
 

 االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيمؤتمر األطراف في 
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا 
 بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم 

 العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
 الرابعاالجتماع 

 0201 أكتوبر/تشرين األول 11-11 ،كونمينغ، الصين
 0200مايو/أيار  8أبريل/نيسان إلى  01و

 

 مشروع التقرير

 السيدة الفانا راماج )ألبانيا(المقررة: 
 مقدمة

عقد االجتماع  زمعكان من الم، 11/11مقرره ، وكما قرر مؤتمر األطراف في الصينبناء على الدعوة من حكومة  -1
وكان من المقرر عقد  .2222 األول/تشرين أكتوبر 28إلى  11، من كونمينغ، الصينعشر لمؤتمر األطراف في  خامسال

لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم  رابعاالجتماع ال
أكتوبر/تشرين األول  28إلى  11في كونمينغ، مقاطعة يونان، الصين، من  صف للمنافع الناشئة عن استخدامهاالعادل والمن

طراف في اتفاقية التنوع البيولوجي واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف ، بالتزامن مع االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األ2222
، (11-كوفيد)فيروس كورونا الجارية جائحة لا نظر غير أنه . العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 الجائحة.، ثم مرة أخرى مع استمرار 2221إلى آواخر مايو/أيار مبدأيا تم تأجيل االجتماعات 

وريا، ات حضالجتماعاعقد أمام حالة الجائحة  تطرحها التحديات التي ال تزال إلىالنظر ببعد مشاورات مستفيضة و و  -2
مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي يعمل أيضا كمكتب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في مكتب  قرر

: ي جزأينف الرابع لألطراف في بروتوكول ناغويا االجتماععقد ، 2221يوليه/تموز  11بروتوكول ناغويا، في اجتماعه المنعقد في 
في  حضوريا، والجزء الثاني الذي سيعقد 2221 /تشرين األولأكتوبر 11إلى  11من  عقد عبر اإلنترنتالذي سي   الجزء األول

 .اإلنترنتعبر  الجزء األول من االجتماع وعقد .2222 /أيارمايو 8إلى  /نيسانأبريل 21، في الفترة من كونمينغ، الصين

 الحضور

 [يستكمل فيما بعد] -1
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 المسائل التنظيمية
 افتتاح االجتماع - 1البند 

 السيدة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية ورئيسة مؤتمرمن قبل عقب افتتاح االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف  -1
لمؤتمر األطراف في  االبيئة في الصين رئيسو  اإليكولوجيااألطراف في اجتماعه الرابع عشر، وانتخاب السيد رونكيو هوانغ، وزير 

األول من االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا  تح الجزءاجتماعه الخامس عشر، افت  
من قبل السيد هوانغ، بصفته رئيس مؤتمر األطراف العامل  2221 /تشرين األولأكتوبر 11 يوم 1بعد ظهر 1312في الساعة 

 كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الرابع.

غر اندرسون، ان ةمجلس الدولة في الصين؛ والسيد رئيس الوزراء فيت افتتاحية والسيد جانغ هان، نائب وأدلى ببيانا -1
 ؛المديرة التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، بالنيابة عن السيدة أمينة محمد، نائبة األمين العام لألمم المتحدة )عبر الفيديو(

نوع تيزابيث ماروما مريما، األمينة التنفيذية التفاقية اللأ ةاطعة يونان؛ والسيدقوالسيد شانغفا روان، أمين الحزب الشيوعي لم
 (.CBD/COP/15/Part-I/xxويرد ملخص لبياناتهم في تقرير مؤتمر األطراف عن الجزء األول من اجتماعه ) البيولوجي.

وأدلى ببيانات عامة ممثلو األرجنتين )بالنيابة عن مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي(، وجمهورية الكونغو  -6
األفريقية(، وجورجيا )بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية(، والكويت )بالنيابة الديمقراطية )بالنيابة عن المجموعة 

سرائيل، وموناكو، والنرويج، وجمهورية  عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ(، ونيوزيلندا )بالنيابة عن أستراليا، وكندا، وأيسلندا، وا 
نيابة عن االتحاد نيا )باليمى وشمال أيرلندا والواليات المتحدة األمريكية( وسلوفكوريا، وسويسرا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظ

 األوروبي ودوله األعضاء(.

 وأدلى ببيان أيضا ممثل منظمة معاهدة التعاون في منطقة اآلمازون. -7

المعنية بالتنوع  اببشوأدلى ببيانات أخرى ممثلو تحالف النساء من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي، والشبكة العالمية لل -8
البيولوجي، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، وشعب الهان من يونان، والمجلس الدولي للمبادرات 

المناطق سيق من تن)بوالتنوع البيولوجي البيئية المحلية )أيضا بالنيابة عن اللجنة االستشارية المعنية بالحكومات دون الوطنية 
وحكومة كيبيك( ومجموعة الحكومات دون الوطنية الرائدة نحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي )بتنسيق من مقاطعة أيشي(، واللجنة 

 2ندبرة( وهيئة حفظ الطبيعة الحقيقية )أيضا بالنيابة عن الشباب في الصين(.أاألوروبية لألقاليم وشركاء عملية 

 المسائل التنظيمية - 2البند 

 إقرار جدول األعمال
 مر، أقر مؤت2221أكتوبر/تشرين األول  11في الجلسة العامة األولى من الجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -1

جدول األعمال التالي استنادا إلى جدول األعمال المؤقت الذي أعدته في بروتوكول ناغويا األطراف العامل كاجتماع لألطراف 
 :(CBD/NP/MOP/4/1/Rev.1)األمينة التنفيذية بالتشاور مع المكتب 

 افتتاح االجتماع. -1

                                                 
 .(8التوقيت العالمي المنسق+المنسق للصين )توقيت الجميع األوقات المبينة في التقرير الحالي هي ب 1
cop-https://www.cbd.int/conferences/2021/2022-قدمت األمانة البيانات التي أدلى بها الممثلون ويمكن االطالع عليها في  2

15/documents.بصيغتها الواردة من الطرف أو المراقب المعني ، 

https://www.cbd.int/conferences/2021-2022/cop-15/documents
https://www.cbd.int/conferences/2021-2022/cop-15/documents
https://www.cbd.int/conferences/2021-2022/cop-15/documents
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 المسائل التنظيمية. -0
ي ف تقرير عن وثائق تفويض الممثلين إلى االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف -3

 بروتوكول ناغويا.
 تقريرا الهيئتين الفرعيتين. -4
 (.32تقرير لجنة االمتثال )المادة  -1
 إدارة شؤون البروتوكول وميزانية الصناديق االستئمانية. -6
 (.01اآللية المالية والموارد المالية )المادة  -7
ابير لزيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية ( وتد00تدابير للمساعدة في بناء القدرات وتنمية القدرات )المادة  -8

 (.01والمعارف التقليدية المرتبطة بها )المادة 
 (.14غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع وتقاسم المعلومات )المادة  -9

 (.09الرصد واإلبالغ )المادة  -12
 األخرى. التعاون مع المنظمات، واالتفاقيات والمبادرات الدولية -11
 استعراض فعالية الهياكل والعمليات. -10
 .0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -13
 معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية. -14
 من بروتوكول ناغويا. 4الفقرة ، 4المادة الصكوك الدولية المتخصصة للحصول وتقاسم المنافع في سياق  -11
 (.12اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع )المادة  -16
 مسائل أخرى. -17
 اعتماد التقرير. -18
 اختتام االجتماع. -19

 تنظيم العمل
مؤتمر  قرر، 2221أكتوبر/تشرين األول  11في الجلسة العامة األولى من الجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -12

خالل الجزء األول من االجتماع،  11إلى  17و 6إلى  1البنود  في بروتوكول ناغويا تناولاألطراف العامل كاجتماع لألطراف 
. وكان من المفهوم (CBD/NP/MOP/4/1/Add.2)وفقا للجدول الزمني المنصوص عليه في المرفق األول بتنظيم العمل المقترح 

جتها في الجلسة العامة وأن بعضها قد يحتاج إلى مزيد من البحث خالل الجزء الثاني من االجتماع، تلك البنود سيتم معالجميع أن 
 .16إلى  7البنود  فيه أيضا معالجةالذي سيتم 

 انتخاب الرئيس
كمكتب لمؤتمر األطراف العامل  من بروتوكول ناغويا، يعمل مكتب مؤتمر األطراف أيضا 1، الفقرة 26عمال للمادة  -11
ي الصين، الذي فالبيئة اإليكولوجيا و وبناء عليه، عمل السيد رون تشيو هوانغ، وزير لألطراف في بروتوكول ناغويا.  جتماعكا
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لالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل أيضا انتخب أيضا كرئيس االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف، عمل كرئيس 
 كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا.

 الرئيس بخالف المكتب أعضاء انتخاب

أي عضو في مكتب مؤتمر األطراف يمثل  ه يستعاض عنعلى أن ناغويا بروتوكولمن  1، الفقرة 26المادة تنص  -12
. وفي اجتماعه الرابع نهامن بي نتخبه األطراف في البروتوكولتعضو في ذلك الوقت بطرفا في االتفاقية ليس طرفا في البروتوكول 

وتم استبدال ممثلين بالتالي أعضاء من المكتب للعمل حتى اختتام اجتماعه الخامس عشر.  12عشر، انتخب مؤتمر األطراف 
بديلة  أعضاءفي بروتوكول ناغويا بالطرف المعني. وفي اجتماعه الثالث، انتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف 

لهذه األقاليم حيث يمثل عضو مكتب مؤتمر األطراف طرفا في االتفاقية ولكنه ليس مؤتمر األطراف ب لتحل محل أعضاء مكت
لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول  رابعمكتب االجتماع ال تألف، طرف في بروتوكولناغويا. وبناء عليه

 من: ناغويا

 السيد إريك أوكوري )غانا(

 )إثيوبيا(السيد ميليس ماريو 

 السيد فينود ماتور )الهند( )حل محل السيدة سوجاتا أرورا(

 السيدة لينا العوضي )الكويت(

 السيد ديلوفارشو دوستوف )طاجيكستان(السيدة 

 السيدة إلفانا راماج )ألبانيا(

 السيد يواكيم سالزبرغ )األرجنتين(

 السيدة هيلينا جيفري براون )أنتيغوا وبربودا(
 غابرييل أوبرماير )النمسا(السيدة 

 (النرويج) ماري هارالدستادالسيدة 

 كان من المقرر أن تستمر حتى اختتامفي اجتماعه الرابع عشر بما أن بعض األعمال التي كلف بها مؤتمر األطراف و  -11
لرئاسة  ممثالفته بص ،بحكم منصبه ،ي السيد حمداهلل زيدان )مصر( للبقاء في عضوية المكتبع  ، فقد د  االجتماعالجزء الثاني من 

 االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف.

ن حتى نهاية ويعملو  رابعانتخاب أعضاء المكتب الذين سيتولون مناصبهم عند اختتام االجتماع ال يجريعلى أن  وات فق -11
اف بدالء، ألطر ل كاجتماعالعامل اف فيه مؤتمر األطر  سينتخبفي الجزء الثاني من االجتماع، وهو الوقت الذي  الخامساالجتماع 

 .ناغوياحسب الضرورة، ألعضاء المكتب الذين يمثلون طرفا في االتفاقية ليس طرفا في بروتوكول 

فق على أن ، ات  2221أكتوبر/تشرين األول  11في  المعقودةفي الجلسة العامة االفتتاحية للجزء األول من االجتماع، و  -11
 انيا( مقررة لالجتماع، بناء على اقتراح من المكتب.تعمل السيدة إلفانا راماج )ألب

 تينالفرعي الهيئتينانتخاب أعضاء 

مؤتمر  قرر، 2221أكتوبر/تشرين األول  11في  المعقودةفي الجلسة العامة االفتتاحية للجزء األول من االجتماع،  -16
لتنفيذ حتى نهاية الجزء ل األطراف تأجيل انتخاب رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ورئيس الهيئة الفرعية
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مؤتمر األطراف االحتفاظ بالرئيسين المشاركين للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار  قررالثاني من االجتماع. كما 
 حتى الجزء الثاني من االجتماع. افي منصبهم 2222لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ل

تقرير عن وثائق تفويض الممثلين إلى االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل  -3البند 
 ناغوياكاجتماع لألطراف في بروتوكول 

من جدول األعمال في الجلسة العامة  1البند فير بروتوكول ناغويا تناول مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  -17
المكتب على من النظام الداخلي، كان  11. ووفقا للمادة 2221أكتوبر/تشرين األول  11االفتتاحية للجزء األول من االجتماع، في 

د إريك أوكوري يبأن المكتب عين الس الهيئة. وبناء على ذلك، أبلغ الرئيس ويقدم تقريرا عنها الوفود تفويضفحص أوراق أن ي
 )غانا(، نائب رئيس المكتب، لفحص وثائق التفويض وتقديم تقرير عنها.

السيد  [، أبلغيستكمل فيما بعد] المعقودة في[ من الجزء األول من االجتماع، يستكمل فيما بعدفي الجلسة العامة ]و  -18
ور حض لمسجالطرفا كان [ يستكمل فيما بعدأن ]في بروتوكول ناغويا أوكوري مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف 
ئق تفويض االجتماع. وكانت وثا حضرت[ التي يستكمل فيما بعد]األطراف االجتماع. وقام المكتب بفحص وثائق تفويض ممثلي 

دا وف[ يستكمل فيما بعد] وثائق تفويضمن النظام الداخلي. ولم تمتثل  18في حالة امتثال تام للمادة وفدا [ يستكمل فيما بعد]
 وثائق تفويضها حتى اآلن.وفدا آخر [ يستكمل فيما بعدقدم ]يولم  18للمادة  تاماامتثاال 

 تينالفرعي تينالهيئ تقريرا -4البند 

 [يستكمل فيما بعد] -11

 تقرير لجنة االمتثال -5البند 

يستكمل األعمال في الجلسة ]من جدول  1البند في بروتوكول ناغويا تناول مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  -22
تثال وانتخاب لجنة االم النظر في توصيات تأجيل وقرر[، يستكمل فيما بعد] المعقودة في[ من الجزء األول من االجتماع، فيما بعد

 أعضاء جدد للجنة االمتثال حتى الجزء الثاني من االجتماع.

 االستئمانيةإدارة شؤون البروتوكول وميزانية الصناديق  -6البند 

من جدول األعمال في الجلسة االفتتاحية  6البند في بروتوكول ناغويا تناول مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  -21
على مؤتمر . وعند النظر في هذا البند، كان معروضا 2221أكتوبر/تشرين األول  11في المعقودة للجزء األول من االجتماع، 

ق االستئمانية ها، بما في ذلك ميزانية الصنادييالتفاقية وبروتوكولعن الشؤون اإلدارية ل التنفيذية ينةاألمتقرير مؤقت من  األطراف
 .(CBD/NP/MOP/10/3)المعنية 

 تكليفهو إنشاء فريق اتصال معني بالميزانية، في بروتوكول ناغويا مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  وقرر -22
عداد مشروع ميزانية لبرنامج العمل لعام  ، لكي تنظر فيه األطراف. وسيرأس فريق االتصال السيد 2222باستعراض المسألة وا 

وسيجري ، هسبنسر توماس )غرينادا(، وسيكون مفتوحا أمام جميع األطراف وسيجتمع بشكل غير رسمي بناء على دعوة من رئيس
 ل الزمني اليومي لالجتماعات.عن االجتماعات مسبقا في الجدو  اإلعالن

[، استمع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع يستكمل فيما بعد] المعقودة في[ يستكمل فيما بعدفي الجلسة العامة ]و  -21
 [.يستكمل فيما بعدالميزانية ]المعني بإلى تحديث عن عمل فريق االتصال في بروتوكول ناغويا لألطراف 
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 مسائل أخرى -17البند 

يستكمل من جدول األعمال في الجلسة ] 17البند في بروتوكول ناغويا تناول مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  -21
 [.يستكمل فيما بعد] المعقودة في[ من الجزء األول من االجتماع، فيما بعد

 [يستكمل فيما بعد] -21

 اعتماد التقرير -18البند 

فيما  يستكملهذا التقرير في الجلسة العامة ]في بروتوكول ناغويا اعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  -26
 ةه المقرر ت[، على أساس مشروع التقرير الذي قدميستكمل فيما بعد] المعقودة في[ من الجزء األول من االجتماع، بعد

(CBD/NP/MOP/10/Part-1-L.1) يه سيجري النظر فالكاملة لالجتماع الحالي وأن الوقائع، على أساس أنه سيكتمل ليعكس 
 التقرير الكامل واعتماده في الجزء الثاني من االجتماع.

 اختتام االجتماع - 11البند 

ؤتمر م قرر[، يستكمل فيما بعد] المعقودة في[ من الجزء األول من االجتماع، يستكمل فيما بعدفي الجلسة العامة ] -27
 /أيارمايو 8إلى  /نيسانأبريل 21واستئنافه من  رابعتعليق اجتماعه الفي بروتوكول ناغويا األطراف العامل كاجتماع لألطراف 

 ، في كونمينغ، الصين.2222

مل يستكيوم ]من [، يستكمل فيما بعد] الساعةالمعتادة، اخت تم الجزء األول من االجتماع رسميا  توعقب تبادل المجامال -28
 [.فيما بعد

__________ 

 


