
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية
 والتقنية والتكنولوجية

 االجتماع الرابع والعشرون
 2222 أغسطس/آب 22إلى  71مونتلاير، كندا، 

 *من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 جدول األعمال المؤقت المشروح
 مقدمة

مة ظوالعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في مونتلاير، كندا، في مقر من الرابعسيعقد االجتماع  -7
. وسيبدأ تسجيل المشاركين في الساعة العاشرة صباح 2222 أغسطس/آب 22إلى  71الطيران المدني الدولي )االيكاو(، من 

 .2222 أغسطس/آب 71األحد 

ا في بروتوكول ناغويمن اتفاقية التنوع البيولوجي. وباإلضافة إلى ذلك، ينص  22وأنشئت الهيئة الفرعية بموجب المادة  -2
نص أن تخدم بروتوكول ناغويا. وبالمثل، ي تنشأ بموجبهاتنشئها االتفاقية أو منه على أنه يجوز ألي هيئة فرعية  21المادة 

توكول، إذا أن تخدم البرو  تنشئها االتفاقية أو تنشأ بموجبهامنه على أنه يجوز ألي هيئة فرعية  02بروتوكول قرطاجنة في المادة 
 قرر ذلك مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة.

 الوثيقة هو تيسير األعمال التحضيرية لالجتماع من جانب األطراف والمراقبين. هوالغرض من هذ -3

 افتتاح االجتماع - 1البند 
دلي ببيان رئيس الهيئة ي. وس2222 أغسطس/آب 71يوم االثنين من صباحا  72:22سُيفتتح االجتماع في الساعة  -4

 الفرعية واألمينة التنفيذية.

 الشؤون التنظيمية - 2البند 
 ب أعضاء المكتبانتخا

رم شعشر، الذي عقد في  رابعمن نظامه الداخلي، انتخب مؤتمر األطراف في اجتماعه ال 21من المادة  0عمال بالفقرة  -5
متد حتى للهيئة الفرعية لفترة والية ت ارئيس ، السيد إيزيكيو بنيتز دياز )المكسيك(2272نوفمبر/تشرين الثاني ، في الشيخ، مصر
 عشر لمؤتمر األطراف. خامساالجتماع ال
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الهما رسائل من وتوالعشرين للهيئة الفرعية،  لثوالعشرين والثا الثانيعقب االنتخابات التي عقدت في االجتماعين و  -6
م: السيد آدمز التالية أسماؤهوالعشرين للهيئة الفرعية من األعضاء  الرابعسيتألف مكتب االجتماع حكومتي بيالروس وأوكرانيا، 

دة مارينا فون سانت لوسيا؛ والسيعن لبروتوكول ناغويا  مناوبة، لوسيا(؛ والسيدة هيلينا براون )أنتيغوا وباربودا( تتوسان )سان
بروتوكول و  نةهانسن )النرويج(، مناوب لبروتوكول قرطاج-)أستراليا(؛ والسيد غوتى فويت سوالسيدة تيا ستيفنويسنبرغ )فنلندا(؛ 

، صر(؛ والسيد مصطفى فودة )مماي موزونغيل )سيشيل(-والسيدة ماريي سباعي )المغرب(؛ ؛ والسيد العربعن أسترالياناغويا 
ن سيسيور غو يماكونغ )جمهورية الو الشعبية الديمقراطية(؛ والسيدة فلمغرب؛ والسيد كونشاي عن اوكول ناغويا لبروت مناوب

 تري لوكاشنتسدزيم)أكرونيا(؛ والسيد دوماشلينتس  فلودوميروالسيدة سنكا برودانوفتش )البوسنة والهرسك(؛ والسيد )باالو(؛ 
 .عن البوسنة والهرسك قرطاجنةلبروتوكول  ، مناوب)بيالروس(

ومن أجل األخذ بمدد عضوية متداخلة داخل المكتب، ستنتخب الهيئة الفرعية خمسة أعضاء جدد للعمل في المكتب  -1
األعضاء  وسيحل هؤالء ،والعشرين الخامسوالعشرين وتنتهي في نهاية االجتماع  الرابعلمدة عضوية تبدأ من نهاية االجتماع 

 .فنلندا وأنتيغوا وبربودا والمغرب وأوكرانيا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبيةالجدد محل األعضاء المنتهية واليتهم من 

 ب.وسُينتخب أحد أعضاء المكتب للعمل كمقرر لالجتماع على أساس توصية من المكت -8
 وتنظيم العمل إقرار جدول األعمال

 1.مكتبال مع بالتشاور للهيئة الفرعية والعشرين الرابعجدول األعمال المؤقت لالجتماع مشروع  ةالتنفيذي ةاألمينأعدت  -9
 )CBD/SBSTTA/24/1( العشرينو  الرابع هاجتماعال لنظر في جدول األعمال المؤقتإلى ادعى الهيئة الفرعية ستُ و  -72

  المقترح )المرفق األول(. العملوالموافقة على تنظيم  إلقراره

النظر في جميع بنود جدول األعمال في جلسات عامة  ُيقترح 2وتمشيا مع الميزانية التي اعتمدها مؤتمر األطراف، -77
)انظر المرفق األول(. وسُتعرض بنود مختارة من جدول األعمال من خالل عرض رئيسي تمشيا مع مقررات مؤتمر األطراف 

 3للهيئة الفرعية.السابقة ومع مراعاة الخبرات المكتسبة من االجتماعات 

 ماع في المرفق الثاني.وترد قائمة بوثائق ما قبل الدورة لالجت -72

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

 ما بعدل طار العالمي للتنوع البيولوجيفي اجتماعه الرابع عشر، العملية التحضيرية لوضع اإل ،اعتمد مؤتمر األطراف -73
ها يالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تساهم في اجتماعطلب إلى المرفق( و ، 71/01المقرر ) 2222 عام

وفي دعم العمل الذي يضطلع ، 2222عام  لما بعد طار العالمي للتنوع البيولوجيإلافي إعداد والرابع والعشرين الثالث والعشرين 
العملية التحضيرية أن تكون  71/01ويتطلب المقرر (. 71الفقرة ، 71/01المقرر ) به الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات

للمشورة الصادرة عن الهيئة الفرعية  27/7 ةتتضمن نصا على العمل التحليلي الذي أعد وفقا للتوصيوأن قائمة على المعارف 

                                                      
يذ والهيئة الفرعية ينبغي أن تضطلع الهيئة الفرعية للتنففي اجتماعه الثاني عشر، أنشأ مؤتمر األطراف الهيئة الفرعية للتنفيذ ونص على أنه  1

 للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بمهام كل منهما، مع مراعاة دور ووظائف كل منهما بغية ضمان التكامل في عملهما وتجنب التداخل
 ، المرفق(. وسيؤخذ هذا في االعتبار بالكامل في إعداد بنود جداول األعمال المختلفة.72/21)انظر المقرر 

 .70/02انظر المقرر  2
خطط تفصيلية بالتشاور مع مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وسُترسل إلى األطراف قبل فترة كافية  سيجري إعداد 3

 عقاد االجتماع، مع أسماء المقدمين للعروض ونطاق هذه العروض.من ان

https://www.cbd.int/doc/c/6d9a/b872/fe6fa606923a92407f677e1b/sbstta-24-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-34-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-21/sbstta-21-rec-01-ar.pdf
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للمعلومات المحددة هناك التقارير الوطنية،  ومن بين المصادر الرئيسية. 71/02لمقرر او العلمية والتقنية والعلمية والتكنولوجية
والتقييمات التي أعدها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والهيئات 

 .ع البيولوجيمية للتنو التوقعات العالفضال عن اإلصدار الخامس من نشرة  المؤلفات ذات الصلة التي استعرضها النظراءاألخرى و 
ُطلب إلى الرئيسين ( المزيد من المواصفات في هذا الصدد. و 2و 7)الفقرتان  71/02( والمقرر 9 )الفقرة 71/7المقرر ويوفر 

 اإلرشاداتتقديم المزيد من  2222لما بعد عام  طار العالمي للتنوع البيولوجيني باإلالمشاركين للفريق العامل المفتوح العضوية المع
لمية العللمشورة الهيئة الفرعية  ستضطلع بهالذي  2222لما بعد عام  طار العالمي للتنوع البيولوجياإل لوضعبشأن عناصر العمل 

بارات أخرى في اعت إلى جانبالرابع والعشرين بهدف دمج نتائج تلك االجتماعات  هاوالتقنية والعلمية والتكنولوجية في اجتماع
 (.79، الفقرة 71/01مشروع اإلطار )المقرر 

باإلشارة إلى  ،في اجتماعه األول 2222لما بعد عام  طار العالمي للتنوع البيولوجيدعا الفريق العامل المعني باإلو   -74
ات تنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الذي أعده المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسنتائج تقرير التقييم العالمي بشأن ال

 ،محددة غايات بشأن اإلرشاداتالهيئة الفرعية لتقديم عناصر تتعلق ب ،في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
( ومؤشرات وخطوط أساس وأطر رصد SMARTالنتائج ومحددة زمنيا )وأهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وقائمة على 

الصادرة  1/1ية نطاق األهداف الثالثة لالتفاقية )التوص ضمن ،فقدان التنوع البيولوجي لتحقيق التغيير التحويلي بمحركاتتتعلق 
 (.1الفقرة  ،2222عن الفريق العامل المعني باإلطار العامي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

نظرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الثالث والعشرين في قاعدة األدلة العلمية و  -75
 7/7 والتوصية 71/02و 71/01و 71/7في ضوء المقررات  ،2222لما بعد عام  طار العالمي للتنوع البيولوجيإللوالتقنية 

للمشورة  للهيئة الفرعية 20/7 واعتمدت التوصية ،2222ار العامي للتنوع البيولوجي لما بعد عام للفريق العامل المعني باإلط
من بين أمور  ،يةالهيئة الفرع قامت ،التوصية تلكي . وفبما في ذلك مشروع مقرر لمؤتمر األطراف ،العلمية والتقنية والتكنولوجية

 :، بما يليأخرى

الصادرة عن  والتقارير األخرى التقييم العالمي عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةبتقرير  ترحب )أ(
لصادرة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وكذلك التقارير الخاصة ا

شأن قاعدة ب األمينة التنفيذيةوأحاطت علما بالمعلومات المقدمة في مذكرة  ،لهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخعن ا
ما ل طار العالمي للتنوع البيولوجيودعت الفريق العامل المعني باإل ،2222لما بعد عام  العالمي للتنوع البيولوجيطار األدلة لإل
 ؛هذه المعلومات في مداوالته مراعاةإلى  2222بعد عام 

ذات  الوثائق أن تقدم األمينة التنفيذيةوطلبت إلى  ،المؤشرات عنالمقدمة  اإلعالميةوثائق الأحاطت علما ب )ب(
الستخدام  تحليال ،بالتعاون مع األعضاء اآلخرين في شراكة مؤشرات التنوع البيولوجيأن تعد، و  ،نظراءالصلة الستعراض ال

 نظراءلا الستعراض وكذلك إلى اإلسهامات المقدمةهذه المعلومات  مع االستناد إلىو  ،المؤشرات في التقارير الوطنية السادسة
 جعيةالمر تواريخ الخطوط األساس و و ذات الصلة  الحاليةوثيقة تحدد نطاق المؤشرات  أن تعد ،والمعلومات األخرى ذات الصلة

هذه مثل لسد  خيارات ،وعند االقتضاء ،الفجوات ومؤشرات ،لرصد التغييرات في التنوع البيولوجي وغيرها من الوسائل المالئمة
مع مراعاة نتائج االجتماع الثاني للفريق العامل  ،2222عام  لما بعد طار العالمي للتنوع البيولوجيإللوإلطار رصد  فجواتال

 ؛2222العالمي لما بعد عام  طار العالمي للتنوع البيولوجياإلالمعني ب

 ،تقارير مكتوبة من األطراف والجهات األخرى تلتمس اآلراءأن تدعو إلى تقديم  األمينة التنفيذيةطلبت إلى  )ج(
األنواع  حفظ عناألهداف والمؤشرات وخطوط األساس المحتملة المتعلقة بمحركات فقدان التنوع البيولوجي وكذلك  وخاصة عن

تاحتها لنظر الفريق العامل في اجتماعه الثاني والهيئة الفرعية فياآلراء  تجميعو  ،وتعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات  وا 
 اجتماعها الرابع والعشرين.

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-35-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-23/sbstta-23-rec-01-ar.pdf
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في اجتماعه الثاني في المسودة  2222لما بعد عام  طار العالمي للتنوع البيولوجيالعامل المعني باإل نظر الفريقو  -76
 لغاياتلودعا الهيئة الفرعية إلى إجراء استعراض علمي وتقني  2222لما بعد عام  طار العالمي للتنوع البيولوجيلإل يةاألول

لمنقحة وكذلك التذييالت ا ،طار العالمي للتنوع البيولوجيلمشروع اإللة ذات الصالمؤشرات وخطوط األساس و  ؛المحدثة واألهداف
(. كما طلب إعداد عدد من 0الفقرة  ،للفريق العامل 2/7 وتقديم مشورة إلى الفريق العامل في اجتماعه الثالث )التوصية ،لإلطار

 أدناه. الواردعلى النحو  ،(1و 2و 1الوثائق )الفقرات 

 أمام الهيئة الفرعية:معروضا سيكون  ،في ضوء ما سبقو  -71

لمقرري السياسات  موجزهاو  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالخامس من نشرة  اإلصدار )أ(
(CBD/SBSTTA/24/2)؛ 

 2222لما بعد عام  طار العالمي للتنوع البيولوجيمشروع اإللعناصر محدثة  )ب(
(CBD/POST2020/PREP/2/1)، كتبي موتحت إشراف  األمينة التنفيذيةالرئيسان المشاركان للفريق العامل بدعم من  اأعده
 ،للفريق العامل 2/7 وفقا للتوصية ،عمل على تحديثلل ،لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطرافا

 لتقاريرامع مراعاة مرفق تقرير االجتماع و  ،جتماعه الثانيعناصر مشروع اإلطار التي استعرضها الفريق العامل في ا ،1الفقرة 
لمراعاة  قيحهاتنتحديث هذه الوثيقة و مواصلة يقوم الرئيسان المشاركان للفريق العامل بوس 722.4-2279الواردة استجابة لإلخطار 

نظر فيها يإتاحتها ل واالجتماعات األخرى قبل نتائج االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
للفريق  2/7 ةتمشيا مع الطلب الوارد في التوصي طار العالمي للتنوع البيولوجيإلل يةلفريق العامل في اجتماعه الثالث كمسودة أولا

 ؛1الفقرة  ،العامل

 األمينة التنفيذية اهت( أعدCBD/SBSTTA/24/3معلومات علمية وتقنية لدعم استعراض مشروع اإلطار ) )ج(
ثيقة و من دعم ببناء على الوثيقة المشار إليها في الفقرة الفرعية )ب( أعاله و  ،1و 0الفقرتان  ،للفريق العامل 2/7وفقا للتوصية 

طار الرصد المقترح لالمقترحة األهداف و إعالمية تحتوي على تحليالت للروابط بين الغايات   لبيولوجيطار العالمي للتنوع اإلوا 
 ؛وأهداف التنمية المستدامة في نطاق االتفاقية 2222لما بعد عام 

( التي أعدها الرئيسان CBD/SBSTTA/24/2/Add.1مشروع اإلطار ) تذييالت الواردة في المحدثةالجداول  )د(
استنادا إلى الوثيقة  ،2الفقرة  ،للفريق العامل 2/7وفقا للتوصية  األمينة التنفيذيةالمشاركان للفريق العامل و 
CBD/WG2020/3/3/Add.1  جابة الواردة است التقاريرومع مراعاة  ،محدثة في ضوء نتائج االجتماع الثاني للفريق العاملالو

 ؛722-2279لإلخطار 

 بالتعاون مع أعضاء شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي عمال بالتوصية األمينة التنفيذيةها تأعد إعالميةوثيقة  )هـ(
أو  القائمة ذات الصلةالتي تحدد نطاق المؤشرات أو خطوط األساس أو تواريخ خط األساس  ،70الفقرة  ،للهيئة الفرعية 20/7
وإلطار  فجواتذه اله سدخيارات ل ،وعند االقتضاء ،المؤشراتفي  فجواتالو  ،يرات في التنوع البيولوجييلرصد التغاألخرى طرائق ال

مع مراعاة نتائج االجتماع الثاني للفريق العامل المفتوح العضوية  ،2222لما بعد عام  البيولوجيطار العالمي للتنوع إلرصد ل
 .2222لما بعد عام  طار العالمي للتنوع البيولوجياإلبالمعني 

عالمية التوقعات الالخامس من نشرة  اإلصدارسيتم تقديم هذا البند من جدول األعمال مع عرض للتقرير النهائي عن و  -78
حاطة مقدمة من الرئيسين المشاركين للفريق العامل المعني باإل نوع البيولوجيللت ما بعد عام ل طار العالمي للتنوع البيولوجيوا 

 بشأن حالة تحضير اإلطار. 2222

                                                      
 .https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissions/2019-108التقارير متاحة على الموقع التالي:  4

https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissions/2019-108
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)العناصر المتعلقة بمكونات  Add.1و CBD/SBSTTA/24/3من المتوقع أن تستعرض الهيئة الفرعية الوثيقتين و  -79
 CBD/SBSTTA/24/2 الوثيقتين مع مراعاة ،لرصد والمؤشرات(لاألهداف وعناصر و  الغايات

عد عام لما ب طار العالمي للتنوع البيولوجيوتقديم توصيات إلى الفريق العامل المعني باإل ،CBD/POST2020/PREP/2/1و
لى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر 2222 ومن المتوقع أيضا أن تطلب حسب االقتضاء.  ،في اجتماعه الثالث وا 

عند إعداد  الفريق تمراعاة نتائج مداوال األمينة التنفيذيةمفتوح العضوية و الالهيئة الفرعية إلى الرئيسين المشاركين للفريق العامل 
 .2222لما بعد عام  طار العالمي للتنوع البيولوجية لإلأولي مسودةبما في ذلك إعداد  ،وثائق أخرى للفريق العامل

 تركيبيةالبيولوجيا ال -4البند 

فريق الخبراء لالبيولوجيا التركيبية على أساس نتائج اجتماع  مسألةفي  ،في اجتماعه الرابع عشر ،نظر مؤتمر األطراف -22
وافق  ،المقرر ذلكي . وف71/79المقرر واعتمد  2271 عام ( عقد فيAHTEGالتقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية )

وتقييم ألحدث التطورات  ورصدواسع ومنتظم  يمسح أفقهناك حاجة إلى على أن  من بين أمور أخرى،، مؤتمر األطراف
قابل األهداف الثالثة م لبيولوجيا التركيبيةعلقة باآلثار اإليجابية والسلبية المحتملة لالتكنولوجية الستعراض المعلومات الجديدة المت

 لالتفاقية وأهداف بروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويا.

 ،تهجديد عضويتو  ،فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبيةعمل قرر مؤتمر األطراف تمديد و  -27
مع مراعاة  ،لكتروني المفتوح العضوية بشأن البيولوجيا التركيبية لدعم مداوالت فريق الخبراء التقنيين المخصصوكذلك المنتدى اإل

 تقييم المخاطر بموجب بروتوكول قرطاجنة.المتعلق بالعمل 

 :يقوم بما يلي فريق الخبراء التقنيين المخصص أن إلىُطلب و  -22

 ،9/29)المقرر  الجديدة والناشئة المسائلتقديم المشورة بشأن العالقة بين البيولوجيا التركيبية ومعايير تحديد  )أ(
 ؛(72الفقرة 

 ؛البيولوجيا التركيبية مجال مختلف جوانب التطورات التكنولوجية في تناول )ب(

 رات المشار إليها أعاله.ورصد وتقييم التطو  ،منتظمالفقي األمسح الالتوصية بخيارات إلجراء  )ج(

الهيئة الفرعية أن تنظر في عمل المنتدى اإللكتروني المفتوح العضوية وفريق الخبراء  إلىطلب مؤتمر األطراف و  -23
نظر في مزيد توأن  األمينة التنفيذيةه تالذي أجر  5حيط علما بالتحليل األوليتوأن  ،التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية

المقرر في لواردة االعالقة بين البيولوجيا التركيبية والمعايير  بشأن التحليالت والمشورة من فريق الخبراء التقنيين المخصصمن 
 .2الفقرة  ،72/21المقرر ي من أجل المساهمة في استكمال التحليل المطلوب ف ،72الفقرة  ،9/29

البند من  بين الدورات المتعلقة بهذا التي جرتالفرعية وثيقة تحتوي على موجز لألنشطة أمام الهيئة معروضا سيكون و  -24
المفتوح  في إطار المنتدى اإللكتروني اإللكترونية المنظمةونتائج المناقشات  اتالمعلوم لتقارير موجزبما في ذلك  ،جدول األعمال
(. وسيتاح تقرير المناقشات CBD/SBSTTA/24/4واجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص ) البيولوجيا التركيبيةالعضوية بشأن 

اإلضافة وب .الخبراء التقنيين المخصص كوثائق إعالميةوالتقرير الكامل الجتماع فريق  المعلوماتلتقارير  ةوتوليف ،اإللكترونية
ظر نُ قد ترغب الهيئة الفرعية في أن تأخذ في االعتبار مقترحين يتعلقان بالبيولوجيا التركيبية  ،20/1 تهاتوصيب ذلك، عمال إلى

 لة.الجديدة والناشئة المحتم المسائلفي اجتماعها الثالث والعشرين كجزء من عملية النظر في  فيهما

                                                      
5 SBSTTA/22/INF/17. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-19-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-29-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-29-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-29-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-24-ar.pdf
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 مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامسلتقدم توصية أن الهيئة الفرعية المعلومات المقدمة و  تستعرضمن المتوقع أن و  -25
 عشر.

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

إنشاء  ،9/70 المقررفي  ،األحيائيةقرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة  -26
طراف بغية وضع اجتماع األ نظر فيهايمحددة تتعلق بتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة ل مسائلعملية لتحديد وترتيب أولويات 

 6مع مراعاة المرفق األول للمقرر. ،المحددة المسائلتقييم المخاطر بشأن المتعلقة ب اإلرشاداتمزيد من 

 تشمل العملية ما يلي:و  -21

الكائنات الحية المحورة  (7مسألتين: ) عن مقررتطبيق المرفق األول بال إلرشاد عمليةالتكليف بإجراء دراسات  )أ(
 ؛األسماك الحية المحورة( 2)و محركات الجينات المحورة هندسياالتي تحتوي على 

األطراف والحكومات األخرى والشعوب األصلية والمجتمعات  التي تقدمهاجمع وتوليف المعلومات ذات الصلة  )ب(
 ؛المحلية والمنظمات ذات الصلة

دارة المخاطر إلكترونيمن خالل منتدى  منظمةمناقشة  )ج(  ؛بشأن تقييم المخاطر وا 

 باالختصاصات التالية: 9/70 مؤتمر األطراف بموجب مقرر ُينشأ ،مخصصاجتماع لفريق خبراء تقنيين  )د(

ة محركات الجينات المحور استعراض الدراسات المتعلقة بالكائنات الحية المحورة التي تحتوي على  (7)
جراء تحليل وفقا للمرفق األول بالالحية السماك األو  هندسيا واردة البيانات المن دعم ب ،مقررمحورة وا 
 ؛الدراساتفي 

دتها التي حد الحالية اإلرشاداتفي  فجواتوال اإلرشاداتالنظر في االحتياجات واألولويات لمزيد من  (2)
عداد تحليلالمواضيع الاألطراف فيما يتعلق ب  ؛محددة لتقييم المخاطر وا 

لتي ا تقديم توصيات بشأن الحاجة إلى وضع إرشادات بشأن تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة (0)
وبشأن أي تعديالت الزمة  ،محورةال حيةالسماك األو  محركات الجينات المحورة هندسياعلى تحتوي 
 .في بروتوكول قرطاجنة الصادر عن مؤتمر األطراف 9/70 المقرربلمرفق األول على ا

دارة المخاطر من و  -28  7كانون الثاني إلى يناير/ 70ُعقدت المناقشات في المنتدى اإللكتروني بشأن تقييم المخاطر وا 
 .2222نيسان أبريل/ 0آذار إلى مارس/ 02بينما ُعقد اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص من  ،2222 /شباطفبراير

تقارير لبما في ذلك موجز  ،أمام الهيئة الفرعية وثيقة تحتوي على موجز ألنشطة ما بين الدوراتمعروضا سيكون و  -29
. (CBD/SBSTTA/24/5)ونتائج اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص المنظمة  لكترونيةاإلونتائج المناقشات  ،المعلومات

وتقرير  ،اإللكترونيدى المنتالخاص بوالتقرير  ،التقارير المقدمةوتجميع  ،هابإجرائ تكليفاليتم توفير كل من الدراسات التي تم وس
 .إعالميةكوثائق  فريق الخبراء التقنيين المخصص

                                                      
ييم تقل، المرفق األول )تحديد مسائل محددة الصادر عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في برتوكول قرطاجنة 9/70 المقرر 6

 (.وترتيب هذه المسائل حسب األولوية النظر فيها التي قد يتعينمخاطر الكائنات الحية المحورة 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cp-mop-09/cp-mop-09-dec-13-ar.pdf
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المتوقع أن تستعرض الهيئة الفرعية المعلومات المقدمة وأن تقدم توصية إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع من و  -32
قييم مواد إرشادية إضافية بشأن تهناك حاجة إلى بما في ذلك ما إذا كانت  ،لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في اجتماعه العاشر

 محورة.ال حيةالسماك األ)ب( ، ومحركات الجينات المحورة هندسياي على تحتو التي محورة الحية الكائنات المخاطر )أ( 

 األطراف في بروتوكول قرطاجنة.إال  تشارك في صنع القرار بشأن هذا البند خالل اجتماع الهيئة الفرعيةولن  -37

 التنوع البيولوج  البحري والساحل  -6البند 

 تعديل وصفمن أجل بتقرير حلقة عمل الخبراء لوضع خيارات  ،في اجتماعه الرابع عشر ،رحب مؤتمر األطراف -32
وتعزيز المصداقية العلمية والشفافية لهذه العملية  ،ووصف مناطق جديدة ،المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

اطق خيارات لتعديل وصف المن ،رهنا بتوافر الموارد المالية ،أن تحدد األمينة التنفيذية إلى( وطلب 2271 /كانون األول)ديسمبر
 مع مالحظة ،هاتوشفافي لهذه العمليةوتعزيز المصداقية العلمية  ،ووصف مناطق جديدة ،البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

 (.2الفقرة  ،71/9المقرر التقرير المذكور أعاله والمرفق الثاني بالمقرر )

الحاجة ب وأقر ،مسألة الحطام البحري والقمامة البحرية واللدائن البالستيكية ،71/72المقرر في  ،تناول مؤتمر األطرافو  -33
 متحدة للبيئةلجمعية األمم الالتابع المفتوح العضوية المخصص  فريق الخبراءورحب بعمل  ،المسألةالعمل بشأن هذه  مواصلةإلى 

 ،ه االتفاقيةب اضطلعتإبالغ فريق الخبراء هذا بالعمل ذي الصلة الذي  األمينة التنفيذية إلىوطلب  ،المعني بالقمامة البحريةو 
 في عمل فريق الخبراء هذا. ،حسب االقتضاء ،المساهمة أيضاو 

 والتخطيط المكانيالضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية تناول مؤتمر األطراف  ،وفي المقرر نفسه -34
 ،71/72المقرر ) المسائلالعمل على تجميع وتوليف المعلومات المتعلقة بهذه  أن تواصل األمينة التنفيذيةوطلب إلى  ،البحري
 (.2 الفقرة

من خالل  ذيةاألمينة التنفييّسرتها رحب مؤتمر األطراف بأنشطة بناء القدرات والشراكة التي  ،أيضا هنفسوفي المقرر  -35
العديد ولالتحاد األوروبي و  ،وجمهورية كوريا والسويدوفرنسا لحكومات اليابان وأعرب عن امتنانه  ،مبادرة المحيطات المستدامة

شأن أن تواصل هذه األنشطة، بما في ذلك ب األمينة التنفيذيةلب إلى وط ،من الشركاء اآلخرين لتقديمهم الدعم المالي والتقني
 (.2الفقرة  ،71/72)المقرر  مواضيع محددة تتعلق بالحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري والساحلي

بالجهود التعاونية بين األمانة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة  ،71/72في المقرر  ،ورحب مؤتمر األطراف أيضا -36
البحار وهيئات مصايد األسماك اإلقليمية بشأن عمل اإلقليمية التفاقيات وخطط االو ألمم المتحدة لألغذية والزراعة ا

القطاعات على  برعلصلة، لتعزيز التعاون والمبادرات اإلقليمية األخرى ذات ا الكبيرةومشروعات/برامج النظم اإليكولوجية البحرية 
المستوى اإلقليمي من أجل تسريع إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، 

 سماكبما في ذلك من خالل الحوار العالمي لمبادرة المحيطات المستدامة مع منظمات البحار اإلقليمية وهيئات مصايد األ
أن تحيل نتائج االجتماعين األول والثاني للحوار العالمي لمبادرة المحيطات المستدامة إلى  األمينة التنفيذيةوطلب إلى  ،اإلقليمية

العمليات العالمية واإلقليمية ذات الصلة وأن تتعاون مع األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة والجهات المانحة 
 .هذه النتائج على أرض الواقعلتيسير تنفيذ 

عاون مع والت ،األسماك مصايدتعميم التنوع البيولوجي في  مسألة ،في المقرر نفسه ،تناول مؤتمر األطراف ،وأخيرا -31
دولي الفي إطار االتحاد  ةاألسماك للجنة إدارة النظم اإليكولوجي مصايدوفريق خبراء  ،منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة

 مواصلة هذا التعاون. األمينة التنفيذية وطلب إلىالطبيعة  لحفظ

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-09-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-10-ar.pdf
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 ،وفي المرفقات ،(CBD/SBSTTA/24/6) المسائلعن هذه  معلوماتأمام الهيئة الفرعية وثيقة تقدم معروضا سيكون و  -38
هذه لعلمية التعزيز المصداقية ، و صف مناطق جديدةو و  ،خيارات لتعديل وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

 .تهاوشفافي العملية

مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس لمن المتوقع أن تنظر الهيئة الفرعية في هذه المعلومات وأن تعد توصيات و  -39
 عشر.

 التنوع البيولوج  والزراعة -7البند 

ة المبادرة الدولياستعراض تنفيذ  األمينة التنفيذيةطلب مؤتمر األطراف إلى  ،71/02المقرر )ب( من  21في الفقرة  -42
في إطار الشراكة العالمية  بالتشاور مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،للحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي للتربة

لمشورة تنظر فيه الهيئة الفرعية لكي خطة عمل محدث عن وتقديم مشروع  ،المهتمين اآلخرينالشركاء  فضال عنلتربة من أجل ا
 لمؤتمر األطراف.العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع الخامس عشر 

ولوجي للتربة بشأن التنوع البي عارفحالة المالمتعلق بأمام الهيئة الفرعية وثيقة تقدم موجزا للتقرير معروضا سيكون و  -47
 المبادرة الدولية للحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي للتربةخطة عمل محدث عن أعدته منظمة األغذية والزراعة ومشروع 

(SBSTTA/24/7)طي التنوع البيولوجي للتربة الذي يغعارف بشأن يكون تقرير منظمة األغذية والزراعة الكامل عن حالة الم. وس
 متاحا كوثيقة إعالمية. ،الوضع الحالي والتحديات واإلمكانيات

ا بشأن تهاستراتيجي عنسيتم تقديم هذا البند من جدول األعمال مع عرض رئيسي من قبل منظمة األغذية والزراعة و  -42
يغطي الوضع  التنوع البيولوجي للتربة الذيالمتعلقة ب عارفتقرير حالة الم عنو  ،تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات الزراعية

 ات.يالحالي والتحديات واإلمكان

 سمن المتوقع أن تنظر الهيئة الفرعية في هذه المعلومات وأن تعد توصيات لمؤتمر األطراف في اجتماعه الخامو  -43
 عشر.

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

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية لتنظر فيهاعد تأن  األمينة التنفيذيةإلى  ،71/01المقرر في  ،طلب مؤتمر األطراف -44
والتقنية والتكنولوجية، ولينظر فيها الحقا مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر، مقترحات لطلب آخر للنظر فيه إلدراجه 

يكولوجية ات النظم اإلللمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدم 2202في برنامج العمل حتى عام 
األمينة طلب مؤتمر األطراف أيضا إلى  ،. وفي المقرر نفسه2222بعد عام  لما طار العالمي للتنوع البيولوجيبهدف دعم تنفيذ اإل

أن تعد طرائق للنظر المنهجي في جميع نواتج المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في  ،72/22عمال بالمقرر  ،التنفيذية
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، مع األخذ في االعتبار نتائج استعراض المنبر الحكومي الدولي للعلوم  مجال

والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، بهدف تعظيم استخدامها في دعم تنفيذ االتفاقية، وأن ترفع 
 .ألطرافاجتماع يعقد قبل االجتماع الخامس عشر لمؤتمر ا العلمية والتقنية والتكنولوجية في تقريرا إلى الهيئة الفرعية للمشورة

مع مراعاة نتائج االجتماع السابع لالجتماع العام  ،الفرعية وثيقة تتناول هذه الطلباتأمام الهيئة معروضا سيكون و  -45
 .2279 /أياروالذي ُعقد في ماي ،وخدمات النظم اإليكولوجية الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي للمنبر

لتنظر فيها الهيئة الفرعية  CBD/SBSTTA/24/8الوثيقة  األمينة التنفيذية تأعد ،في ضوء الطلبات المذكورة أعالهو  -46
 للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الرابع والعشرين.

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-30-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-36-ar.pdf
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لفرعية في هذه المعلومات وأن تعد توصيات لمؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس من المتوقع أن تنظر الهيئة او  -41
 عشر.

 التنوع البيولوج  والصحة -9البند 

منظمة الصحة  ودعا ،رهنا بتوافر الموارد المالية ،األمينة التنفيذيةإلى  ،71/1المقرر في  ،طلب مؤتمر األطراف -48
بالتعاون، حسب االقتضاء، مع األعضاء اآلخرين لفريق االتصال المشترك المعني بالتنوع البيولوجي والصحة فضال  ،العالمية

 :عن الشركاء اآلخرين إلى القيام بما يلي

 بشأن التنوع البيولوجي والصحة؛ التقدمقائمة على العلم لقياس متكاملة إعداد مؤشرات وقياسات وأدوات  )أ(
وضع ُنهج لتوجيه رسائل مستهدفة عن تعميم التنوع البيولوجي لقطاع الصحة، بما في ذلك كجزء من تنفيذ  )ب(

 ؛72/2على النحو المبين في المقرر  الرسائلاستراتيجية االتصال العالمية وُنهج توجيه 

ة عمل عالمية لتعميم الروابط بين التنوع البيولوجي والصحة في السياسات واالستراتيجيات إعداد مشروع خط )ج(
والبرامج الوطنية والحسابات القومية، من أجل مواصلة دعم األطراف في تعميم الروابط بين التنوع البيولوجي والصحة، استنادا 

 .البيولوجي في ُنهج الصحة الواحدة، من بين الُنهج الكاملة األخرىواإلرشادات المتعلقة بدمج اعتبارات التنوع  70/1إلى المقرر 

ين منظمة الصحة العالمية واألعضاء اآلخر ودعا  ،رهنا بتوافر الموارد ،األمينة التنفيذيةطلب مؤتمر األطراف أيضا إلى و  -49
إلى التعاون  خرين، حسب االقتضاء،في فريق االتصال المشترك بين الوكاالت المعني بالتنوع البيولوجي والصحة، والشركاء اآل

 :على

 ؛تشجيع وتسهيل إجراء حوارات بشأن الُنهج المتعلقة بالتنوع البيولوجي )أ(

عقد مزيد من حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية لبناء القدرات بشأن المسائل المتعلقة بالصحة والتنوع  )ب(
 ؛البيولوجي في جميع المناطق

 ؛المسائلبشأن عدد من تجميع المعلومات عن البحوث والخبرات وأفضل الممارسات ذات الصلة  )ج(

استكشاف آلية من شأنها أن تيسر الحصول على المؤلفات العلمية والتقارير األخرى عن الصحة والتنوع  )د(
 .الجيدةالبيولوجي وتحديثها بانتظام، وتجميعها ونشرها، بغية دعم إعداد توجيهات الممارسات 

 (.CBD/SBSTTA/24/9الفرعية تقرير مرحلي عن هذه البنود )أمام الهيئة معروضا سيكون و  -52

 سيعرض هذا البند من جدول األعمال مع عرض رئيسي من قبل ممثل منظمة الصحة العالمية.و  -57

خامس اعه المن المتوقع أن تنظر الهيئة الفرعية في هذه المعلومات وأن تعد توصيات لمؤتمر األطراف في اجتمو  -52
 عشر.

 األنواع الغريبة الغازية -12البند 

 مخصص لتقديم المشورة أوإنشاء فريق خبراء تقنيين  ،رهنا بتوافر الموارد ،71/77المقرر في  ،قرر مؤتمر األطراف -53
بشأن تدابير اإلدارة المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية التي ستنفذها قطاعات واسعة لتيسير تحقيق عناصر إرشادات تقنية  وضع

 :من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وما بعده 9الهدف 

المنافع والفعالية من حيث التكلفة التي تنطبق على أفضل وجه على إدارة األنواع إلى طرائق لتحليل التكاليف  )أ(
 ؛الغازيةالغريبة 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-04-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-11-ar.pdf
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طرائق وأدوات وتدابير لتحديد وتقليل المخاطر اإلضافية المرتبطة بالتجارة اإللكترونية عبر الحدود في  )ب(

 ؛الكائنات الحية إلى أقصى حد واآلثار الناجمة عنها

اشئة نطرائق وأدوات واستراتيجيات إدارة األنواع الغريبة الغازية، من حيث صلتها بمنع المخاطر المحتملة ال )ج(
 ؛عن تغير المناخ وما يرتبط به من كوارث طبيعية وتغيرات استخدام األراضي

تحليل المخاطر بشأن العواقب المحتملة إلدخال األنواع الغريبة الغازية على القيم االجتماعية، واالقتصادية  )د(
 ؛والثقافية

 .ازية وآثارها، لدعم اإلبالغ عن المخاطراستخدام قواعد البيانات الحالية المتعلقة باألنواع الغريبة الغ )هـ(

 .منتدى نقاش مفتوح على اإلنترنت، لدعم مداوالت فريق الخبراء التقنيين المخصصعقد  األمينة التنفيذيةُطلب إلى و  -54

 :أن أيضا األمينة التنفيذيةُطلب إلى و  -55

تقوم مع أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة، ومنظمة الجمارك العالمية وكذلك فريق  )أ(
االتصال المشترك بين الوكاالت والمعني باألنواع الغريبة الغازية، باستكشاف إمكانية إعداد نظام للتصنيف ووضع العالمات 

 ر على التنوع البيولوجي المرتبط باألنواع الغريبة الغازية، بحيث يكون متسقالشحنات الكائنات الحية التي تشكل خطرا أو مخاط
 ؛ومنسجما مع االتفاقات الدولية، ومكمال للمعايير الدولية القائمة ومتمشيا معها

تزيد من تيسير إعداد واستخدام المعلومات المتعلقة بمسارات اإلدخال وأثرها، وذلك بالتعاون مع الشراكة  )ب(
العالمية للمعلومات المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية، مع مراعاة ضرورة رصد تدفق األنواع الغريبة التي تُباع عن طريق التجارة 

 .اإللكترونية

(. وسيتاح التقرير الكامل CBD/SBSTTA/24/10) المسائلالفرعية وثيقة تتناول هذه أمام الهيئة معروضا سيكون و  -56
 .إعالميةين المخصص كوثيقة لفريق الخبراء التقني

 مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامسلمن المتوقع أن تنظر الهيئة الفرعية في المعلومات المقدمة وأن تقدم توصية و  -51
 عشر.

 شؤون أخرى -11البند 

 .في إطار هذا البند، سُيدعى المشاركون إلى طرح أي مسائل أخرى ذات صلة باالجتماع -58

 اعتماد التقرير -12البند 

إلى أن ئة الفرعية الهي ُتدعى، ةالمتبع للممارسةفي إطار هذا البند، ستنظر الهيئة الفرعية في تقريرها وتعتمده. ووفقا  -59
 .ي بعد االجتماع، بتوجيهات الرئيس، ومساعدة األمانةنهائإعداد التقرير البلمقرر تأذن ل

 اختتام االجتماع -13البند 

السادسة الساعة ي فن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ياالجتماع الرابع والعشر  اختتاممن المقرر  -62
 .2222 /آبأغسطس 22السبت  مساء يوم
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 المرفق األول
 للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والعشرين الرابعتنظيم العمل المقترح لالجتماع 

 

 78:22إلى الساعة  75:22 من الساعة 73:22إلى الساعة  72:22من الساعة  
 االثنين

 2222أغسطس/آب  71
 افتتاح االجتماع -7
 التنظيمية الشؤون -2
 2222لما بعد عام  طار العالمي للتنوع البيولوجياإل -3

 )تابع( 2222لما بعد عام  طار العالمي للتنوع البيولوجياإل -3

 الثالثاء
 2222أغسطس/آب  78

 البيولوجيا التركيبية -4
دارة المخاطر المتعلقة بالكائنات الحية المحورة -2  تقييم المخاطر وا 

  البحري والساحلي التنوع البيولوجي -6

 األربعاء
 2222أغسطس/آب  79

 التنوع البيولوجي والزراعة -1
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال برنامج عمل  -8

 التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 التنوع البيولوجي والصحة -9
 األنواع الغريبة الغازية -72

 الخميس
 2222أغسطس/آب  22

 النظر في ورقات غرفة االجتماعات النظر في ورقات غرفة االجتماعات

 الجمعة
 2222أغسطس/آب  27

 النظر في ورقات غرفة االجتماعات النظر في ورقات غرفة االجتماعات

 السب
 2222أغسطس/آب  22

 أخرى شؤون -77 النظر في ورقات غرفة االجتماعات
 اعتماد التقرير -72
 اختتام االجتماع -73
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 المرفق الثاني
 العمل وثائققائمة 

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/24/2 زها وموج العالمية للتنوع البيولوجي التوقعات نشرة اإلصدار الخامس من
 السياسات لمقرري

3 

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

 ذات الصلةاألساس 

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 البيولوجيا التركيبية 

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 المستدام للتنوع البيولوجي للتربة

7 

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

8 

CBD/SBSTTA/24/9 9 التنوع البيولوجي والصحة 

CBD/SBSTTA/24/10 10 األنواع الغريبة الغازية 

__________ 
 


