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

 

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

  سنكا برودانوفتش )البوسنة والهرسك(: السيدة المقررة

 المداوالت وقائع -أوال

 مقدمة

 التنوع تفاييةال والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية للهيئة نيوالعشر  الرابع االجتماعالجزء األول من  ُعقد -1
 .ذللتنفي الفرعية للهيئة الثالث االجتماع في تعايب مع، 0201 يونيه/حزيران 13 إلى مايو/أيار 3 من عبر اإلنترنت البيولوجي

 ، في تاريخ الحق.حضورياجزء ثان، عقد االجتماع سيستأنف لوكان من المفهوم أن 

 حضورال

 .[يستكمل فيما بعد] التالية: األخرى والحكومات األطراف ممثلو االجتماع حضر -0

 لتالية:ا األخرى والهيئات االتفاييات وأمانات المتخصصة هاووكاالت المتحدة األمم هيئات من مرايبون أيضا وحضر -3
 .[يستكمل فيما بعد]

 .[يستكمل فيما بعد] بمرايبين: أيضا ممثلة التالية المنظمات وكانت -4

 االجتماع افتتاح -1 البند

 7)  المنسق العالمي بالتوييت 10:22 الساعة في جتماعاال، )المكسيك( دياز بينيتيز إيزيكيو السيد، الرئيس افتتح -5
 التي التسع االفتراضية العامة الجلسات أولى في بالمشاركين رحبو  0201 /أيارمايو 3 االثنين يوم مونتلاير( بتوييت اصباح
 عقديس يذال لتنفيذل الفرعية للهيئة الثالث االجتماع مع بالتعايب، /حزيرانويونيو /أيارمايو شهري خالل مجموعات ثالث في ستعقد
 يدةج بصحة منهم والمقربون المشاركون يكون أن في أمله عن وأعرب. مجموعات ثالث في إلكترونيا العامة جلساته اأيض

-كوفيدفيروس كورونا ) جائحة خالل فقدوا الذين أولئك لذكرى صمتدييقة  إلى ودعا. همئأحبا فقدوا لمن تعازيه وعن، وآمنين
11). 
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لتنوع اأدلى ببيانين افتتاحيين السيد حمد اهلل زيدان )مصر( والسيدة إليزابيث ماروما مريما، األمينة التنفيذية التفايية و  -6
 البيولوجي.

 وعن ةجائحال أثناء معهم تضامنه عن وأعرب بالمشاركين ، متحدثا باسم رئيسة مؤتمر األطراف،زيدان السيد رحبو  -7
 إن ويال، الجتماعل التحضير في ييادتهم على المكتب وأعضاء الفرعية الهيئة رئيس وشكر. بخير وأحبائهم يكونوا أن في أمله

 لالجتماع تعداداتاالسعلى النهوض ب الحالي االجتماع وسيعمل. بتوجيهاتهم وبروتوكوليها االتفايية عمل سيواصلون المشاركين
 لتقدما وسيسمح، وبروتوكوليها لالتفايية الرئيسية العمل مجاالت األعمال جدول بنود طت. وغاألطراف لمؤتمر عشر الخامس
 العامل الفريق إلى المشورة تقديم خالل من 0202 عام بعد لما البيولوجي للتنوع وتحويلي طموح عالمي إطار بوضع فيها المحرز
 في المنايشات تؤدي. وسالثالث اجتماعهفي  0202 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 0202 عام بعد لما البيولوجي للتنوع العالمي

 الرئيس وشكرت، يةافتتاح مالحظات، البيولوجي التنوع التفايية التنفيذية األمينة، مريما ماروما إليزابيث السيدة ألقت كما -8
 كندا حكومة كوكذل، الصعبة األويات في الفرعية للهيئة الرسمية للدورة التحضير في ييادتهم على اآلخرين المكتب وأعضاء
 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 120 يمثلون شخص 1 522
 ةالتنفيذي ةاألمين تاستعرضو  .الحالية الرسمية للدورة ااستعداد العام من سابق ويت 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 ايدم الرئيس أيضا تحديثا و  -1
هي أن العقد  قلتنُ كانت الرسالة الرئيسية التي و كجلسات مشتركة في الشهر السابق.  افتراضياعلوم االستدامة، الذي ُعقد بشأن 

. الطبيعة العيش في وئام مع مسارلتنوع البيولوجي على القادم سيكون حاسما لثني منحنى فقدان التنوع البيولوجي، ووضع ا
افي في صب سإيجابيا للطبيعة، يهدف إلى تحقيق مك 0202لما بعد عام اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  وسيتعين أن يكون

نفيذ تعميم التنوع ، ويعكس التحديات المنهجية. ولكي يتم ت0232حالة التنوع البيولوجي ومساهمة الطبيعة للناس بحلول عام 
ُنهج النظم  هاتالبيولوجي على نحو فعال، هناك حاجة إلى إيالء االهتمام المركزي للحلول القائمة على الطبيعة التي تم وضع

اإليكولوجية. واألهداف الطموحة ينبغي أن تعالج المحركات المنهجية لفقدان التنوع البيولوجي، مثلما كانت اإلجراءات التي 
ات ب صافي" من خالل الممارسس"مك تحقيق د من فقدان التنوع البيولوجي من أجل دعم االستعادة والسير يدما نحوتجاوزت الح
 التجديدية.

 التنظيمية المسائل -2 البند

 في ساهمت يد 0201 /شباطفبراير في عقدت التي الفرعية للهيئة الرسمية غير االفتراضية الدورة أن إلى الرئيس أشار -12
/تشرين أكتوبر 04 إلى 11 من عقده والمقرر، االتفايية في األطراف لمؤتمر عشر الخامس االجتماع نحو الزخم على الحفاظ
، 0202 عام عدب لما البيولوجي للتنوع العالمي باإلطار المعني العضوية المفتوح العامل للفريق الثالث واالجتماع، 0201 األول
 حاليال االجتماع تنظيم تم أضاف أنهو . والتقدم في األعمال التحضيرية بشأنهما 0201أغسطس/آب  7 إلى 0 من عقده المقرر

 بموجب مماثلة اجتماعات لتنظيم سابقة يشكل وال. 11-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 االتفايية
 تم، الويت كذل وفي. الفرعية للهيئة رسمي اجتماعأي  في اتالدور  يبل ما لوثائق األولى للقراءة مماثلة بطريقة، األعمال جدول
 مفاوضات أي تجر لم ولكن، الدورة يبل ما وثائق في الواردة التوصيات مشاريع على مداخالتهم تركيز على المشاركين تشجيع

 .اجتماعات غرفة وريات أو رسمية موضوعية نتائج أي تصدر ولم
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 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  1و 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 وريات أو اجتماعات غرفة وريات أي إعداد عند
لالجتماع  حقالال ةحضوريالجلسات ال إلى تأجيلها سيتمو ؛ )الجزء األول( لالجتماع الحاليةاالفتراضية  الجلسات في اعتمادها أو

 للتنوع العالمي طارباإل المعني العضوية المفتوح العامل للفريق حضوري اجتماع مع بالتعايب تنظيمه يجري)الجزء الثاني( الذي س
 لعلميةا للمشورة الفرعية لهيئةا يقرر مكتب يكن لم ما، األطراف لمؤتمر عشر الخامس االجتماع أو 0202 عام بعد لما البيولوجي
 بشأن العامل فريقلل المشاركين الرئيسين إلى تقريرا الرئيس يقدم. وسذلك خالفومكتب مؤتمر األطراف  والتكنولوجية والتقنية
 .0202 عام بعد ما لعملية الالزمة البنود

 األعمال جدول إقرار -ألف

 أساس على التالي األعمال جدول الفرعية الهيئة أيرت، 0201 أيار/مايو 3 في المنعقدة، العامة األولى الجلسة في -10
 (:CBD/SBSTTA/24/1) المكتب مع بالتشاور مينة التنفيذيةاأل هتأعد الذي المؤيت األعمال جدول

 .االجتماع افتتاح -2

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

 .0202 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 المؤيت األعمال جدول إلى االجتماع انتباه الرئيس استرعىو  -13

 طىعستُ  األولوية فإن، األعمال جدول بنود جميع تناول وفي حين سيجري. (CBD/SBSTTA/24/1/Add.2) لالجتماع السيناريو
 تنوعلل العالمي باإلطار المعني العضوية المفتوح العامل الفريق لتمكين 0202 عام بعد ما بعملية المباشرة الصلة ذات للعناصر
 لثالثا االجتماع في البيولوجي للتنوععالي الجودة  عالمي إطار وضع من، المشاركين ورئيسيه، 0202 عام بعد لما البيولوجي

 .العامل للفريق

عقيدات التي بالت اواعتراف الجاري بسبب الجائحةوضع البسبب  مع األخذ في االعتبار الظروف االستثنائية السائدةو  -14
االنتهاء  ه سيتم( إلى أنCBD/SBSTTA/24/1/Add.2في مذكرة السيناريو ) ُأشيرينطوي عليها عقد االجتماع في بيئة افتراضية، 
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لمعني للفريق العامل ا حضورينظم بالتعايب مع اجتماع يُ  حضوريمن توصيات الهيئة الفرعية إلى موعد الحق في اجتماع 
قرر المكتب خالف يأو االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف، ما لم  0202باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

)اعتماد  10أخرى( و شؤون) 11بسبب تعليق الجلسة، أرجئت البنود الثالثة األخيرة من جدول األعمال، وهي البنود و  ذلك.
 عقد في ويت 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 -15
 أسماؤهم: التالية األعضاء

 )المكسيك( دياز بينيتيز إيزيكيو السيد الرئيس:

 )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  -16
 تعيين أيضا وريالضر  من يكون يد، التعيينات تلك نتيجةوفقا لو . وأوكرانيا الشعبية الديمقراطية الو وجمهورية والمغرب فنلندا

 لهيئةا تماعالج ختامية جلسة تعقد نه لأن ما. وباالتفايية بروتوكولي في طرافمن األ أيضا يكونوا المكتب في بدالء أعضاء
 الفرعية الهيئة أن وبما، الفرعية الهيئة اجتماع اختتام بعد إال مناصبهم يتولوا مل الجدد المكتب أعضاء أن وبما، الحالي الفرعية

 الفرعية الهيئةب تنتخ أن على اتُفق، الجلسات االفتراضية الحالية لالجتماع )الجزء األول( في رسمية توصيات أي على توافق لن
 .األطراف مؤتمر إلى الرسمية توصياتها على فيه توافق الذي الويت نفس في الجدد المكتب أعضاء

 .لالجتماع مقررة والهرسك( )البوسنةسنكا برودانوفتش  السيدة بناء على توصية من المكتب، انتخبتو  -17
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 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

 ينالمب النحو على العمل تنظيم على الفرعية الهيئة وافقت، 0201 أيار/مايو 3 في المنعقدة، العامة األولى الجلسة في -11
 االجتماع سيناريو مذكرةو  (CBD/SBSTTA/24/1/Add.1) المشروح المؤيت األعمال جدول في
(CBD/SBSTTA/24/1/Add.2)جدول من 1 بندبالالمتعلقة باستثناء الجلسة  العامة الجلسات جميع سيرأس إنه الرئيس ال. وي 

 .وبربودا( )أنتيغوا براون هيلينا السيدة ستترأسه والذي، والصحة البيولوجي التنوع بشأن، األعمال

مدتها  تصل جلساتفي  أفرية االتصال تجتمع. وساالجتماع خالل أفرية االتصال ستعمل كيف ذلك بعد الرئيس وأوضح -02
 الجلسات نوستكو . بالتوازي المختلفة أفرية االتصال تجتمع أال بشرط يوم كل متعددة جلسات جدولة ويمكن ساعات ثالث إلى

 على ناءب المرايبين: مشاركة على المعتادة الممارسة تنطبق. وسوالمرايبين األخرى والحكومات األطراف جميع لممثلي مفتوحة
 دعم لىإ يقدمونها موضوعية مقترحات أي وستحتاج األطراف تحدثت أن بعد الكلمة إعطاؤهم يمكن، المشاركين الرؤساء تقدير
مرات المؤت الدردشة لنظام خاصيةوشجع المشاركون على استخدام  .االتصال حتى يتناولها فريق األيل على واحد طرف من

 الكلمة.أخذ لإلشارة إلى هذا الدعم بدال من طلب  Interactio اإللكترونية

 هذا سالمة على الحفاظ أجل ومن، للمؤتمرات Interactio نظام خالل من إال االتصال أفرية إلى الوصول يتيسر ولن -01
 متبقينال الوفود ألعضاء مكن. وياثنين أو واحد متحدث على تقتصر أن األخرى المعتمدة والمنظمات األطراف من ُطلب، النظام
 لممارسةقا لووف. كمشاهدين االنضمام اآلخرين المشاركين لجميع مكن. ويويت أي في المتحدثين تبادل ويمكن المنايشة متابعة
 .االجتماعي التواصل وسائل عبر مشاركتها أو المداوالت تسجيل يمكن ال، المعتادة

 2222اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  - 3البند 

. ولدى 0201مايو/أيار  3في  ، المنعقدةالعامة األولىمن جدول األعمال في الجلسة  3نظرت الهيئة الفرعية في البند  -00
لتويعات االطبعة الخامسة من نشرة  النظر في هذا البند، كان معروضا أمام الهيئة الفرعية مذكرات من األمينة التنفيذية بشأن: )أ(

ة المعلومات العلمية والتقني ؛ )ب((CBD/SBSTTA/24/2)لمقرري السياسات الخاص بها  والموجز العالمية للتنوع البيولوجي
لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  األهداف المحدثة، والمؤشرات وخطوط األساس ذات الصلةو الغايات  استعراضلدعم 
؛ )ج( والمؤشرات المقترحة ونهج الرصد المقترح لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد (CBD/SBSTTA/24/3) 0202عام 
المعلومات العلمية والتقنية لدعم استعراض الغايات واألهداف المقترحة في و  ؛ )د((CBD/SBSTTA/24/3/Add.1) 0202عام 

، وتحديثها الحقا بعد عملية استعراض تقني للنظراء 0202تحديث المسودة األولية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
(CBD/SBSTTA/24/3/Add.2/Rev.1)بل الدورة مدعومة بعدد من وثائق المعلومات:. وكانت الوثائق الرسمية الصادرة ي 

؛ (CBD/SBSTTA/24/INF/9) 0202وتجميع لألدلة العلمية إلرشاد إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  (أ)
 0202وشروحات للمصطلحات والمفاهيم المستخدمة في صياغة تحديث الغايات واألهداف المؤيتة لما بعد عام  (ب)

(CBD/SBSTTA/24/INF/11)( والروابط بين اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ج؛ )وخطة التنمية المستدامة  0202
 0202( ومؤشرات لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام د؛ )(CBD/SBSTTA/24/INF/12) 0232لعام 

(CBD/SBSTTA/24/INF/16)( عداد استراتيجية عالميةه؛ كمكون من اإلطار العالمي  0202لحفظ النبات لما بعد عام  ( وا 
( ومعلومات علمية وتقنية مفصلة لدعم استعراض الغايات واألهداف في و؛ )(CBD/SBSTTA/24/INF/20)للتنوع البيولوجي 

( وتقرير ز)؛ و(CBD/SBSTTA/24/INF/21) 0202تحديث المسودة األولية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
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)برن  0202حلقة العمل التشاورية الثانية لالتفاييات المتعلقة بالتنوع البيولوجي عن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 .(CBD/SBSTTA/24/INF/27)الثاني( 

 18و 17 في المنعقدة، أن الموضوع يد نظر فيه خالل الجلسة غير الرسمية ولدى تقديم هذا البند، أشار الرئيس إلى -03
 مكتوبا بياناببيانات. وتلقت األمانة أيضا  امرايب 18، ويةإيليم ةومجموع طرفا 48، والتي أدلى فيها ممثلو 0201 فبراير/شباط

 1.ا آخرامرايب 02واحدا من أحد األطراف و
ريقيا )بالنيابة الكاريبي( وجنوب أف وأدلى ببيانات إيليمية ممثال األرجنتين )بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية والبحر -04

 عن المجموعة األفريقية(.

وأدلى ببيانات إضافية ممثلو األرجنتين، وأرمينيا، وبنغالديش، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وكوبا،  -05
ندو  كوادور، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وا  يابان، نيسيا، وجمهورية إيران اإلسالمية، والوجمهورية الكونغو الديمقراطية، وا 

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

 .0201مايو/أيار  4في  ، المنعقدةالعامة الثانيةالجلسة البند خالل  واستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في -06

ثيوبيا، والهند والسنغال. -07  وأدلى ببيانات ممثلو كمبوديا، والكاميرون، والصين، والدانمرك، وا 

 Regions4وأدلى ببيانات أيضا ممثلو اللجنة االستشارية للحكومات دون الوطنية من أجل التنوع البيولوجي )بتنسيق من  -08
وحكومة كيبيك( )أيضا بالنيابة عن اللجنة األوروبية لألياليم، ومجموعة الحكومات دون الوطنية الرائدة نحو أهداف أيشي للتنوع 

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

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

واالتحاد  PRO Wildlife، وعن الموارد الطبيعية البيئية، ومؤسسة فرانز ويبير، والصندوق الدولي لرعاية الحيوان، ومجلس الدفاع
 العالمي لحماية الحيوان.

وباإلضافة إلى البيانات من المرايبين المقدمة شفويا، لم يتمكن من تسليم البيانات من المنظمات المرايبة نتيجة لضيق  -01
رية، ولوجي والمركز الدولي للزراعة المداالويت ولكنها متاحة على صفحة الويب لالجتماع: التحالف الدولي من أجل التنوع البي

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

، وجامعة غريفيث، وشبكة رصد التنوع (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)ة صناعة النفط الدولية لحفظ البيئة ، ورابط(IFA)لصناعة األسمدة 
، ومنظمة حفظ الجزر، وشبكة المناطق المحمية في منطقة البحر (IUCN)واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية 

م المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، ومبادرة البحوث العامة ، وجمعية الرياح الجديدة، ومفوض األم(MedPAN)األبيض المتوسط 
، وأمانة االتفايية اإلطارية لحماية جبال المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، وأمانة اتفايية (PRRI)والتنظيم 

يد و/أو ي البلدان التي تعاني من جفاف شدالكاربات وكفالة تنميتها المستدامة، وأمانة اتفايية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ف
التصحر، وخاصة في أفريقيا، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(، 

                                                      
 .documents-prep-24-sbi3/sbstta-https://www.cbd.int/conferences/sbstta24/03يتاح تقرير عن الجلسة غير الرسمية في  1

https://www.cbd.int/conferences/sbstta24-sbi3/sbstta-24-prep-03/documents
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، ومجلس األعمال (WCS)وجامعة األمم المتحدة، ومنتدى حفظ المناطق الساخنة في غرب الغات، وجمعية حفظ األحياء البرية 
 ، ومركز التراث العالمي.(WBCSD)العالمي للتنمية المستدامة 

 الطبعة الخامسة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي -ألف 

عقب تبادل اآلراء، يال الرئيس إنه سيعد نصا منقحا بشأن عناصر بند جدول األعمال المتعلقة بالطبعة الخامسة من  -32
، والتعليقات يدتهاأمع مراعاة اآلراء التي أعربت عنها األطراف شفويا، أو التي لعالمية للتنوع البيولوجي، مع مراعاة نشرة التويعات ا

 .االجتماعفي هذا خالل الجلسة غير الرسمية المنعقدة في فبراير/شباط و  الواردة كتابة

 ، في مشروع التوصية المقدم من الرئيس.0201مايو/أيار  05في  ، المنعقدةنظرت الهيئة الفرعية في الجلسة الخامسةو  -31
بوصفه رحلة الحقة في موافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصية بصيغته المعدلة شفويا العتماده رسميا وبعد تبادل اآلراء، 

 .CBD/SBSTTA/24/L.2لتوصية امشروع 

طار الرصد المقترحالجوانب التقنية والعلمية لغايات وأهداف اإلطا -باء   ر العالمي للتنوع البيولوجي وا 

ه آن تيلر تترأسفريق اتصال  ،0201مايو/أيار  4ترأس الرئيس، في الجلسة العامة المنعقدة في عقب تبادل اآلراء،  -30
فريق في العمل على إجراء استعراض علمي وتقني لغايات ال. وتمثل تكليف )االتحاد األوروبي( وخورخي موريللو )كولومبيا(

، CBD/SBSTTA/24/3/Add.2/Rev.1على أساس الوثيقة  0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام وأهداف 
 ، التي ستعد بشأنها وريةAdd.1و CBD/SBSTTA/24/3 تينوالمسائل والتوصيات المتعلقة بإطار الرصد على أساس الوثيق

 غير رسمية.

، يدم أحد الرؤساء المشاركين لفريق االتصال تقريرا إلى 0201مايو/أيار  05في  ، المنعقدةالخامسةالعامة وفي الجلسة  -33
 الهيئة الفرعية عن عمل الفريق. 

في  دافيتعلق باالستعراض العلمي والتقني للغايات واأله تقريرها، أشارت الرئيسة المشاركة لفريق االتصال، فيما وفي -34
 إلى أن، والعناصر العامة لتنظيم إطار الرصد 0202المحدثة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  األولىالمسودة 

أعد الرئيسان و دراسة استقصائية على اإلنترنت بشأن المؤشرات الرئيسية. فتحا جلسة لن المشاركان لفريق االتصال يالرئيس
"(، مع مراعاة نتائج المنايشات التي جرت في فريق االتصال 3الرئيسين المشاركين بشأن البند نصا )"نص بعد ذلك المشاركان 

فضال عن نتائج  ،عنها في الجلسة العامة وخالل الجلسة غير الرسمية التي عقدتها الهيئة الفرعية في فبراير/شباط المعربواآلراء 
ر رئيسي. مرفق يبين نتائج الدراسة االستقصائية بيانيا لكل مؤشمصحوبا بنص الرئيسين المشاركين وكان . ؛الدراسة االستقصائية

إلى الرئيسين المشاركين  3المشاركين لفريق االتصال بشأن البند  ئيسينكان المفهوم هو أن رئيس الهيئة الفرعية سيحيل نص الر و 
ما بعد عام ل لتنوع البيولوجيلطار العالمي لإل ىاألول المسودةمفتوح العضوية، ليؤخذ في االعتبار عند إعداد الللفريق العامل 

 .وجميع البيانات األصلية CBD/SBSTTA/24/3/Add.2/Rev.1، إلى جانب الوثيقة 0202
. CBD/SBSTTA/24/INF/29عت التعليقات التي يدمتها األطراف في الدراسة االستقصائية في وثيقة المعلومات م  وجُ  -35

نقيح إطار عنها، لت المعربم نتائج الدراسة االستقصائية، إلى جانب اآلراء األكثر عمومية أن األمانة ستستخدهو  مفهومالوكان 
 .0202الرصد عند مواءمته مع المسودة األولى لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ت ُأدرج، 0202إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اوفيما يتعلق بالمسائل والتوصيات المتعلقة بإطار رصد  -36
 . مقدم لتنظر فيه األطراف التي جرت في فريق االتصال في مشروع توصية نتائج المنايشات

تقرير الرئيس المشارك لفريق االتصال، أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين وبلجيكا والبرازيل وكندا وكولومبيا  وبناء على -37
 ليزيا والمكسيك والمغرب والنرويج والسويد وسويسرا وأوغندا والمملكة المتحدة.وفرنسا وما
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ة، إطار الرصد، بما في ذلك المؤشرات الرئيسية والمكونة والتكميليوأشير إلى أن األمينة التنفيذية ستحقق المواءمة بين  -38
صل تحديثها حسب االيتضاء لمواءمتها مع نتائج وستوا 0202المسودة األولى لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام و 

نظر فيه في ي، ل0202االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف.ويت الحق 

 .0201مايو/أيار  06في  ، المنعقدةلجلسة العامة السادسةواستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في مشروع التوصية في ا -31
ي ويت الحق فوافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصية المنقح بصيغته المعدلة شفويا العتماده رسميا وبعد تبادل اآلراء، 

 . CBD/SBSTTA/24/L. 3توصية المشروع بوصفه 

 البيولوجيا التركيبية - 4البند 

. ولدى 0201مايو/أيار  03في  ، المنعقدةمن جدول األعمال في الجلسة العامة الثالثة 4الفرعية في البند نظرت الهيئة  -42
البيولوجيا التركيبية بشأن النظر في البند، كان معروضا على الهيئة الفرعية مذكرة من األمينة التنفيذية 

(CBD/SBSTTA/24/4/Rev.1) .لمراجعيائمة  )أ(: أيضا، كوثائق معلومات هامعروضا عليكان و ، تتضمن توصية مقترحة 
التقنية بشأن البيولوجيا التركيبية  ةتحديث بشأن السلسل )ب(، (CBD/SBSTTA/24/INF./6)البيولوجيا التركيبية  بشأن

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

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

 11و 18 في المنعقدة، أن الموضوع يد نظر فيه خالل الجلسة غير الرسمية رئيس إلىولدى تقديم هذا البند، أشار ال -41
 بياناتمرايبين ببيانات. وتلقت األمانة أيضا  8ن، وين إيليميتيطرفا، ومجموعت 31، والتي أدلى فيها ممثلو 0201 فبراير/شباط

 2من المرايبين. وبيانينواحد  ة من طرفمكتوب
كوادور واالتحاد األوروبي وفنلندا وفرنسا وأدلى ببيانات ممثلو األ -40 رجنتين والنمسا والبرازيل وشيلي وكولومبيا وكوبا وا 

يطاليا وماليزيا والمكسيك والمغرب وبيرو وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا وسويسرا وأوغندا. ندونيسيا وا   وألمانيا وا 
 البيولوجي نتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوعالمو وأدلى ببيانات أيضا ممثلو تحالف اتفايية التنوع البيولوجي  -43
(IIFB ).)نيابة أيضا عن شبكة التنوع البيولوجي لنساء الشعوب األصلية( 

وباإلضافة إلى البيانات التي أدلى بها المرايبون المقدمة شفويا، وردت بيانات مكتوبة، وأتيحت على صفحة االجتماع  -44
على اإلنترنت من: المجموعة النسائية من أجل اتفايية التنوع البيولوجي، والمؤسسة األلمانية للزراعة في المستقبل )نيابة أيضا 

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

نكل السيدة نتاكادزني تشيدادا )جنوب أفريقيا( والسيد فيرنر شي أنشأ الرئيس فريق اتصال يسرتهوعقب تبادل اآلراء،  -45
في مرفق مشروع التوصية الوارد في الوثيقة الموصوفة  مسح اآلفاقالعمل على عملية  . وتتمثل والية فريق االتصال في)ألمانيا(

(CBD/SBSTTA/24/4/Rev.1) ما  بشأن اآلراءنه على الرغم من اختالف أالرئيس  أوضحعند وضع والية فريق االتصال، . و
مسح  ، أن هناك حاجة إلى14/11في المقرر  فإن األطراف،جديدة وناشئة،  مسألة إذا كان ينبغي اعتبار البيولوجيا التركيبية

                                                      
 .documents-prep-24-sbi3/sbstta-https://www.cbd.int/conferences/sbstta24/03يتاح تقرير عن الجلسة غير الرسمية في  2

https://www.cbd.int/conferences/sbstta24-sbi3/sbstta-24-prep-03/documents


CBD/SBSTTA/24/Part1/L.1 

Page 9 

 

 

للتطورات التكنولوجية الجديدة في مجال البيولوجيا التركيبية، وأن فريق االتصال ينبغي أن يركز عمله على مسألة مسح  اآلفاق
 .اآلفاق فقط

أن  فقته على يرارعدم موا، أعرب ممثل البرازيل عن 0201مايو/أيار  04في  ، المنعقدةوخالل الجلسة العامة الرابعة -46
انت اآلراء المتباينة بشأن ما إذا ك ه يتعين أوال منايشةإن ئاليا ،منايشة مسألة مسح اآلفاقيقتصر عمل فريق االتصال على 

وأشار مسألة مسح اآلفاق حدد والية واضحة بشأن  14/01أن المقرر الرئيس  كررالبيولوجيا التركيبية مسألة جديدة وناشئة. و 
 .طرح الشواغل األخرى في جلسة عامة خالل النظر في مشروع التوصية إلى أنه يمكن

، يال الرئيس إنه يرر، بعد النظر في اآلراء المتنوعة، 0201مايو/أيار  06في  ، المنعقدةوفي الجلسة العامة السادسة -47
ثيوبيا واالتحتألف من األرجنتين وأستراليا والنمسا والبرازيل وكندا يمن أصدياء الرئيس،  إنشاء فريق اد األوروبي وفنلندا وكولومبيا وا 

ير المتعلقة بشأن العالية بين البيولوجيا التركيبية والمعاي إعداد نص مقترحالعمل على  في هواليابان والمكسيك والنرويج، لمساعدت
 تيسر عمل( أن أنتيغوا وبربودامكتب الهيئة الفرعية، السيدة هيلينا براون ) عضواتبالمسائل الجديدة والناشئة. وطلب إلى إحدى 

 الفريق.
 .[يستكمل فيما بعد] -48

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

. 0201مايو/أيار  04في  ، المنعقدةمن جدول األعمال في الجلسة العامة الرابعة 5نظرت الهيئة الفرعية في البند  -41
دارة المخاطرولدى النظر في هذا البند،   كان معروضا على الهيئة الفرعية مذكرة من األمينة التنفيذية بشأن تقييم المخاطر وا 

(CBD/SBSTTA/24/5) .مراجع لليائمة  )أ(: أيضا، كوثائق معلومات معروضا عليهاكان و ، بما في ذلك توصية مقترحة
تقرير توليفي  )ب( ؛(CBD/SBSTTA/24/INF/7) الحية المحورةمحركات الجينات المهندسة واألسماك  بشأنالببليوغرافية 

 لسالمة األحيائيةلمن التقارير الوطنية الرابعة بشأن تنفيذ بروتوكول يرطاجنة المستمدة لمعلومات ذات الصلة ل
(CBD/SBSTTA/24/INF/13) لمقرر باتقييم المخاطر: تطبيق المرفق األول  دراسة عن )ج(؛CP-9/13  المحورةعلى 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 
التجارب والتحديات واالحتياجات المتعلقة بتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة التي تحتوي على محركات الجينات المهندسة 

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

 04و 11 في المنعقدة ةغير الرسمي ةجلسأن الموضوع يد نظر فيه خالل ال ولدى تقديم هذا البند، أشار الرئيس إلى -52
بيانات ووردت مرايبين،  5ن، وان إيليميتامجموعتو ، األطرافغير من  واثنانطرفا،  01مداخالت، حيث يدم 0201فبراير/شباط 

 3مرايبين. 0أطراف آخرين و 3مكتوبة إضافية من 
ندونيسيا وماليزيا  -51 وأدلى ببيانات ممثلو النمسا وبيالروس والبرازيل وكوبا واالتحاد األوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وا 

 والمكسيك والمغرب وبيرو وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا وسويسرا.
شفويا، أتيح بيان مكتوب من البرتغال على صفحة االجتماع على  األطراف هاإلى البيانات التي يدمت وباإلضافة -50

 اإلنترنت.
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وجي، المجموعة النسائية من أجل اتفايية التنوع البيولو وأدلى ببيانات أيضا ممثلو تحالف اتفايية التنوع البيولوجي،  -53
 مكافحة المالريا، والمعهد الوطني للصحة. ، واتحادالبيولوجيالمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع و 

على  لغذائيةالتخطيط الدولية للسيادة ا لجنــةوباإلضافة إلى البيانات التي يدمها المرايبون شفويا، أتيح بيان مكتوب من  -54
 صفحة االجتماع على اإلنترنت.

رنر يدة نتاكادزني تشيدادا )جنوب أفريقيا( والسيد فيالسأنشأ الرئيس فريق اتصال يسرت أعماله وعقب تبادل اآلراء،  -55
ة التي تحتوي محددة للكائنات الحي إرشاديةمواصلة النظر في المسائل المتصلة بعملية وضع مواد ، وتم تكليفه بشينكل )ألمانيا(

 ورية غير رسمية بشأنها.  وسُتعدعلى محركات الجينات المهندسة، 

 .[يستكمل فيما بعد] -56

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي - 6البند 

. ولدى 0201مايو/أيار  4في  ، المنعقدةالثانية ةالعام الجلسةمن جدول األعمال في  6نظرت الهيئة الفرعية في البند  -57
النظر في هذا البند، كان معروضا أمام الهيئة الفرعية مذكرة من األمينة التنفيذية بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي 

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

 0202حلقة العمل المواضيعية بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
(CBD/POST2020/WS/2019/10/2)مات بشأن الخبرات في تنفيذ التخطيط المكاني البحري ؛ )ج( وتجميع للتقدي

(CBD/SBSTTA/24/INF/1) من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي للشعاب  12؛ )د( وتجميع للخبرات من أجل تحقيق الهدف
وتجميع للتقديمات بشأن الخبرات في تنفيذ  (ھ؛ )(CBD/SBSTTA/24/INF/2)المرجانية والنظم اإليكولوجية وثيقة االرتباط بها 

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

؛ )ط( وأطر الرصد والمعلومات المتوافرة لدعم رصد التقدم المحرز (CBD/SBSTTA/24/INF/10)مصايد األسماك البحرية 
فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي  0202نحو غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

(CBD/SBSTTA/24/INF/23)إلطار العالمي للتنوع ؛ )ي( والتقرير عن التنوع البيولوجي في البحار اإليليمية بموجب ا
التفايية التنوع البيولوجي: تقييم  87والسلسة التقنية ريم )ك( ؛ (CBD/SBSTTA/24/INF/24) 0202البيولوجي لما بعد عام 

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشأن استدامة مصايد األسماك. 6التقدم المحرز نحو الهدف 

 05و 04 في ة المنعقدةغير الرسمي ةجلسن الموضوع يد نظر فيه خالل الأ ولدى تقديم هذا البند، أشار الرئيس إلى -58
أطراف  4أيضا من مكتوبة  بياناتووردت ، امرايب 14و، إيليمية ةمجموعو طرفا  30مداخالت، حيث يدم 0201فبراير/شباط 

 4.آخرين مرايبين 5آخرين و

ند وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، وبنغالديش، وبلجيكا، والبرازيل، -51 ونيسيا، والكاميرون، والصين، والدانمرك، وفرنسا، وا 
سبانيا، والسويد  ران اإلسالمية، وماليزيا، وملديف،وجهورية إي والمغرب، وبيرو، والبرتغال، وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، وا 

 والمملكة المتحدة.
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ة الويب لالجتماع بيانات مكتوبة من وباإلضافة إلى البيانات المقدمة شفويا من األطراف، أتيحت أيضا على صفح -62
 إسرائيل، واليابان، والمكسيك وساموا.

ولم يتم استالم بيانات من المنظمات المرايبة نتيجة لضيق الويت ولكنها متوافرة على صفحة الويب لالجتماع: المنظمة  -61
تب الشؤون المحيطات ويانون البحار في مكالدولية لحياة الطيور، وتحالف النساء بشأن اتفايية التنوع البيولوجي، وشعبة شؤون 

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

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

متاياس  والسيد )سيشيل( موزونجيل ماي ماري السيدةأنشأ الرئيس فريق اتصال يسرت أعماله وعقب تبادل اآلراء،  -60
التركيز على المرفقات السادس والثامن والحادي عشر والثالث عشر من مشروع التوصيات الواردة في تكلفه بستيتز )ألمانيا(، وتم 

 .CBD/SBSTTA/24/6الوثيقة 

 .[يستكمل فيما بعد] -63

 التنوع البيولوجي والزراعة - 7البند 

. 0201مايو/أيار  04في  المنعقدة، من جدول األعمال في الجلسة العامة الرابعة 7نظرت الهيئة الفرعية في البند  -64
لدولية لحفظ لمبادرة ااستعراض اولدى النظر في هذا البند، كان معروضا على الهيئة الفرعية مذكرة من األمينة التنفيذية بشأن 

حة. ، بما في ذلك توصية مقتر (CBD/SBSTTA/24/7/Rev.1)المحدثة عمل الالتنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام وخطة 
 .(CBD/SBSTTA/24/INF/8)عن حالة المعرفة بالتنوع البيولوجي للتربة  تقرير ،معلوماتكما كان معروضا عليها، كوثيقة 

 06و 05 في المنعقدة ةغير الرسمي ةجلسأن الموضوع يد نظر فيه خالل ال ولدى تقديم هذا البند، أشار الرئيس إلى -65
من  0من  أيضامكتوبة  بيانات ووردتمرايبين،  12ن وان إيليميتاومجموعت طرفا، 33مداخالت، حيث يدم 0201فبراير/شباط 

 5.آخرين مرايبين 7غير األطراف اآلخرين و

 وأدلى ممثل غانا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( ببيان إيليمي. -66
ندونيسيا وكينيا والمغرب وبيرو وساموا  -67 كوادور وفرنسا وا  وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين والبرازيل والصين وكولومبيا وا 
سبانيا وجنوب أفريقيا وسويسرا وأوغندا.)نياب  ة أيضا عن باالو( وا 
تغال على صفحة والمكسيك والبر شفويا، أتيحت بيانات مكتوبة من أستراليا  األطراف هاوباإلضافة إلى البيانات التي يدمت -68

 االجتماع على اإلنترنت.
وع البيولوجي، التن المجموعة النسائية من أجل اتفاييةو وأدلى ببيانات أيضا ممثلو تحالف اتفايية التنوع البيولوجي،  -61

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

وعقب تبادل اآلراء، يال الرئيس إنه سيعد نصا منقحا عن عناصر بند جدول األعمال المتعلق بالتنوع البيولوجي  -72
ير الرسمية خالل الجلسة غ ا األطراف شفويا، أو التي أيدتها، والتعليقات الواردة كتابةوالزراعة، مع مراعاة اآلراء التي أعربت عنه

 .في فبراير/شباط وفي هذا االجتماع
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 /حزيرانيونيو 7نظرت الهيئة الفرعية في مشروع التوصية الذي أعده الرئيس في الجلسة العامة السابعة، المنعقدة في و  -71
0201. 

ندونيسيا واليابانوأدلى ببيانات ممثلو  -70  األرجنتين والنمسا وبلجيكا والبرازيل وكندا وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وألمانيا وا 
 وبيرو وسويسرا والمملكة المتحدة.

 .[يستكمل فيما بعد] -73

في مجال التنوع البيولوجي  برنامج عمل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات - 8البند 
 يةوخدمات النظم اإليكولوج

مايو/أيار  4في  ، المنعقدةمن جدول األعمال في الجزء العام الثاني من الجلسة الرسمية 8نظرت الهيئة الفرعية في البند  -74
. ولدى النظر في هذا البند، كان معروضا أمام الهيئة الفرعية مذكرة من األمينة التنفيذية بشأن برنامج عمل المنبر الحكومي 0201

، التي (CBD/SBSTTA/24/8) (IPBES)ات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الدولي للعلوم والسياس
 .(CBD/SBSTTA/24/INF/17)تضمنت توصية مقترحة. وكان أمامها أيضا وثيقة معلومات عن الموضوع للنظر فيها 

النيابة عن الشريية( وجنوب أفريقيا )ب وأدلى ببيانات إيليمية ممثال صربيا )بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى وأوروبا -75
 المجموعة األفريقية(.

 وأدلى ببيانات إضافية ممثلو األرجنتين، والبرازيل، واليابان، والمكسيك وسويسرا. -76

 .0201مايو/أيار  03في  ، المنعقدةواستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في البند خالل الجلسة العامة الثالثة -77
ثيوبوالصين وأدلى ببيانات ممثلو بلجيكا والبوسنة والهرسك وكندا وكمبوديا وشيلي  -78 كوادور وا  يا واالتحاد وكولومبيا وا 

سبانيا والمملكة المتحدة. يطاليا والمغرب والنرويج وبيرو والبرتغال وا  ندونيسيا وا   األوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وا 
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم  المنبر وأدلى ببيان أيضا ممثل أمانة -71

 اإليكولوجية. 
وأدلى ببيانات أخرى ممثلو المجموعة النسائية من أجل اتفايية التنوع البيولوجي، والشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع  -82

 ع البيولوجي.البيولوجي، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنو 
سبب ضيق لمنظمات المرايبة التالية اإلدالء ببيانات بلوباإلضافة إلى البيانات التي أدلى بها المرايبون شفويا، لم يتسن  -81

الويت، ولكنها أتيحت على صفحة االجتماع على اإلنترنت: شعبة شؤون المحيطات ويانون البحار، وجامعة غريفيث، وأمانة 
تصحر ( وأمانة اتفايية األمم المتحدة لمكافحة الاليونسكوة أيضا عن أمانة )نيابمهاجرة من الحيوانات البرية اتفايية حفظ األنواع ال

 في البلدان التي تعاني من جفاف و/أو تصحر خطيرين، وال سيما في أفريقيا.
راء التي أعربت مراعاة اآل نظر فيه الهيئة الفرعية، معتوعقب تبادل اآلراء، يال الرئيس إنه سيعد مشروع توصية منقحا ل -80

 عنها األطراف شفويا أو التي أيدتها والتعليقات الواردة كتابة.

مقدم من منقح ، في مشروع توصية 0201 يونيو/حزيران 7، المنعقدة في السابعةنظرت الهيئة الفرعية في الجلسة و  -83
ي مرحلة الحقة فوافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصية بصيغته المعدلة شفويا العتماده رسميا وبعد تبادل اآلراء،  الرئيس.
 .CBD/SBSTTA/24/L.4لتوصية امشروع بوصفه 
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 التنوع البيولوجي والصحة - 9البند 

 ، 0201مايو/أيار  [يستكمل فيما بعد]في  ، المنعقدة×× ةالعام الجلسةفي  -84

 الغريبة الغازيةاألنواع  - 12البند 

. 0201مايو/أيار  06في  ، المنعقدةمن جدول األعمال في الجلسة العامة السادسة 12نظرت الهيئة الفرعية في البند  -85
 ةالغريبة الغازيولدى النظر في البند، كان معروضا على الهيئة الفرعية مذكرة من األمينة التنفيذية بشأن األنواع 

(CBD/SBSTTA/24/10 وCorr.1) ، .مذكرة )أ(: أيضا، كوثائق معلومات معروضا عليهاكان و بما في ذلك توصية مقترحة 
: المواصفات التقنية في إطار معايير منظمة الجمارك العالمية بشأن التجارة الغازيةالغريبة  عبشأن األنوامن األمينة التنفيذية 

أو عناصر  ةبشأن مشروع مشور ألمينة التنفيذية مذكرة من ا )ب(؛ (CBD/SBSTTA/24/INF/15) اإللكترونية عبر الحدود
أيشي من أهداف  1 هدفالتحقيق  لتيسيرتنفذها يطاعات واسعة الغازية التي الغريبة  عاألنواتقني بشأن تدابير إدارة إلعداد إرشاد 

تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني باألنواع الغريبة  )ج(؛ (CBD/IAS/AHTEG/2019/1/2) غيرهللتنوع البيولوجي و 
 . (BD/IAS/AHTEG/2019/13)الغازية 

 06 في المنعقدةغير الرسمية،  الجلسةأن الموضوع يد نظر فيه خالل  ولدى تقديم هذا البند، أشار الرئيس إلى -86
من  0أيضا من مكتوبة  بيانات 7ووردت إيليميتان مجموعتان و طرفا،  06التي يدمت فيها مداخالت من و ، 0201فبراير/شباط 

 6مرايبين. 7األطراف اآلخرين و
يطاليا  -87 سرائيل وا  ندونيسيا وا  كوادور وفنلندا وفرنسا وا  وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين وأستراليا والبرازيل وشيلي وكولومبيا 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 يدمت -88

 االجتماع على اإلنترنت.
تدى نوأدلى ببيانات أيضا ممثلو المجموعة النسائية من أجل اتفايية التنوع البيولوجي، ومنظمة األغذية والزراعة، والم -81

 الجزر، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. منظمة حفظو ، الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي
م بشأن هذا أو ترتيبات أخرى لتيسير التقد وعقب تبادل اآلراء، يال الرئيس إنه سيتشاور بشأن الحاجة إلى فريق اتصال -12
. 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 كتابةأيدتهامراعاة اآلراء التي أعربت عنها األطراف شفويا، أو التي 
 .االجتماعفبراير/شباط وفي هذا 

 .[يستكمل فيما بعد] -11

 تعليق االجتماع

أعاله، وافقت الهيئة  14( وموصوف في الفقرة CBD/SBSTTA/24/1/Add.2كما هو مبين في مذكرة الرئيس ) -10
واستئنافه في ويت  الرابع والعشرين اجتماعها، على تعليق 0201 /حزيرانيونيو 1في المنعقدة ، xxالفرعية، في جلستها العامة 

 الحق.

                                                      
 .documents-prep-24-sbi3/sbstta-https://www.cbd.int/conferences/sbstta24/03يتاح تقرير عن الجلسة غير الرسمية في  6

https://www.cbd.int/conferences/sbstta24-sbi3/sbstta-24-prep-03/documents
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( على أساس أنه CBD/SBSTTA/24/Part1/L.1، وافقت الهيئة الفرعية على التقرير الحالي )ةبعد مقدمة من المقرر و  -13
 سيتم النظر في التقرير الكامل واعتماده في دورة مستأنفة.

 
__________ 


