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 لتنفيذلغير رسمية للتحضير لالجتماع الثالث للهيئة الفرعية  دورة

 0204 /آذارمارس 8-41

 سيناريو مذكرة

 ةمذكرة من الرئيس

 مقدمة -أوال

عقد اجتماع غير رسمي لمدة ستة ب 0202 ديسمبر/كانون األولإلحاقا بالقرار الذي اتخذه مكتب مؤتمر األطراف في  -4
 مارس/آذار 8تنظيم عمل الدورة غير الرسمية المقرر أن تبدأ في  ع ى أط عكمهيئة الفرعية ل تنفيذ، أود أن جتماع الاال  ل أيام لال
0204. 

لحفاظ ع ى الزخم في ال تنفيذ هيئة الفرعية جتماع الاال  ل لالاالجتماع االفتراضي غير الرسمي ل تحضير  وسيسهم -0
ود مداخالت بشأن واائق ما قبل الدورة لبن عشر لمؤتمر األطراف. وسيشملعمال التحضيرية لالجتماع الخامس والمضي قدما باأل

اعات ع ى غرار القراءة األولى في االجتمومن المتوقع أن تكون مداخالت المشاركين  .جدول أعمال االجتماع الاال  ل هيئة الفرعية
اائق ما قات ع ى مشروع التوصيات الواردة في و وُيشجع المشاركون ع ى تركيز مداخالتهم ع ى التع ي الرسمية ل هيئة الفرعية.

لن تكون هناك نتائج أو مقررات أو ورقات غرفة اجتماعات موضوعية قبل الدورة. ولن تجرى مفاوضات في هذه الدورة، وبالتالي، 
ى بياناتها راف إلألطأن ترجع االرسمي ل هيئة الفرعية، الاال   االجتماعتوقع عند عقد ياالجتماع. ومع ذلك،  صادرة عنرسمية 

جراءغير الرسمية  دورةفي هذه ال  .لزيادة الكفاءة، إضافات فقط إذا لزم األمر وا 

 :ما ي يع ى مل العناصر الرئيسية لالجتماع تتشو  -3

، وسيتم سيتم تسجيل جميع البياناتو  .(حضوري قراءة األولى في اجتماع مكافئة لسيتضمن االجتماع بيانات ) (أ)
قد يرغب المشاركون في إرسال بيانات مسج ة مسبقا وتقارير مكتوبة إلى األمانة قبل و نشر الط بات المكتوبة ع ى اإلنترنت؛ 

 ؛اتصال غير متوقعة أاناء االجتماع غير الرسمي مشاكلاالجتماع غير الرسمي كنسخة احتياطية في حالة حدو  

غير الرسمية،  لدورةاالهيئة الفرعية ل تنفيذ، بإعداد تقرير إجرائي قصير عن  ة، باالشتراك مع رئيسستقوم األمانة (ب)
 األطراف والمراقبين الذين يقدمون المداخالت؛ اإلشارة إلىمع 

 ستكون قائمة المشاركين المسج ين مسبقا متاحة ل مشاركين قبل االجتماع؛ (ج)

صباحا بتوقيت مونتلاير،  42إلى الساعة  7وتعقد من الساعة  اال  ساعات في اليوم الج ساتتستمر جميع  (د)
 ؛ج سةدقيقة تقريبا في منتصف كل  41مع استراحة مدتها 

سيتم االستماع إلى جميع ط بات األطراف ألخذ الك مة بشأن كل بند من بنود جدول األعمال أاناء االجتماع  (ه)
ا مت مجموعات أصحاب المص حة، وكذلك المراقبين اآلخرين حسبغير الرسمي. وسيتم أيضا االستماع إلى بيانااإللكتروني 

 الوقت؛ يسمح

. ةالتنفيذي ةواألمين ةالرئيسرئاسة مؤتمر األطراف و افتتاحية قصيرة تتضمن بيانات من  ج سةستكون هناك  (و)
 ؛ةقصير  برسالةلألدالء هو اليوم العالمي ل مرأة، ستدعو أمانة االتفاقية متحد  م هم وطموح  مارس/آذار 8وبما أن 



2 

 

كون تلن  هغير أنيبدأ كل بند من بنود جدول األعمال بالبيانات اإلق يمية والجماعية بعد تقديم األمانة ل بند.  (ز)
 االفتتاحية أو الختامية لالجتماع غير الرسمي؛ الج سةهناك بيانات إق يمية أو جماعية خالل 

 ول األعمال من األطراف والمراقبين الممارسة السابقةكالمعتاد، ستتبع البيانات المتع قة بكل بند من بنود جد (ح)
 دقائق ل مداخالت الفردية؛ 3ع ى نيابة عن منطقة/مجموعة و إذا كانت دقائق  1 ع ىمدتها  أن تقتصرالمتما ة في 

أن لمناطق ا ع ىط ب المناطق. و ت حسبمال مجموعات اإلق يمية،  اإللكترونيستكون هناك ترتيبات ل تشاور  (ط)
 ع ى عقد اجتماعات إق يمية تحضيرية في األسبوع السابق ل دورة غير الرسمية؛ المناطقع شج  وقت لها. وتُ بأنسب مانة األ تُب غ

لتخطيط وتقييم التقدم المحرز  0204 مارس/آذار 43و 9و 1سُتعقد اجتماعات مكتب مؤتمر األطراف في  (ي)
 لرسمية.غير ا دورةال منتغطيته في اليوم األخير  الذي يتعينوتقرير ما 

 تنظيم العمل -ثانيا

ل األعمال لتغطية جميع بنود جدو  الجهود الممكنةوافق ع يه المكتب. وستبذل كل الذي يرد أدناه تنظيم العمل المقترح،  -1
د لكل بنأخذ الك مة ع ى عدد ط بات غير أن ذلك يعتمد ، كما هو مذكور أدناه( خالل االجتماع غير الرسمي. 8)باستاناء البند 

 بنود جدول األعمال.من 

 0 مشاورات برنتجري حاليا غير الرسمية. و  دورةمن جدول األعمال خالل هذه ال 8 بند المناقشة لُيقترح عدم فتح باب و  -1
، وينبغي إدراج نتائج هذه المشاورة الهامة ل غاية في واائق ما قبل الدورة لتناقشها الهيئة الفرعية 0204 /شباطفبراير 0في  وسُتختتم

فرعية في االجتماع الرسمي ل هيئة ال ألول مرةل تنفيذ في اجتماعها الاال . ولذلك، ُيقترح تناول هذا البند من جدول األعمال 
نهاية من قرب البتكون بما في ذلك ت ك التي  ،ت لمناقشة بنود جدول األعمال األخرىمزيد من الوقالأيضا  ذلكل تنفيذ. وسيتيح 
 جدول األعمال.

معا  0202ما بعد عام اإلطار العالمي ل تنوع البيولوجي لبنود جدول األعمال المتع قة ب تناولوُيقترح أيضا أن يتم  -6
من جدول  42وبالتالي تم نقل البند  ين؛عمال المتع قة بالبروتوكولبنود جدول األ الممكنة لتناولالمحاوالت  بذل كلكحزمة واحدة و 

من جدول األعمال، ستقدم األمانة تحدياا بشأن المسائل اإلدارية، ولكن ال توجد توقعات  41وبالنسبة ل بند  األعمال إلى النهاية.
 بيانات من األطراف والمراقبين. بوجود

 .الجلسةحوالي ساعتين من بدء بعد دقيقة كل يوم،  51 مدتهاكون هناك استراحة تس :مالحظة

 المالحظات المدة بند جدول األعمال التاريخ

8 
مارس/آذار 

0204 

 افتتاح االجتماع -1
 

األمينة و  رئاسة مؤتمر األطراف بيانات من دقيقة 41
 التنفيذية ورئيسية الهيئة الفرعية ل تنفيذ

 رسالة م همة بشأن اليوم الدولي ل مرأة

استعراض التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة  -3
 0202-0211االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 

 دقائق( 1تقديم األمانة لبند جدول األعمال ) دقيقة 92
 بيانات

بروتوكول قرطاجنة  تقييم واستعراض فعالية -4
 ل سالمة األحيائية

 دقائق( 1تقديم األمانة لبند جدول األعمال ) دقيقة 62

 بيانات
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 المالحظات المدة بند جدول األعمال التاريخ

9 
مارس/آذار 

0204 

اإلطار العالمي ل تنوع البيولوجي لما بعد عام  -5
0202 

 دقائق( 1تقديم األمانة لبند جدول األعمال ) دقيقة 62
 بيانات بشأن بروتوكول قرطاجنة

 مقدمة بشأن المرفق من الرئيسين 
 مناقشة بند جدول األعمال تؤجل

 دقائق( 1تقديم األمانة لبند جدول األعمال ) دقائق 421 حشد الموارد واآللية المالية -6

 بيانات

42 
مارس/آذار 

0204 

بناء القدرات، والتعاون التقني والع مي، ونقل  -7
دارة المعارف، واالتصال  التكنولوجيا، وا 

 دقائق( 1تقديم األمانة لبند جدول األعمال ) دقيقة 92

 بيانات

 دقائق( 1تقديم األمانة لبند جدول األعمال ) دقيقة 71 واستعراض التنفيذآليات اإلبالغ، وتقييم  -9

 بيانات

44 
مارس/آذار 

0204 

 (تابعبيانات ) دقيقة 32 (تابع) آليات اإلبالغ، وتقييم واستعراض التنفيذ -9

تعميم التنوع البيولوجي داخل القطاعات وعبرها  -11
 لتنفيذاواإلجراءات االستراتيجية األخرى لتعزيز 

 دقائق( 1تقديم األمانة لبند جدول األعمال ) دقيقة 92

 بيانات

اإلطار العالمي ل تنوع البيولوجي لما بعد عام  -5
 (تابع) 0202

 دقائق( 1تقديم األمانة لبند جدول األعمال ) دقيقة 11

 بيانات بشأن المسائل المتع قة باالتفاقية

40 
مارس/آذار 

0204 

ل تنوع البيولوجي لما بعد عام اإلطار العالمي  -5
 (تابع) 0202

 بيانات بشأن المسائل المتع قة باالتفاقية دقيقة 11

الصكوك الدولية المتخصصة ل حصول وتقاسم  -12
، من 1، الفقرة 1المنافع في سياق المادة 

 بروتوكول ناغويا

 دقائق( 1تقديم األمانة لبند جدول األعمال ) دقيقة 92

 بيانات

اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع  -13
 من بروتوكول ناغويا( 42)المادة 

 دقائق( 1تقديم األمانة لبند جدول األعمال ) دقيقة 32

 بيانات

41 
مارس/آذار 

0204 

اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع  -13
 (تابع) من بروتوكول ناغويا( 42)المادة 

 بيانات دقيقة 62

استعراض فعالية العم يات بموجب االتفاقية  -10
 وبروتوكوليها

 دقائق( 1تقديم األمانة لبند جدول األعمال ) دقيقة 62

 بيانات

 األمانة تحدي  من دقيقة 02 الشؤون اإلدارية والشؤون المتع قة بالميزانية -14

مؤتمر األطراف واألمينة بيانات من رئاسة  دقيقة 41 الدورة غير الرسميةاختتام 
 التنفيذية ورئيسية الهيئة الفرعية ل تنفيذ

  ساعة 48 مجموع عدد الساعات 
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 من جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ 1البند  تناول

 البيولوجي  تنوعل عالميال طاراإل بوضع امباشر  اتصاال ل تنفيذ الفرعية الهيئة فيها ستنظر التي المسائل من العديدتتصل  -7
 هذه إلى وبالنظر. خاصة أهمية ذات 44و 9و 8و 7و 6و 1و 3 البنود إطار في المناقشات وستكون. 0202 عام بعد لما

 لعالميا واإلطار هذه األعمال جدول ببنود المتع قة المسائل في النظر سيتم الموازية، المناقشات تجنب أجل ومن الترابطات،
 وع ى. من جدول األعمال 1 البندفي إطار  وليس المعني األعمال جدول بند إطار في 0202 عام بعد لما البيولوجي ل تنوع
 6 البند إطار في 0202 عام بعد لما البيولوجي ل تنوع العالمي إلطارل الموارد بحشد المتع قة ينبغي تناول المسائل الماال، سبيل
 إطار في المناقشات تركز أن ينبغي ولذلك. من جدول األعمال 1 البند إطار في وليس الموارد حشد بشأن األعمال جدول من
 :ع ى األعمال جدول من 1 البند

 ، بما في ذلك:األعمال جدول بنود من آخر بند يغطيها ال التي المسائل )أ(

 ؛المتعددة القطاعات أو الشام ة المسائل (4)

 قرطاجنة لبروتوكول القدرات بناء عمل وخطة 0202 عام بعد لما التنفيذ بخطة المتع قة المسائل (0)
 األحيائية؛ ل سالمة

 ؛0202 عام بعد ما لفترة الجنسانية العمل خطة (3)

 ؛0202 بعد مالفترة  االتصاالت خطة (1)

 .المقب ة االجتماعات وتواتر ومكان موعد بشأن مقترحات (1)

 عام بعد مال البيولوجي  تنوعل العالمي طاراإل بوضع المتع قة المسائل في النظر تيسير أجل من أنه، مالحظة ويرجى -8
 0202 عام بعد لما البيولوجي ل تنوع العالمي باإلطار المعني العضوية المفتوح العامل ل فريق المشاركان الرئيسان حدد ،0202

 التي األسئ ة، ذههمن المرجح تناول و . بشأنها ل تنفيذ الفرعية الهيئة مدخالت ع ى الحصول في نايرغب التي األسئ ة من مجموعة
 لك،ذ ومع. أعاله المذكورة األعمال جدول بنودالمتع قة ب المناقشات أاناء طبيعي بشكل ،CBD/SBI/3/4 الوايقة مرفق في ترد
 .مداوالتها أاناء االعتبار في وضعها في األطراف ترغب قد

 :التالي النحو ع ى األعمال جدول من 1 البند تنظيم سيتم االعتبار، في ذلك كل أخذ ومع -9

 القدرات؛ بناء عمل وخطة قرطاجنة بروتوكول تنفيذ خطة بشأن تمداخالال من أولى جولة (أ)

 هذه وستساعد. CBD/SBI/3/4 في الوارد ل مرفق مقدمة ذلك بعد العامل ل فريق المشاركان الرئيسان سيقدم (ب)
 1 البندبعد ذلك  وسُيؤجل. 44و 9و 7و 6 البنود إطار في بياناتهم أاناء المرفق في الواردة األسئ ة في النظر عند الوفود المقدمة

 األعمال؛ جدول من

 األعمال جدول من 1 البندباب مناقشة  فتح ُيعاد األعمال، جدول من 44و 9و 7و 6 البنود استكمال بعد (ج)
 .(7)الفقرة  ع ى النحو الوارد أعاله التي لم تغط المسائل ع ى التع يقات من اانية لجولة

__________ 

 


