
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي مؤتمر األطراف في االتفاقية

 للسالمة األحيائية العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنةمؤتمر األطراف 
العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل مؤتمر األطراف 

 فع الناشئة عن استخدامهاوالمنصف للمنا
 الخامس عشراالجتماع 

 0201أكتوبر/ تشرين األول  11-11كونمينغ، الصين، 
 0200مايو/أيار  8أبريل/نيسان إلى  01و
 *من جدول األعمال المؤقت 0البند 

 

 تنظيم العمل المقترح
 مذكرة من األمينة التنفيذية

 مقدمة

سيعقد االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف، واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع  -1
روتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، واالجتماع الرابع لب

والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها بالتزامن في جزئين، على النحو الذي وافق عليه المكتب في اجتماعه 
، وسيعقد 0201أكتوبر/تشرين األول  11إلى  11االنترنت من  بر. وسيعقد الجزء األول ع0201يوليه/تموز  11المنعقد في 

. وسيشمل الجزء األول، مع عقده 0200مايو/أيار  8أبريل/نيسان إلى  01الجزء الثاني حضوريا في كونمينغ، الصين، من 
الستعراض حالة إفتراضيا، حضورا محدودا للممثلين في كونمينغ، بالصين. وسيبقى المكتب والبلد المضيف واألمانة قيد ا

الجائحة بهدف اتخاذ ترتيبات بديلة في حالة عدم إمكانية طريقة الجزء الثاني لالجتماع وتوقيته، المقرر عقده حضوريا في 
 كونمينع، بالصين.

؛ (CBD/COP/15/1/1ونظر المكتب في جداول أعمال االجتماعات وانتهى من إعدادها  -0
CBD/CP/MOP/10/1 ؛(CBD/NP/MOP/4/1 وتتاح  .0201أبريل/نيسان  02اعه المنعقد عبر االنترنت في في اجتم

 CBD/COP/15/1/Add.1شروحات جداول األعمال التي سيتم معالجتها في الجزء األول من االجتماعات في الوثائق 
. وسيتم استكمال وتحديث شروحات جداول األعمال التي CBD/NP/MOP/4/1Add.1و CBD/CP/MOP/10/1/Add.1و

تها في الجزء الثاني من االجتماعات في ضوء نتائج االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية سيتم معالج

                                                           
* CBD/COP/15/1/Rev.1 1وCBD/MOP/10/1/Rev. وCBD/NP/MOP/4/1/Rev.1 
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والتكنولوجية، واالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ واجتماع آخر للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي 
 .0202عام للتنوع البيولوجي لما بعد 

د الجزء األول من قويسلط القسم الثاني أدناه الضوء على الخطة المقترحة من األمينة التنفيذية لع -3
 11االنترنت أساسا من  براالجتماعات بالتزامن. ويعرض المرفقان لمحة عامة لتنظيم العمل المقترح لالجتماعات التي ستعقد ع

 .0201أكتوبر/تشرين األول  11إلى 

د االجتماعات بالتزامن إلى الخبرة المكتسبة في تنظيم االجتماعين األخيرين )في قة النهج العام لعدويستند عا -1
ين األخيرين لألطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا. غير أن عقد الجزء ( لمؤتمر األطراف واالجتماع0218و 0212عام 

إفتراضي متفاعل يعتبر تجربة جديدة  شكلفي  0201األول أكتوبر/تشرين  11إلى  11في الفترة من  اتاألول من االجتماع
تحتاج إلى خطة محددة. ولذلك، تهدف هذه الخطة إلى تزويد الممثلين بوضوح متزايد وسهولة اإلشارة. وستتيح األمانة في 

مايو/أيار  8لى أبريل/نيسان إ 01الوقت المناسب خطة أو تنظيم مقترح للعمل للجزء الثاني لالجتماعات، المقرر عقدها من 
0200. 

 ويمكن أن تسبق اجتماعات إقليمية تحضيرية كل جزء من هذه االجتماعات. -1

 11إلى  11خطة لعقد الجزء األول من االجتماعات عبر االنترنت بالتزامن من  -ثانيا 
 0201أكتوبر/تشرين األول 

 افتتاح االجتماعات -ألف 

ستعلن وزيرة البيئة في مصر، بصفتها رئيسة االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، أو ممثل ينوب عنها،  -2
مساءا )بالتوقيت  3في الساعة  0201أكتوبر/تشرين األول  11افتتاح االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف يوم اإلثنين، 

تخاب رئيسه. وتبعا للتقاليد، من المتوقع أن ينتخب ممثل حكومة المحلي، كونمينغ، بالصين( وتدعو مؤتمر األطراف إلى ان
سيتم إبراز نقل الرئاسة بواسطة ممثل الصين، البلد المضيف لالجتماعات، رئيسا لالجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف. و 

ئة واإليكولوجيا في مصر، الذي يحضر االجتماعات شخصيا في كونمينغ، بإعطاء المطرقة إلى الرئيس الجديد، وزير البي
 الصين.

الرئيس الجديد فورا  تمن النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في االتفاقية، تبدأ اختصاصا 01ووفقا للمادة  -7
عند انتخابه. ونظرا ألن الصين عضو أيضا في بروتوكول قرطاجنة وفي بروتوكول ناغويا، سيصبح رئيس مؤتمر األطراف 

فتتح الرئيس يلعامل كاجتماعين لألطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا. وبصفته هذه، ستلقائيا رئيسا لمؤتمر األطراف ا
االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل 

 كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا.

 بياناتإلى ماع تست، سيعقد الرئيس جلسة عامة مشتركة للهيئات الثالث الوبعد إعالن افتتاح االجتماعا -8
. وسيدلي ممثلو الحكومة المضيفة والمقاطعة والمدينة بمالحظات ترحيبية. وستستمع الجلسة العامة المشتركة بعد ذلك منها

مراقب. وسوف تشجع المجموعات ة بالنيابة عن المجموعات اإلقليمية وبعض المنظمات التي تتمتع بصفة الز لبيانات موج
 ن على تقديم بيانات موحدة تغطي االتفاقية والبروتوكولين.و اإلقليمية والمراقب
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 الجلسات العامة لالجتماعات -باء

مؤتمر األطراف،  قرمن جدول األعمال( وبناء على دعوة من الرئيس، سي 1عقب البيانات االفتتاحية )البند  -9
جدول أعماله، ويوافق على تنظيم العمل، بما في ذلك الترتيب  1مال، بشأن المسائل التنظيمية،من جدول األع 0في سياق البند 

فريق اتصال معنيا بالميزانية ويعين أيضا لعقد االجتماع في جزئين ويقرر الجدول الزمني للجزء األول من اجتماعه. وسينشئ 
 2رئيس الفريق.

. وسيعلن ، لكي ينتخبه االجتماعكتب للعمل كمقرروسيقدم الرئيس، اسم عضو المكتب الذي حدده الم -12
الرئيس أيضا عن عضو آخر في المكتب الذي سيعمل كمسؤول عن أوراق التوثيق. وسيقدم مسؤول أوراق التوثيق تقريرا واحدا 

لمؤتمر جداول األعمال الخاصة بكل اجتماع من جدول أعمال اجتماع مؤتمر األطراف و  3إلى الجلسة العامة في سياق البند 
األطراف العامل كاجتماعي األطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا، بشأن حالة أوراق توثيق ممثلي األطراف التي تحضر 

 الجزء األول من االجتماعات.

 من جدول أعماله. 1لقة في إطار البند معوسيتناول مؤتمر األطراف أيضا المسائل ال -11

لألطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا إلى  يعامل كاجتماعوسيدعو الرئيس بعد ذلك مؤتمر األطراف ال -10
 جدول أعمال كل منهما، واالتفاق على تنظيم العمل، وتأييد فريق االتصال المعني بالميزانية الذي أنشأه مؤتمر األطراف. إقرار

المستوى، المقرر ومن المتوقع أن يبلغ الرئيس الممثلين عن التقدم المحرز في التحضير للجزء الرفيع  -13
 .0201أكتوبر/تشرين األول  13، واختتامه يوم األربعاء، 0201أكتوبر/تشرين األول  10افتتاحه يوم الثالثاء، 

األطراف في  يمن جدول أعمال اجتماع 1من جدول أعمال مؤتمر األطراف، والبند  2وفي إطار البند  -11
تقريرا عن االجتماعات التحضيرية اإلقليمية واالجتماعات فيما بين بروتوكولي قرطاجنة وناغويا، ستقدم األمينة التنفيذية 

الدورات، بما في ذلك عن العمل في االجتماع الثالث والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتتكنولوجية. وفي إطار 
وح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع هذه البنود من جداول األعمال، سيقدم الرئيسان المشاركان للفريق العامل المفت

. ونظرا 11/31تقريرا عن التقدم المحرز في إعداد اإلطار، على نحو التكليف الوارد في المقرر  0202البيولوجي لما بعد عام 
حالة الجائحة نتيجة للقيود التي فرضتها  0201ع استكمال عمله بحلول أكتوبر/تشرين األول قو ألن الفريق العامل ال يت

والتأخيرات الالحقة، من المتوقع أن يحيط مؤتمر األطراف علما في اجتماعه الخامس عشر بالتقدم الذي أحرزه الفريق العامل 
المناسب لنظر مؤتمر األطراف في الجلسة المستأنفة )الجزء  والسماح بوقت أكبر لالنتهاء من عمله وتقديم توصياته في الوقت

  .0200 (الثاني( لالجتماع، في أبريل )نيسان(/مايو )أيار

ع بعد ذلك مؤتمر األطراف العامل كاجتماعي لألطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا إلى ستموسي -11
، من لجنة االمتثال الخاصة بكل منهما. ومن المتوقع أن اجتماعات األطراف همامن جدول أعمال 1تقارير، في إطار البند 

                                                           
الثاني من االجتماعات، في  مزيد من النظر في البند الفرعي بشأن انتخاب أعضاء المكتب على جدول أعمال االجتماع في الجزءسيتم  1

من البروتوكولين، بما في ذلك أعضاء بموجب االتفاقية وكل المختلفة ، من أجل إجراء انتخابات أعضاء المكاتب 0200 ((/مايو )أيارنيسانأبريل)
 المكتب، وأعضاء لجنة االمتثال بموجب كل من البروتوكولين، ورؤساء الهيئات الفرعية.

 0200، ستكون النظر في ميزانية مؤقتة لعام 0201أن مهمة فريق االتصال المعني بالميزانية في الجزء األول من االجتماع، في أكتوبر/تشرين األول  2
. ومن الضروري اعتماد ميزانية مؤقتة لعام 0201أكتوبر/تشرين األول  11م توصيته إلى الجلسة العامة في يقدتحو الذي اقترحته األمانة و على الن
للحفاظ على عمليات األمانة إلى حين اعتماد ميزانية كاملة بواسطة مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل كاجتماعين لألطراف في  0200

، مع مراعاة توصيات الهيئات الفرعية، بما في ذلك 0200/مايو )أيار( (لي قرطاجنة وناغويا في الجزء الثاني من اجتماعاتهم، في أبريل )نيسانبروتوكو 
 .0202الفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-34-ar.pdf
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ذات الصلة ستحيط علما بالتقارير. وسيتم النظر في أي مسائل موضوعية ناشئة عن هذه التقارير، فضال عن انتخاب أعضاء 
 جدد في اللجان خالل الجزء الثاني من االجتماعات.

من جدول أعمال مؤتمر األطراف والبنود المطابقة  7ريرا موجزا يتناول البند وستقدم األمينة التنفيذية أيضا تق -12
في جدولي أعمال اجتماعي مؤتمر األطراف العاملين كاجتماعات لألطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا )إدارة االتفاقية 

 والبروتوكولين والمسائل المتعلقة بالميزانية(.

اعة السادسة مساءا )بالتوقيت المحلي، كونمينغ، الصين( حتى الساعة وسيرفع االجتماع بعد ذلك في الس -17
 .0201أكتوبر/تشرين األول  11الثالثة مساءا يوم الجمعة 

 11يوم الجمعة،  (وستبدأ الجلسة العامة في الساعة الثالثة مساءا )بالتوقيت المحلي، كونمينغ، الصين -18
لجزء األول لالجتماعات. وفي هذه الجلسة، سيقدم مسؤول أوراق التوثيق سيكون ذلك آخر يوم ل. و 0201الثاني  أكتوبر/تشرين

تقريرا نهائيا مشتركا عن حالة أوراق توثيق ممثلي األطراف المشاركين في الجزء األول من االجتماع الخامس عشر لمؤتمر 
نة واالجتماع الرابع لمؤتمر عاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجالاألطراف، واالجتماع 

األطراف العامل كاجتمع لألطراف في بروتوكول ناغويا. ومن المتوقع أن يقدم فريق االتصال المعني بالميزانية مشروع مقرر 
 .لكي تنظر فيه الهيئات الثالث وتعتمده 0200المؤقتة لعام  بشأن الميزانية

االجتماع الخامس عشر سائل أخرى( في جدول أعمال )م 08وسيدعو الرئيس الممثلين إلى النظر في البند  -19
مالحظة أن الاجتماعي األطراف في البروتوكولين. وتجدر أعمال لمؤتمر األطراف، يليه النظر في البنود المطابقة على جدولي 

جتماعات، في النظر في هذا البند من جدول األعمال سيتم االنتهاء منه بعد مزيد من النظر فيه خالل الجزء الثاني من اال
 ائج. وفي إطار هذا البند من جدول األعمال، سيقدم الرئيس تقريرا إلى الهيئات الثالث عن نت0200 (أبريل )نيسان(/مايو )أيار

 .0201أكتوبر/تشرين األول  13و 10الجزء الرفيع المستوى المنعقد يومي 

، من المتوقع أن ينظر 0201األول  أكتوبر/تشرين 11وفي الجلسة العامة المقررة للجلسة المسائية يوم  -02
بروتوكولي قرطاجنة وناغويا، في مشروع مقرر يتعلق في مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل كاجتماعي األطراف 

 ساعة من النظر فيه لغرض اعتماده. 32وسيتاح مشروع المقرر قبل واعتماده.  0200بالميزانية المتكاملة المؤقتة لعام 

ن اجتماع كل منها واعتماده على أساس مالهيئات الثالث إلى النظر في التقرير عن الجزء األول  وستدعا -01
 التقارير التي سيقدمها لهم المقرر.

تامية تغطي المسائل ود األخرى إلى اإلدالء بمالحظات خوبعد ذلك سيدعا ممثلو المجموعات اإلقليمية والوف -00
 ماعات، إذا رغبوا في القيام بذلك.المتعلقة باجتماع أو أكثر من هذه االجت

وعقب المالحظات الختامية، سيعلن الرئيس تعليق كل اجتماع. ومن المتوقع تعليق االجتماعات في الساعة  -03
 الخامسة مساءا بالتوقيت المحلي، لكونيمنغ، الصين.
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 المرفق األول
 طراف في اتفاقية التنوع البيولوجي،تنظيم العمل المقترح للجزء األول من االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األ

 ماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنةواالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجت
 واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

 بند جدول األعمال التاريخ

 CBD CP  NP  

 اإلثنين
 أكتوبر/ 11

 تشرين األول
11:22-18:22 

 1 
 2 
 3 
 4 
 6 

 
 7 

 1 
 2    

 3 

 
 4 
 5 
 6 

 1 
 2 
 3 

 
 4 
 5 
 6 

 افتتاح االجتماع
 المسائل التنظيمية )جدول األعمال، انتخاب األعضاء، تنظيم العمل(

 تقرير عن أوراق توثيق ممثلي األطراف
 القضايا المعلقة

 اإلقليمية التحضيريةتقارير عن االجتماعات فيما بين الدورات واالجتماعات 
 تقرير لجنة االمتثال بموجب البروتوكول

 يةلصناديق االستئماناميزانيات دارة االتفاقية والبروتوكولين و إ
 ثالثاءال

 أكتوبر/ 10
الجزء الرفيع  ولتشرين األ

 المستوى

 افتتاح الجلسة العامة للجزء الرفيع المستوى
 المستديرة األولى الموازية للجزء الرفيع المستوى ةائدالم

 األربعاء
 أكتوبر/ 13

 تشرين األول

 المستديرة الثانية الموازية للجزء الرفيع المستوى ةائدالم

 اختتام الجلسة العامة للجزء الرفيع المستوى

 الجمعة
أكتوبر/  11

 تشرين األول
11:22-17:22 

جدول أعمال  من 2جدول أعمال مؤتمر األطراف، والبند  من 7النظر في مشاريع المقررات العتمادها )البند 
 جدول أعمال بروتوكول ناغويا( من 2بروتوكول قرطاجنة، والبند 

28 
29 
30 

18 
19 
20 

17 
18 
19 

 أخرى مسائل
 الجزء األول من االجتماععن تقرير الاعتماد 

 اختتام االجتماع
CBD مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي = 

CP مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية = 
NP .مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع = 
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 المرفق الثاني
 لمحة عامة لموعد االجتماعات المتزامنة في الجزء األول، والجزء الرفيع المستوى واألحداث المتصلة

 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 اإلثنين
تشرين  أكتوبر/ 11

 األول
 تسجيل الممثلين

الجلسة االفتتاحية لمؤتمر األطراف   
ومؤتمر األطراف في بروتوكول قرطاجنة 

 ومؤتمر األطراف في بروتوكول ناغويا

 

   حفل استقبال

 الثالثاء
أكتوبر/ تشرين  11

 األول

     

الجزء الرفيع 
 المستوى

 اءرؤسقمة ال
 

 العامةالجلسة 
للجزء الرفيع 

 المستوى
  

 الجزء الرفيع المستوى
المائدة المستديرة األولى 

ألف  الجلستان الموازيتان
 وباء

  

 األربعاء 
أكتوبر/ تشرين  11

 األول
 

 الجزء الرفيع المستوى
المائدة المستديرة الثانية 

 الجلستان الموازيتان
 جيم ودال

 

 

RCP 
)يحدد 
 فيما بعد(

 

الختامية للجزء الرفيع العامة الجلسة 
 المستوى

 

في
صح

مر 
مؤت

 

   

 الخميس
أكتوبر/ تشرين  11

 األول

 منتدى الحضارة اإليكولوجية
 الجلسة االفتتاحية

  

المجموعات المواضيعية الموازية للحضارة 
 (1-1اإليكولوجية )

     

 الجمعة
أكتوبر/ تشرين  11

 األول

المجموعات المواضيعية 
الموازية للحضارة اإليكولوجية 

(1-7) 
اختتام الحضارة  

 اإليكولوجية

الجلسة الختامية لمؤتمر   
األطراف ومؤتمر األطراف 
في بروتوكول قرطاجنة 
ومؤتمر األطراف في 

 بروتوكول ناغويا

 

 

في
صح

مر 
مؤت

 

   

___________ 


