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 االجتماع الثالث 
  2021سبتمبر/أيلول  3 –أغسطس/آب   23عبر االنترنت، 

 2022مارس/آذار  29-14وجنيف، سويسرا، 
 من جدول األعمال  6البند 

 

 توصية معتمدة من الفريق العامل المعني باإلطار العالمي  
 2020للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 مل افريق العل: االجتماع الرابع ل2020بعد عام إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما ا إعداد 3/3التوصية 

 ، 2020الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  إن 
 ، 14/34إلى المقرر إذ يشير 

لما بعد    قرري -1 البيولوجي  للتنوع  العالمي  باإلطار  المعني  العضوية  المفتوح  العامل  للفريق  عقد اجتماع رابع 
 ؛ في نيروبي 2022حزيران /هيوني 26إلى   21في الفترة من  2020عام 

المفاوضات    أيضا  يقرر -2 الرابع  االجتماع  يواصل  عام   حولأن  بعد  لما  البيولوجي  للتنوع  العالمي  اإلطار 
لفريق االستشاري غير ا وعمل، لى أعمال اجتماعه الثالثإ استنادا ن الموارد الجينيةبشأ معلومات التسلسل الرقمي حولو  2020

ذات الدورات    نفيما بي، واالستفادة من األعمال  لسل الرقمي بشأن الموارد الجينيةمعلومات التس  علىالرسمي فيما بين الدورات  
 الخامس عشر؛  اجتماعه في  مؤتمر األطراف الإلطار لينظر فيه ةالنهائي سودةالم صدارمن أجل إ ،الصلة

النتائج ذات الصلة لالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ واالجتماع  أن يراعي االجتماع الرابع    كذلك  يقرر -3
الفرعية  يوالعشر الرابع   للهيئة  والتقنية والتكنولوجيةن  العلمية  األعمال  ،  للمشورة  أيضا من  االستفادة  الدورات  مع  بين  ذات فيما 
 ؛معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينيةبالمعني  الفريق االستشاري غير الرسمي عمل  بما في ذلك ،الصلة

 ؛تخذ الترتيبات الالزمة لالجتماعتأن  ،بتوافر الموارد المالية  رهنا ،ةالتنفيذي ةاألمين يطلب إلى -4
 : قديمها للجهات التاليةتقدم مساهمات إلى تأن  التي بمقدورها األطراف  يدعو -5

 ؛لدعم تكاليف عقد االجتماع ( BE) الصندوق االستئماني الطوعي الخاص ( )أ
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  طرف من  مشاركة ممثلين اثنين من كل   تيسير  غيةب    (BZ)الصندوق االستئماني الطوعي الخاص   ()ب
 1؛ األطراف المؤهلة

 مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.تيسير ل (VBالصندوق االستئماني الطوعي )  ()ج

 

__________ 

 
 ؛البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية 1


