
 

 قلتنوع البةولوجيب المتعلق  تاقية ال مؤتمر األطراف في 
العقمل كقجتمقع لألطراف في بروتوكول نقغوةق بشأن 

الحصول على الموارد الجةنة  والتققسم العقدل والمنصف 
 للمنقفع النقشئ  عن استخدامهق

 االجتماع الرابع

 0201 تشرين األول/أكتوبر 11-11كونمينغ، الصين، 

 0200 /أيارمايو 8إلى  /نيسانأبريل 01من و 

 المشروحجدول األعمقل المؤيت 

 مقدم 

التنوع ب المتعلقة تااقيةاالوعلى النحو الذي قرره مؤتمر األطراف في  ،من حكومة الصينالمقدَّمة دعوة البناء على  -1
االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن  فإن   ،11/11 مقررهالبيولوجي في 

 في كونمينغ هكان من المقرر عقد الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
االجتماع بالتزامن مع االجتماع  هذا عقد زمعوكان من الم   .0202تشرين األول /أكتوبر 08إلى  11الصين في الاترة من ب

االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة كذلك ألطراف و االخامس عشر لمؤتمر 
انظر جدول  ،االجتماعات )لمزيد من المعلومات هذه تم تأجيل 11-كوفيد ستمرار جائحةال نظرالكن و  .للسالمة األحيائية

 .((CBD/COP/15/1/Add.1) األعمال المؤقت المشروح للجزء األول من االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف

ت وافق ،لوجه اوجهعقد اجتماع أمام ها الجائحة ارضة والنظر في التحديات التي ال تزال تكثامشاورات م إجراء بعدو  -0
عقد االجتماع الرابع لألطراف في بروتوكول ناغويا أن ي   على ،0201تموز /يوليو 11قد في ع  ذي ال افي اجتماعه ،المكتب هيئة

الجزء األول  يعقدس   جزأين: فياالجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف واالجتماع العاشر لألطراف في بروتوكول قرطاجنة و 
 الصينب في كونمينغ ،وجها لوجهالجزء الثاني  يعقدس  و  ،0201تشرين األول /أكتوبر 11إلى  11من  في الاترة عبر اإلنترنت
عبر  يعقدس   على الرغم من أنه ،األول من االجتماع الجزء هدوسيش. 0200 /أيارمايو 8إلى  /نيسانأبريل 01في الاترة من 

 الوضع استعراض المكتب والبلد المضيف واألمانة تواصل هيئةسو  .في كونمينغ وفودلبعض ال ا  محدود ا  حضور  ،اإلنترنت
 وجها لوجهالمقرر عقده  ،الجزء الثاني من االجتماع تنايذ وتوقيت طريقة إذا ثبت عدم جدوىاتخاذ ترتيبات بديلة  غيةب   ئيالوبا

 .الصينب في كونمينغ

CBD 
  

 

Distr. 

GENERAL 

 

CBD/NP/MOP/4/1/Add.1  

20 August 2021 

 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH  

 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-33-ar.pdf


CBD/NP/MOP/4/1/Add.1  
Page 2 

 

صيغته النهائية  أعدتالمكتب في جدول األعمال المؤقت لالجتماع و  ت هيئةنظر و  -1
(CBD/NP/MOP/4/1/Rev.1في اجتماعه )ت هيئةاستعرضو . 0201 /نيسانأبريل 02عبر اإلنترنت في قد ع  ذي ال ا 

 تمالتي سيبنود جدول األعمال  شروحل النهائية ةصيغال ةالتنايذي ةاألمين أعدتوفيما بعد لي للشروح. المشروع األو   أيضا المكتب
 02اجتماع  خاللالمكتب  هيئة التي قدمتها تعليقاتال األخذ في الحسبانمع  ،تناولها في الجزء األول من االجتماع

تناولها في الجزء الثاني من  سيتمث شروح البنود التي حدَّ وت  كمل تست  سو  .في هذه الوثيقة شروحترد تلك الو  /نيسان،أبريل
االجتماع الثالث للهيئة و  ،االجتماع في ضوء نتائج االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الارعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 .0202واجتماع آخر للاريق العامل الماتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ،لتنايذلالارعية 

 ؛)المسائل التنظيمية( 0و)افتتاح االجتماع(؛  1البنود التالية من جدول األعمال:  الجزء األول من االجتماع سيتناولو  -4
 1و)تقارير الهيئات الارعية(؛  4و ؛االجتماع الرابع لألطراف في بروتوكول ناغويا( إلىالممثلين  وثائق تاويض)تقرير عن  1و

 18و ؛)مسائل أخرى( 11و ؛الصناديق االستئمانية( ة)إدارة البروتوكول وميزاني 2و ؛((12)تقرير لجنة االمتثال )المادة 
هذه البنود  في مزيد من النظرة إلى الحاج تكون هناك ع أنتوقَّ ي   ،1باستثناء البند و جتماع(. )اختتام اال 11و ؛)اعتماد التقرير(

 .في الجزء الثاني من االجتماع أيضا من جدول األعمال 12إلى  1تناول البنود من  سيتمو في الجزء الثاني من االجتماع. 

عقد سي  و المكتب. هيئة جزأي االجتماع بالتشاور مع األمانة و سينظم البلد المضيف أجزاء وزارية رفيعة المستوى خالل و  -1
 .0201 تشرين األول/أكتوبر 11و 10يومي  في لجزء األول من االجتماعا تنظيمه خالل قرررفيع المستوى المالالجزء 

تجميعا  لمشاريع المقررات التي ستقترحها الهيئات الارعية في  ةالتنايذي ةعد األمينتس ،للممارسة المتبعة وفقاو  -2
 ةالتنايذي ةعد األمينتسو في ضوء المقررات والتوصيات السابقة.  ةالتنايذي ةها األمينتضعو  التي اجتماعات ما بين الدورات أو

قبل الدورة المستأناة )الجزء  موجزهذا التجميع وال ستعمل على إتاحةمشاريع المقررات و  المترتبة على لآلثار المالية اأيضا موجز 
 .ستة أسابيعب الثاني( من االجتماع

 افتتقح الجتمقع    -1البند 

 ،كونمينغتوقيت مدينة ب) 0201تشرين األول /أكتوبر 11قام حال االفتتاح في الساعة الثالثة بعد ظهر يوم االثنين سي   -1
مع افتتاح االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في االتااقية  تزامنمباشرة بالاتتح االجتماع بعد ذلك الصين(. وسي  

  1.بروتوكول قرطاجنةفي  واالجتماع العاشر لألطراف

 سيستمع ،في الجلسة االفتتاحيةو االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف أو ممثلها.  ةاتتح االجتماع رئيستسو  -8
 .حيب من ممثلي حكومة الصين والسلطات المحليةالمؤتمر إلى كلمة تر  المشاركون في

مؤتمر  امامة طروحسلط الضوء على القضايا الرئيسية المستاالجتماع و في  ة إلى المشاركينالتنايذي نةاألمي تتحدثسو  -1
 .األطراف

المجموعات اإلقليمية والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وعدد محدود من المجموعات  وممثل ويمكن أن يقوم -12
 بإلقاء بيانات. أيضا األخرى

                                                      
 .CBD/COP/15/1/Add.2 انظر 1
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 المسقئل التنظةمة     -2البند 

 انتخاب الرئيس

عشر لمؤتمر األطراف أو ممثلها، في الجلسة االفتتاحية، إلى انتخاب الرابع من المتوقع أن تدعو رئيسة االجتماع  -11
عشر. وستبدأ فترة تولي الرئيس عقب انتخابه مباشرة في االجتماع  الخامسممثل عن البلد المضيف ليكون رئيسا لالجتماع 

 الخامسيس االجتماع عشر. وسيعمل رئالسادس عشر لمؤتمر األطراف وستنتهي بانتخاب من يخلاه في االجتماع  الخامس
 لألطراف في بروتوكول ناغويا.الرابع عشر لمؤتمر األطراف أيضا رئيسا لالجتماع 

 انتخاب أعضاء المكتب بخالف الرئيس

باإلضافة فإنه  ،(1/02المقرر  فيوالمعدل  1/1 المقرر فيمن النظام الداخلي )على النحو المعتمد  01وفقا للمادة و  -10
يعمل على أن  ،نواب للرئيس عشرة ،ينتخب مؤتمر األطراف من بين ممثلي األطراف الحاضرة االجتماع ،الرئيس انتخاب إلى

اختتام االجتماع  معتنتهي ساختتام االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف و  مننواب الرئيس  توليفترة ستبدأ و  .اأحدهم مقرر 
 .السادس عشر

 1للاقرة  وتعمل هيئة مكتب مؤتمر األطراف في االتااقية أيضا كمكتب الجتماع األطراف في بروتوكول ناغويا. ووفقا -11
أي عضو من أعضاء مكتب مؤتمر األطراف يمثل طرفا في االتااقية ولكنه في ي ستبدل من بروتوكول ناغويا،  02من المادة 

وبالتالي تتألف هيئة  وقت االجتماع ليس طرفا في بروتوكول ناغويا، بعضو تنتخبه األطراف في بروتوكول ناغويا من بينها.
 مكتب االجتماع الثالث لألطراف في بروتوكول ناغويا، باإلضافة إلى الرئيس، ممن يلي:

 السيد إريك أوكوري )غانا( 1

 السيد ميليسي ماريو )إثيوبيا( 2

 السيدة سوجاتا أرورا )الهند( 3

 السيد فينود ماثور )الهند( فيما بعد احل محله

 السيدة لينا العوضي )الكويت( 4

 السيد ديلوفارشو داستوف )طاجيكستان( 5

 السيدة إلاانا راماج )ألبانيا( 6

 سالزبرغ )األرجنتين(واكين خالسيد  7

 السيدة هيلينا جياري براون )أنتيغوا وبربودا( 8

 السيدة غابرييل أوبرماير )النمسا( 9

 السيدة ماري هارالدستاد )النرويج( 11

الجزء الثاني من االجتماع في عام  عقد وياضل أن يكون ذلك قبل ،ت دعى المجموعات اإلقليمية إلى تقديم ترشيحاتهاو  -14
بحضور اجتماعات المكتب التي ست عقد خالل الجزء  اوتسمح الترشيحات المبكرة ألعضاء المكتب المنتخبين حديث .0200

ن أعضاء المكتب المنتهية م للمسؤوليات االنتقال السلس من أجل ضمان ،ينمراقبك الثاني من اجتماع األطراف في البروتوكول
 .أعضاء المكتب الجددإلى واليتهم فترة 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-01/full/cop-01-dec-ar.pdf


CBD/NP/MOP/4/1/Add.1  
Page 4 

 

االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  خالل البدالء لمكتبا أعضاء نتخبي   ،قتضاءعند االو  -11
خالل الجزء الثاني من  االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنةو  بروتوكول ناغويا

 .0200االجتماعات في عام 

 الهيئات الارعيةانتخاب أعضاء 

 أن ينتخب نبغيي لذلكهيئة فرعية. و  كلمن النظام الداخلي على أن ينتخب مؤتمر األطراف رئيس  02تنص المادة   -12
 ينالهيئت اسيترأل ،مؤتمر األطراف رئيس الهيئة الارعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ورئيس الهيئة الارعية للتنايذ

وفقا و . لمؤتمر األطراف نهاية االجتماع السادس عشر إلىمتد تاالجتماع الخامس عشر و  نهاية منتبدأ  واليةلاترة  تينالمعني
نتخب رئيس الهيئة الارعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية من منطقة وسط أن ي   من المتوقع ،المتبعللتناوب اإلقليمي 

 .آسيا والمحيط الهادئ منطقة رعية للتنايذ منرئيس الهيئة الا نتخبي  بينما  ،وشرق أوروبا

 .0200 خالل الجزء الثاني من اجتماع مؤتمر األطراف في عام ذين الرئيسينانتخاب ه جرى عمليةست  و  -11

 بقى الرئيسانيأن  احتى نهاية الجزء الثاني من االجتماع. ومن المتوقع أيض اهمين في منصباالحالي الرئيسان بقىوسي -18
حتى  اهميمنصبفي  0202ن للاريق العامل الماتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام االمشارك
 .الجزء الثاني من االجتماعنهاية 

 جدول األعمال اعتماد

 ةه األمينتوقد أعد(. CBD/NP/MOP/4/1/Rev.1وافق مكتب مؤتمر األطراف على جدول األعمال المؤقت ) -11
ومع مراعاة القضايا الناشئة عن المقررات السابقة  ،بتوجيه من المكتب ،من النظام الداخلي 1و 8وفقا للمادتين  ةالتنايذي

 .لألطراف في بروتوكول ناغويا

جدول أعمال اجتماعه، عمال  اعتمادقد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في و  -02
 .CBD/NP/MOP/4/1/Rev.1 لى جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقةاستنادا إبالنظام الداخلي، 

 تنظيم العمل

 ممارسةوفقا للو من المتوقع أن يتم تناول جميع بنود جدول األعمال في جلسة عامة.  ،في الجزء األول من االجتماع -01
 .الجزء الثاني من اجتماعه خالل العمل في الجلسة العامةقد يرغب مؤتمر األطراف في إنشاء فريقين عاملين لدعم  ،ةالمتبع

ذا و  منهما في بداية الجزء  فريق مشاركين لكل ينسئيسيحتاج مؤتمر األطراف إلى انتخاب رئيس أو ر  ،نمالاعال اناريقال ئنشأ  ا 
 .الثاني من اجتماعه

، ووافق عليه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 3، الاقرة 21/12المقرر وعلى النحو الذي قرره مؤتمر األطراف في  -00
، وكذلك مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 2، الاقرة VII/9-BSالمقرر لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في 

 يتخللهادية لمؤتمر األطراف في غضون فترة أسبوعين عقد االجتماعات العات  ، 2، الاقرة I/12-NPالمقرر بروتوكول ناغويا في 
أيضا اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واجتماعات مؤتمر األطراف العامل 

ببروتوكول ن أيضا القضايا المتعلقة ن العامالال الاريقتناو من المتوقع أن ي بالتاليو  كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا.
 ذكورين.الم ينمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولإليهما  هليحي حسبما ،قرطاجنة وبروتوكول ناغويا

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-27-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-07/mop-07-dec-09-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-01/np-mop-01-dec-12-ar.pdf
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المتزامنة  جتماعاتاالتنظيم العمل المقترح للجزء األول من  CBD/NP/MOP/4/1/Add.2 في الوثيقة يردو  -01
تاح سيتم تحديثو . ينالبروتوكولألطراف في ولمؤتمر األطراف ل التوقيت هذه الوثيقة قبل ستة أسابيع على األقل من بدء  ةوا 

المقترح للمسؤوليات بين الجلسة  وزيع، التعلى النحو المعتاد التحديث، نمتض. وسي0200الجزء الثاني من االجتماع في عام 
 .ينملاالع ناريقيالالعامة و 

 نقغوةق الجتمقع الرابع لألطراف في بروتوكول  إلىتقرةر عن وثقئق تاوةض الممثلةن    -3البند 

 من النظام الداخلي على ما يلي: 18تنص المادة  -04

م وثائق تاويض الممثلين وأسماء الممثلين المناوبين والمستشارين إلى األمين التنايذي لمؤتمر األطراف أو ممثل "تقدَّ 
ساعة من افتتاح االجتماع. وأي تغيير الحق في تكوين الوفد يجب أيضا عرضه  04موعد أقصاه األمين التنايذي في 

على األمين التنايذي أو ممثله. وتصدر وثائق التاويض من رئيس الدولة أو الحكومة أو وزير الخارجية، أو من سلطة 
 مختصة في حالة منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي."

 فيه". على أن "ياحص مكتب أي اجتماع وثائق التاويض ويقدم تقريره إلى مؤتمر األطراف للبت   11وتنص المادة  -01

وزع على نقاط ست، ستصدر األمينة التنايذية إخطارا و 18ومن أجل مساعدة األطراف على الوفاء بمتطلبات المادة  -02
 االتصال الوطنية عينة من أشكال وثائق التاويض المناسبة.

وثائق ب المتعلقبحث واعتماد التقرير  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في وقد يرغب -01
 من المكتب. إليه التاويض المقدم

 تققرةر الهةئقت الارعة    -4البند 

من بروتوكول ناغويا على أنه "يجوز ألي هيئة فرعية تنشئها االتااقية أو تنشأ بموجبها،  01 من المادة 1الاقرة تنص  -08
أن تخدم هذا البروتوكول، بما في ذلك عمال بمقرر يتخذه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول. 

 ويحدد هذا المقرر المهام الواجب تنايذها".

هذا البند، سيبلغ الرئيس مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا باجتماعات الهيئات  بموجبو  -01
هذه  فية مطروحية الجوهر القضايا ال تناولاهم أنه سيتم ال على أساس ،فترة ما بين الدورات وتقاريرها عقد خاللالتي ت  الارعية 

 ألعمال.البند المناسب من جدول ا بموجباالجتماعات 

 بشأن 0202ستكون تقارير الاريق العامل الماتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام و  -12
 .مة إلى مؤتمر األطراف في الجزء األول من اجتماعه الخامس عشراجتماعاته األول والثاني والثالث من بين التقارير المقدَّ 

المشاركان للاريق العامل الماتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام سيقدم الرئيسان و  -11
 .0202 عن التقدم المحرز في إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ريراتق 0202

جتماعها الرابع والعشرين وتقرير الهيئة الارعية ر الهيئة الارعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية عن ايم تقر سيقدَّ و  -10
الثاني من االجتماع في  للتنايذ عن اجتماعها الثالث إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول خالل الجزء

 .0200عام 
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 تقرةر لجن  المتثقل    -5البند 

إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  هاتوصياتو  هاأن تقدم تقرير  بروتوكول ناغويايتعين على لجنة االمتثال بموجب  -11
االجتماع الثالث لألطراف  عدت به باضطلعستقدم اللجنة تقريرها عن العمل الذي  ،وبناء على ذلك لألطراف في البروتوكول.

 .في البروتوكول

 اني من االجتماع.نظر في تقرير وتوصيات لجنة االمتثال خالل الجزء الثي  من المتوقع أن و  -14

لجنة  في نتخب أعضاء جددي أن قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا فيو  -11
 االمتثال خالل الجزء الثاني من االجتماع.

 لصنقدةق الستئمقنة اإدارة البروتوكول ومةزانة      -6البند 

عن إدارة  ةالتنايذي ةكاجتماع لألطراف في البروتوكول تقرير مؤقت من األمينض على مؤتمر األطراف العامل عر  سي   -12
الذي  ،خالل الجزء األول من االجتماعو ميزانية الصناديق االستئمانية ذات الصلة.  يتضمن التقريرسو  ،هاياالتااقية وبروتوكول

في  النظر قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في ،0201 تشرين األول/أكتوبرفي سي عقد 
 .هاواعتماد 0200ميزانية مؤقتة لعام  وضع

الميزانية المؤقتة المقترحة لعام  عرضقد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في و  -11
 الذي أنشأه مؤتمر األطراف في جلسته العامة األولى. اتبالميزانيلى فريق االتصال المعني ع 0200

 مسقئل أخرى    -11البند 

تثار وت قبل للمناقشة، قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في النظر في مسائل أخرى  -18
 .4/12المقرر من  1من النظام الداخلي والاقرة  10وفقا للمادة 

من المتوقع أن يبلغ الرئيس الجلسة العامة بنتائج الجزء الرفيع المستوى المقرر  ،هذا البند من جدول األعمال وبموجب -11
 .0201 تشرين األول/أكتوبر 11و 10يومي  فيعقده 

 التقرةراعتمقد     -11البند 

أعمال الجزء ب المتعلق تقريرالالنظر في قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في   -42
 .على أساس مشروع التقرير الذي أعده المقرر واعتماده األول من اجتماعه

عقده  زمعالم ،الثاني من اجتماعهخالل الجزء قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول و  -41
 وقائععكس لي ،ينملاالع نيالاريقفي النظر في تقرير تكميلي واعتماده على أساس مشروع يعده المقرر وتقارير  ،0200في عام 

 االجتماع. وقائعي االجتماع معا أسيشكل التقريران المتعلقان بجز و . الذي سي عقد وجها لوجه الجزء الثاني من اجتماعه

نتائج الجزء الرفيع  تقريرهبرفق ي أنفي  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول أيضاوقد يرغب  -40
 فيمؤتمر األطراف  قد يرغب ،وفقا للممارسة المتبعةو  .م بالتالزم مع اجتماعهنظَّ أخرى ت   فعالياتوأي  ه،المستوى من اجتماع

 من الرئيس وبمساعدة من األمانة. بتوجيهالتقرير النهائي بعد االجتماع،  ستكمالقرر باتاويض الم

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-04/full/cop-04-dec-ar.pdf
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 اختتقم الجتمقع    -11البند 

 ،كونمينغبتوقيت مدينة يوم الجمعة ) مساء الخامسة من بحلول الساعة تماعجمن المتوقع أن يعلق الرئيس اال -41
)الجزء الثاني( في الاترة من  وجها لوجه الذي سي عقد االجتماع للجزء ي ستأنف وأن ،0201 تشرين األول/أكتوبر 11 ،(الصين

 في ،الجزء الثاني نهايةي ختتم االجتماع رسميا في س ناء عليهالصين. وبب في كونمينغ 0200 /أيارمايو 8إلى  /نيسانأبريل 01
 .0200 /أيارمايو 8 يوم

__________ 


