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 تنظيم العمل المقترح
 مذكرة من األمين التنفيذي

 

، في االتفاقية االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف االجتماعات التالية بالتزامن: )أ(لعقد خطة تقدم هذه المذكرة  -1
االجتماع الثاني لمؤتمر  ، )ج(االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة )ب(

هذه االجتماعات )المرفق لعمل التنظيم  ومقترح بشأناألطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا )المرفق األول( 
 .الثاني(

 UNEP/CBD/SBI/1/12/Add.1في الوثيقة  وأتيحت ينخطة وتنظيم العمل المقترحالسابقة من  نسخة توقد أعد -2
لخطة وتنظيم العمل باالهيئة الفرعية ، رحبت 1/11 افي توصيتهو ول. األ ااجتماعها الهيئة الفرعية للتنفيذ في منظر فيهتل

ظيم العمل بالتشاور مع مكتب مؤتمر األطراف وحكومة ، وطلبت إلى األمين التنفيذي وضع اللمسات األخيرة على تنينالمقترح
االعتبار اآلراء المعرب عنها ونتائج اجتماع الهيئة الفرعية للتنفيذ، فضال عن نتائج  بعينالمضيفة مع األخذ المكسيك 
تنظيم العمل على النحو لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية. وقد تم تنقيح لالتاسع عشر والعشرين  االجتماعين

 الوارد في المرفق الثاني وفقا لذلك.
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 المرفق األول
 رمالتزامن مع االجتماع الثامن لمؤتبفي االتفاقية خطة لعقد االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف 

األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل 
 تماع لألطراف في بروتوكول ناغوياكاج

 افتتاح االجتماعات -ألف 
حكومة جمهورية كوريا، رئيس االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، افتتاح االجتماع الثالث عن سيعلن ممثل  -1

عرف لا لوفق، ويدعو مؤتمر األطراف إلى انتخاب رئيسه. و 2016ديسمبر/كانون األول  4األحد عشر لمؤتمر األطراف يوم 
 نتخب ممثل حكومة المكسيك، الدولة المضيفة، رئيسا لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف.، من المتوقع أن ي  المتبع

، ونظرا ألن المكسيك طرف في انتخابه ستبدأ مدة والية الرئيس الجديد فورمن النظام الداخلي،  21وتمشيا مع المادة  -2
يصبح الرئيس تلقائيا عضوا ورئيسا للمكتب الحالي، الذي سيعمل أيضا كمكتب  بروتوكول قرطاجنة وفي بروتوكول ناغويا،

عليه، سيصبح الرئيس الجديد رئيسا أيضا  ءبروتوكولي قرطاجنة وناغويا. وبنالمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 
الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع  البروتوكولين. وبصفته هذه، سيفتتح الرئيس االجتماعكل من الجتماعات األطراف في 

 لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا.

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لوبعد اإلعالن عن افتتاح االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف، واالجتماع الثامن  -3
ي بروتوكول قرطاجنة، واالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، سيعقد لألطراف ف

مشتركة لالستماع إلى البيانات. ومن المتوقع أن يعرض الرئيس أوال النتائج أو التقدم المحرز في مداوالت عامة الرئيس جلسة 
إلى  . وبعد ذلك، ستستمع الجلسة العامة المشتركة2016ون األول نديسمبر/كا 3و 2أن يعقد في المقرر  الجزء الرفيع المستوى

جع المجموعات اإلقليمية على عرض بيانات شوست   .ةمراقبالوبعض المنظمات  اإلقليمية مجموعاتالبيانات موجزة بالنيابة عن 
 التالي. حتى اليوم ترفع االجتماعات بعد ذلكموحدة تغطي االتفاقية والبروتوكولين. وس

 الجلسات العامة -باء 

، سيقر مؤتمر البدايةوفي . 2016ديسمبر/كانون األول  5 االثنينلساتها في صباح جتستأنف االجتماعات سوف  -4
جميع البنود  لتناولاألطراف جدول أعماله؛ ويوافق على تنظيم العمل المقترح لالجتماعات المتزامنة؛ وينشئ فريقين عاملين 

ورئيس لجنة  1امة وينشئ لجنة للميزانية؛ ويعين الرئيسين المشاركين لكل فريق عاملعالتي ستعالج في الجلسة الباستثناء البنود 
 الميزانية.

وسيدعو الرئيس بعد ذلك مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة ومؤتمر األطراف العامل  -5
العمل المقترح  مإلى إقرار جدول أعمال كل منهما، والموافقة على تنظيتوالي، على الكاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، 

حالة البنود  على جدول المدرجة لالجتماعات المتزامنة، وتأييد الفريقين العاملين ولجنة الميزانية التي أنشأها مؤتمر األطراف، وا 
 أعمال كل منهما إلى الفريقين العاملين، حسب االقتضاء.

ألطراف عامل كاجتماع لمؤتمر كل و مؤتمر األطراف في عدد من بنود جدول أعمال لجلسة، سينظر وخالل هذه ا -6
من جدول أعمال مؤتمر  4في سياق البند  تفويض. وسيقدم المكتب تقريرا واحدا عن أوراق اللألطراف في كل من البروتوكولين

وسيتناول مؤتمر  .في كل من البروتوكولينلألطراف  من جدول األعمال مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 3األطراف والبند 
من جدول  8وسيتناول تقرير األمين التنفيذي بحث البند  من جدول أعماله. 5المعلقة في إطار البند  القضايا األطراف أيضا

األمين التنفيذي تقريرا عن سيقدم كما المتعلقة بالميزانية(.  والقضايااألعمال الخاص بكل اجتماع )إدارة االتفاقية والبروتوكولين 

                                                           
يل من بين األطراف في البروتوكول ليرأس رئيس من بلد ليس طرفا في أحد البروتوكولين أو كليهما، سيتم انتخاب عضو بدالإذا كان   1

 البنود المتعلقة بأحد البروتوكولين أو بالبروتوكول اآلخر.
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نفيذ في اجتماعها األول، االجتماعات اإلقليمية التحضيرية واالجتماعات فيما بين الدورات، بما في ذلك عمل الهيئة الفرعية للت
من جدول أعمال االجتماع  5من جدول أعمال االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف والبند  7اول بحث البند نتوبذلك ي
من جدول أعمال االجتماع الثاني لمؤتمر  5، والبند لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة الثامن

سيستمع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لكل من بروتوكول كما . األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا
الناشئة عن  المسائل الموضوعيةغير أن  االمتثال التابعة لكل بروتوكول. قرطاجنة وبروتوكول ناغويا إلى تقارير من لجنة

 تقريري لجنتي االمتثال ستحال إلى الفريقين العاملين.

 وسترفع االجتماعات بعد ذلك حتى يتمكن الفريقان العامالن من بدء عملهما. -7

. ومن المتوقع أن تستعرض هذه 2016ل ديسمبر/كانون األو  9يوم العامة الثانية بعد ظهر  ةومن المقرر عقد الجلس -8
 التي قد يكون العمل بشأنها قد استكمل.بشأن البنود مشاريع مقررات  وتعتمد أيعمل الفريقين العاملين الجلسة التقدم المحرز في 

في  2016ديسمبر/كانون األول  13 يومالعامة الثالثة المقرر عقدها بعد ظهر  ةكما يتمثل الغرض من الجلس -9
 التقدم الذي أحرزه الفريقان العامالن ولجنة الميزانية. استعراض

ديسمبر/كانون  17 يوموستعقد الجولة الرابعة واألخيرة من الجلسات العامة في اليوم األخير لالجتماعات، بعد ظهر  -10
 بروتوكولينوكل مؤتمر لألطراف عامل كاجتماع لألطراف في كل من ال. وسيعتمد مؤتمر األطراف في االتفاقية 2016األول 

 المسائل كل منهما من الفريقين العاملين ومن لجنة الميزانية؛ وينظروا فيالهيئة الرئاسية لمشاريع المقررات المقدمة إلى 
األخرى، إن وجدت، في إطار جدول أعمال كل منهم )االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 

؛ 14االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، البند ؛ و 18بروتوكول قرطاجنة، البند 
 (؛ ويعتمدوا تقرير اجتماع كل منهم.20واالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف، البند 

ات الختامية ممثلو المجموعات اإلقليمية والوفود األخرى إلى اإلدالء بمجموعة واحدة من المالحظ ىوبعد ذلك، سيدع -11
ذات الصلة باجتماع أو أكثر من االجتماعات، إذا رغبوا في ذلك. وبعد المالحظات الختامية، سيعلن الرئيس  المسائلتغطي 

 اختتام كل اجتماع.

 نالعامال  انقيالفر  –جيم 

ود المحددة بعض البن باستثناء اتجتماعمن االاجتماع ول أعمال كل معظم بنود جدسيتناول أحد الفريقين العاملين  -12
مشاريع المقررات إلى مؤتمر األطراف،  قدمأعماله، سيوعقب انتهاء كل فريق عامل من في جلسات عامة.  تناولهاالتي سيتم 

، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، 
 .حسبما يكون مناسبا

. ووفقا لتنظيم العمل جدول األعمال المسندة إليهبنود  لتناول امناسبا وينبغي أن يخصص كل فريق عامل وقت -13
من نفس الفريق العامل. ذات طابع مماثل أو ذي صلة جنبا إلى جنب أعمال كل اجتماع جدول بنود  تناول، ينبغي المعتمد

الرسمية بالنسبة للبنود المشابهة أو ذات الصلة في إطار االتفاقية  وبناء عليه، سيتم أيضا النظر في ورقات االجتماعات غير
أحد البروتوكولين سيتبعه  األطراف في برسمية من جان فإن النظر في ورقة اجتماع غير وعلى سبيل المثال،والبروتوكولين بالتقارب. 

 .بالعكساالتفاقية والعكس  األطراف في بفي ورقة اجتماع غير رسمية بشأن موضوع متصل من جان مباشرة النظر

للنظر فيها أو أي مقررات ناشئة عن مثل بصورة مشتركة البنود التي سيتم إدخالها  عدد قليل منيكون هناك أيضا وس -14
بصورة البند الذي يتم النظر فيه  منقد تستفيد بعض الجوانب صلة بجميع االجتماعات. وفي بعض الحاالت،  اهذا النظر ذ

وتماسكا  اعتماد مقررات أكثر اتساقا بهدفوالفهم الناشئ وبالتالي، ستجرى المداوالت الالحقة تكامال  من نهج أكثر مشتركة
يعزز من كفاءة سير  والنظر فيها بصورة مشتركة أنإدخال بعض البنود ومن شأن تعزز التنفيذ عبر الصكوك الثالثة. 

مقرر أو عنصر مقرر ينتج عن النظر المشترك سيحتاج إلى  بلورة األفكار خالل المداوالت. غير أن أييسمح باالجتماعات و 
 أن يعتمد من االجتماع ذي الصلة.
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 بنود محددة. لتناول الحاجةأيضا أفرقة اتصال حسب أو الفريقان العامالن ويمكن أن تنشئ الجلسة العامة  -15

 بصورة مشتركة بالتقارب أوفيها بنود محتملة للنظر  -دال 

بالتقارب بصورة مشتركة أو األعمال التالية جدول د جدول األعمال المؤقت أو عناصر بنود من المقترح النظر في بنو  -16
 :فريق االتصال أو اللجنة ذات الصلة من جانب الجلسة العامة و/أو الفريق العامل ذي الصلة، أو

 :التي سينظر فيها مؤتمر األطرافبنود ال )أ(
دول أعمال االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف(. من ج 6)البند  تاريخ ومكان االجتماعات القادمة

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف . وقرر تاريخ ومكان االجتماعات القادمةسيحدد مؤتمر األطراف 
عقد اجتماعاتهما  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياو  في بروتوكول قرطاجنة

 ؛ؤتمر األطرافبالتزامن مع اجتماعات م
 البنود المقترح أن ينظر فيها مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول )ب(

تشتمل المقررات الواردة في إطار : بصورة مشتركة قرطاجنة ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا
 النظر فيها بصورة مشتركة بتحقيق االتساق الالزم بين الهيئات الثالث:هذه البنود على عناصر مشتركة؛ وسيسمح 

من جدول  3البند من جدول أعمال االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛ و  4البند ) :التفويض وثائق (1)
من  3االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة؛ والبند  األعمال

 سيقدمجدول أعمال االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا(. و 
 ؛كل هيئة بدورها التقرير وستعتمد. اواحد اتقرير المكتب 

 10البند من جدول أعمال االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛ و  8البند ) :المسائل المتعلقة بالميزانية (2)
االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة؛  األعمالمن جدول 

من جدول أعمال االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول  9والبند 
 فريقس الميزانيات لجميع الهيئات الثالث في نفالمتعلقة بالمفاوضات  إجراءومن المتوقع . ناغويا(

مشتركة، المتقاسمة والمشتركة )مثل: التكاليف  المقرراالتصال. ومن المتوقع أن تكون بعض عناصر 
لجلسة العامة ا وستعتمدمحددة لكل هيئة. ستكون البنود األخرى ألمانة( في حين ل وظيفيواالستعراض ال

 ؛لكل هيئة ميزانيتها
من جدول أعمال  18البند ) :لهيئة الفرعية للتنفيذا تشغيلطريقة  - تحسين كفاءة الهياكل والعمليات (3)

االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف  من جدول األعمال 5البند االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛ و 
من جدول أعمال االجتماع الثاني لمؤتمر  2-5العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة؛ والبند 

 1/9في التوصية للتنفيذ لهيئة الفرعية وتوصي ا .لألطراف في بروتوكول ناغويا(األطراف العامل كاجتماع 
دها بعد ذلك مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يوأن يؤ ، التشغيلطريقة مؤتمر األطراف بأن يعتمد 

 ؛في البروتوكولين
من  18البند ) :المتزامنة االجتماعاتعقد تجربة  استعراضمعايير  -الهياكل والعمليات تحسين كفاءة  (4)

االجتماع الثامن لمؤتمر  من جدول األعمال 5البند جدول أعمال االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛ و 
من جدول أعمال االجتماع الثاني  3-5األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة؛ والبند 

يعتمد مؤتمر األطراف ومن المتوقع أن  .وتوكول ناغويا(لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بر 
 1/11العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولين قوائم متسقة للمعايير على النحو الموصى به في التوصية 

 ؛للهيئة الفرعية للتنفيذ
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لألطراف  البنود التي سينظر فيها مؤتمر األطراف وتشمل توصيات من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع )ج(
 :في أحد البروتوكولين

البند من جدول أعمال االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛ و  11)البند  :المسائل المتعلقة باآللية المالية
االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة؛  من جدول األعمال 8

الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول من جدول أعمال االجتماع  7والبند 
. وسيقدم مؤتمر األطراف إرشادا إلى اآللية المالية، مع األخذ في االعتبار أي عناصر لإلرشاد ناغويا(

 ؛ينبروتوكولأحد المؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في مقترح أو أي توصية أخرى من 
بذاتها، سيتم النظر فيها  خاصة بكل هيئةتكون في حين أن البنود : ن ينظر فيها بالتقاربالبنود المقترح أ )د(

 بالتقارب لتيسير التآزر:
من  14و 5 انالبندمن جدول أعمال االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛ و  9)البند  استعراض التنفيذ: (1)

اجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة؛ والبند االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل ك جدول األعمال
 ؛من جدول أعمال االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا( 5-1

من جدول أعمال االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛  12)البند  :بناء القدرات والتوعية واالتصال (2)
االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  ألعمالمن جدول ا 17و 6 انالبندو 

من جدول أعمال االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع  11و 10ان بروتوكول قرطاجنة؛ والبند
 ؛لألطراف في بروتوكول ناغويا(

ؤتمر األطراف العامل كاجتماع االجتماع الثامن لم من جدول األعمال 7 البند) :غرفة تبادل المعلومات (3)
من جدول أعمال االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل  6 لألطراف في بروتوكول قرطاجنة؛ والبند
 ؛كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا(

 من جدول األعمال 9 البندمن جدول أعمال االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛ و  13)البند  :التعاون (4)
من جدول  8 جتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة؛ والبنداال

 .أعمال االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا(
 

 إدارة بنود جدول األعمال -هاء 

خالل فترة  يناجتماعات البروتوكولبالتزامن مع االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف سيجري بالنظر إلى أن  -17
 عمليات صنع القرار.لكاملة السالمة ال، مع الحفاظ على يمكنجراءات حيثما اإلتبسيط إلى أسبوعين، ستكون هناك حاجة 

لم  الجديدة أو التي االقضاي أساسا لتناولالمتاح المحدود التفاوض وقت  استخدامالمكتب واألمانة  يقترحبناء عليه، و  -18
العضوية مفتوحة ات المقدمة من الهيئات الفرعية المقرر  مشاريعفي  أقواس معقوفة، بما في ذلك النصوص الواردة بين تسو

التي  والقضايا ()ي( 8والفريق العامل المعني بالمادة للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية و ، الفرعية للتنفيذ )الهيئة
 على الصعيد الحكومي الدولي. تتناوللم 
، الفرعيةوالتي نوقشت في إحدى الهيئات البيانات العامة التي تكرر النقاط التي أثيرت سابقا  تجنبومن المقترح  -19

عدم فتح الباب ويمكن أن يقترح الرئيس . بشأنها إحدى الهيئات الفرعية بالفعل مشروع مقرر شاملالتي أعدت  القضاياوخاصة 
المقررات ذات الصلة،  وأن يقترح بدال من ذلك تحويل مشاريعفي الفريق العامل  البنودهذه  أول مناسبة تتناول فيهاللبيانات في 

في  وصعلى النص ةلتيسير المناقشات القائم غير رسميةإلى ورقة  UNEP/CBD/COP/13/2في الوثيقة  التي عممت من قبل
البند  أن يحيل، يجوز للرئيس التي يتعين تسويتهاالمنفصلة  القضاياود من عدد محدفيها يوجد  وفي الحاالت التيجلسة الحقة. 

 إلى فريق اتصال أو مناقشات غير رسمية أخرى.
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ستتاح معلومات أكثر تفصيال في هذا و . افي االعتبار عند إعداد مداخالتههذه الخطط  إلى وضعاألطراف  وتدعى -20
  الصدد.

 الترتيبات التقنية - واو

تي ليست أطرافا في بروتوكول قرطاجنة و/أو بروتوكول ناغويا بصفة مراقب للنظر في البنود ستحضر الدول ال -21
. وسيتم وضع تدابير تقنية للتمييز بين لسات عامة أو في الفريقين العاملينجسواء اجتمعت في المتعلقة بالبروتوكولين، 

وبالنسبة للبنود  الفريقين العاملين. ات أو رؤساءأجل مساعدة رئيس االجتماعاألطراف وغير األطراف خالل المداوالت من 
 الخاصة بأحد البروتوكولين أو البروتوكول اآلخر، ستعطى أولية التكلم لألطراف في ذلك البروتوكول. 

وألغراض عملية، ستستخدم ترتيبات الجلوس في اجتماع مؤتمر األطراف الجتماعي مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  -22
 وتوكول.لألطراف في كل بر 

مة أثناء الدورة، على الموقع الشبكي المعد لالجتماعات. دوستتاح جميع وثائق االجتماعات، بما في ذلك الوثائق المق -23
وسوف تبذل جميع الجهود لضمان عرض اإلعالنات عن االجتماعات في التوقيت المناسب على الشاشات وعلى الموقع 

 الشبكي لالجتماعات.
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 المرفق الثاني
عمل المقترح لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، واالجتماع الثامن لمؤتمر تنظيم ال

األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع 
 لألطراف في بروتوكول ناغويا

 األحد،
 ديسمبر/كانون األول 4
 18:00 - 15:00اعة الس

 الجلسة العامة

 في االتفاقية االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف

 افتتاح االجتماع. -1

 اب الرئيس(خ)انت المكتب أعضاءانتخاب  -3
 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة

 افتتاح االجتماع. -1

 ر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويااالجتماع الثاني لمؤتم
 افتتاح االجتماع. -1

 االثنين،
 ديسمبر/كانون األول 5

 13:00 – 10:00الساعة 

 في االتفاقية االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2

 .المكتب )بخالف الرئيس( أعضاءانتخاب  -3
 الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنةاالجتماع 

 الشؤون التنظيمية. -2
 إقرار جدول األعمال؛ 2-1
 ؛البدالء انتخاب أعضاء المكتب 2-2
 تنظيم العمل. 2-3

 االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا
 الشؤون التنظيمية. -2

 إقرار جدول األعمال؛ 2-1
 خاب أعضاء المكتب البدالء؛انت 2-2
 العمل. تنظيم 2-3

 في االتفاقية االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف

 القضايا المعلقة. -5

 التفويض. وثائقتقرير عن  -4
 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة

 ئق التفويض.تقرير عن وثا -3
 االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

 .تقرير عن وثائق التفويض -3

 في االتفاقية االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف

 واالجتماعات التحضيرية اإلقليمية. الدورات بين المنعقدة عن االجتماعات تقارير -7
 ؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنةاالجتماع الثامن لم

 تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ. -5
 تقرير لجنة االمتثال. -4

 االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا
 لجنة االمتثال.تقرير  -4
 .الفرعية للتنفيذ تقرير الهيئة -5

 في االتفاقية لث عشر لمؤتمر األطرافاالجتماع الثا

 .تقرير األمين التنفيذي عن إدارة االتفاقية وميزانية الصناديق االستئمانية -8

 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة

 .األمين التنفيذي عن إدارة البروتوكول وعن مسائل الميزانية تقرير -10
 ماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويااالجت
 .عن إدارة البروتوكول وعن مسائل الميزانية التنفيذيتقرير األمين  -9
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 الفريق العامل الثاني  الفريق العامل األول 

 االثنين
 ديسمبر/كانون األول 5

 18:00 – 15:00الساعة 

 في االتفاقية ر األطرافاالجتماع الثالث عشر لمؤتم

استعراض مؤقت للتقدم المحرز نحو تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  -9
 .وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ووسائل التنفيذ ذات الصلة 2011-2020

 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة
 .فعاليتهتنفيذ البروتوكول و  استعراض -14

 االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا
 .من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 16استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف  5-1
 (.31)المادة  تقييم واستعراض فعالية البروتوكول -13

 اف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنةاالجتماع الثامن لمؤتمر األطر 

 تقرير لجنة االمتثال. -4

 االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا
 (.30تقرير لجنة االمتثال )المادة  -4

 في االتفاقية االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف

الساحلي: المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو التنوع البيولوجي البحري و  -15
بيولوجيا؛ وخطة العمل المحددة بشأن التنوع البيولوجي والتحمض في مناطق المياه 

الباردة؛ ومعالجة الحطام البحري والضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية 
ري ومبادرات على التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ والتخطيط المكاني البح

 التدريب.
 في االتفاقية االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف

األنواع الغريبة الغازية: معالجة المخاطر المرتبطة بالتجارة؛ والخبرات في  -16
 استخدام عوامل المكافحة البيولوجية؛ وأدوات دعم القرار.

 
 

 الثالثاء،
 ديسمبر/كانون األول 6

 13:00 – 10:00الساعة 

 في االتفاقية جتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرافاال
 حشد الموارد واآللية المالية. -11

 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة

 .والموارد المسائل المتعلقة باآللية المالية -8

 روتوكول ناغويااالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ب
 (.25اآللية المالية والموارد )المادة  -7

 في االتفاقية االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف
القضايا العلمية والتقنية األخرى، بما في ذلك البيولوجيا التركيبية، وآثار  -17

تقييم المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 
 اويشمل أيض) النظم اإليكولوجية بشأن الملحقات، واإلدارة المستدامة للحياة البرية.

 (.الهندسة الجيولوجية المتعلقة بالمناخ

 الثالثاء،
 ديسمبر/كانون األول 6

 18:00 – 15:00الساعة 

 في االتفاقية االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف
لقدرات، والتعاون التقني والعلمي والمبادرات وسائل التنفيذ األخرى: تعزيز بناء ا -12

 .األخرى للمساعدة في التنفيذ

 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة

 .قائمة خبراء السالمة األحيائيةو  بناء القدرات -6

 ول ناغويااالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوك
 (.22تدابير للمساعدة في بناء القدرات وتنمية القدرات )المادة  -10

 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة
 (.23التوعية العامة والتثقيف والمشاركة )المادة  -17

 بروتوكول ناغويااالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 
تدابير لزيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها  -11

 (.21 )المادة
 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة

 .تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وأنشطتها -7

 في االتفاقية االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف
 
يولوجي اإلجراءات االستراتيجية لتعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع الب -10

تعميم التنوع البيولوجي ): وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2011-2020
على التنمية المستدامة والعمليات  2030ودمجه داخل القطاعات وعبرها؛ وآثار خطة 

 .(الدولية األخرى ذات الصلة
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 الفريق العامل الثاني  الفريق العامل األول 

 لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويااالجتماع الثاني 
وتبةةةةةةادل المعلومةةةةةةات  لمنةةةةةةافعاتقاسةةةةةةم و الحصةةةةةةول بشةةةةةةأن معلومةةةةةةات الغرفةةةةةةة تبةةةةةةادل  -6

 .(14 )المادة

 األربعاء،
 ديسمبر/كانون األول 7

 13:00 – 10:00الساعة 

 في االتفاقية ؤتمر األطرافاالجتماع الثالث عشر لم

 التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية األخرى. -13
 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة

 األخرى. والمبادراتاالتفاقيات المنظمات و التعاون مع  -9

 راف في بروتوكول ناغويااالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألط
 التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات الدولية األخرى. -8

 في االتفاقية االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف

اإلجراءات االستراتيجية لتعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  -10
التنوع البيولوجي وتغير ): وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2011-2020

المناخ؛ والمناطق المحمية؛ واستعادة النظم اإليكولوجية؛ والتنوع البيولوجي للغابات؛ 
 .(والتنوع البيولوجي والصحة البشرية

 األربعاء،
 ديسمبر/كانون األول 7

 18:00 – 15:00الساعة 

 في االتفاقية االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف
بةةةين  التكامةةةلالهياكةةةل والعمليةةةات فةةةي إطةةةار االتفاقيةةةة، بمةةةا فةةةي ذلةةةك  ليةةةةعاتحسةةةين ف -18

 االتفاقية وبروتوكوليها.

 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة

 .طريقة تشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ 5-1
 التكامل بين االتفاقية وبروتوكوليها. 5-2

 مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويااالجتماع الثاني ل
 .تشغيلالطريقة  -الهيئة الفرعية للتنفيذ تقرير  5-2
معايير ) –التكامل بين االتفاقية وبروتوكوليها  -تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ  5-3

 .(استعراض الخبرة

 في االتفاقية االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف
)ي( واألحكام المتصلة بها: المبادئ التوجيهية إلعادة توطين 8لمادة ا -14

اآلليات األخرى؛  وأالمعارف التقليدية؛ والمبادئ التوجيهية إلعداد التشريعات 
 والتوصيات من منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية.

 

 الخميس،
 ديسمبر/كانون األول 8

  13:00 – 10:00الساعة 

 االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا
 وطرائق تشغيلها الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع -12

 .(10 )المادة
 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة

 (.26تماعية االقتصادية )المادة االعتبارات االج -15
  .كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي -بروتوكول ناغويا  -16

 في االتفاقية االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف
المبادئ التوجيهية للتقارير الوطنية السادسة، وطرائق إعداد اإلصدارات  -19

 والمؤشرات. ية للتنوع البيولوجيالتوقعات العالمالقادمة من نشرة 
 

 الخميس،
 ديسمبر/كانون األول 8

 18:00 – 15:00الساعة 

 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة

دارة المخاطر )المادتان ت -11  .(16و 15قييم المخاطر وا 
 (.17ئ )المادة ل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوار قالن -12
 (.6عبور الكائنات الحية المحورة واستخدامها المعزول )المادة  -13
 .استخدام مصطلح "الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية" 5-3

 في االتفاقية االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف

 )المسائل المعلقة(
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 الفريق العامل الثاني  الفريق العامل األول 

 الجمعة،
 ديسمبر/كانون األول 9

 13:00 – 10:00الساعة 

 في االتفاقية اع الثالث عشر لمؤتمر األطرافاالجتم

 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة

 االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا
 )المسائل المعلقة(

 في االتفاقية االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف

 المسائل المعلقة()

 الجمعة،
 ديسمبر/كانون األول 9

  18:00 – 15:00الساعة 

 الجلسة العامة

 استعراض التقدم المحرز.
 .بشأن البنود التي تم االنتهاء من النظر فيها المقررات اعتماد

 ،ثنيناال
 ديسمبر/كانون األول 12

 13:00 – 10:00الساعة 

 )المسائل المعلقة( )المسائل المعلقة(
 

 االثنين،
 ديسمبر/كانون األول 12

  18:00 – 15:00الساعة 

 )المسائل المعلقة( )المسائل المعلقة(

 الثالثاء،
 ديسمبر/كانون األول 13

 13:00 – 10:00الساعة 

 )المسائل المعلقة( )المسائل المعلقة(
 

 الثالثاء،
 ديسمبر/كانون األول 13

 18:00 – 15:00الساعة 

 الجلسة العامة

 التقدم المحرز في الفريقين العاملين وفريق االتصال المعني بالميزانية. استعراض
 الحوار التفاعلي بشأن العيش في انسجام مع الطبيعة.

 الثالثاء،
 ديسمبر/كانون األول 13

 18:00 – 15:00الساعة 
 (تابع)

 )المسائل المعلقة( )المسائل المعلقة(

 األربعاء،
 ديسمبر/كانون األول 14

 13:00 – 10:00الساعة 
 

 )المسائل المعلقة( )المسائل المعلقة(

 األربعاء،
 ديسمبر/كانون األول 14

 18:00 – 15:00الساعة 

 )المسائل المعلقة( )المسائل المعلقة(

 الخميس،
 ديسمبر/كانون األول 15

 )المسائل المعلقة( )المسائل المعلقة(
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 13:00 – 10:00الساعة 

 الخميس،
 ولديسمبر/كانون األ 15

 18:00 – 15:00الساعة 

 )المسائل المعلقة( )المسائل المعلقة(

 الجمعة،
 ديسمبر/كانون األول 16
 13:00 – 10:00لساعة ا

 )المسائل المعلقة( )المسائل المعلقة(

 الجمعة،
 ديسمبر/كانون األول 16

 18:00 – 15:00الساعة 

 )المسائل المعلقة( )المسائل المعلقة(

 السبت،
 نون األولديسمبر/كا 17

 13:00 – 10:00الساعة 

 (*االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة) الجلسة العامة

 على أساس مشاريع المقررات التي وافق عليها الفريقان العامالن. المقرراتاعتماد 
 أخرى. مسائل -18
 التقرير. اعتماد -19

 (*ع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويااالجتماالجلسة العامة )
 على أساس مشاريع المقررات التي وافق عليها الفريقان العامالن. المقرراتاعتماد 

 مسائل أخرى. -14
  اعتماد التقرير. -15

 السبت،
 ديسمبر/كانون األول 17

 18:00 – 15:00الساعة 

 *(في االتفاقية الثالث عشر لمؤتمر األطرافالجلسة العامة )االجتماع 
 اعتماد المقررات على أساس مشاريع المقررات التي وافق عليها الفريقان العامالن.

 أخرى. مسائل -20
 التقرير. اعتماد -21

 .اختتام االجتماعات المشتركة الجلسة العامة
 في االتفاقية االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف

 .جدول األعمال من 22البند 
 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة

 .من جدول األعمال 20البند 
 االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

 .من جدول األعمال 16البند 
 ات العامة من أجل كفالة التسلسل السليم العتماد المقررات من جانب الهيئة المعنية.* قد تكون هناك حاجة إلى تعديل ترتيب الجلس

_________ 


