
 

 

CBD 
 

  
Distr. 

GENERAL 

 

CBD/SBSTTA/24/11 

7 June 2021 

 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH  
 

  والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئة
 )الجزء األول( والعشرون الرابع االجتماع
 0202 يونيو/حزيران 9 – مايو/أيار 3 ،عبر اإلنترنت اجتماع

 

 اجتماعها عن والتكنولوجية والتقنية العلمية لمشورةل الفرعية الهيئة تقرير
 )الجزء األول( والعشرين الرابع

 بر اإلنترنتع عقدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الجزء األول من اجتماعها الرابع والعشرين
. ونظرت الهيئة الفرعية في جميع البنود الُمدرجة في جدول 0202يونيو/حزيران  9مايو/أيار إلى  3في الفترة من المنعقد 

أعمالها، وأعدت مسودة توصيات بشأن عدد من هذه البنود. وستكمل الهيئة الفرعية أعمالها، بما في ذلك اعتماد توصياتها، 
 التي سُتعقد حضوريا في موعد الحق. في دورتها الُمستأنفة
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 المداوالت وقائع

 مقدمة

 التنوع تفاقيةال والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية للهيئة نيوالعشر  الرابع االجتماعالجزء األول من  ُعقد -1
 للهيئة الثالث االجتماع الجزء األول من في تعاقب مع، 2121 ويوني/حزيران 13 إلى مايو/أيار 3 من عبر اإلنترنت البيولوجي
 ، في تاريخ الحق.حضورياجزء ثان، عقد وكان من المفهوم أن االجتماع سيستأنف ل .للتنفيذ الفرعية

 حضورال
:وهي ،وحكومات أخرىطراف األ ممثلو حضر االجتماع -2

 ألبانيا
 الجزائر

 أنتيغوا وبربودا
 األرجنتين

 أرمينيا
 أستراليا
 النمسا

 أذربيجان
 جزء البهاما
 بنغالديش
 بربادوس
 بيالروس
 بلجيكا
 بليز
 بوتان

 البوسنة والهرسك
 بوتسوانا
 البرازيل
 بلغاريا

 بوركينا فاسو
 كابو فيردي

 كمبوديا
 الكاميرون

 كندا
 شيلي
 الصين
 كولومبيا

 جزر القمر
 كوستاريكا

 كرواتيا
 كوبا

 تشيكيا
 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 الدانمرك
 الجمهورية الدومينيكية

 إكوادور
 مصر

 السلفادور
 إستونيا
 إثيوبيا

 االتحاد األوروبي
 فيجي
 فنلندا
 فرنسا

 جورجيا
 ألمانيا
 غانا

 اليونان
 غرينادا

 غواتيماال
 غيانا
 هايتي
 هنغاريا
 أيسلندا

 الهند
 ندونيسياإ

 اإلسالمية( -إيران )جمهورية 
 أيرلندا
 إسرائيل
 إيطاليا
 جامايكا
 اليابان
 األردن
 كينيا

 الكويت
 تفياال

 ليبيريا
 ليبيا

 لكسمبرغ
 مدغشقر
 مالوي
 ماليزيا
 ملديف
 مالطة

 المكسيك
 ميكرونيزيا )واليات _ الموحدة(

 موناكو
 المغرب

 مبيقاموز 
 ميانمار
 ناميبيا
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 هولندا
 نيوزيلندا
 نيجيريا
 النرويج
 باكستان

 باالو
 بنما

 باراغواي
 بيرو

 الفلبين
 بولندا

 البرتغال
 جمهورية كوريا
 االتحاد الروسي

 سانت لوسيا
 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 ساموا
 العربية السعوديةالمملكة 
 السنغال
 صربيا
 سيشيل

 سنغافورة
 سلوفاكيا
 سلوفينيا

 جنوب أفريقيا
 إسبانيا

 سري النكا
 دولة فلسطين

 سودانال
 سورينام
 السويد
 سويسرا

 الجمهورية العربية السورية
 تايلند
 توغو
 تونغا

 ترينيداد وتوباغو
 تونس
 تركيا
 أوغندا
 أوكرانيا

 مارات العربية المتحدةاإل
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

 وأيرلندا الشمالية
 المتحدة األمريكيةالواليات 

 البوليفارية( -فنزويال )جمهورية 
 فييت نام

زامبيا
 
:وهيوهيئات أخرى،  االتفاقيات وأمانات المتخصصة هاووكاالت المتحدة األمم هيئات من مراقبون أيضا وحضر -3

معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات 
 الفطرية

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 مرفق البيئة العالمية

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع 
 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 المنظمة البحرية الدولية
 السلطة الدولية لقاع البحار

 مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
 انة اتفاقية جبال الكارباتأم

 هيئة األمم المتحدة للمرأة
المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم 

 المتحدة للبيئة

مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة 
المشترك بين برنامج األمم المتحدة وخطة العمل الخاصة 

 بالبحر المتوسط
 ة للتجارة والتنميةمؤتمر األمم المتحد

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 شعبة األمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار 
لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة 

 البحر الكاريبي
 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

 األمم المتحدة للبيئةبرنامج 
 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

 جامعة األمم المتحدة
 منظمة الصحة العالمية

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية



 

 

:مراقبون أيضا التالية المنظمات ومّثل -1
 مبادرة تنمية القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع

 المركز األفريقي للتنوع البيولوجي
 منظمة نساء الشعوب األصلية األفريقية )نيروبي(

 االتحاد األفريقي
 الشراكة الجديدة من أجل –وكالة االتحاد األفريقي للتنمية 

 تنمية أفريقيا
 المؤسسة األفريقية للحياة البرية

 منطقة أيشي
 منطقة تشينكاسويو في جبال األنديز

 جنوب شرق آسيا للتنوع البيولوجيرابطة أمم مركز 
 مؤسسة ميثاق الشعوب األصلية في آسيا

 جمعية األمم األولى
 اتحاد الوكاالت المعنية باألسماك والحياة البرية

 Avaazمنظمة آفاز 
 منظمة بارنز هيل لتنمية المجتمع

 التحالف الدولي من أجل التنوع البيولوجي
 الدولية Birdlifeمنظمة 
 Born Freeمؤسسة 

 الرابطة الدولية للحفاظ على الحدائق النباتية
 الشبكة البرازيلية لتفاعالت الملقحات النباتية

 وكالة الموارد الطبيعية بكاليفورنيا
 الحملة من أجل الطبيعة

 تحالف العواصم
 أمانة المجتمع الكاريبي

 تحالف اتفاقية التنوع البيولوجي
 مركز التنوع البيولوجي
األصلية في مركز تدريب الشعوب مركز دعم الشعوب 

 األصلية الشمالي/الروسي

 مركز القانون الدولي للتنمية المستدامة
 مركز التحقيقات والتخطيط لتنمية المايا

 "لنغير عقدنا القادم" منظمة
 Clan Ancestral Quinatoaمؤسسة 
 ClientEarthمؤسسة 

البحث والتطوير في مجال المحيطات الساحلية في المحيط 
 الندي

 جامعة والية كولورادو
 في بيرو Consejo Shipibo Konibo Xeteboمؤسسة 

 منظمة الحفظ الدولية
 سيبسيب

 جامعية كورنيل
 الدولية CropLifeمنظمة 
 Cooperativa Autogestionaria de Serviciosمبادرة 

Profesionales para la Solidaridad Social, R.L 
 لبريةمؤسسة ديفيد شيبيرد للحياة ا

 منظمة المدافعين عن الحياة البرية
 المعنية بالمياه والبيئة DHIمجموعة 

 جامعة ديوك كونشان
 جامعة ديوك

 EcoNexusمنظمة 
 ECOROPAمنظمة 

 وكالة التحقيقات البيئية
 ETCمجموعة 

 المكتب األوروبي للحفظ والتنمية
 Every Woman Hopeمركز 

 المنظمة الدولية للحيوانات والنباتات
 اتحاد العلماء األلمان
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 ويبيرمؤسسة فرانز 
 برنامج شعوب الغابات

 مجلس اإلشراف على الغابات
 (Entwicklungو Forum Umweltمنتدى البيئة والتنمية )

 مؤسسة المعاهد الوطنية للصحة
 شبكة أصدقاء األرض في أوروبا
 الشبكة الدولية ألصدقاء األرض

 المتحدةشبكة أصدقاء األرض في الواليات 
 Fundación Ambienteمؤسسة البيئة والموارد الطبيعية 

y Recursos Naturales 
 شبكة أرض المستقبل

 مركز السالمة األحيائية - GenØkمركز 
 (iDiv)لتنوع البيولوجي للبحوث المتكاملة لالمركز األلماني 

Halle-Jena-Leipzig 
 جامعية غينت

 البيولوجيالمرفق العالمي لمعلومات التنوع 
 التحالف العالمي للغابات
 تحالف الصناعة العالمي

 المبادرة العالمية للتنوع البيولوجي للمحيطات
 للشباب المعنية بالتنوع البيولوجيالشبكة العالمية 

 االتحاد العالمي للشباب عبر اإلنترنت
 الدولية Greenpeaceمنظمة 

 جامعة غريفيث
برصدات  للفريق المعني شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة

 األرض
 جامعة هيريوت وات

المناطق واألراضي المحفوظة للشعوب والمجتمعات ائتالف 
 (ICCAاألصلية )ائتالف 

 – (ICLEI)المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية 
 الحكومات المحلية من أجل االستدامة

 جامعة لندن االمبريالية
 شبكة معلومات الشعوب األصلية
 معهد البحوث في علوم الصحة
 معهد البحوث من أجل التنمية

 معهد التنمية المستدامة والعالقات الدولية
 معهد شبكة التنوع البيولوجي

 معهد االستراتيجيات البيئية العالمية
 معهد البلدان األمريكية للتعاون في ميدان الزراعة

 غرفة التجارة الدولية
 التجمع الدولي لدعم عمال الصيد

 الدولية المرجانية مبادرة الشعاب
 المجلس الدولي للقانون البيئي

 المجلس الدولي للتعدين والمعادن
 االتحاد الدولي لمصنعي ورابطات المستحضرات الصيدالنية

 الرابطة الدولية لألسمدة
 الصندوق الدولي لحماية الحيوانات

 التحالف الدولي لتجارة الحبوب
 وجيية المعني بالتنوع البيولالمنتدى الدولي للشعوب األصل
 المعهد الدولي للبيئة والتنمية

 الشراكة الدولية لمبادرة ساتوياما
 لسيادة األغذيةلجنة التخطيط الدولية 

 المنظمة الدولية لألخشاب االستوائية
 االتحاد الدولي للعلوم البيولوجية

 شبكة الجامعات الدولية المعنية بالتنوع الثقافي والبيولوجي
 اإلنويت القطبي مجلس

 (IPIECA)رابطة صناعة النفط الدولية لحفظ البيئة 
 Island Conservationمنظمة 

 والموارد الطبيعية االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
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 منظمة حفظ الجزر
 J. Craig Venterمعهد 

 للسكان األصليين Jabalbina Yalanjiمؤسسة 
 بيولوجيللتنوع الالشبكة المدنية اليابانية لعقد األمم المتحدة 

ارد والمو  اللجنة اليابانية لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
 الطبيعية

 محامو البيئة اليابانيون من أجل المستقبل
 المركز الياباني لبحوث الحياة البرية

)مجمع ألماني للكائنات  Leibniz-Institute DSMZمعهد 
 الدقيقة والمزارع الخلوية(

 McGillجامعة 
 McMasterجامعة 

 حديقة ميسوري النباتية
 جامعة ناغويا

 الجمعية الجغرافية الوطنية
 المعهد الوطني للدراسات البيئية

 مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية
 جامعية والية نورث كارولينا

 جمعية الرياح الجديدة
 Nia Teroمؤسسة 
 للتنمية Nirmaneeمؤسسة 

 مجلس بلدان الشمال األوروبي
 شمال أوروبامجلس وزراء دول 

 OceanCareمؤسسة 
 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 Parabukasالمكتب االستشاري الدولي 
 PBLوكالة التقييم البيئي الهولندية التابعة للمعهد 

 شبكة عمل مبيدات اآلفات في المملكة المتحدة

 Planet Trackerمجمع الفكر 
 POLLINISمنظمة 

 للبحوث التنظيمالمبادر العامة 
 النرويجية Rainforestمؤسسة 

 اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة
 شبكة رامسار اليابانية

 Rareمنظمة 
شبكة نساء الشعوب األصلية للتنوع البيولوجي ألمريكا 

 الالتينية والبحر الكاريبي
 للتنمية المستدامة Regions4شبكة 

 معهد بحوث اإلنسانية والطبيعة
ي المناطق البحرية المحمية في البحر األبيض شبكة مدير 
 المتوسط

 الجمعية الملكية لحماية الطيور
 Saami Councilمنظمة 
 للسالم Sasakawaمؤسسة 
 Save our Seedsمنظمة 

 أمانة برنامج البيئة اإلقليمي للمحيط الهادئ
 Smithsonianمؤسسة 

 جمعية االستعادة اإليكولوجية
 (SPNHC)التاريخ الطبيعي  جمعية الحفاظ على مجموعات

 يبالن –جمعية حفظ التنوع البيولوجي لألراضي الرطبة 
 البرنامج التعاوني المعني بالبيئة في جنوب آسيا

 مركز الجنوب
المبادرات اإلقليمية لجنوب شرق آسيا من أجل تمكين 

 المجتمع
 مركز استكهولم لدراسات التكّيف

 Tebtebbaمؤسسة 
 منظمة حفظ الطبيعة
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 ة حفظ الطبيعة في اليابانجمعي
 الخيرية Pewصناديق 

 اتحاد التجارة األحيائية األخالقية
 مجموعة البنك الدولي

 شبكة العالم الثالث
 الدولية TRAFFICمنظمة 
 Tulalip Tribesاتحاد 

 معهد أوغندا لبحوث الفيروسات
 الجامعة االتحادية الوطنية في فيالاير

 جامعة كاليفورنيا
 جامعة كامبردج
 جامعة أدنبرة

 جامعة جيلف
 في غرب الغاتالساخنة  المناطقمنتدى حفظ 

 Western Michiganجامعة 
 اليابان –المنظمة الدولية لألراضي الرطبة 

 جمعية حفظ الحياة البرية
 Women Engage for a Common Futureمنظمة 

 المركز العالمي للحراجة الزراعية
 الجمعية العالمية لحماية الحيوان

 لس األعمال العالمي للتنمية المستدامةمج
 الصندوق الدولي للحياة البرية
 شباب التكنولوجيا األحيائية

جمعية علم الحيوان في لندن

 

 االجتماع افتتاح -1 البند

 اصباح 1) المنسق العالمي بالتوقيت 12:11 الساعة في جتماعاال، )المكسيك( دياز بينيتيز إيزيكيو السيد، الرئيس افتتح -1
 في قدستع التي التسع االفتراضية العامة الجلسات أولى في بالمشاركين رحبو  2121 /أيارمايو 3 االثنين يوم مونتلاير( بتوقيت
 اأيض عقديس يذال للتنفيذ الفرعية للهيئة الثالث االجتماع مع بالتعاقب، /حزيرانويونيو /أيارمايو شهري خالل مجموعات ثالث

، آمنينو  جيدة بصحة منهم والمقربون المشاركون يكون أن في أمله عن وأعرب. مجموعات ثالث في إلكترونيا العامة جلساته
 .(19-فيروس كورونا )كوفيد جائحة خالل فقدوا الذين أولئك لذكرى صمتدقيقة  إلى ودعا. همئأحبا فقدوا لمن تعازيه وعن

نوع زيدان )مصر( والسيدة إليزابيث ماروما مريما، األمينة التنفيذية التفاقية الت أدلى ببيانين افتتاحيين السيد حمد اهللو  -1
 البيولوجي.

 وعن ةجائحال أثناء معهم تضامنه عن وأعرب بالمشاركين ، متحدثا باسم رئيسة مؤتمر األطراف،زيدان السيد رحبو  -1
 إن وقال، الجتماعل التحضير في قيادتهم على المكتب وأعضاء الفرعية الهيئة رئيس وشكر. بخير وأحبائهم يكونوا أن في أمله

 لالجتماع تعداداتاالسعلى النهوض ب الحالي االجتماع وسيعمل. بتوجيهاتهم وبروتوكوليها االتفاقية عمل سيواصلون المشاركين
 لتقدما وسيسمح، وبروتوكوليها لالتفاقية الرئيسية العمل مجاالت األعمال جدول بنود طت. وغاألطراف لمؤتمر عشر الخامس
 العامل الفريق إلى المشورة تقديم خالل من 2121 عام بعد لما البيولوجي للتنوع وتحويلي طموح عالمي إطار بوضع فيها المحرز
 في المناقشات تؤدي. وسالثالث اجتماعهفي  2121 عام بعد مال البيولوجي للتنوع العالمي اإلطارب المعني العضوية المفتوح

 طاراإل يعتمد أن المقرر من كان الذي، األطراف مؤتمر عمل المطاف نهاية وفي العامل الفريق عمل تقدم إلى الحالي االجتماع
 .الصين، كونمينغ في عشر الخامس اجتماعه في 2121 عام بعد لما البيولوجي للتنوع العالمي

 الرئيس وشكرت، يةافتتاح مالحظات، البيولوجي التنوع التفاقية التنفيذية األمينة، مريما ماروما إليزابيث السيدة ألقت كما -8
 كندا حكومة كوكذل، الصعبة األوقات في الفرعية للهيئة الرسمية للدورة التحضير في قيادتهم على اآلخرين المكتب وأعضاء
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 من أكثر سجيلت إلى وأشارت. المتطوعين من متخصص فريق وتوفير االفتراضية الرسمية للدورة اإلضافية التكاليف لتغطية
 تسبق لتيا الشبكية ةالحلقات الدراسي حضور فرصة للمشاركين تتاح أن في أملها عن أعربتف، بلد 112 يمثلون شخص 1 111

 ةالتنفيذي ةاألمين تاستعرضو  .الحالية الرسمية للدورة ااستعداد العام من سابق وقت في عقدت التي لدورة غير الرسميةوا االجتماع
 على جدول أعمال االجتماع. المدرجةبإيجاز البنود 

لمنتدى الخامس للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي والمؤتمر الدولي الثامن بشأن اقدم الرئيس أيضا تحديثا و  -9
قد هي أن الع قلتنُ كانت الرسالة الرئيسية التي و كجلسات مشتركة في الشهر السابق.  افتراضياعلوم االستدامة، الذي ُعقد بشأن 

. الطبيعة العيش في وئام مع مسارالقادم سيكون حاسما لثني منحنى فقدان التنوع البيولوجي، ووضع التنوع البيولوجي على 
افي في صب سإيجابيا للطبيعة، يهدف إلى تحقيق مك 2121لما بعد عام اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  وسيتعين أن يكون

، ويعكس التحديات المنهجية. ولكي يتم تنفيذ تعميم التنوع 2131طبيعة للناس بحلول عام حالة التنوع البيولوجي ومساهمة ال
ُنهج النظم  هاتالبيولوجي على نحو فعال، هناك حاجة إلى إيالء االهتمام المركزي للحلول القائمة على الطبيعة التي تم وضع

ة لفقدان التنوع البيولوجي، مثلما كانت اإلجراءات التي اإليكولوجية. واألهداف الطموحة ينبغي أن تعالج المحركات المنهجي
ات ب صافي" من خالل الممارسس"مك تحقيق تجاوزت الحد من فقدان التنوع البيولوجي من أجل دعم االستعادة والسير قدما نحو

 التجديدية.

 التنظيمية المسائل -2 البند

 في ساهمت قد 2121 /شباطفبراير في عقدت التي الفرعية للهيئة الرسمية غير االفتراضية الدورة أن إلى الرئيس أشار -11
/تشرين أكتوبر 21 إلى 11 من عقده والمقرر، االتفاقية في األطراف لمؤتمر عشر الخامس االجتماع نحو الزخم على الحفاظ
، 2121 عام عدب لما البيولوجي للتنوع العالمي باإلطار المعني العضوية المفتوح العامل للفريق الثالث واالجتماع، 2121 األول
 حاليال االجتماع تنظيم تم أضاف أنهو . والتقدم في األعمال التحضيرية بشأنهما 2121أغسطس/آب  1 إلى 2 من عقده المقرر

 بموجب مماثلة اجتماعات لتنظيم سابقة يشكل وال. 19-جائحة كوفيدل االستثنائية الظروفو  هذين االجتماعين من كل ضوء في
 على المدرجة مانيةالث الموضوعات من ستة في بالفعل الفرعية الهيئة نظرت، لدورة غير الرسميةا ي. وفالمستقبل في االتفاقية
 تم، الوقت كذل وفي. الفرعية للهيئة رسمي اجتماعأي  في اتالدور  قبل ما لوثائق األولى للقراءة مماثلة بطريقة، األعمال جدول
 مفاوضات أي تجر لم ولكن، الدورة قبل ما وثائق في الواردة التوصيات مشاريع على مداخالتهم تركيز على المشاركين تشجيع

 .اجتماعات غرفة ورقات أو رسمية موضوعية نتائج أي تصدر ولم

 لمشاركينا الرئيس حث، الحالي االجتماع في ببيانات واإلدالء الكلمة أخذ في بالحق األطراف جميع احتفظت حين وفي -11
ضافة لدورة غير الرسميةا أثناء بالفعل أثيرت التي النقاط تكرار عدم على  9و 8 لبندينل استثناءب، بياناتهم في فقط جديدة نقاط وا 
 االعتبار في ةلدورة غير الرسميا في بها ُأدلي التي البيانات وستؤخذ. لدورة غير الرسميةا امفيه نظرت لم اللتين األعمال جدول من
 هائيةن وثائق أي في النظر يتم ن. ولالحالي االجتماع أجل من ُتعد رسمية غير ورقات أو اجتماعات غرفة ورقات أي إعداد عند
لالجتماع  ةحقالال ةحضوريالجلسات ال إلى تأجيلها سيتمو ؛ )الجزء األول( لالجتماع الحاليةاالفتراضية  الجلسات في اعتمادها أو

 للتنوع العالمي طارباإل المعني العضوية المفتوح العامل للفريق حضوري اجتماع مع بالتعاقب تنظيمه يجري)الجزء الثاني( الذي س
 لعلميةا للمشورة الفرعية لهيئةا يقرر مكتب يكن لم ما، األطراف لمؤتمر عشر الخامس االجتماع أو 2121 عام بعد لما البيولوجي
 بشأن العامل فريقلل المشاركين الرئيسين إلى تقريرا الرئيس يقدم. وسذلك خالفومكتب مؤتمر األطراف  والتكنولوجية والتقنية
 .2121 عام بعد ما لعملية الالزمة البنود
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 األعمال جدول إقرار -ألف

 جدول الفرعية الهيئة أقرت، 2121 أيار/مايو 3 في المنعقدة، للجزء األول من االجتماع العامة األولى الجلسة في -12
 (:CBD/SBSTTA/24/1) المكتب مع بالتشاور مينة التنفيذيةاأل هتأعد الذي المؤقت األعمال جدول أساس على التالي األعمال

 .االجتماع افتتاح -2

 .ملالع وتنظيم األعمال، جدول وإقرار ،المكتب أعضاء انتخاب التنظيمية: الشؤون -0

 .2121 عام بعد لما البيولوجي للتنوع العالمي اإلطار -3

 .التركيبية البيولوجيا -4

دارة المخاطر تقييم -5  .المحورة الحية بالكائنات المتعلقة المخاطر وا 

 .بيولوجيا أو إيكولوجيا المهمة البحرية المناطق والساحلي: البحري البيولوجي التنوع -6

 .والزراعة البيولوجي التنوع -7

 .إليكولوجيةا النظم وخدمات البيولوجي التنوع مجال في والسياسات للعلوم الدولي الحكومي المنبر عمل برنامج -8

 .والصحة البيولوجي التنوع -9

 .الغازية الغريبة األنواع -22

 .أخرى شؤون -22

 .التقرير اعتماد -20

 .االجتماع اختتام -23
 ومذكرة (CBD/SBSTTA/24/1/Add.1) المشروح المؤقت األعمال جدول إلى االجتماع انتباه الرئيس استرعىو  -13

 طىعستُ  األولوية فإن، األعمال جدول بنود جميع تناول سيجريوفي حين . (CBD/SBSTTA/24/1/Add.2) لالجتماع السيناريو
 تنوعلل العالمي باإلطار المعني العضوية المفتوح العامل الفريق لتمكين 2121 عام بعد ما بعملية المباشرة الصلة ذات للعناصر
 لثالثا االجتماع في البيولوجي للتنوععالي الجودة  عالمي إطار وضع من، المشاركين ورئيسيه، 2121 عام بعد لما البيولوجي

 .العامل للفريق

عقيدات التي بالت اواعتراف الجاري بسبب الجائحةوضع المع األخذ في االعتبار الظروف االستثنائية السائدة بسبب و  -11
النتهاء ا ه سيتم( إلى أنCBD/SBSTTA/24/1/Add.2في مذكرة السيناريو ) ُأشيرينطوي عليها عقد االجتماع في بيئة افتراضية، 

لمعني للفريق العامل ا حضورينظم بالتعاقب مع اجتماع يُ  حضوريمن توصيات الهيئة الفرعية إلى موعد الحق في اجتماع 
قرر المكتب خالف يأو االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف، ما لم  2121باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

)اعتماد  12أخرى( و شؤون) 11ت البنود الثالثة األخيرة من جدول األعمال، وهي البنود بسبب تعليق الجلسة، أرجئو  ذلك.
 عقد في وقت الحق.تُ )اختتام االجتماع( إلى جلسة مستأنفة لالجتماع  13التقرير( و

 المكتب أعضاء انتخاب -باء

 من والعشرين لرابعا جتماعلال المكتب تألف، الفرعية للهيئة والعشرين الثالث االجتماع في أجريت التي لالنتخابات وفقا -11
 أسماؤهم: التالية األعضاء

 )المكسيك( دياز بينيتيز إيزيكيو السيد الرئيس:
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 )أستراليا( ستيفنز تيا السيدة محل لتحل مورو ماك أليسون السيدة الرئيس: نواب

 والهرسك( )البوسنةسنكا برودانوفتش  السيدة

 )فنلندا( مارينا فون ويسنبرغ السيدة

 الشعبية( الديمقراطية الو )جمهورية فيماكونغ كونغشاي السيدة

 )المغرب( السباعي العربي السيد

 )باالو( سيسور غويندالين السيدة

 لوسيا( )سانت توسان آدامز السيد

 )سيشيل( موزونجيل ماي ماري السيدة

 )أوكرانيا( دوماليشنيتس فولوديمير السيد

 ناغويا: لبروتوكول المناوبون الرئيس نواب

 لوسيا سانت عن وبربودا( )أنتيغوا براون جيفري هيلينا السيدة

 وأوكرانيا والهرسك البوسنة عن )بيالروس( ليبينسكايا تاتسيانا السيدة

 سيشل عن )مصر( فودة مصطفى السيد

 أستراليا عن )النرويج( هانسن-جوته فويت السيد

 من اليتهمو  المنتهية األعضاء محل ليحلوا للمكتب جدد أعضاء ترشحأن  إلى بحاجة بأنها الفرعية الهيئة تذكير تمو  -11
 تعيين أيضا وريالضر  من يكون قد، التعيينات تلك نتيجةوفقا لو . وأوكرانيا الشعبية الديمقراطية الو وجمهورية والمغرب فنلندا

جلسات االفتراضية لل ختامية جلسة تعقد نه لأن ما. وباالتفاقية بروتوكولي في طرافمن األ أيضا يكونوا المكتب في بدالء أعضاء
 الهيئة تماعاج اختتام بعد إال مناصبهم يتولوا مل الجدد المكتب أعضاء أن وبما، )الجزء األول( الفرعية لهيئةاالحالية الجتماع 

 .أثناء الجزء الُمستأنف من االجتماع الجدد المكتب أعضاء الفرعية الهيئةتنتخب  أن على اتُفق، الفرعية

 .لالجتماع مقررة والهرسك( )البوسنةسنكا برودانوفتش  السيدة ناء على توصية من المكتب، انتخبتبو  -11

 الفرعية ةالهيئ رئيسة وهنأت. االجتماع في المشاركين جميع باسم ببيان ةالمقرر  تأدل، الرئيس من دعوة على بناءو  -18
 المداوالت أن في هاثقت عن وأعربت. لالجتماع التحضيرية لألعمال العالية الجودة على وفريقها مينة التنفيذيةواأل المكتب وأعضاء
 .بالنيابة عن جميع المشاركين للتحدث لها الفرصة إتاحة على الرئيسة وشكرت مثمرة ستكون

 العمل تنظيم -جيم

 تنظيم على الفرعية الهيئة وافقت، 2121 أيار/مايو 3 في المنعقدة، للجزء األول من االجتماع العامة األولى الجلسة في -19
 (CBD/SBSTTA/24/1/Add.1) المشروح المؤقت األعمال جدول في المبين النحو علىللجزء األول من االجتماع  العمل

 العامة الجلسات جميع سيرأس إنه الرئيس ال. وق(CBD/SBSTTA/24/1/Add.2) االجتماع الجزء األول من سيناريو مذكرةو 
 براون فريجي هيلينا السيدة ستترأسه والذي، والصحة البيولوجي التنوع بشأن، األعمال جدول من 9 بندبالالمتعلقة باستثناء الجلسة 

 . وبربودا( )أنتيغوا
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ي ف أفرقة االتصال تجتمع. وساالجتماع الجزء األول من خالل أفرقة االتصال طريقة عمل ذلك بعد الرئيس وأوضح -21
. بالتوازي ةالمختلف أفرقة االتصال تجتمع أال بشرط يوم كل متعددة جلسات جدولة ويمكن ساعات ثالث إلىمدتها  تصل جلسات
 شاركةم على المعتادة الممارسة تنطبق. وسوالمراقبين األخرى والحكومات األطراف جميع لممثلي مفتوحة الجلسات وستكون
 موضوعية اتمقترح أي وستحتاج طرافاأل تحدثت أن بعد الكلمة إعطاؤهم يمكن، المشاركين الرؤساء تقدير على بناء المراقبين:
دردشة ال خاصيةوشجع المشاركون على استخدام  .االتصال حتى يتناولها فريق األقل على واحد طرف من دعم إلى يقدمونها
 صالاالت أفرقة إلى الوصول يتيسر ولن الكلمة.أخذ لإلشارة إلى هذا الدعم بدال من طلب  Interactio المؤتمرات اإللكترونية لنظام
 المعتمدة والمنظمات األطراف من ُطلب، النظام هذا سالمة على الحفاظ أجل ومن، للمؤتمرات Interactio نظام خالل من إال

 أي في تحدثينالم تبادل ويمكن المناقشة متابعة المتبقين الوفود ألعضاء مكن. وياثنين أو واحد متحدث على تقتصر أن األخرى
 مشاركتها وأ المداوالت تسجيل يمكن ال، المعتادة لممارسةووفقا ل. كمشاهدين االنضمام اآلخرين المشاركين لجميع مكن. ويوقت
 .االجتماعي التواصل وسائل عبر

 2222اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  - 3البند 

في  ، المنعقدةللجزء األول من االجتماع العامة األولىمن جدول األعمال في الجلسة  3نظرت الهيئة الفرعية في البند  -21
الطبعة  . ولدى النظر في هذا البند، كان معروضا أمام الهيئة الفرعية مذكرات من األمينة التنفيذية بشأن: )أ(2121مايو/أيار  3

؛ (CBD/SBSTTA/24/2)لمقرري السياسات الخاص بها  والموجز التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالخامسة من نشرة 
طار لإل األهداف المحدثة، والمؤشرات وخطوط األساس ذات الصلةو الغايات  استعراضالمعلومات العلمية والتقنية لدعم  )ب(

؛ )ج( والمؤشرات المقترحة ونهج الرصد المقترح لإلطار (CBD/SBSTTA/24/3) 2121العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
المعلومات العلمية والتقنية لدعم استعراض و  ؛ )د((CBD/SBSTTA/24/3/Add.1) 2121العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

، وتحديثها الحقا بعد 2121م الغايات واألهداف المقترحة في تحديث المسودة األولية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عا
. وكانت الوثائق الرسمية الصادرة قبل الدورة مدعومة (CBD/SBSTTA/24/3/Add.2/Rev.1)عملية استعراض تقني للنظراء 
 2121وتجميع لألدلة العلمية إلرشاد إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  (أ) بعدد من وثائق المعلومات:

(CBD/SBSTTA/24/INF/9)( ب؛)  وشروحات للمصطلحات والمفاهيم المستخدمة في صياغة تحديث الغايات واألهداف
( والروابط بين اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ج؛ )(CBD/SBSTTA/24/INF/11) 2121المؤقتة لما بعد عام 

( ومؤشرات لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي د؛ )(CBD/SBSTTA/24/INF/12) 2131وخطة التنمية المستدامة لعام  2121
عداد استراتيجية عالمية لحفظ النبات لما بعد عام ه؛ )(CBD/SBSTTA/24/INF/16) 2121لما بعد عام  كمكون  2121( وا 

( ومعلومات علمية وتقنية مفصلة لدعم استعراض و؛ )(CBD/SBSTTA/24/INF/20)من اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 
 2121الغايات واألهداف في تحديث المسودة األولية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

(CBD/SBSTTA/24/INF/21)(وتقرير حلقة العمل التشاورية الثانية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي عن اإلطار ز؛ و )
 .(CBD/SBSTTA/24/INF/27)ي( )برن الثان 2121العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 18و 11 في المنعقدة، أن الموضوع قد نظر فيه خالل الجلسة غير الرسمية ولدى تقديم هذا البند، أشار الرئيس إلى -22
 مكتوبا بياناببيانات. وتلقت األمانة أيضا  امراقب 18، ويةإقليم ةومجموع طرفا 18، والتي أدلى فيها ممثلو 2121 فبراير/شباط

 1.ا آخرامراقب 21واحدا من أحد األطراف و
وأدلى ببيانات إقليمية ممثال األرجنتين )بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي( وجنوب أفريقيا )بالنيابة  -23

 عن المجموعة األفريقية(.

                                                      
 .documents-prep-24-sbi3/sbstta-https://www.cbd.int/conferences/sbstta24/03يتاح تقرير عن الجلسة غير الرسمية في  1
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اريكا، وكوبا، والبرازيل، وكندا، وكولومبيا، وكوستوأدلى ببيانات إضافية ممثلو األرجنتين، وأرمينيا، وبنغالديش، وبلجيكا،  -21
ندونيسيا، وجمهورية إيران اإلسالمية، واليابان،  كوادور، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وا  وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وا 

سبانيا، والسويد، وس واألردن، وماليزيا، وملديف، والمكسيك، والمغرب، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وجمهورية ويسرا، كوريا، وا 
 وأوغندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

مايو/أيار  1ي ف ، المنعقدةللجزء األول من االجتماع العامة الثانيةالجلسة واستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في البند خالل  -21
2121. 

ثيوبيا، والهند والسنغال.وأدلى ببيانات ممثلو كمبوديا، والكاميرو  -21  ن، والصين، والدانمرك، وا 

 بكةش وأدلى ببيانات أيضا ممثلو اللجنة االستشارية للحكومات دون الوطنية من أجل التنوع البيولوجي )بتنسيق من -21
Regions4 و أهداف ة نحوحكومة كيبيك( )أيضا بالنيابة عن اللجنة األوروبية لألقاليم، ومجموعة الحكومات دون الوطنية الرائد

الحكومات المحلية من أجل االستدامة، وبالنيابة عن شركاء عملية أندبرة(، وتحالف اتفاقية  – ICLEIأيشي للتنوع البيولوجي، و
، (GYBN)التنوع البيولوجي، وتحالف النساء من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي، والشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي 

، وجمعية حفظ األحياء البرية )بالنيابة أيضا عن مؤسسة (IIFB)تدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي والمن
Born Free ومركز التنوع البيولوجي، ومؤسسة دافيد شيبرد لألحياء البرية، والمدافعون عن األحياء البرية، ووكالة التحقيقات ،

 PRO Wildlife، و، ومجلس الدفاع عن الموارد الطبيعيةلحماية الحيواناتالصندوق الدولي البيئية، ومؤسسة فرانز ويبير، و 
 واالتحاد العالمي لحماية الحيوان.

وباإلضافة إلى البيانات من المراقبين المقدمة شفويا، لم يتمكن من تسليم البيانات من المنظمات المراقبة نتيجة لضيق  -28
ب لالجتماع: التحالف الدولي من أجل التنوع البيولوجي والمركز الدولي للزراعة المدارية، الوقت ولكنها متاحة على صفحة الوي

، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر (CORDIO)ومركز البحث والتطوير الساحلي للمحيطات في المحيط الهندي 
الكاريبي، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(، وبادرة أرض المستقبل، والمركز األلماني للبحوث المتكاملة للتنوع 

بكة رصد التنوع ، وجامعة غريفيث، وش(GFC)، والتحالف العالمي بشأن الغابات Halle-Jena-Leipzig (iDiv)البيولوجي 
، والرابطة الدولية (ICRI)، ومبادرة الشعاب المرجانية الدولية (GEO-BON)البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرض 

، (IPC)، ولجنة التخطيط الدولية لسيادة األغذية (IPIECA)، ورابطة صناعة النفط الدولية لحفظ البيئة (IFA)لصناعة األسمدة 
، ومنظمة حفظ الجزر، وشبكة المناطق المحمية في منطقة البحر (IUCN)ي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية واالتحاد الدول

، وجمعية الرياح الجديدة، ومفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، ومبادرة البحوث العامة (MedPAN)األبيض المتوسط 
، وأمانة االتفاقية اإلطارية لحماية جبال نواع المهاجرة من الحيوانات الفطريةالمحافظة على األ، وأمانة اتفاقية (PRRI)والتنظيم 

الكاربات وكفالة تنميتها المستدامة، وأمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من جفاف شديد و/أو 
ونيب(، الثقافة )اليونسكو(، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )اليالتصحر، وخاصة في أفريقيا، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم و 

، ومجلس األعمال (WCS)وجامعة األمم المتحدة، ومنتدى حفظ المناطق الساخنة في غرب الغات، وجمعية حفظ األحياء البرية 
 ، ومركز التراث العالمي.(WBCSD)العالمي للتنمية المستدامة 

 التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالطبعة الخامسة من نشرة  -ألف 

عقب تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد نصا منقحا بشأن عناصر بند جدول األعمال المتعلقة بالطبعة الخامسة من  -29
لتعليقات ، وايدتهاأمع مراعاة اآلراء التي أعربت عنها األطراف شفويا، أو التي نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، مع مراعاة 

 .االجتماعفي هذا خالل الجلسة غير الرسمية المنعقدة في فبراير/شباط و  الواردة كتابة
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، في 2121مايو/أيار  21في  ، المنعقدةللجزء األول من االجتماع الجلسة العامة الخامسةنظرت الهيئة الفرعية في و  -31
وافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصية بصيغته المعدلة شفويا اآلراء،  عقب تبادلو  مشروع التوصية المقدم من الرئيس.

 .CBD/SBSTTA/24/L.2لتوصية امشروع بوصفه في مرحلة الحقة العتماده رسميا 

 2222لما بعد عام  الجوانب التقنية والعلمية لغايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي -باء 
طار الرصد المقترح  وا 

 شارك في رئاستهفريق اتصال  ،2121مايو/أيار  1ترأس الرئيس، في الجلسة العامة المنعقدة في عقب تبادل اآلراء،  -31
ي فريق في العمل على إجراء استعراض علمال ت والية. وتمثلآن تيلر )االتحاد األوروبي( وخورخي موريللو )كولومبيا( كل من

على أساس الوثيقة  2121اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام وتقني لغايات وأهداف 
CBD/SBSTTA/24/3/Add.2/Rev.1تين، والمسائل والتوصيات المتعلقة بإطار الرصد على أساس الوثيق 

CBD/SBSTTA/24/3 وAdd.1.التي ستعد بشأنها ورقة غير رسمية ، 

 الرئيسان المشاركان، قدم 2121مايو/أيار  21في  ، المنعقدةتماعللجزء األول من االج الخامسةالعامة وفي الجلسة  -32
 لفريق االتصال تقريرا إلى الهيئة الفرعية عن عمل الفريق. 

مسودة  يتعلق باالستعراض العلمي والتقني للغايات واألهداف في ، فيماإلى أنه لفريق االتصال وأشار الرئيسان المشاركان -33
ن يالرئيس إلى أن، والعناصر العامة لتنظيم إطار الرصد 2121للتنوع البيولوجي لما بعد عام المحدثة لإلطار العالمي  الصفر

ان المشاركان نصا أعد الرئيسو دراسة استقصائية على اإلنترنت بشأن المؤشرات الرئيسية. فتحا جلسة لالمشاركان لفريق االتصال 
ي عنها ف المعرب"(، مع مراعاة نتائج المناقشات التي جرت في فريق االتصال واآلراء 3)"نص الرئيسين المشاركين بشأن البند 

 ؛راسة االستقصائيةالد، فضال عن نتائج الجلسة العامة وخالل الجلسة غير الرسمية التي عقدتها الهيئة الفرعية في فبراير/شباط
تم تجميع التعليقات و  مرفق يبين نتائج الدراسة االستقصائية بيانيا لكل مؤشر رئيسي.مصحوبا بنص الرئيسين المشاركين وكان 

كان المفهوم هو أن و  .CBD/SBSTTA/24/INF/29الكاملة التي أبدتها األطراف في الدراسة االستقصائية في وثيقة المعلومات 
ي المعنإلى الرئيسين المشاركين للفريق العامل  3المشاركين لفريق االتصال بشأن البند  ئيسينالر رئيس الهيئة الفرعية سيحيل نص 

لتنوع لطار العالمي لإل ىاألول المسودة، ليؤخذ في االعتبار عند إعداد 2121باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 .وجميع البيانات األصلية CBD/SBSTTA/24/3/Add.2/Rev.1، إلى جانب الوثيقة 2121لما بعد عام  البيولوجي

نب اآلراء نتائج الدراسة االستقصائية، إلى جاب بالمثل، سيستعين الرئيسان المشاركان للفريق العامل، بدعم من األمانة،و  -31
 عنها، لتنقيح إطار الرصد. المعرباألكثر عمومية 

ت ُأدرج، 2121إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اوفيما يتعلق بالمسائل والتوصيات المتعلقة بإطار رصد  -31
 . مقدم لتنظر فيه األطراف التي جرت في فريق االتصال في مشروع توصية نتائج المناقشات

تقرير الرئيس المشارك لفريق االتصال، أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين وبلجيكا والبرازيل وكندا وكولومبيا  وبناء على -31
 وفرنسا وماليزيا والمكسيك والمغرب والنرويج والسويد وسويسرا وأوغندا والمملكة المتحدة.والدانمرك 

قتضاء سب االح بمواصلة تحديث إطار الرصد ،األمينة التنفيذية الرئيسين المشاركين سيقومان، بدعم من وأشير إلى أن -31
 طراف.االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األفي وقت الحق نظر فيه في يُ كي ، لاالجتماع الثالث للفريق العاملمع نتائج  لمواءمته

في  المنعقدة ،للجزء األول من االجتماع واستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في مشروع التوصية في الجلسة العامة السادسة -38
وافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصية المنقح بصيغته المعدلة شفويا العتماده اآلراء،  عقب تبادلو  .2121مايو/أيار  21

 . CBD/SBSTTA/24/L. 3توصية المشروع بوصفه في وقت الحق رسميا 
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 البيولوجيا التركيبية - 4البند 

في  ، المنعقدةللجزء األول من االجتماع من جدول األعمال في الجلسة العامة الثالثة 1نظرت الهيئة الفرعية في البند  -39
البيولوجيا بشأن . ولدى النظر في البند، كان معروضا على الهيئة الفرعية مذكرة من األمينة التنفيذية 2121مايو/أيار  23

ة قائم )أ(: أيضا، كوثائق معلومات معروضا عليهاكان و ، تتضمن توصية مقترحة. (CBD/SBSTTA/24/4/Rev.1)التركيبية 
التقنية بشأن البيولوجيا التركيبية  ةتحديث بشأن السلسل )ب(، (CBD/SBSTTA/24/INF./6)البيولوجيا التركيبية  بشأنلمراجع 

(CBD/SBSTTA/24/INF./19) ،)تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية  )ج
(CBD/SYNBIO/AHTEG/2019/1/3)، )البيولوجيا التركيبية قارير المقدمة بشأن تقرير توليفي للت )د

(CBD/SYNBIO/AHTEG/2019/1/INF./1) )لمناقشات المنتدى اإللكتروني بشأن البيولوجيا التركيبية تقرير توليفي  )ه
(CBD/SYNBIO/AHTEG/2019/1/INF./2). 

 19و 18 في المنعقدة، رسميةأن الموضوع قد نظر فيه خالل الجلسة غير ال ولدى تقديم هذا البند، أشار الرئيس إلى -11
 بياناتمراقبين ببيانات. وتلقت األمانة أيضا  8ن، وين إقليميتيطرفا، ومجموعت 31، والتي أدلى فيها ممثلو 2121 فبراير/شباط

 2من المراقبين. وبيانينواحد  ة من طرفمكتوب
كوادور واالتحاد األوروبي وفنلندوأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين والنمسا والبرازيل وشيلي وكولومبيا وكوبا  -11 ا وفرنسا وا 

يطاليا وماليزيا والمكسيك والمغرب وبيرو وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا وسويسرا وأوغندا. ندونيسيا وا   وألمانيا وا 
 لوجيالبيو  المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوعو وأدلى ببيانات أيضا ممثلو تحالف اتفاقية التنوع البيولوجي  -12
(IIFB ).)نيابة أيضا عن شبكة التنوع البيولوجي لنساء الشعوب األصلية( 

وباإلضافة إلى البيانات التي أدلى بها المراقبون المقدمة شفويا، وردت بيانات مكتوبة، وأتيحت على صفحة االجتماع  -13
ابة أيضا األلمانية للزراعة في المستقبل )نيعلى اإلنترنت من: المجموعة النسائية من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي، والمؤسسة 

حفظ بذورنا(، والشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي، ومعهد األخالقيات والسياسات لالبتكار في جامعة عن منظمة 
 .TWNماكماستر، ومنظمة 

ريقيا( والسيد ادزني تشيدادا )جنوب أفالسيدة نتاك شارك في رئاسته كل منأنشأ الرئيس فريق اتصال وعقب تبادل اآلراء،  -11
ع التوصية في مرفق مشرو الموصوفة  مسح اآلفاق. وتتمثل والية فريق االتصال في العمل على عملية فيرنر شينكل )ألمانيا(

نه على الرغم من اختالف أالرئيس  أوضحعند وضع والية فريق االتصال، . و (CBD/SBSTTA/24/4/Rev.1)الوارد في الوثيقة 
، أن هناك حاجة 11/19فإن األطراف، في المقرر جديدة وناشئة،  مسألة بشأن ما إذا كان ينبغي اعتبار البيولوجيا التركيبية راءاآل
للتطورات التكنولوجية الجديدة في مجال البيولوجيا التركيبية، وأن فريق االتصال ينبغي أن يركز عمله على  مسح اآلفاق إلى

 .مسألة مسح اآلفاق فقط
، قال الرئيس إنه قرر، بعد 2121مايو/أيار  21في  ، المنعقدةللجزء األول من االجتماع ي الجلسة العامة السادسةوف -11

ا تألف من األرجنتين وأستراليا والنمسا والبرازيل وكندا وكولومبييمن أصدقاء الرئيس،  إنشاء فريقالنظر في اآلراء المتنوعة، 
ثيوبيا واالتحاد األوروبي وفنلندا شأن العالقة بين ب إعداد نص مقترحالعمل على  في هواليابان والمكسيك والنرويج، لمساعدت وا 

ية، السيدة هيلينا مكتب الهيئة الفرع عضواتالبيولوجيا التركيبية والمعايير المتعلقة بالمسائل الجديدة والناشئة. وطلب إلى إحدى 
 الفريق. تيسر عملبراون )أنتيغوا وبربودا( أن  جيفري

                                                      
 .documents-prep-24-sbi3/sbstta-https://www.cbd.int/conferences/sbstta24/03يتاح تقرير عن الجلسة غير الرسمية في  2
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 ،استأنفت الهيئة الفرعية نظرها في هذا البند من جدول األعمال خالل الجلسة العامة الثامنة للجزء األول من االجتماعو  -11
 .2121يونيو/حزيران  8في  المنعقدة

فريق أصدقاء الرئيس، الذي كان يتألف في النهاية من األرجنتين وأستراليا والنمسا والبرازيل وكندا  أعمال وقدم ُميسِّر -11
كولومبيا واالتحاد األوروبي وفنلندا واليابان والنرويج وجنوب أفريقيا، تقريرا عن عمل هذا الفريق، وقدم أحد الرئيسين المشاركين و 

لفريق االتصال تقريرا عن عمل فريق االتصال. ونظرت الهيئة الفرعية بعد ذلك في مشروع توصية أعده الرئيس، عكس نتائج 
 المناقشات في الفريقين.

الل هذه الجلسة، أشار عدة ممثلين إلى قضايا التواصل التي شعروا أنها تحول دون مشاركتهم بشكل مناسب في وخ -18
من المشاركة أو التعبير عن آرائها، وهو أمر غير مقبول في اجتماع متعدد  أبدا المناقشات، ولوحظ أن بعض األطراف لم تتمكن

 األطراف مثل هذا. 

 تين والبرازيل وكندا وفنلندا وألمانيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وسويسرا وتوغو.وأدلى ببيانات ممثلو األرجن -19

واستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في هذا البند من جدول األعمال في الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع،  -11
على مشروع التوصية، بصيغته الُمعدلة شفويا،  اآلراء، وافقت الهيئة الفرعية عقب تبادل. و 2121يونيو/حزيران  9المنعقدة في 

 ي مرحلة الحقة.، العتمادها بشكل رسمي فCBD/SBSTTA/24/L.5شروع التوصية مك

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

في  ، المنعقدةللجزء األول من االجتماع من جدول األعمال في الجلسة العامة الرابعة 1نظرت الهيئة الفرعية في البند  -11
. ولدى النظر في هذا البند، كان معروضا على الهيئة الفرعية مذكرة من األمينة التنفيذية بشأن تقييم 2121مايو/أيار  21

دارة المخاطر  :أيضا، كوثائق معلومات معروضا عليهاكان و ، بما في ذلك توصية مقترحة. (CBD/SBSTTA/24/5) المخاطر وا 
 ؛(CBD/SBSTTA/24/INF/7) الحية المحورةمحركات الجينات المهندسة واألسماك  بشأنمراجع الببليوغرافية للقائمة  )أ(

 لسالمة األحيائيةلمن التقارير الوطنية الرابعة بشأن تنفيذ بروتوكول قرطاجنة المستمدة لمعلومات ذات الصلة تقرير توليفي ل )ب(
(CBD/SBSTTA/24/INF/13) لمقرر باتقييم المخاطر: تطبيق المرفق األول  دراسة عن )ج(؛CP-9/13  المحورة على األسماك

على  CP-9/13لمقرر بادراسة عن تقييم المخاطر: تطبيق المرفق األول  )د(؛ (CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/3)الحية 
تقرير  )ه(؛ (CBD/CP/RA/AHTEG/2 2020/1/4)الكائنات الحية المحورة التي تحتوي على محركات الجينات المهندسة 

عن  توليفي للتقاريرتقرير  )و( ؛(CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/5)فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتقييم المخاطر 
ندسة هالتجارب والتحديات واالحتياجات المتعلقة بتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة التي تحتوي على محركات الجينات الم

وح المفتاإللكتروني المنتدى  تقرير توليفي لتدخالت )ز(؛ (CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/INF/1)واألسماك المحورة الحية 
 . (CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/INF/2)العضوية 

 21و 19 في المنعقدة ةغير الرسمي ةجلسأن الموضوع قد نظر فيه خالل ال ولدى تقديم هذا البند، أشار الرئيس إلى -12
بيانات ووردت مراقبين،  1ن، وان إقليميتامجموعتو ، األطرافغير من  واثنانطرفا،  21مداخالت، حيث قدم 2121فبراير/شباط 

 3.آخرين مراقبين 2أطراف آخرين و 3مكتوبة إضافية من 
ندوأدلى ببيانات ممثلو النمسا وبيالروس والبرازيل وكوبا واالتحاد األوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا  -13 ونيسيا وماليزيا وا 

 والمكسيك والمغرب وبيرو وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا وسويسرا.
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شفويا، أتيح بيان مكتوب من البرتغال على صفحة االجتماع على  األطراف هاوباإلضافة إلى البيانات التي قدمت -11
 اإلنترنت.

وجي، المجموعة النسائية من أجل اتفاقية التنوع البيولو وأدلى ببيانات أيضا ممثلو تحالف اتفاقية التنوع البيولوجي،  -11
 مكافحة المالريا، والمعهد الوطني للصحة. ، واتحادالمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجيو 

على  لغذائيةالتخطيط الدولية للسيادة ا لجنــةوباإلضافة إلى البيانات التي قدمها المراقبون شفويا، أتيح بيان مكتوب من  -11
 صفحة االجتماع على اإلنترنت.

يا( والسيد السيدة نتاكادزني تشيدادا )جنوب أفريق شارك في رئاسته كل منأنشأ الرئيس فريق اتصال وعقب تبادل اآلراء،  -11
قييم أن تطوعية إضافية بش إرشاديةمواصلة النظر في المسائل المتصلة بعملية وضع مواد ب وُمكلف، فيرنر شينكل )ألمانيا(

 ورقة غير رسمية بشأنها. وسُتعدالتي تحتوي على محركات الجينات المهندسة،  الُمحورة لكائنات الحيةا مخاطر

، قدم أحد الرئيسين المشاركين 2121يونيو/حزيران  9وفي الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -18
 عن عمل الفريق. وناقش الفريق معظم فقرات ومرفق الورقة غير الرسمية بشأن تقييملفريق االتصال تقريرا إلى الهيئة الفرعية 

)ج( من االختصاصات فيما يتعلق بنطاق المواد اإلرشادية الطوعية 1المخاطر، ولكن تظل هناك قضايا لم ُتحل بعد تتعلق بالفقرة 
ة سة، أو من ينبغي أن يعد مسودة أولى للمواد اإلرشادياإلضافية بشأن الكائنات الحية التي تحتوي على محركات الجينات المهند

الطوعية اإلضافية. وتوصل الفريق إلى فهم مشترك إلعداد مواد إرشادية طوعية إضافية بشأن الكائنات الحية التي تحتوي على 
 حورة.أن األسماك الحية المُ محركات الجينات المهندسة وعدم القيام، في المرحلة الحالية، بإعداد مواد إرشادية طوعية إضافية بش

وعقب تبادل اآلراء، وافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصية، بصيغتها الُمعدلة شفويا، كمشروع التوصية  -19
CBD/SBSTTA/24/L.6.العتمادها بشكل رسمي في مرحلة الحقة ، 

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي - 6البند 

في  ، المنعقدةللجزء األول من االجتماع الثانية ةالعام الجلسةجدول األعمال في  من 1نظرت الهيئة الفرعية في البند  -11
. ولدى النظر في هذا البند، كان معروضا أمام الهيئة الفرعية مذكرة من األمينة التنفيذية بشأن التنوع البيولوجي 2121مايو/أيار  1

رير حلقة عمل الخبراء لتحديد قالمعلومات التالية: )أ( ت . وكان أمامها أيضا وثائق(CBD/SBSTTA/24/6)البحري والساحلي 
؛ (CBD/EBSA/WS/2020/1/2)خيارات لتعديل وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ووصف المناطق الجديدة 

لبيولوجي لما بعد عام تقرير حلقة العمل المواضيعية بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي لإلطار العالمي للتنوع او )ب( 
2121 (CBD/POST2020/WS/2019/10/2) ؛ )ج( وتجميع للتقديمات بشأن الخبرات في تنفيذ التخطيط المكاني البحري

(CBD/SBSTTA/24/INF/1) من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي للشعاب  11؛ )د( وتجميع للخبرات من أجل تحقيق الهدف
وتجميع للتقديمات بشأن الخبرات في تنفيذ  (ھ؛ )(CBD/SBSTTA/24/INF/2)ة االرتباط بها المرجانية والنظم اإليكولوجية وثيق

خطة العمل الطوعية المحددة بشأن التنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة ضمن النطاق القضائي التفاقية التنوع البيولوجي 
(CBD/SBSTTA/24/INF/3) )التفاقية التنوع البيولوجي  83ورقة تقنية لتحديث السلسلة التقنية رقم و ؛ )و
(CBD/SBSTTA/24/INF/4) ؛ )ز( ومشروع السلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي بشأن الضوضاء البشرية تحت الماء
(CBD/SBSTTA/24/INF/5) اع القائمة على المنطقة في قط؛ )ح( وتقرير اجتماع الخبراء بشأن تدابير الحفظ الفعالة األخرى

؛ )ط( وأطر الرصد والمعلومات المتوافرة لدعم رصد التقدم المحرز (CBD/SBSTTA/24/INF/10)مصايد األسماك البحرية 
فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي  2121نحو غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

(CBD/SBSTTA/24/INF/23) ؛ )ي( والتقرير عن التنوع البيولوجي في البحار اإلقليمية بموجب اإلطار العالمي للتنوع
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التفاقية التنوع البيولوجي: تقييم  81والسلسة التقنية رقم )ك( ؛ (CBD/SBSTTA/24/INF/24) 2121البيولوجي لما بعد عام 
 لوجي بشأن استدامة مصايد األسماك.من أهداف أيشي للتنوع البيو  1التقدم المحرز نحو الهدف 

 21و 21 في ة المنعقدةغير الرسمي ةجلسأن الموضوع قد نظر فيه خالل ال ولدى تقديم هذا البند، أشار الرئيس إلى -11
أطراف  1أيضا من مكتوبة  بياناتووردت ، امراقب 11و، إقليمية ةمجموعو طرفا  32مداخالت، حيث قدم 2121فبراير/شباط 

 4.آخرين ينمراقب 1آخرين و

الدانمرك، وفرنسا، و  وكولومبيا، وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، وبنغالديش، وبلجيكا، والبرازيل، والكاميرون، والصين، -12
ندونيسيا، وجهورية إي وجنوب أفريقيا،  والسنغال، والمغرب، وبيرو، والبرتغال، وجمهورية كوريا، ران اإلسالمية، وماليزيا، وملديف،وا 

سبانيا، والسويد والمملكة المتحدة.  وا 

وباإلضافة إلى البيانات المقدمة شفويا من األطراف، أتيحت أيضا على صفحة الويب لالجتماع بيانات مكتوبة من  -13
 إسرائيل، واليابان، والمكسيك وساموا.

نظمة مولم يتم استالم بيانات من المنظمات المراقبة نتيجة لضيق الوقت ولكنها متوافرة على صفحة الويب لالجتماع:  -11
Birdlife وتحالف النساء بشأن اتفاقية التنوع البيولوجي، وشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار في مكتب الشؤون الدولية ،

د وشبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصغذية والزراعة لألمم المتحدة، القانونية في األمم المتحدة، ومنظمة األ
، والجمعية الوطنية للجغرافيا، (IIFB)والمنتدى الدولي للشعوب األصلة المعني بالتنوع البيولوجي  ،(GEO-BON)األرض 

قيادة الحفظ في جامعة كيمبريدج، وجمعية حفظ األحياء ، وخريجو (UNU)وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وجامعة األمم المتحدة 
 البرية.

والسيد  يل()سيش موزونجيل ماي ماري السيدة شارك في رئاسته كل منأنشأ الرئيس فريق اتصال وعقب تبادل اآلراء،  -11
التركيز على المرفقات السادس والثامن والحادي عشر والثالث عشر من مشروع التوصيات متاياس ستيتز )ألمانيا(، وتم تكلفه ب

 .CBD/SBSTTA/24/6الواردة في الوثيقة 

وخالل الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، ألقت األطراف الضوء على أهمية القضايا البحرية وضرورة  -11
 .2121مي للتنوع البيولوجي لما بعد عام انعكاسها بالكامل في اإلطار العال ضمان

، قدم الرئيسان المشاركان 2121يونيو/حزيران  9وفي الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -11
أن تلك المناقشات انعكست في الوثيقة  الرئيس المشارك لفريق االتصال تقريرا عن مداوالت الفريق. وأوضح

CBD/SBSTTA/24/CRP.4 إلى جانب المرفقات والتوصيات األخرى التي لم يتناولها فريق االتصال. وظهرت النصوص التي ،
 ُطلب إلى فريق االتصال التركيز عليها في شكل المرفقين السادس والعاشر في الوثيقة.

ين الواردين في تالنظر في مشروعي التوصي سيؤجلوعقب تقرير الرئيس المشارك، قال الرئيس إنه نظرا لضيق الوقت،  -18
البيانات التي ُأدلي بها والتقديمات  واللذان يعكسا، CBD/SBSTTA/24/CRP.4والوثيقة  CBD/SBSTTA/24/CRP.2الوثيقة 

الواردة أثناء الجلسة غير الرسمية وخالل االجتماع الحالي، ونتائج المناقشات في فريق االتصال، إلى الجزء الثاني من االجتماع 
 ن، والذي سُيعقد حضوريا في موعد الحق. الرابع والعشري

 التنوع البيولوجي والزراعة - 7البند 

في  ، المنعقدةللجزء األول من االجتماع من جدول األعمال في الجلسة العامة الرابعة 1نظرت الهيئة الفرعية في البند  -19
ستعراض امذكرة من األمينة التنفيذية بشأن  . ولدى النظر في هذا البند، كان معروضا على الهيئة الفرعية2121مايو/أيار  21
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، بما (CBD/SBSTTA/24/7/Rev.1)المحدثة عمل اللمبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام وخطة ا
عن حالة المعرفة بالتنوع البيولوجي للتربة  تقرير ،معلوماتفي ذلك توصية مقترحة. كما كان معروضا عليها، كوثيقة 

(CBD/SBSTTA/24/INF/8). 
 21و 21 في المنعقدة ةغير الرسمي ةجلسأن الموضوع قد نظر فيه خالل ال ولدى تقديم هذا البند، أشار الرئيس إلى -11

من  2من  أيضامكتوبة  بيانات ووردتمراقبين،  11ن وان إقليميتاطرفا، ومجموعت 33مداخالت، حيث قدم 2121فبراير/شباط 
 5.آخرين مراقبين 1غير األطراف اآلخرين و

 وأدلى ممثل غانا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( ببيان إقليمي. -11
ندونيسيا وكينيا والمغرب وبيرو وساموا  -12 كوادور وفرنسا وا  وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين والبرازيل والصين وكولومبيا وا 
سبانيا وجنوب أفريقيا وسويسرا وأوغندا.ة أيضا عن باالو( )نياب  وا 
حة شفويا، أتيحت بيانات مكتوبة من أستراليا والمكسيك والبرتغال على صف األطراف هاوباإلضافة إلى البيانات التي قدمت -13

 االجتماع على اإلنترنت.
وع البيولوجي، التن اتفاقيةالمجموعة النسائية من أجل و وأدلى ببيانات أيضا ممثلو تحالف اتفاقية التنوع البيولوجي،  -11

لعالمي الصندوق اعن ، ومنظمة حفظ الطبيعة )نيابة أيضا التخطيط الدولية للسيادة الغذائية لجنــةو ومنظمة األغذية والزراعة، 
 للحياة البرية(، وشبكة خريجي قيادة حفظ البيئة بجامعة كامبريدج.

عناصر بند جدول األعمال المتعلق بالتنوع البيولوجي  وعقب تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد نصا منقحا عن -11
ير الرسمية خالل الجلسة غ والزراعة، مع مراعاة اآلراء التي أعربت عنها األطراف شفويا، أو التي أيدتها، والتعليقات الواردة كتابة

 .في فبراير/شباط وفي هذا االجتماع

، جتماعللجزء األول من اال رئيس في الجلسة العامة السابعةنظرت الهيئة الفرعية في مشروع التوصية الذي أعده الو  -11
 .2121 /حزيرانيونيو 1المنعقدة في 

ندونيسيا واليابان  -11 وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين والنمسا وبلجيكا والبرازيل وكندا وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وألمانيا وا 
 وبيرو وسويسرا والمملكة المتحدة.

فرعية نظرها في مشروع التوصية في الجلسة العامة الثامنة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في واستأنفت الهيئة ال -18
 .2121يونيو/حزيران  8

وعقب تبادل اآلراء، وافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصية، بصيغته الُمعدلة شفويا، كمشروع التوصية  -19
CBD/SBSTTA/24/L.7،  ،ر في النظ لم يتسنالعتمادها بشكل رسمي في مرحلة الحقة. وُأشير إلى أنه نظرا لضيق الوقت

بشأن المبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه  2131-2121مسودة خطة العمل للفترة  يتضمنالمرفق الذي 
 المستدام، وبالتالي ُوضع بين أقواس. 

في مجال التنوع البيولوجي  منبر الحكومي الدولي للعلوم والسياساتبرنامج عمل ال - 8البند 
 وخدمات النظم اإليكولوجية

في  ، المنعقدةالجلسة العامة الثانية للجزء األول من االجتماعمن جدول األعمال في  8نظرت الهيئة الفرعية في البند  -81
. ولدى النظر في هذا البند، كان معروضا أمام الهيئة الفرعية مذكرة من األمينة التنفيذية بشأن برنامج عمل 2121مايو/أيار  1
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 (IPBES)المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
(CBD/SBSTTA/24/8)ترحة. وكان أمامها أيضا وثيقة معلومات عن الموضوع للنظر فيها ، التي تضمنت توصية مق

(CBD/SBSTTA/24/INF/17). 

وأدلى ببيانات إقليمية ممثال صربيا )بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية( وجنوب أفريقيا )بالنيابة عن  -81
 المجموعة األفريقية(.

 والبرازيل، واليابان، والمكسيك وسويسرا.وأدلى ببيانات إضافية ممثلو األرجنتين،  -82

مايو/أيار  23ي ف ، المنعقدةللجزء األول من االجتماع واستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في البند خالل الجلسة العامة الثالثة -83
2121. 

ثيوالصين وأدلى ببيانات ممثلو بلجيكا والبوسنة والهرسك وكندا وكمبوديا وشيلي  -81 كوادور وا  بيا واالتحاد و وكولومبيا وا 
سبانيا والمملكة المتحدة. يطاليا والمغرب والنرويج وبيرو والبرتغال وا  ندونيسيا وا   األوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وا 

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم  وأدلى ببيان أيضا ممثل أمانة -81
 اإليكولوجية. 

نات أخرى ممثلو المجموعة النسائية من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي، والشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع وأدلى ببيا -81
 البيولوجي، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي.

نات بسبب ضيق تالية اإلدالء ببيالمنظمات المراقبة اللوباإلضافة إلى البيانات التي أدلى بها المراقبون شفويا، لم يتسن  -81
الوقت، ولكنها أتيحت على صفحة االجتماع على اإلنترنت: شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، وجامعة غريفيث، وأمانة 

لتصحر ا( وأمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة اليونسكوة أيضا عن أمانة )نياباتفاقية حفظ األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية 
 في البلدان التي تعاني من جفاف و/أو تصحر خطيرين، وال سيما في أفريقيا.

عربت نظر فيه الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أتوعقب تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد مشروع توصية منقحا ل -88
 عنها األطراف شفويا أو التي أيدتها والتعليقات الواردة كتابة.

مقدم من منقح ، في مشروع توصية 2121 يونيو/حزيران 1، المنعقدة في السابعةيئة الفرعية في الجلسة نظرت الهو  -89
ي مرحلة الحقة فوافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصية بصيغته المعدلة شفويا العتماده رسميا اآلراء،  عقب تبادلو  الرئيس.
 .CBD/SBSTTA/24/L.4لتوصية امشروع بوصفه 

 التنوع البيولوجي والصحة - 9البند 

من جدول األعمال في الجلسة العامة الثامنة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  9نظرت الهيئة الفرعية في البند  -91
. ولدى النظر في هذا البند، كان معروضا على الهيئة الفرعية مذكرة من األمينة التنفيذية بشأن التنوع 2121يونيو/حزيران  8

(، تضمنت وصية مقترحة. وكان معروضا على الهيئة الفرعية أيضا، في شكل CBD/SBSTTA/24/9وجي والصحة )البيول
وثائق معلومات، إرشادات وأدوات داعمة بشأن الروابط بين التنوع البيولوجي والصحة وُنهج الصحة الواحدة 

(CBD/SBSTTA/24/INF/25ومجموعة من الرسائل والُنهج الرئيسية للروابط )  بين التنوع البيولوجي والصحة
(CBD/SBSTTA/24/INF/26.) 

وأشارت رئيسة الجلسة، السيدة هيلينا جيفري براون )أنتيغوا وبربودا(، إلى أن هذا البند لم يكن مدرجا في جدول أعمال  -91
الل الجزء ه إال خالجلسة غير الرسمية، وقالت إنه نظرا لضيق الوقت، فإن مشروع التوصية بشأن هذا الموضوع لن ُينظر في

 الثاني من االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية، الذي سُيعقد حضوريا في موعد الحق.
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 أوروبا(. وسط وشرق وأدلى ببيان إقليمي ممثل أوكرانيا )نيابة عن بلدان -92

كوستاريكا، وكولومبيا، و وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، وبنغالديش، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، وشيلي، والصين،  -93
ندونيسيا، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، وهولندا، ونيوزيلندا، وبيرو، كوادور، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وا   وا 

سبانيا، والسويد، وسويسرا، وأوغندا، والمملكة المتحدة.  والفلبين، والبرتغال، وجنوب أفريقيا، وا 

 ثلو منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية.وأدلى ببيانات مم -91

نسقها شبكة ت لتنوع البيولوجي )التياالستشارية للحكومات دون الوطنية من أجل اوأدلى ببيانات أيضا ممثلو اللجنة  -91
Regions4  عة الحكومات دون الوطنية الرائدة من أجل بلوغ وحكومة كيبيك( )أيضا نيابة عن اللجنة األوروبية للمناطق، ومجمو

عن  الحكومات المحلية من أجل االستدامة، ونيابة –أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، والمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية 
، والمنتدى ع البيولوجيبالتنو  للشباب المعنيةشركاء عملية أدنبرة(، والتجمع النسائي التفاقية التنوع البيولوجي، والشبكة العالمية 

 الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي )أيضا نيابة عن شبكة التنوع البيولوجي لنساء الشعوب األصلية(.

وباإلضافة إلى البيانات التي أدلى بها المراقبون شفويا، لم يتسن اإلدالء ببيانات المنظمات المراقبة التالية بسبب ضيق  -91
الموارد و  االتحاد الدولي لحفظ الطبيعةو ولكنها ُأتيحت على صفحة االجتماع على شبكة اإلنترنت: أرض المستقبل، الوقت، 
 ، ومجتمع حفظ الحيابة البرية. Target Malariaائتالف و منظمة حفظ الطبيعة، و ، الطبيعية

، قال الرئيس إنه قرر، عقب 2121حزيران يونيو/ 9وفي الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -91
المشاورات مع المكتب، إنشاء فريق اتصال لمواصلة مناقشة هذه القضية عندما تجتمع الهيئة الفرعية في المرة القادمة حضوريا. 

الصحة، والقيام و وتتمثل الوالية المحددة لفريق االتصال هذا في استعراض مرفق الوثيقة، وخطة العمل العالمية للتنوع البيولوجي 
يشارك في رئاسة فريق االتصال كل من السيدة جيفري براون والسيدة سأيضا، إذا سمح الوقت بذلك، باستعراض التوصيات. و 

األساس  شّكلتوالتقديمات الواردة، ستصدر األمانة وثيقة غير رسمية  التدخالتمارينا فون فايسنبيرغ )فنلندا(. واستنادا إلى 
 االتصال. للمناقشة في فريق

 األنواع الغريبة الغازية - 12البند 

 ، المنعقدةللجزء األول من االجتماع من جدول األعمال في الجلسة العامة السادسة 11نظرت الهيئة الفرعية في البند  -98
. ولدى النظر في البند، كان معروضا على الهيئة الفرعية مذكرة من األمينة التنفيذية بشأن األنواع 2121مايو/أيار  21في 

 :أيضا، كوثائق معلومات معروضا عليهاكان و ، بما في ذلك توصية مقترحة. (Corr.1و CBD/SBSTTA/24/10) ةالغريبة الغازي
: المواصفات التقنية في إطار معايير منظمة الجمارك العالمية بشأن الغازيةالغريبة  عأن األنوابشمذكرة من األمينة التنفيذية  )أ(

أو  ةبشأن مشروع مشور مذكرة من األمينة التنفيذية  )ب(؛ (CBD/SBSTTA/24/INF/15) التجارة اإللكترونية عبر الحدود
من  9هدف الق تحقي لتيسيرتنفذها قطاعات واسعة ازية التي الغالغريبة  عاألنواتقني بشأن تدابير إدارة إلعداد إرشاد عناصر 
تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني  )ج(؛ (CBD/IAS/AHTEG/2019/1/2) غيرهأيشي للتنوع البيولوجي و أهداف 

 . (BD/IAS/AHTEG/2019/13)باألنواع الغريبة الغازية 
 21 في المنعقدةغير الرسمية،  الجلسةوع قد نظر فيه خالل أن الموض ولدى تقديم هذا البند، أشار الرئيس إلى -99

من  2أيضا من مكتوبة  بيانات 1ووردت مجموعتان إقليميتان و طرفا،  21التي قدمت فيها مداخالت من و ، 2121فبراير/شباط 
 6مراقبين. 1األطراف اآلخرين و
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سوأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين وأستراليا والبرازيل وشيلي  -111 ندونيسيا وا  كوادور وفنلندا وفرنسا وا  يطاليا وكولومبيا وا  رائيل وا 
سبانيا والسويد وأوغندا.  واليابان وماليزيا والمغرب وبيرو والبرتغال وساموا وجنوب أفريقيا وا 

شفويا، أتيحت بيانات مكتوبة من كندا والمكسيك وبنما على صفحة  األطراف هاوباإلضافة إلى البيانات التي قدمت -111
 جتماع على اإلنترنت.اال

وأدلى ببيانات أيضا ممثلو المجموعة النسائية من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي، ومنظمة األغذية والزراعة، والمنتدى  -112
 .الطبيعية والموارد الجزر، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة منظمة حفظو ، الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي

م بشأن هذا أو ترتيبات أخرى لتيسير التقد اآلراء، قال الرئيس إنه سيتشاور بشأن الحاجة إلى فريق اتصالوعقب تبادل  -113
. وريثما تجرى تلك المشاورات، سيعد أيضا نصا منقحا عن عناصر بند جدول األعمال المتعلق باألنواع الغريبة الغازية، مع البند

عقدة في خالل الجلسة غير الرسمية المن ، والتعليقات الواردة كتابةأيدتهاا، أو التي مراعاة اآلراء التي أعربت عنها األطراف شفوي
 .فبراير/شباط وفي هذا االجتماع

 الرئيس بعد ذلك مجموعة أصدقاء الرئيس، تيسر أعمالها السيدة سينكا بارودانوفيتش )البوسنة والهرسك(. وأنشأ -111

 فريق، قدمت ُميسِّرة أعمال 2121يونيو/حزيران  9وفي الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -111
. وأوضحت أنه بناء على طلب الرئيس، أرسلت األمانة دعوات إلى مندوبين من الفريقأصدقاء الرئيس تقريرا عن مداوالت 

ي مشروع ف الواردة إيجاد طريقة للمضي قدما بشأن المرفقات الفريقوُطلب إلى  .الفريقطرفا اجتماع  11طرفا، حضر منهم  11
 .الفريقالتوصية التي أعدها الرئيس. وتم تحديث مشروع التوصية لتعكس نتائج مناقشات 

ة قوبعد تقرير ُميسِّرة األعمال، قال الرئيس إنه نظرا لضيق الوقت، سيؤجل النظر في مشروع التوصية الوارد في الوثي -111
CBD/SBSTTA/24/CRP.7 الذي يعكس البيانات التي ُأدلي بها والتقديمات الواردة خالل الجلسة غير الرسمية في فبراير/شباط ،

 واالجتماع الحالي، بما في ذلك نتائج المناقشات في مجموعة أصدقاء الرئيس، إلى موعد الحق. 

 تعليق االجتماع

أعاله، وافقت الهيئة  11( وموصوف في الفقرة CBD/SBSTTA/24/1/Add.2كما هو مبين في مذكرة الرئيس ) -111
 اجتماعها، على تعليق 2121 /حزيرانيونيو 9في المنعقدة ، التاسعة للجزء األول من االجتماعالفرعية، في جلستها العامة 

وخالل هذه الجلسة، أشار عدد من الممثلين إلى مشكالت التواصل التي شعروا أنها  واستئنافه في وقت الحق. والعشرين الرابع
 تحول دون مشاركتهم بشكل مناسب في المناقشة.

( CBD/SBSTTA/24/Part1/L.1) تقرير الجزء األول من االجتماع، وافقت الهيئة الفرعية على ةبعد مقدمة من المقرر و  -118
 سيتم النظر في التقرير الكامل واعتماده في دورة مستأنفة. ائع الجلسة وأنهسيتم استكماله ليعكس وق على أساس أنه

وأشار الرئيس إلى أنه سوف يسترعي انتباه الرئيسين المشاركين للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي  -119
ا بعين أخذه حتى يتمّكنا منيانات التي ُأدلي بها، إلى وقائع االجتماع والوثائق الُمعدة والب 2121للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 االعتبار، حسب االقتضاء، عند إعداد المسودة األولى لإلطار قبل االجتماع الثالث للفريق العامل.

صباحا بتوقيت مونتلاير( يوم  11:11بعد الظهر )التوقيت العالمي المنسق( ) 2:11وُعلق االجتماع الساعة  -111
  .2121يونيو/حزيران  9

__________ 


