
 

 

 الفريق العامل المفتوح العضوية المعني
 0202باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

الثالثاالجتماع   
 3232سبتمبر/أيلول  2 –أغسطس/آب  32عبر االنترنت، 

 1من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 والتنظيم المؤقت للعمل مذكرة سيناريو
 نالمشاركي نمذكرة من الرئيسي

 مقدمة -أوال

المقترح  لعملا، تنظيم (Add.1و CBD/WG2020/3/1والشروح )باإلضافة إلى جدول األعمال تقدم هذه المذكرة،  -2
والذي من ، 0202تنوع البيولوجي لما بعد عام لفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للللث لالجتماع الثا

 ةالتنفيذي ةمن قبل الرئيسين المشاركين بدعم من األمين الوثيقةهذه  إعداد. وقد تم 0202 /آبأغسطس 02المقرر أن يبدأ في 
محل مذكرة السيناريو التي صدرت سابقا  ثيقةو تحل هذه الو وبتوجيه من مكتب مؤتمر األطراف. 

(CBD/WG2020/3/1/Add.2). 

االجتماعات االفتراضية  في ةهج المطبقيتبع النهج العام لتنظيم االجتماع الرسمي عبر اإلنترنت للفريق العامل الن  و  -3
 الدوراتتلك التي مرت بها تجربة الأيضا ، مع مراعاة 0202 /حزيرانويونيو /أيارعقدت في مايوانالرسمية للهيئات الفرعية التي 

 والدروس المستفادة.

 :فيما يلي المبادئ الرئيسية التي تحكم تنظيم االجتماعات الرسمية عبر اإلنترنت للفريق العامل المفتوح العضويةو  -2

ال هي و  21-جائحة كوفيديستجيب توقيت وطرائق تنظيم االجتماع للظروف االستثنائية الحالية المتعلقة ب )أ(
 ؛ية التنوع البيولوجي في المستقبلمماثلة في إطار اتفاقالجتماعات االتشكل سابقة لتنظيم 

 طارإللموافقة على المشروع النهائي للإلتمام أي جدول أعمال موضوعي و  حضوريةسيلزم عقد جلسات  )ب(
 ؛عه الخامس عشرر األطراف في اجتمالينظر فيه مؤتم 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي

 تم تحديد توقيت وطرائق تنظيم االجتماع:وقد  )ج(

مراعاة اإلطار الزمني لألعمال التحضيرية الالزمة لعقد االجتماع الخامس عشر لمؤتمر مع  (2)
ية الجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجادورات  استئناف األطراف والحاجة إلى
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الفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  دورات ، وكذلكلهيئة الفرعية للتنفيذلواالجتماع الثالث 
 ؛في تاريخ الحق اجتماع حضوريفي  0202عام 

، إشراكا كامالجميع المراقبين  من أجل إشراكألطراف وكذلك لالكاملة والفعالة  مشاركةال وإلتاحة (0)
 ؛اعات بطريقة شفافة وعادلة وشاملةخالل عقد االجتممن 

 0202دعم التفاوض في الوقت المناسب بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ول (2)
 العتماده في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف.

لفريق ا الحضوري الذي سيعقدهجتماع /الوثائق النهائية إلى االالقابلة للتعديلسيتم تأجيل اعتماد الوثائق و  )د(
قرر الفريق العامل خالف ذلك بناء على مشورة ، ما لم ي0202العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ة المنصوص عليها في المقرر ا فيما بين الدورات في إطار الواليقد يطلب الفريق العامل عمال محدودف، المكتب. ومع ذلك
 مع مراعاة قيود الوقت وتوافر الموارد.و ، 21/21

 االفتراضية. جتماعاتالبالنسبة ل، وسيتم تكييف تطبيقه حسب الضرورة النظام الداخلي الموحد سيتم تطبيقو  )هـ(

بشأن اإلطار العالمي  للفريق العامل المفتوح العضويةاالجتماع الرسمي عبر اإلنترنت عقد طرائق  -ثانيا
 0202في عام  0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 الجلسات العامة -ألف

نتخاب ال، و عتماد جدول األعمال وتنظيم العملال، و فتتاح االجتماع وتأجيله وتعليقهسُتعقد الجلسات العامة: )أ( ال -1
نشاء  للوثائق؛ )ب( الستكمال القراءة األولى تقرير االجتماع بشأنواالتفاق  المقرر  تاحةاتصال )ج( إل أفرقةحسب الحاجة وا 

 ، حسب االقتضاء.العمله االرشاداتأفرقة االتصال وتقديم المزيد من  أحرزتهتقييم أو استعراض التقدم الذي 

سُتعقد جلسة عامة و ا في منتصف كل جلسة. دقيقة تقريب 25ها مع استراحة مدت، ثالث ساعات جلساتستستغرق الو  -5
 - 22:22) ا بتوقيت شرق الواليات المتحدةصباح 22إلى  7ُتعقد الجلسات العامة عادة من الساعة وسا. واحدة فقط يومي

 .(المنسق بالتوقيت العالمي 21:22

 عند الطلب. تهاتاحا  و  هاليسجيتم تبث جميع الجلسات العامة عبر اإلنترنت وسستُ و  -6

األطراف بشأن كل بند من بنود جدول األعمال. كما  المقدمة من قبلالكلمة  ألخذ طلباتالسيتم االستماع إلى جميع و  -7
 والمراقبين اآلخرين كلما سمح الوقت بذلك. أصحاب المصلحةسيتم االستماع إلى بيانات الحكومات األخرى ومجموعات 

 ن ببيانات افتتاحية وختامية.يالمشارك ئيسينوممثل عن حكومة كولومبيا والر  ةيذيالتنف ةالرئاسة واألمينكل من  دليتسو  -8

 لالجتماع. جلستي االفتتاح والختاملن تكون هناك بيانات عامة في و  -1

، تليها بيانات تدلي الرئيسين المشاركين أو األمانة يقدمهاسيبدأ كل بند من بنود جدول األعمال بمقدمة قصيرة للبند و  -22
وعات اإلقليمية واألطراف والحكومات األخرى ومجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين والمراقبين اآلخرين )حسب بها المجم

ذا سمح الوقت  (.بذلك االقتضاء وا 

ثالث دقائق باألطراف والحكومات األخرى بشأن كل بند من بنود جدول األعمال  يلقيهاالبيانات التي  مدة وتحدد -22
تقتصر ف، بالنسبة للمجموعات الرئيسيةأما . خمس دقائقبالبيانات التي يتم اإلدالء بها نيابة عن مجموعة إقليمية  مدة تحددو 

 الوقت(.به سمح حسبما يللمراقبين اآلخرين )تقتصر على دقيقتين بالنسبة على أربع دقائق و  مدة إلقاء البيانات

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-34-ar.pdf
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 تقنيةفي جلسة معينة ألسباب  ما لمشاركين من اإلدالء ببيانفي حالة عدم تمكن أحد ا سيتم اتخاذ ترتيبات بديلةو  -20
مكتوبة إلى األمانة قبل االجتماعات  مشاركاتا و يمكن للمشاركين أيضا إرسال بيانات مسجلة مسبقو . )مثل ضعف االتصال(

 التي يكوناف األطر  قد تنظرو حدوث مشكالت اتصال غير متوقعة أثناء االجتماع غير الرسمي. ل تحسباكنسخة احتياطية 
يتم تشجيع و موافقة مسبقة. حصولها على في استخدام مكتب األمم المتحدة القطري في بلدهم بشرط  فيها رديئااالتصال 

 على أن يكون لديهم متحدث احتياطي. خذ الكلمةاألطراف والحكومات األخرى والمراقبين الذين يخططون أل

، بما في ذلك البيانات المكتوبة المقدمة في لوثيقة ما في القراءة األولى م اإلدالء بهاسيتم نشر جميع البيانات التي تو  -22
 ، رهنا بموافقة الطرف أو المراقب المعني.، على اإلنترنتلقراءة األولىا بعد إتمامساعة  20غضون 

 أفرقة االتصال -باء

، وسيحددان اءة األولىعلى أساس نتائج القر  اتصال أفرقةيجوز للرئيسين المشاركين للفريق العامل إنشاء و  -21
تصال على االإنشاء أفرقة  زمع أن يكونمشاركين لكل فريق اتصال. ومن المال الرئيسينن ايرشحسو  اختصاصاتها بوضوح

 .النحو المبين في القسم الثالث

 ااالتصال يومي أفرقةمن  فريقانأو  فريقجتمع يسو أفرقة االتصال لمدة تصل إلى ثالث ساعات.  جلساتستستمر و  -25
 أفرقةجلسات ستعقد و اتصال.  فريقيوازية لتم اتجلسأي لن يتم تنظيم و كما هو مطلوب ولكن في أوقات مختلفة من اليوم. 

 - 22:22) بتوقيت شرق الواليات المتحدة مساء 0 وحتىا صباح 22الساعة من ا و/أو صباح 22إلى  7االتصال من الساعة 
 .اتصال فريقي محدودا ألي جلساتالسيكون عدد أيام و . (المنسق بالتوقيت العالمي 28:22 - 25:22و/أو  21:22

 .االتصال مفتوحة لمشاركة جميع األطراف والحكومات األخرى وممثلي المراقبين أفرقة جلسات ستكونو  -26

لما بعد  اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي من أقساماالتصال على أساس "ورقة غير رسمية" أو قسم  أفرقةتعمل وس -27
االتصال. وستتاح  فريق جانبساعة على األقل من النظر فيها من  26" جديدة قبل ورقة غير رسميةأي " احستتو . 0202عام 

 تاحةلكافي بين دورات الفريق إلتحديثات منتظمة لجميع المشاركين في فريق االتصال لضمان الشفافية وسيتم توفير الوقت ا
بشكل تفاعلي  ستعراضأقسام النص قيد اال تبادل عند الضرورة يمكنو استعراض المسودات والمشاورات الثنائية والجماعية. 

 إصدار القرار.لتسهيل 

، غير الرسمية، مثل أصدقاء الرئيس ن للفريق العامل أيضا أنواعا أخرى من األفرقةاالمشارك ئيسانقد يعقد الر و  -28
  .مع األطراف ان طرائق تنظيمهويتبادال

، ستكون األوراق غير غير الرسمية باللغة اإلنجليزية، وبناء عليه فرقةاالتصال واألنواع األخرى من األ أفرقةستعمل و  -21
 أفرقة جلسات ، سيتم تقديم نتائجقا للممارسة المعتادةوفو باللغة اإلنجليزية.  فريقالرسمية التي يتم النظر فيها في اجتماعات ال

 االتصال إلى الجلسة العامة بجميع اللغات.

 تنظيم العمل -اثالث

 االتصال. ومرفق أدناه تنظيم العمل المقترح. وجلسات أفرقةمن خالل جلسات عامة الفريق العامل سيتم إجراء عمل  -02
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 الفريق العامل، سُيعرض على 0202 /شباطفبراير الفريق العامل في اجتماعه الثاني الذي انعقد فيعلى طلب  بناءو  -02
ووثيقة ما قبل الدورة بشأن  (CBD/WG2020/3/3) 0202لما بعد عام  المسودة األولى لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي

 وسيضطلع بما يلي: (CBD/WG2020/3/4) معلومات التسلسل الرقمي

تحديث تقديم و  رب مقر  اح االجتماع واعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل وانتخاالعامة: افتت اتفي الجلس )أ(
 ؛الرئيسين المشاركين بشأن التقدم المحرز منذ االجتماع الثاني للفريق العامل قبل من

لما بعد عام  العامة: القراءة األولى للوثائق التي تحتوي على اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي اتفي الجلس )ب(
لمجموعات اإلقليمية لالستماع إلى اآلراء األولية وا، أن الموارد الجينيةلسل الرقمي بشمعلومات التسالوثيقة المعنية بو  0202

 واألطراف والحكومات األخرى وأصحاب المصلحة والمراقبين الرئيسيين، إذا سمح الوقت بذلك.

الواردة في وثيقة  على أساس المعلومات معلومات التسلسل الرقميمناقشة حول إجراء تصال: اال أفرقةفي  )ج(
 ؛ورقة غير رسميةفي ، والبيانات التي تم اإلدالء بها في القراءة األولى و/أو ما قبل الدورة

 0202لما بعد عام  لتنوع البيولوجيالعالمي ل طارإلالمسودة األولى ل: استعراض، أفرقة االتصالفي  )د(
 ؛قسما بقسم ر المصاحبومشروع المقر  

 ؛ديثات في الجلسات العامة للتقييمة: تقديم تحفي الجلسات العام )هـ(

 عامة: تعليق االجتماع.ال اتجلسالفي و  ؛الجلسة االفتراضيةبشأن  تقريرالعامة: الموافقة على ال اتجلسالفي  )و(
 مسائل أخرى -رابعا

 الجتماعات اإلقليميةا
إلى  قاليمستحتاج األو . قاليمطلب األ، بناء على اإلقليمية مجموعاتستتاح منصات إلكترونية مناسبة لمشاورات ال -00

الذي يسبق األمانة العامة بالوقت األنسب لها. وُتشجع األقاليم على عقد اجتماعات إقليمية تحضيرية في األسبوع  إخطار
 ، باإلضافة إلى أي اجتماعات إقليمية من المقرر عقدها أثناء الدورة.لدورةا

 اجتماعات المكتب

بانتظام للتخطيط وتقييم التقدم  الثالث للفريق العامل االجتماع الذي يخدمستعقد اجتماعات مكتب مؤتمر األطراف  -02
 المشاركين بشأن تسيير االجتماع. ئيسينإلى الر  اإلرشاداتالمحرز وتقديم 

 مشاركة المراقبين

يين فرصة للتحدث بشأن جميع بنود الجلسات العامة: ستتاح للحكومات األخرى ومجموعات أصحاب المصلحة الرئيس -01
، سيسعى . وحيثما يكون الوقت محدودابذلك سيتم منح المراقبين اآلخرين فرصة للتحدث كلما سمح الوقتو جدول األعمال. 

 ا الصلة ببند جدول األعمال.راقبين، مع األخذ في االعتبار أيضالرئيسان المشاركان إلى ضمان التوازن بين مختلف فئات الم

 المشاركين ألفرقة االتصال. ئيسيناالتصال: يتدخل المراقبون حسب تقدير الرئيس/الر  أفرقة -05

  باالتصال الفنية المتعلقة مشكالتالالمساعدة في معالجة 

 :ما يلي سيتم التقليل من هذه القيود إلى الحد األدنى من خالل -06

بترتيب  رهنا الكائن في بلدها مم المتحدة القطريقد ترغب األطراف في حضور االجتماع من مكتب األ )أ(
 ؛العامة مانةاألمسبق يتم إجراؤه مع 

 ؛جميع المناطق الزمنية تالئم، مسبقتدريب واالختبار الالفرص توفير أحكام إضافية لإصدار  )ب(

 ؛والمعدات تصالاالختبار المتقدم لال )ج(



CBD/WG2020/3/1/Add.2/Rev.1 

Page 5 

 

 ؛االختبار اليومي للكاميرا وسماعات الرأس قبل كل جلسة عامة )د(

جميع التدابير المعقولة لمساعدة األطراف التي تواجه أي صعوبات في االتصال واستخدام المنصة اتخاذ  (ه)
 وفنيي المنصة( العامةمانة األ)من خالل 

 توقيت الجلسات

 والتكنولوجيةلهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية ل االجتماع الرابع والعشرين مع مراعاة الدروس المستفادة من -07
العمل عبر المناطق الزمنية إلى الحد األدنى باستخدام  الذي يشكله تحديال، سيتم تقليل لهيئة الفرعية للتنفيذجتماع الثالث لاالو 

 ساعاتال الحد من عدد ،، وقبل كل شيءمعظم األطراف، وتغيير التوقيت حجم الصعوبات التي تواجههامن  تُحدمنطقة زمنية 
سيتم تنظيم و عند عقد الجلسات العامة. ، في يوم واحد( للتقييملن يتم عقد جلسات إضافية )باستثناء ساعة واحدة و اليوم.  أثناء

اتصال على  فريقاالتصال في أي فترة مدتها ساعتان وسيقتصر عدد األيام مع أكثر من  فرقةجلسة واحدة أو جلستين فقط أل
ا ست ساعات. ا في معظم األيام، ولن يتجاوز أبدا بثالث ساعات يوميون محددثالثة أيام. وبالتالي، فإن الوقت اإلجمالي سيك

 جلسات في عطلة نهاية األسبوع. أي ، لن ُتعقدباإلضافة إلى ذلكو 

 توثيقال

لما بعد عام  لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي، بما في ذلك المسودة األولى لوثائق ذات الصلة لما قبل الدورةستقدم ا -08
 ستة أسابيع على األقل من االجتماع. ، قبل0202

 ا متاحة لجميع المشاركين المسجلين في بداية االجتماع.ائمة المشاركين المسجلين مسبقستكون قو  -01

 تفاعليةالمنصة ال

وسيتم تنظيم دورة  نصةتم إدخال تحسينات على الموقد . Interactioسُتعقد جميع الجلسات الرسمية باستخدام منصة  -22
 أن يكون جميع المندوبين على دراية باستخدام المنصة قبل االجتماع. تدريبية لضمان

 المستوى ةرفيع فعالية
ضم حلقة نقاش ت ،0202 /آبأغسطس 22مؤتمر األطراف" في  قبلالمستوى " ةرفيع فعاليةستعقد حكومة كولومبيا  -22

. وستقوم 0202البيولوجي لما بعد عام فعال للتنوع عالمي بين الوزراء ورؤساء الدول والحكومات بهدف تعزيز وضع إطار 
 1.حكومة كولومبيا بتوجيه الدعوات بالتشاور مع مكتب مؤتمر األطراف

 الجلسات اإلعالميةالجانبية/ لفعالياتا
جانبية أثناء االجتماع االفتراضي الرسمي، ويمكن عقد جلسات إعالمية أثناء االجتماعات  فعالياتلن تُنظم أي  -20

للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية لالجتماع الرابع والعشرين تعقد مع الدورات المستأنفة ، ملافريق العلل الحضورية
 لهيئة الفرعية للتنفيذ.االجتماع الثالث لوالتكنولوجية و 

  

                                                      

 ستقدم كولومبيا التفاصيل في الوقت المناسب 1 
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 المرفق
 التنظيم المؤقت للعمل

 بنود جدول األعمال نوع الجلسة التوقيت التاريخ
بتوقيت صباحا  01إلى  7من  أغسطس/آب 32االثنين 

 00:11) شرق الواليات المتحدة
بالتوقيت العالمي  00:11 -

 (المنسق

، االفتتاح، تنظيم 2و 3و 0البنود  جلسة عامة
من جدول  5العمل وتحديث البند 

معلومات التسلسل الرقمي األعمال. و 
 )القراءة األولى( على الموارد الجينية

بتوقيت صباحا  01إلى  7من  أغسطس/آب 30الثالثاء 
 00:11) شرق الواليات المتحدة

بالتوقيت العالمي  00:11 -
 (المنسق

من جدول األعمال. اإلطار  0البند  جلسة عامة
العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 

 )القراءة األولى( 3131عام 

 أغسطس/آب 35األربعاء 

بتوقيت صباحا  01إلى  7من 
 00:11) شرق الواليات المتحدة

بالتوقيت العالمي  00:11 -
 (المنسق

اإلطار من جدول األعمال  0البند  فريق اتصال
العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 

 3131عام 

 زواال 3إلى  صباحا 00من 
 بتوقيت شرق الواليات المتحدة

بالتوقيت  08:11 - 05:11)
 (العالمي المنسق

من جدول األعمال.  5البند  فريق اتصال
معلومات التسلسل الرقمي على 

 الموارد الجينية

 أغسطس/آب 32الخميس 

بتوقيت صباحا  01إلى  7من 
 00:11) شرق الواليات المتحدة

بالتوقيت العالمي  00:11 -
 (المنسق

من جدول األعمال اإلطار  0البند  فريق اتصال
العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 

 )تابع( 3131عام 

زواال  3صباحا إلى  00من 
 بتوقيت شرق الواليات المتحدة

بالتوقيت  08:11 - 05:11)
 (العالمي المنسق

من جدول األعمال.  5البند  فريق اتصال
معلومات التسلسل الرقمي على 

 )تابع( الموارد الجينية

 أغسطس/آب 37الجمعة 

بتوقيت صباحا  01إلى  7من 
 00:11) شرق الواليات المتحدة

بالتوقيت العالمي  00:11 -
 (المنسق

من جدول األعمال اإلطار  0البند  فريق اتصال
العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 

 )تابع( 3131عام 

زواال  3صباحا إلى  00من 
 بتوقيت شرق الواليات المتحدة

من جدول األعمال.  5البند  فريق اتصال
معلومات التسلسل الرقمي على 
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بالتوقيت  08:11 - 05:11)
 (العالمي المنسق

 )تابع( الموارد الجينية

 أغسطس/آب 21االثنين 

بتوقيت صباحا  01إلى  7من 
 00:11) شرق الواليات المتحدة

بالتوقيت العالمي  00:11 -
 (المنسق

من جدول األعمال اإلطار  0البند  فريق اتصال
العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 

 )تابع( 3131عام 

 فعالية رفيعة المستوى تحديدهسيتم 

 أغسطس/آب 20الثالثاء 

بتوقيت صباحا  01إلى  7من 
 00:11) شرق الواليات المتحدة

بالتوقيت العالمي  00:11 -
 (المنسق

من جدول األعمال اإلطار  0البند  فريق اتصال
العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 

 )تابع( 3131عام 

زواال  03صباحا إلى  00من 
 بتوقيت شرق الواليات المتحدة

بالتوقيت  02:11 - 05:11)
 (العالمي المنسق

 تقييم جلسة عامة
من جدول األعمال. مسائل  2البند 
 أخرى

بتوقيت صباحا  01إلى  7من  سبتمبر/أيلول 0األربعاء 
 00:11) شرق الواليات المتحدة

بالتوقيت العالمي  00:11 -
 (المنسق

 سيتم تحديده فريق اتصال

بتوقيت صباحا  01إلى  7من  سبتمبر/أيلول 3الخميس 
 00:11) شرق الواليات المتحدة

بالتوقيت العالمي  00:11 -
 (المنسق

 سيتم تحديده فريق اتصال

بتوقيت صباحا  01إلى  7من  سبتمبر/أيلول 2الجمعة 
 00:11) شرق الواليات المتحدة

بالتوقيت العالمي  00:11 -
 (المنسق

من جدول األعمال.  7البند  جلسة عامة
التقرير  اعتماداستعراض النتائج، و 

 وتعليق االجتماع

 
في الجلسة التي تجرى ا على المناقشات االتصال وترتيبها إرشاديا وقد يتغير اعتماد جلسات أفرقة: يعد تسلسل مالحظة
 العامة.

 

__________ 
 


