
 

 مؤتمر األطراف في 
 االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 الخامس عشراالجتماع 
 0201 أكتوبر/تشرين األول 11-11،كونمينغ، الصين

 0200مايو/أيار  8أبريل/نيسان إلى  01و
 *من جدول األعمال المؤقت 0البند 

 

 المشروح جدول األعمال المؤقت
 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

( CP/MOP-10كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية )االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل 
واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم 

 إال أنه( بالتزامن مع االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف. NP/MOP-4العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها )
ومع استمرار . 2221 /أيارمايو 12إلى  11، تم تأجيل االجتماعات حتى الفترة من 11-كوفيدا الستمرار انتشار جائحة نظر 

لمؤتمر  ينالمتزامن يناعمواعيد االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية واالجتمتأجيل  مرة أخرى تم، الجائحة
، 2221 /تشرين األولأكتوبر 22إلى  11ومن المقرر اآلن عقدها في الفترة من  ،في بروتوكولي قرطاجنة وناغويااألطراف في 
 ، الصين.يونان مقاطعةب، في كونمينغ

الجتماع الخامس عشر اعقد أمام حالة الجائحة  تطرحها التحديات التي ال تزال إلىالنظر ببعد مشاورات مستفيضة و و  -2
 12 المنعقد في، وافق المكتب في اجتماعه حضوريا ينلألطراف في البروتوكول ينالمتزامن ينلمؤتمر األطراف واالجتماع

 11إلى  11عقد عبر اإلنترنت من الذي سي   ي جزأين: الجزء األولعقد هذه االجتماعات فعلى ، 2221 /تموزيوليو
 8إلى  /نيسانأبريل 21، في الفترة من في كونمينغ، الصين حضورياء الثاني الذي سيعقد ، والجز 2221 /تشرين األولأكتوبر
من  محدود عدد حضور سي عقد افتراضيا، إال أنه سيشمل أيضا الجزء األول من االجتماع على الرغم من أنو  .2222 /أيارمايو

قيد االستعراض بهدف اتخاذ ترتيبات  جائحةة حالة السي بقي المكتب والبلد المضيف واألمانو ، الصين. لمندوبين في كونمينغا
 .في كونمينغ، الصين حضوريا انعقادهالمقرر  الجزء الثاني من االجتماعوتوقيت عقد طريقة  انعدام جدوى بديلة في حالة

( في CBD/COP/15/1/Rev.1نظر المكتب في جدول األعمال المؤقت لالجتماع ووضعه في صيغته النهائية )و  -1
 ةالتنفيذي ةاألمين ت. كما استعرض المسودة األولية للشروح. وقام2221 /نيسانأبريل 22اإلنترنت في  عبراجتماعه المنعقد 

بوضع اللمسات األخيرة على شروح جدول األعمال لبنود جدول األعمال التي سيتم تناولها في الجزء األول من االجتماع،  الحقا
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سيتم استكمال شروح جدول األعمال الخاصة ببنود و في هذه الوثيقة.  ترد، وهي في ذلك االجتماعتعليقات المكتب  مع مراعاة
جدول األعمال التي سيتم تناولها في الجزء الثاني من االجتماع وتحديثها في ضوء نتائج االجتماع الرابع والعشرين للهيئة 

، واجتماع آخر للفريق العامل المفتوح لهيئة الفرعية للتنفيذلالثالث ع االجتماو ، ة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالفرعية للمشور 
 .2222العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

عد جدول األعمال المؤقت والشروحات تمشيا مع برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام وقد أ   -2
في  ة، المعتمد2222تنوع البيولوجي لما بعد عام عملية التحضير لإلطار العالمي للو 12/11مد في المقرر الذي اعت   2222
 ، والتطورات في حالة الجائحة التي أثرت بشكل كبير على تنظيم عمل االجتماع.12/12المقرر 

 2د والبن)افتتاح االجتماع(؛  1سيتم تناول البنود التالية من جدول األعمال في الجزء األول من االجتماع: البند و  -1
تقارير ) 2 والبند معلقة(،ال مسائلال) 2 والبند )تقرير عن وثائق تفويض ممثلي األطراف(؛ 1والبند ؛ )المسائل التنظيمية(

وميزانيات  لين)إدارة االتفاقية والبروتوكو  1 والبند (؛االجتماعات المنعقدة بين الدورات واالجتماعات التحضيرية اإلقليمية
باستثناء البندين و )اختتام االجتماع(.  12 البندالتقرير(؛ و  عتماد)ا 21 والبند )مسائل أخرى(؛ 28والبند ؛ الصناديق االستئمانية(

 أيضا ، من المتوقع أن تحتاج هذه البنود إلى مزيد من النظر في الجزء الثاني من االجتماع. وسيتم تناول البنود التالية2و 1
 .جدول األعمال من 21إلى  8و 1 بنودالاع: من جدول األعمال في الجزء الثاني من االجتم

من النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف، أخطرت األمانة األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة  2وطبقا للمادة  -2
ة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك أي دولة ليست طرفا في االتفاقية، بعقد هذا االجتماع حتى تتمكن من الحضور بصف

 مراقبين.

من النظام الداخلي، أصدرت األمانة إخطارات لهذه الهيئات والوكاالت، سواء الحكومية أو غير  1وطبقا للمادة  -1
أبلغت األمانة برغبتها في حضور  التيو الحكومية، المؤهلة في مجاالت تتعلق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، 

 االجتماع، حتى تستطيع أن تكون ممثلة فيه بصفة مراقبين. وستتاح قائمة بهذه الهيئات إلى مؤتمر األطراف للعلم.

بالتشاور مع األمانة والمكتب.  أثناء جزأي االجتماع وسيتم تنظيم جزء وزاري رفيع المستوى من قبل البلد المضيف -8
 .2221 /تشرين األولأكتوبر 11و  12للجزء األول من االجتماع خالل يومي قرر المستوى الم سيعقد الجزء رفيعو 

الهيئات الفرعية في التي ستقترحها المقررات  سوداتعد األمينة التنفيذية تجميعا لمسوف توطبقا للعرف المتبع،  -1
، (CBD/COP/15/2)ات والتوصيات السابقة عدها األمينة التنفيذية في ضوء المقرر ستاالجتماعات بين الدورات، أو التي 

الدورة المستأنفة  من انعقادستة أسابيع قبل هذا التجميع والملخص  ستتيحو ، المقررات سوداتملخصا لآلثار المالية لم ستعدو 
 .)الجزء الثاني( من االجتماع

 المسائل التنظيمية -أوال
 افتتاح االجتماع - 1البند 

 11الموافق  االثنين، يوم (كونمينغ زواال )طبقا للتوقيت المحلي في ثالثةالساعة ال سيعقد االجتماع االفتتاحي في -12
 . وسيستمر افتتاح االجتماع فورا بعد ذلك.2222 ول/تشرين األأكتوبر

. وسيستمع مؤتمر األطراف في جلسته اعشر لمؤتمر األطراف أو من يمثله رابعاالجتماع ال ةفتتح االجتماع رئيستوس -11
 ، والسلطات المحلية.الصيناالفتتاحية، إلى كلمات ترحيب من ممثلي حكومة 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-31-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-34-ar.pdf


CBD/COP/15/1/Add.1 

Page 3 

 تسلط الضوء على القضايا الرئيسية المطروحة أمام مؤتمر األطراف.سوستتحدث األمينة التنفيذية أمام االجتماع و  -12

شعوب األصلية والمجتمعات المحلية وعدد محدود من ممثلو المجموعات اإلقليمية، وال أيضا وقد يدلي ببيانات -11
 المجموعات األخرى.

 رابعلمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع ال عاشرعقد افتتاح االجتماع الوسي   -12
 1عشر لمؤتمر األطراف. خامسلمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بالتزامن مع افتتاح االجتماع ال

 المسائل التنظيمية - 2البند 

 انتخاب الرئيس

ممثل ، في الجلسة االفتتاحية، انتخاب اعشر لمؤتمر األطراف أو ممثله رابعاالجتماع ال ةطلب رئيستمن المتوقع أن  -11
عشر  خامسفي االجتماع ال أو انتخابها عشر. وتبدأ مدة والية الرئيس فورا بعد انتخابه خامسالبلد المضيف رئيسا لالجتماع ال

 عشر. سادسفي االجتماع ال أو لها لمؤتمر األطراف وتنتهي بانتخاب خليفة له

 انتخاب أعضاء المكتب بخالف الرئيس

(، سيتم 1/22والمعدل بموجب المقرر  1/1المقرر من النظام الداخلي )على النحو المعتمد في  21طبقا للمادة  -12
من بين ممثلي األطراف  همبانتختم ايباإلضافة إلى انتخاب الرئيس، انتخاب عشرة نواب للرئيس، يتولى أحدهم مهام المقرر، و 

عشر لمؤتمر األطراف وتنتهي عند اختتام  خامسالموجودة في االجتماع. وتبدأ مدة والية نواب الرئيس عند اختتام االجتماع ال
تبدأ  عشر، عشرة نواب للرئيس من البلدان التالية رابععشر. وكان مؤتمر األطراف قد انتخب، في اجتماعه ال سادساالجتماع ال

 عشر: خامسعشر وتنتهي باختتام اجتماعه ال رابعمدة واليتهم عند اختتام اجتماعه ال

 )للبروتوكوالت( بديلوناألعضاء ال أعضاء المكتب 
  السيد إيريك أوكوري )غانا( 1
  السيد ميليسي ماريو )إثيوبيا( 2
 السيدة سوجاتا أرورا )الهند( 1

 ماثور )الهند(وحل محلها فيما بعد السيد فينود 
 

  السيدة لينا الوضحي )الكويت( 2
 (طاجيكستانالسيد ديلوفارشو دوستوف) السيدة تيونا كارشافا )جورجيا( 1

 في المسائل المتعلقة ببروتوكول ناغويا بديال
  السيدة الفانا راماج )ألبانيا( 2
 (كوستاريكاالسيدة كارلوس مانويل رودريغيز ) 1

السيدة أندريا ميزا موريو وحلت محلها فيما بعد 
 (كوستاريكا)

 السيد جواكين سالزبرغ )األرجنتين(،
 في المسائل المتعلقة ببروتوكول ناغويا بديال

  (أنتيغوا وبربوداالسيدة هيلينا جيفري براون ) 8
  (النمساالسيدة غبلاير أوبرماير ) 1

 (،النرويجهارالدستاد )السيدة ماري  (نيوزيلنداالسيدة روزماري باترسون ) 12
                                                 

 .CBD/COP/14/1/Add.2انظر   1
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 في المسائل المتعلقة ببروتوكول ناغويا بديال

، وي فضل أن يكون ذلك قبل انعقاد الجزء الثاني من االجتماع في المجموعات اإلقليمية تقديم ترشيحاتها ي طلب إلىو  -11
اجتماعات المكتب في حضور األعضاء المنتخبة حديثا في المكتب، بصفتهم مراقبين،  الترشيحات المبكرة تتيحإذ أن  .2222

اجتماع مؤتمر األطراف لضمان االنتقال السلس بين أعضاء المكتب الجدد واألعضاء  الجزء الثاني من التي ستعقد خالل
 المنتهية فترة واليتهم.

لألطراف في  عاشرجتماع كا األطراف العامل مؤتمر وعند الضرورة، سيتم انتخاب أعضاء بديلين من جانب -18
خالل الجزء الثاني من االجتماعات  لألطراف في بروتوكول ناغويا رابعاجتماع مؤتمر األطراف العامل كبروتوكول قرطاجنة و 

 .2222في عام 

 انتخاب أعضاء الهيئات الفرعية واالجتماعات األخرى

مؤتمر األطراف رئيس كل هيئة فرعية. لذلك، ينبغي في هذا  من النظام الداخلي على أن ينتخب 22تنص المادة  -11
االجتماع، أن ينتخب مؤتمر األطراف رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ورئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، 

س عشر لمؤتمر سادية االجتماع النهابدأ بانتهاء االجتماع الخامس عشر وتمتد إلى لرئاسة اجتماعات كل منهما لمدة خدمة ت
ب رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية انتختم ااألطراف. ووفقا للتناوب اإلقليمي المتبع، من المتوقع أن ي

 .إقليم آسيا والمحيط الهادئب رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ من انتخوا، وسط وشرق أوروبامن إقليم 

 ئيسانب هؤالء المسؤولين في الجزء الثاني من اجتماع مؤتمر األطراف في العام المقبل. وسيظل الر سيتم انتخاو  -22
ن للفريق العامل االمشارك نائيسحتى نهاية الجزء الثاني من االجتماع. ومن المتوقع أيضا أن يظل الر  اهمين في منصباالحالي

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

 إقرار جدول األعمال

. وقد أعدته األمينة التنفيذية وفقا (CBD/COP/15/1)وافق مكتب مؤتمر األطراف على جدول األعمال المؤقت  -21
 2222لمتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام من النظام الداخلي، بإرشاد من المكتب، ومع مراعاة برنامج العمل ا 8للمادة 

 والمقررات األخرى ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف. 12/11المقرر الوارد في 

، على أساس جدول األعمال جدول أعمال اجتماعه، عمال بالنظام الداخلي اعتمادقد يرغب مؤتمر األطراف في و  -22
 .CBD/COP/15/1/Rev.1المؤقت الوارد في الوثيقة 

 تنظيم العمل

، قد يرغب مؤتمر وفقا للعرف المتبعو في جلسة عامة.  همن المتوقع أن يتناول الجزء األول من االجتماع جميع بنود -21
ذا تم إنشاء و األطراف في إنشاء فريقين عاملين لدعم عمل الجلسة العامة في الجزء الثاني من اجتماعه.  ، املينالع الفريقينا 

 مشاركين لكل منهما في بداية الجزء الثاني من اجتماعه. ئيسينسيحتاج مؤتمر األطراف إلى انتخاب رئيس أو ر 

، ووافق عليه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 1، الفقرة 12/21المقرر األطراف في  وعلى النحو الذي قرره مؤتمر -22
، وكذلك مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 1، الفقرة VII/9-BSالمقرر لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في 

تشمل لستعقد االجتماعات العادية لمؤتمر األطراف في غضون فترة أسبوعين ، 1، الفقرة I/12-NPالمقرر بروتوكول ناغويا في 
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اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 
المتعلقة ببروتوكول قرطاجنة  ن أيضا القضاياالن العاما. لذلك، من المتوقع أن يعالج الفريقلألطراف في بروتوكول ناغويا

 جتماعات األطراف.ا على التوالي إليهما حيلهتقد وبروتوكول ناغويا، على النحو الذي 

في الوثيقة  ينللبروتوكول ينالمتزامن ينيرد تنظيم العمل المقترح للجزء األول من اجتماع مؤتمر األطراف واالجتماعو  -21
CBD/COP/15/1/Add.2 . تاحتها قبل ستة أسابيع على األقل من بدء الجزء الثاني من االجتماع سيتم تحديث هذه و الوثيقة وا 

 .ينملاالع الفريقين، التقسيم المقترح للمسؤوليات بين الجلسة العامة و . وسيشمل التحديث، كالعادة2222في عام 

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

 من النظام الداخلي على ما يلي: 18تنص المادة  -22

"تقدددم وثددائق تفددويض الممثلددين وأسددماء الممثلددين المندداوبين والمستشددارين إلددى األمددين التنفيددذي لمددؤتمر األطددراف أو ممثددل األمددين 
ى األمدين سداعة مدن افتتداح االجتمداع. وأي تغييدر الحدق فدي تكدوين الوفدد يجدب أيضدا عرضده علد 22التنفيذي فدي موعدد أقصداه 

التنفيدذي أو ممثلدده. وتصدددر وثدائق التفددويض مددن رئديس الدولددة أو الحكومددة أو وزيدر الخارجيددة، أو مددن سدلطة مختصددة فددي حالددة 
 .منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي"

 فيه". على أن "يفحص مكتب أي اجتماع وثائق التفويض ويقدم تقريره إلى مؤتمر األطراف للبت 11وتنص المادة  -21

تقوم بتوزيع عينة مدن ، ستصدر األمينة التنفيذية إخطارا و 18أجل مساعدة األطراف على الوفاء بمتطلبات المادة ومن  -28
 على نقاط االتصال الوطنية.أشكال وثائق التفويض المناسبة 

 .هواعتماد وثائق التفويض المقدم من المكتب النظر في التقرير بشأنوسيدعى مؤتمر األطراف إلى  -21

 القضايا المعلقة – 4البند 

من  1، وذلك باستثناء الفقرة 1/1المقرر اعتمد مؤتمر األطراف، في اجتماعه األول، النظام الداخلي الجتماعاته في  -12
األطراف في هذه المسألة المعلقة في اجتماعاته الالحقة دون أن رات جوهرية. وقد نظر مؤتمر ا، المتعلقة باتخاذ قر 22المادة 

يتوصل إلى حل قاطع لها. وفي االجتماع الثالث، تم التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن بعض أجزاء النص الموضوع بين 
 أقواس، ولكن ليس كله.

، اعتمد مؤتمر األطراف القواعد المالية إلدارة الصندوق اإلستئماني التفاقية التنوع البيولوجي. 1/2المقرر وفي  -11
جدول األنصبة لقسمة حصص  تناولت 2من تلك القواعد نصوصا موضوعة بين أقواس. فالفقرة  12و 2وتتضمن الفقرتان 

مقررات بشأن الصندوق االستئماني. وتم النظر في الاعتماد  12عالج الفقرة اشتراكات األطراف في الصندوق االستئماني. وت
. لذا يظل النص موضوعا بين بشأنهما الفقرتين في اجتماعات الحقة لمؤتمر األطراف، ولكن بدون التوصل إلى أي اتفاق

 قوسين.

مر األطراف، فمن المقترح إرجاء عشر لمؤت خامسحل هذه المسائل في االجتماع الإمكانية ولما كان من غير المتوقع  -12
 النظر فيها إلى اجتماع قادم.

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-01/cop-01-dec-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-01/cop-01-dec-06-ar.pdf
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 التقارير -ثانيا

 واالجتماعات التحضيرية اإلقليمية. الدورات بين المنعقدة االجتماعات تقارير -6البند 

بين الدورات  المنعقدةيقوم الرئيس بإبالغ مؤتمر األطراف باجتماعات الهيئات الفرعية سوف ، في إطار هذا البند -11
 إطار البند المناسب من جدول األعمال.في  القضايا الجوهرية الناشئة عن ذلك أساس أن يتم تناولعلى ، لهاوالتقارير المقابلة 

 تشمل التقارير التي ستقدم في الجزء األول من اجتماع مؤتمر األطراف ما يلي:و  -12

)ي( واألحكام 8بين الدورات المخصص للمادة  لفريق المفتوح العضوية العامللاالجتماع الحادي عشر  )أ(
 ( ؛CBD/WG8J/11/7) المتصلة بها في اتفاقية التنوع البيولوجي

 ؛(CBD/SBSTTA/23/9لتقنية والتكنولوجية )االجتماع الثالث والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية وا )ب(

االجتماعات األول والثاني والثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  )ج(
 (CBD/WG2020/2/4و، CBD/WG2020/1/5) 2222لما بعد عام 

ان للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام سيقدم الرئيسان المشاركو  -11
من المتوقع أن و . 2222إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ل األعمال التحضيريةعن التقدم المحرز في  قريرات 2222

إلطار ا إعداد الفريق العامليستكمل إلى الرئيسين المشاركين ل إرشاداتيحيط اجتماع مؤتمر األطراف علما بالتقرير وأن يقدم 
قدم تقريره النهائي وتوصياته في الجزء الثاني من االجتماع الخامس عشر يو  2222العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 لمؤتمر األطراف في العام المقبل.

م تقرير الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية عن اجتماعها الرابع والعشرين وتقرير الهيئة الفرعية قد  ي  سو  -12
 . 2222للتنفيذ عن اجتماعها الثالث إلى مؤتمر األطراف في الجزء الثاني من اجتماعه في عام 

نتائج أي اجتماعات تحضيرية إقليمية حول طراف مؤتمر األ أن تقدم تقريرا إلىقد ترغب المجموعات اإلقليمية في و  -11
 تعقد قبل االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف.

 إدارة االتفاقية والميزانية -ثالثا

 إدارة االتفاقية وميزانية الصناديق االستئمانية - 7البند 

الصناديق  ، بما في ذلك ميزانيةعن إدارة االتفاقية ةالتنفيذي ةاألمين تقدمهسي عرض على مؤتمر األطراف تقرير مؤقت  -18
، 2221 /تشرين األولخالل الجزء األول من االجتماع، في أكتوبروسيدعى مؤتمر األطراف ، للنظر فيه. االستئمانية لالتفاقية

 واعتمادها. 2222للنظر في ميزانية مؤقتة لعام 

، في إنشاء فريق اتصال معني بالميزانية للنظر في هاقد ترغب الجلسة العامة، خالل الجزء األول من اجتماعو  -11
بأن اجتماعا مؤتمر األطراف العامل  اتوقعا منه، إلى مؤتمر األطراف وتقديم توصيته 2222الميزانية المؤقتة المقترحة لعام 

نيتي برامج عملهما كاجتماعين لألطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا، في أولى جلساتهما العامة، سيحيال النظر في ميزا
 .إلى فريق االتصال هذا

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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 الختاميةالمسائل  -سابعا
 مسائل أخرى - 28البند 

من النظام الداخلي  12قد يرغب مؤتمر األطراف في النظر في مسائل أخرى تثار للمناقشة وتكون مقبولة وفقا للمادة  -22
 .2/12المقرر من  1والفقرة 

، من المتوقع أن يبلغ الرئيس الجلسة العامة بنتائج الجزء رفيع المستوى إطار هذا البند من جدول األعمال فيو  -21
 .2221أكتوبر/تشرين األول  11و 12في  المنعقد

 اعتماد التقرير - 22البند 

 مسودةاجتماعه واعتماده على أساس  من الجزء األول أعمال بشأن تقريرالسيدعى مؤتمر األطراف إلى النظر في  -22
 .رالتقرير الذي أعده المقر  

عكس ي في تقرير تكميليوخالل الجزء الثاني من اجتماعه في العام التالي، سوف ي دعى مؤتمر األطراف إلى النظر  -21
 اشكل تقرير يسو الفريقين العاملين.  يالمقرر وتقرير  ايعده سودةواعتماده على أساس م الحضوري عهوقائع الجزء الثاني من اجتما

 االجتماع. وقائعا االجتماع مع جزأي

 تظمأخرى ن   فعالياتوأي  هأيضا في إرفاق نتائج الجزء الرفيع المستوى من اجتماع مؤتمر األطراف وقد يرغب  -22
ووفقا للعرف المعمول به، قد يرغب مؤتمر األطراف في تفويض الم قرر باالنتهاء من إعداد . همع اجتماعه إلى تقرير  تزامنبال

  التقرير النهائي بعد االجتماع، بإرشاد من الرئيس وبمساعدة من األمانة.

 اختتام االجتماع - 30البند 

/تشرين أكتوبر 11كونمينغ( في يوم الجمعة )بتوقيت من  ،11:22الساعة  علىمن المتوقع أن يعلق الرئيس الجلسة  -21
 8إلى  /نيسانأبريل 21، الذي سيعقد في الفترة من )الجزء الثاني( الحضوريه ئجز في االجتماع  ي ستأنف وأن 2221 األول
 8، في ام الجزء الثاني من االجتماعتختا عندا ي كونمينغ، الصين. وبالتالي، سيتم اختتام االجتماع رسمي، ف2222 /أيارمايو
 .2222 أيار/مايو

__________ 

 

https://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-04

