 

CBD/SBSTTA/24/7  المبادرة الدولية للحفظ واالستخدام التنوع البيولوجي والزراعة: استعراض
 وخطة العمل المحدثة للتربة المستدام للتنوع البيولوجي

7 

CBD/SBSTTA/24/8  المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع برنامج عمل
 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

8 

CBD/SBSTTA/24/9 9 التنوع البيولوجي والصحة 

CBD/SBSTTA/24/10 12 األنواع الغريبة الغازية 

CBD/SBSTTA/24/INF/1 Compilation of submissions on experiences in the 
implementation of marine spatial planning 

6 

CBD/SBSTTA/24/INF/2 Synthesis of experiences to achieve Aichi Biodiversity 
Target 10 for coral reefs and closely associated ecosystems 

6 
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بند جدول  وثيقةعنوان ال رمزال
 األعمال

CBD/SBSTTA/24/INF/3 Synthesis of submissions on experiences for the 
implementation of the voluntary specific workplan on 
biodiversity in cold-water areas within the jurisdictional 
scope of the Convention on Biological Diversity 

6 

CBD/SBSTTA/24/INF/4 Technical paper updating CBD Technical Series No. 83 
(Marine debris: understanding, preventing and mitigating 
the significant adverse impacts on marine and coastal 
biodiversity) 

6 

CBD/SBSTTA/24/INF/5 Draft CBD Technical Series on anthropogenic underwater 
noise: impacts on marine and coastal biodiversity and 
habitats, and mitigation and management measures 

6 

CBD/SBSTTA/24/INF/6 List of references on synthetic biology 4 
CBD/SBSTTA/24/INF/7 List of bibliographic references on engineered gene drives 

and living modified fish 
5 

CBD/SBSTTA/24/INF/8 Report on the state of knowledge of soil biodiversity 7 
CBD/SBSTTA/24/INF/9 Synthesizing the scientific evidence to inform the 

development of the post-2020 global framework on 
biodiversity 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/10 Report of the Expert Meeting on Other Effective Area-based 
Conservation Measures in the Marine Capture Fishery 
Sector 

6 

CBD/SBSTTA/24/INF/11 Annotations for terms and concepts used in the language of 
interim updated post-2020 goals and targets 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/12 Linkages between the post-2020 global biodiversity 
framework and 2030 Agenda for Sustainable Development 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/13 Synthesis of relevant information from the fourth national 
reports on the implementation of the Cartagena Protocol on 
Biosafety 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/14 Progress on mainstreaming biodiversity across agricultural 
sectors: report by the Food and Agriculture Organization of 
the United Nations 

7 

CBD/SBSTTA/24/INF/15 Invasive alien species: technical specifications under the 
World Customs Organization Framework of Standards on 
Cross-border E-commerce 

10 

CBD/SBSTTA/24/INF/16 Indicators for the post-2020 global biodiversity framework 3 
CBD/SBSTTA/24/INF/17 Programme of work of the Intergovernmental Science-

Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
8 

CBD/SBSTTA/24/INF/18 National ecosystem assessment in support of the 
implementation of the Convention on Biological Diversity: 
outlining initial impact 
 

8 

CBD/SBSTTA/24/INF/19 Update of the Technical Series on synthetic biology 4 
CBD/SBSTTA/24/INF/20 The development of a post-2020 global strategy for plant 

conservation as a component of the global biodiversity 
framework 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/21 Detailed scientific and technical information to support the 
review of the proposed goals and targets in the updated 
zero draft of the post-2020 global biodiversity framework 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/22 Not issued  
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بند جدول  وثيقةعنوان ال رمزال
 األعمال

CBD/SBSTTA/24/INF/23 Available monitoring frameworks and information to 
support monitoring of progress towards goals and targets 
of the post-2020 global biodiversity framework with 
respect to marine and coastal biodiversity 

6 

CBD/SBSTTA/24/INF/24 Report on regional seas biodiversity under the post-2020 
global biodiversity framework 

6 

CBD/SBSTTA/24/INF/25 Supporting guidance and tools on biodiversity and health 
interlinkages and one health approaches 

9 

CBD/SBSTTA/24/INF/26 Compilation of key messages and approaches to 
biodiversity and health interlinkages 

9 

CBD/SBSTTA/24/INF/27 Report of the Second Consultation Workshop of 
Biodiversity-related Conventions on the Post-2020 Global 
Biodiversity Framework (Bern II) 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/28 Report of the virtual sessions of the Fifth Science-Policy 
Forum for Biodiversity and the Eighth International 
Conference on Sustainability Science 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/29 Comments from the survey on headline indicators 3 
CBD/SBSTTA/24/INF/30 Developing and measuring a gender-responsive post-2020 

biodiversity framework: information on gender 
considerations within the draft post-2020 monitoring 
framework 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/31 Expert input to the post-2020 global biodiversity 
framework: transformative actions on all drivers of 
biodiversity loss are urgently required to achieve the global 
goals by 2050 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/32 Framework for action on biodiversity for food and 
agriculture and the conservation and sustainable use of 
biodiversity for food and agriculture and the post-2020 
global biodiversity framework – submission by the Food 
and Agriculture Organization of the United Nations–  

 

CBD/SBSTTA/24/INF/33 Global Plan of Action for the Conservation, Sustainable Use 
and Development of Aquatic Genetic Resources for Food 
and Agriculture – submission by the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations 
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 الثانيالمرفق 
 الدورةأثناء وثائق القائمة ب

 2222. اإلاطار العالم  للتنوع البيولوج  لما بعد عام 3البند 
CBD/SBSTTA/24/L.2  ي السياساتمقرر موجزها لو  عات العالمية للتنوع البيولوجيالتوقالطبعة الخامسة من نشرة 
CBD/SBSTTA/24/L.3  العلمية والتقنية لدعم استعراض الغايات اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي: المعلومات

 واألهداف المحدثة والمؤشرات وخطوط األساس ذات الصلة
شرات ؤ العناوين الرئيسية، ومورقة غير رسمية عن إطار الرصد المقترح، بما في ذلك 

 0202المكونات والمؤشرات التكميلية، لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 )جديد(

 البيولوجيا التركيبية. 4البند 

CBD/SBSTTA/24/L.5 البيولوجيا التركيبية 
دارة ال قييمت. 5البند   الكائنات الحية المحورةالمتعلقة بمخااطر المخااطر وا 

CBD/SBSTTA/24/L.6 دارة المخاطر  تقييم المخاطر وا 
 التنوع البيولوج  البحري والساحل . 6البند 

CBD/SBSTTA/24/CRP.2 حفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه المستدام 
CBD/SBSTTA/24/CRP.4 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 

 التنوع البيولوج  والزراعة. 7البند 
CBD/SBSTTA/24/L.7 عمل اللتنوع البيولوجي للتربة وخطة واالستخدام المستدام لحفظ لاستعراض المبادرة الدولية ل

 محدثةال
 برنامج عمل المنبر الحكوم  الدول  للعلوم والسياسات ف  مجال التنوع البيولوج  وخدمات النظم اإليكولوجية. 8البند 

CBD/SBSTTA/24/L.4  برنامج عمل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات
 النظم اإليكولوجية

 التنوع البيولوج  والصحة. 9البند 
 )جديد( ورقة غير رسمية عن التنوع البيولوجي والصحة 

 . األنواع الغريبة الغازية12البند 
CBD/SBSTTA/24/CRP.7 األنواع الغريبة الغازية 

 
__________ 


