
 

 مؤتمر األطراف في 
 االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 )الجزء األول( الخامس عشراالجتماع 
 0201 أكتوبر/تشرين األول 11-11،عبر االنترنت

 األعمالمن جدول  02البند

 التقريرمشروع 
 وقائع االجتماع -أوال 
رة:   إلفانا راماج )ألبانيا( السيدةالمقرِّ
  معلومات أساسية -ألف

كان ، 11/11مقرره في  في اتفاقية التنوع البيولوجي ، وكما قرر مؤتمر األطرافالصينبناء على الدعوة من حكومة  -1
، 2222 األول/تشرين أكتوبر 28إلى  11، من كونمينغ، الصينعشر لمؤتمر األطراف في  خامسعقد االجتماع ال زمعمن الم

لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية واالجتماع  االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع بالتزامن مع
الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل 

االجتماعات  ُأجلت، (11-يدكوف) فيروس كورونا ا الستمرار انتشار جائحةنظر  ولكن .صف للمنافع الناشئة عن استخدامهاوالمن
 .ُأجلت مرة أخرى في ظل استمرار الجائحة ثم 2221 /أيارمايو إلى في البداية

، وافق حضوريا االجتماعاتعقد أمام الجائحة  تطرحها التحديات التي ال تزال إلىالنظر ببعد مشاورات مستفيضة و و  -2
عقد هذه على ، 2221 /تموزيوليو 11 المنعقد فيفي اجتماعه  مكتب مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي،

، والجزء الثاني 2221 /تشرين األولأكتوبر 11إلى  11من في الفترة عقد عبر اإلنترنت سيُ  ي جزأين: الجزء األولاالجتماعات ف
 الجزء األول من االجتماع قدوعُ  .2222 /أيارمايو 8إلى  /نيسانأبريل 21، في الفترة من في كونمينغ، الصين حضورياعقد سيُ 

 .عبر االنترنت

 الحضور -باء
 [ُتستكمل فيما بعد] -1

 المسائل التنظيمية -جيم
 افتتاح االجتماع -1البند 
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السيدة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مصر ورئيسة االجتماع الرابع الخامس عشر لمؤتمر األطراف افتتحت االجتماع  -1
، التي قدمت مالحظات إفتتاحية. 2221أكتوبر/تشرين األول  11في  1الثالثة والربع زواالعشر لمؤتمر األطراف، في الساعة 

وفي مالحظاتها، استعرضت الرئيسة المنتهية واليتها النتائج الرئيسية لالجتماع الرابع عشر، فضال عن العمل الالحق لالتفاقية 
، التي أدت 11-التي سببتها جائحة فيروس كورونا كوفيد المنفذ خالل الرئاسة المصرية. والحظت أن الصعوبات والتأخيرات

إلى الحاجة إلى إجراء اجتماعات كثيرة عبر االنترنت. وأعربت عن شكرها لجميع من عمل لضمان أن تستمر عمليات االتفاقية 
 .2222وقالت إنها تتطلع للعمل على إعداد إطار عالمي فعال للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ُعرض على الشاشة عرض بالفيديو أعدته حكومة الصين عن زيادة أعداد األفيال اآلسيوية وبعد مداخلة السيدة فؤاد،  -1
 وهجرتها في مقاطعة يونان، تاله عرض موسيقي قدمته مجموعتان من الفنانين األصليين من يونان.

د محمد البدري، نيابة عن السيدة ياسمين نقل رئاسة مؤتمر األطراف سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، السيو  -6
 رئيسا لكؤتكر األطراف بالتزكية.في الصين، والبيئة هوانغ، وزير اإليكولوجيا  تشيو السيد رون وانتخب .فؤاد

؛ والسيدة إنغر أندرسن، في الصين ةالسيد تشانغ هان، نائب رئيس مجلس الدولإفتتاحية بعد ذلك ببيانات  وأدلى -7
ة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، نيابة عن السيدة أمينة محمد، نائبة األمين العام لألمم المتحدة )عبر الفيديو(؛ المديرة التنفيذي

يذية التفاقية التنوع والسيد تشنغفا روان، أمين الحزب الشيوعي لمقاطعة يونان؛ والسيدة إليزابيث ماروما مريما، األمينة التنف
 البيولوجي.

 .... هانوقال السيد  -8

ودعت السيدة أندرسن إلى الطموح والعمل لضمان التقدم في صنع السالم مع الطبيعة، التي إسماها األمين العام  -1
تعريف المهمة للقرن الحادي والعشرين. وقالت إن السجالت العامة للعمل والطموح واألثر ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي كان 

خناك حاجة يمثل فرصة لرسم مسار جديد. وأضافت أن  2222بيولوجي لما بعد عام غير كافيا، وأن اإلطار العالمي للتنوع ال
إلى العمل الواضح والملموس وأن الزخم بشأن جدول أعمال التنوع البيولوجي في المؤتمر الحالي سيرسل رسالة إلى الحكومات 

 لتحقيق ذلك إلى الناس والكوكب.بالغرض العالمي المشترك  2221في مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ في عام 

 وقال السيد شنغفا ... -12

والحظت السيدة مريما التقدم المحرز غير الكافي في العقد الماضي ولكنها رحبت بالمشاركة المتزايدة للجهات الفاعلة  -11
المناخ والطوارئ من غير األطراف، التي أشارت إلى تحول عميق في اإلدراك بالعالقات المترابطة للتنوع البيولوجي وتغير 

الصحية التي تواجه العالم. ومن شأن االلتزامات الجريئة التي قدمت في السنوات القليلة السابقة استجابة للحاجة العاحلة للعمل 
جراءات ونتائج. وحثت المشاركين على العمل معا من أجل رسم وتحقيق إطار عالمي جرئوشامل  أن تترجم اآلن إلى سياسات وا 

 2212ورؤية عام  2212التي يحفز التغييرات الالزمة للوصول إلى أهداف عام  2222البيولوجي لما بعد عام  وطموح للتنوع
 استنادا إلى الحضارة اإليكولوجية والمستقبل المتشارك لكافة الحياة على األرض.

(، وجمهورية الكونغو وأدلى ببيانات عامة ممثلو األرجنتين )نيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي -12
الديمقراطية )نيابة عن المجموعة األفريقية(، وجورجيا )نيابة عن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية(، والكويت )نيابة عن منطقة 

سرائيل،   وآيسلندا، وجمهورية كوريا، وسويسرا، وكندا، والمملكة المتحدةآسيا والمحيط الهادئ(، ونيوزيلندا )نيابة عن أستراليا وا 

                                                 
 .(UTC+8)التقرير هي بتوقيت الصين القياسي  هذا المبينة فيالزمنية جميع األوقات  1
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د األوروبي ( وسلوفينيا )نيابة عن االتحالبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والواليات المتحدة األمريكية
 2والدول األعضاء فيه(.

 اهدة التعاون في منطقة األمازون.وأدلى ببيان أيضا ممثل منظمة مع -11

وأدلى ببيانات أخرى ممثلو التجمع النسائي التفاقية التنوع البيولوجي، والشبكة العالمية للشباب من أجل التنوع  -11
البيولوجي، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، وشعب هاني في مقاطعة يونان، والمجلس الدولي 

وحكومة  Regions4اللجنة االستشارية للحكومات دون الوطنية )بتنسيق من شبكة للمبادرات البيئية المحلية )أيضا نيابة عن 
اللجنة و  من محافظة أيشي(، كيبيك( ومجموعة الحكومات دون الوطنية الرائدة نحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي )بتنسيق

 يضا نيابة عن شباب الصين(. األوروبية للمناطق وشركاء عملية إدنبره( ورابطة الحفاظ على الطبيعة الحقيقية )أ

 المسائل التنظيمية -2البند 

 إقرار جدول األعمال

 مؤتمر األطراف أقر أكتوبر/تشرين األول، 11المنعقدة في  لجزء األول من االجتماع،لالعامة األولى  الجلسةفي  -11
جدول األعمال التالي على أساس جدول األعمال المؤقت الذي أعدته األمينة التنفيذية بالتشاور مع المكتب 

(CBD/COP/15/1/Rev.1): 

 افتتاح االجتماع. -1

 المسائل التنظيمية. -2

 عشر لمؤتمر األطراف. تقرير عن وثائق تفويض الممثلين إلى االجتماع الخامس -1

 القضايا المعلقة. -1

 االجتماعات القادمة لمؤتمر األطراف.تاريخ ومكان  -1

 تقارير االجتماعات المنعقدة بين الدورات واالجتماعات التحضيرية اإلقليمية. -6

 إدارة االتفاقية وميزانية الصناديق االستئمانية. -7

وتحقيق  2222-2211استعراض التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  -8
 يشي للتنوع البيولوجي.أهداف أ

 .2222اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -1

 )ي( واألحكام المتصلة بها. 8تعزيز التكامل فيما يتصل باألحكام المتعلقة بالمادة  -12

 معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية. -11

 حشد الموارد واآللية المالية. -12

دارة المعارف واالتصال.بناء القدرات والتعاون التقني وال -11  علمي وا 

                                                 
 يمكن االطالع على البيانات التي أدلى بها الممثلون، التي قدمت إلى األمانة، على العنوان: 2
 15/documents-2022/cop-https://www.cbd.int/conferences/2021 لمعني.حسب استالمها من الطرف أو المراقب ا 

https://www.cbd.int/conferences/2021-2022/cop-15/documents
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 آليات للتخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض. -11

 التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية األخرى. -11

 تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات وعبرها. -16

 استعراض فعالية العمليات في إطار االتفاقية وبروتوكوليها. -17

 ألطراف.برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر ا -18

 المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة. -11

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي. -22

 األنواع الغريبة الغازية. -21

 اإلدارة المستدامة لألحياء البرية. -22

 التنوع البيولوجي وتغير المناخ. -21

 التنوع البيولوجي والزراعة. -21

 التنوع البيولوجي والصحة. -21

 الطبيعة والثقافة. -26

 البيولوجيا التركيبية. -27

 مسائل أخرى. -28

 اعتماد التقرير. -21

 اختتام االجتماع.  -12

 تنظيم العمل

، وافق مؤتمر األطراف على تناول 2221أكتوبر/تشرين األول  11في الجلسة العامة األولى لالجتماع، المنعقدة في  -16
من االجتماع، وفقا للجدول الزمني المبين في المرفق األول خالل الجزء األول  12إلى  28ومن  7و 6و 1إلى  1البنود من 

. وكان من المفهوم أنه سيتم تناول هذه البنود في جلسة عامة وأن معظمها (CBD/COP/15/1/Add.2)لتنظيم العمل المقترح 
إلى  8ومن  1األعمال يحتاج إلى مزيد من الدراسة خالل الجزء الثاني من االجتماع، الذي سيتم فيه أيضا تناول بنود جدول 

  .، وقد يقرر مؤتمر األطراف تشكيل أفرقة عاملة لدعم عمله، وفقا للممارسات المتبعة27

 انتخاب أعضاء المكتب
 انتخاب الرئيس

 11، المنعقدة في فتتاحية للجزء األول من االجتماع، في الجلسة العامة االمن النظام الداخلي 21وفقا للمادة  -17
في الصين رئيسا والبيئة ، وزير اإليكولوجيا يو هوانغشت السيد رون، انتخب مؤتمر األطراف 2221تشرين األول أكتوبر/

 .، بالتزكيةالجتماعها الخامس عشر
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 انتخاب أعضاء المكتب بخالف الرئيس
 واليتهملتستمر نواب للرئيس في اجتماعه الرابع عشر  12، انتخب مؤتمر األطراف من النظام الداخلي 21وفقا للمادة  -18

عمل و . ينالمعني ينفطر عضوين من أعضاء المكتب من جانب ال لااستبدتم ، م االجتماع الخامس عشر. وبعد ذلكحتى اختتا
 لرئيس االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف: ؤهم نواباالممثلون التالية أسما

 السيد إريك أوكوري )غانا(
 السيد ميليس ماريو )إثيوبيا(

 ماثور )الهند( )يحل محل السيدة سوجاتا أرورا(السيد فينود 
 السيدة لينا العوضي )الكويت(
 السيدة تيونا كرشافا )جورجيا(

 )ألبانيا( السيدة إلفانا راماج
 ( )تحل محل السيد كارلوس مانويل رودريغس(كوستاريكاالسيدة أندريا ميزا موريللو )
 (أنتيغوا وبربوداالسيدة هيلينا جيفري براون )

 دة غبلاير أوبرماير )النمسا(السي
 (نيوزيلنداالسيدة روزماري باترسون )

عمال في األمن جدول  2أعضاء المكتب في إطار البند  واتُفق على أنه سيتم النظر بمزيد من التفصيل في انتخاب -11
الجزء الثاني من االجتماع ، ويفضل أن يكون ذلك قبل ت اإلقليمية إلى تقديم ترشيحاتهاُدعيت المجموعاو . هالجزء الثاني من

من حضور اجتماعات المكتب التي سُتعقد أثناء الجزء الثاني من اجتماع مؤتمر  ين أعضاء المكتب المنتخبين حديثالتمك
 المنتهية واليتهم.الجدد وأعضاء المكتب  ضمان االنتقال السلس بين أعضاء المكتبو  بصفة مراقبين، األطراف

ء الثاني ستستمر حتى اختتام الجز في اجتماعه الرابع عشر لف بها مؤتمر األطراف بما أن بعض األعمال التي كو  -22
كممثل  ،بحكم منصبه مكتب، فقد تمت دعوة السيد حمداهلل زيدان )مصر( للبقاء في عضوية المن االجتماع الخامس عشر
 لرئاسة االجتماع الرابع عشر.

، وافق مؤتمر 2221أكتوبر/تشرين األول  11االجتماع، المنعقدة في فتتاحية للجزء األول من في الجلسة العامة االو  -21
استعراض يقوم بللمكتب ل السيد إريك أوكوري )غانا( ممثال انتخبو مقررة. كاألطراف على انتخاب السيدة إلفانا راماج )ألبانيا( 

 وثائق التفويض.

 انتخاب أعضاء مكاتب الهيئات الفرعية واالجتماعات األخرى
، وافق مؤتمر 2221أكتوبر/تشرين األول  11فتتاحية للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في العامة اال في الجلسة -22

لتنفيذ حتى نهاية ل األطراف على تأجيل انتخاب رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ورئيس الهيئة الفرعية
ر األطراف على االحتفاظ بالرئيسين المشاركين للفريق العامل المفتوح العضوية الجزء الثاني من االجتماع. كما وافق مؤتم

 حتى الجزء الثاني من االجتماع. اهميفي منصب 2222المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 عشر لمؤتمر األطراف تقرير عن وثائق تفويض الممثلين إلى االجتماع الخامس -3البند 

 11، المنعقدة في فتتاحية للجزء األول من االجتماعمن جدول األعمال في الجلسة العامة اال 1النظر في البند تم  -21
يقدم أن وثائق تفويض الوفود و ، كان على المكتب أن يفحص من النظام الداخلي 11. ووفقا للمادة 2221/تشرين األول أكتوبر
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 ، نائب رئيس المكتب،أن المكتب قد عين السيد إريك أوكوري )غانا( ألطرافمؤتمر ا، أبلغ الرئيس تقريرا عنها، وبناء عليه
 وتقديم تقرير عنها. التوثيق وثائقفحص يقوم بل

 السيد أوكوري ، أبلغ[فيما بعد ]تستكمل المنعقدة في ،االجتماعالجزء األول من [ من فيما بعد تكملتسفي الجلسة ]و  -21
قام المكتب بفحص وثائق تفويض ممثلي و ر االجتماع. و حضل هاليسجتم ت[ قد فيما بعد ستكملتمؤتمر األطراف أن األطراف ]

ووجد أن وثائق تفويض ]...[ وفودا كانت تمتثل بالكامل للمادة  االجتماع. حاضرة في[ التي كانت فيما بعد ستكملتاألطراف ]
 يقدم ]...[ وفدا آخرين وثائق تفويضهم ححتى اآلن. وولم 18من النظام الداخلي. والوفود ]...[ لم تمتثل بالكامل للمادة  18

 القضايا المعلقة -4البند 

[. فيما بعد ]تستكمل المنعقدة في الجتماعمن ا[ تستكمل فيما بعدمن جدول األعمال في الجلسة ] 1تم النظر في البند  -21
 16و 1من النظام الداخلي والفقرتين  12 من المادة 1القضية الوحيدة المعلقة المعروضة على مؤتمر األطراف بالفقرة وتتعلق 

بشأن بخصوص األغلبية المطلوبة ، والتي ظلت بين قوسين بسبب عدم وجود توافق في اآلراء بين األطراف من القواعد المالية
 .جوهريةطريقة اتخاذ القرار في شؤون 

 [فيما بعد ]تستكمل -26

 التقارير -ثانيا
 بين الدورات واالجتماعات التحضيرية اإلقليميةتقارير االجتماعات المنعقدة  -6البند 

 المنعقدة فياالجتماع الجزء األول [ من فيما بعد ستكملتمن جدول األعمال في الجلسة ] 6تم النظر في البند  -27
لفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات ا، كان أمام مؤتمر األطراف تقارير عند النظر في هذا البندو [. فيما بعد ]تستكمل

، (CBD/WG8J/11/7) عن اجتماعه الحادي عشر اتفاقية التنوع البيولوجي المتصلة بها فيواألحكام  ))ي8المخصص للمادة 
لفريق العامل ا، (CBD/SBSTTA/23/9) عن اجتماعها الثالث والعشرين الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةلهيئة و 

 عن اجتماعيه األول والثاني 2222 وجي لما بعد عامباإلطار العالمي للتنوع البيولالمفتوح العضوية المعني 
(CBD/WG2020/1/5 و CBD/WG2020/2/4). 

النظر في  وقرربين الدورات  المنعقدةأحاط مؤتمر األطراف علما بالتقارير المتعلقة باجتماعات الهيئات الفرعية و  -28
 جتماع.الجدول األعمال في الجزء الثاني من ا المعنية من بنودالالتوصيات الواردة في التقارير تحت 

 [فيما بعد ]تستكمل -21

 والميزانيةاإلدارة  -ثالثا
 إدارة االتفاقية وميزانية الصناديق االستئمانية -7البند 

 11، المنعقدة في جتماعمن جدول األعمال في الجلسة العامة االفتتاحية للجزء األول من اال 7تم تناول البند  -12
 .2221أكتوبر/تشرين األول 

https://www.cbd.int/doc/c/1210/3920/1d67c17abc5345a245176d28/wg8j-11-07-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/283a/ba8e/73117360cc72126eb52afcbd/sbstta-23-09-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/e0f2/6d93/b12472d9491bbce35b25f906/wg2020-01-05-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/7896/0068/979f277dd40e8ed353e35ab0/wg2020-02-04-ar.pdf
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، بما في ذلك عن إدارة االتفاقية ةالتنفيذي ةاألمين، كان أمام مؤتمر األطراف تقرير مؤقت من عند النظر في هذا البندو  -11
 .(CBD/COP/15/3)نظر فيه ي، لالصناديق االستئمانية لالتفاقية ميزانية

عداد مشروع االضطالع بمهمة ، مع انيةنشاء فريق اتصال معني بالميز مؤتمر األطراف إ وقرر -12 استعراض المسألة وا 
صال السيد سبنسر توماس )غرينادا(، وكان ، لكي تنظر فيه األطراف. وترأس فريق االت2222ميزانية لبرنامج العمل لعام 

عن س مع اإلعالن بشكل غير رسمي بناء على دعوة من الرئي فريق االتصال جتمعوف يا لجميع األطراف. وسمفتوح
 ا في الجدول الزمني اليومي لالجتماعات.االجتماعات مسبق

، استمع مؤتمر األطراف إلى تحديث عن عمل [فيما بعد ]تستكمل المنعقدة في[ تستكمل فيما بعدوفي الجلسة العامة ] -11
 فريق االتصال المعني بالميزانية.

 [.فيما بعد ]تستكمل -11

 المسائل الختامية -رابعا
 مسائل أخرى -22البند 

 [.فيما بعد ]تستكمل المنعقدة فيالجتماع من ا[ فيما بعد من جدول األعمال في الجلسة ]تستكمل 28تم تناول البند  -11

 اعتماد التقرير -22البند 

على  [، بناءفيما بعد ]تستكمل المنعقدة في، الجتماعمن ا[ فيما بعد ستكملتاعُتمد التقرير الحالي في الجلسة العامة ] -16
ليعكس وقائع االجتماع الحالي  هلاكماست، على أساس (CBD/COP/15/Part-1-L.1) ةه المقرر تمشروع التقرير الذي قدم

 في الجزء الثاني من االجتماع. هداعتماالتقرير الكامل و  النظر فيو بالكامل 

 اختتام االجتماع -03البند 

، على تعليق اجتماعه الخامس [فيما بعد ]تستكملالمنعقدة في ، [فيما بعد ستكملت، في جلسته ]وافق مؤتمر األطراف -17
 ، الصين.، في كونمينغ2222 أيار/مايو 8إلى  نيسان/أبريل 21عشر واستئنافه في الفترة من 

من [ فيما بعد ستكملت] على الساعة م الجزء األول من االجتماع رسميا، اختُتتبادل عبارات المجاملة المعتادة عقبو  -18
 [.فيما بعد ستكملتيوم ]

__________ 

 

https://www.cbd.int/doc/c/8c03/ef6d/9296e4bc58a2c6faee55b2e9/cop-15-03-ar.pdf

