
 االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيمؤتمر األطراف في 
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

 قرطاجنة للسالمة األحيائية
 العاشراالجتماع 

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

 المشروح جدول األعمال المؤقت
 مقدمة

، كان من المقرر عقد 31/11على دعوة من حكومة الصين وعلى النحو الذي قرره مؤتمر األطراف في مقرره  بناء   -1
مقاطعة بكونمينغ،  االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية في

. وكان من المقرر عقد االجتماع بالتزامن مع االجتماع 8282 ن األولتشري /رأكتوب 82إلى  31ان، الصين، في الفترة من يون  
الخامس عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 

 را  نظو ومع ذلك،  .الناشئة عن استخدامهابشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع بروتوكول ناغويا 
مزيد من المعلومات، انظر جدول األعمال المؤقت المشروح الطالع على ل، تم تأجيل االجتماعات )31-كوفيدالستمرار جائحة 

 .((CBD/COP/15/1/Add.1) في الوثيقة للجزء األول من االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية

، شخصيبالحضور اللعقد اجتماعات  حةئحالة الجا فرضهات زالتبعد مشاورات مكثفة والنظر في التحديات التي ال و  -0
، على عقد االجتماع العاشر لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، 8283/ تموز هيولي 31وافق المكتب، في اجتماعه المنعقد في 

( ‘3’الرابع لألطراف في بروتوكول ناغويا في جزأين: الجزء األول )الجزء جتماع ، واالمؤتمر األطرافل االجتماع الخامس عشرو 
بالحضور ( الذي سيعقد ‘8’والجزء الثاني )الجزء  8283 /تشرين األولأكتوبر 31إلى  33الذي سيعقد عبر اإلنترنت في الفترة من 

الجزء األول من االجتماع، وسيشمل . 8288 /أيارمايو 2إلى  /نيسانأبريل 81في كونمينغ، الصين، في الفترة من  الشخصي
البلد المضيف و  مكتب االجتماعسُيبقي و للمندوبين في كونمينغ، الصين.  ا  محدود ا  حضور  ا  ، أيضعبر اإلنترنتأثناء انعقاده 
اني من لثالجزء ا عقد وتوقيت قيد االستعراض بهدف اتخاذ ترتيبات بديلة في حالة أن تصبح طريقة الجائحةواألمانة حالة 

 .للتنفيذ ةقابلفي كونمينغ، الصين، غير  بالحضور الشخصيالمقرر عقده  االجتماع

( في CBD/CP/MOP/10/1/Rev.1نظر المكتب في جدول األعمال المؤقت لالجتماع ووضعه في صيغته النهائية )و  -3
 في ةالتنفيذي ةاألمين تاألولي. وقام الشروح . كما استعرض مشروع8283 /نيسانأبريل 82اجتماعه المنعقد عبر اإلنترنت في 

وقت الحق بوضع اللمسات األخيرة على شروح بنود جدول األعمال التي سيتم تناولها في الجزء األول من االجتماع ، مع مراعاة 
نتهاء سيتم االو في الوثيقة الحالية.  والتي تم توضيحهاأبريل/ نيسان،  82المكتب في اجتماعه المنعقد في الواردة من تعليقات ال
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من شروح بنود جدول األعمال التي سيتم تناولها في الجزء الثاني من االجتماع وتحديثها في ضوء نتائج االجتماع الرابع والعشرين 
مفتوح ر للفريق العامل اللتنفيذ، واجتماع آخل االجتماع الثالث للهيئة الفرعيةو للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، 

 .8282العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

)المسائل  8)افتتاح االجتماع(؛  3سيتم تناول البنود التالية من جدول األعمال في الجزء األول من االجتماع: و  -4
وكول لعامل كاجتماع لألطراف في بروتاالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف ا إلى الممثلين تفويض وثائق عن)تقرير  1التنظيمية(؛ 

؛ (شؤون البروتوكول وميزانية الصناديق االستئمانية)إدارة  2)تقرير لجنة االمتثال(؛ و  1(؛ تقريرا الهيئتين الفرعيتين) 4(؛ قرطاجنة
المتوقع أن تحتاج هذه ، من 3باستثناء البند و )اختتام االجتماع(.  82)اعتماد التقرير( و 31)مسائل أخرى( و 32وكذلك البنود 

 في الجزء الثاني من االجتماع. 37إلى  7البنود إلى مزيد من النظر في الجزء الثاني من االجتماع. كما سيتم تناول البنود من 

يعقد الجزء سو سينظم البلد المضيف أجزاء وزارية رفيعة المستوى خالل جزأي االجتماع بالتشاور مع األمانة والمكتب. و  -1
 .8283 /تشرين األولأكتوبر 31و 38لجزء األول من االجتماع يومي ا فيالمزمع عقده وى رفيع المست

ي اجتماعات لمشاريع المقررات التي ستقترحها الهيئات الفرعية ف تجميعا   ةالتنفيذي ةعد األمينتللممارسة المتبعة، س وفقا  و  -6
ار المالية قوم بإعداد موجز لآلثتفي ضوء المقررات والتوصيات السابقة وس ةالتنفيذي ةضعها األمينتما بين الدورات أو التي 

تاحة هذا التجميع المترتبة على   االجتماع. الدورة المستأنفة )الجزء الثاني( من انعقاد ستة أسابيع قبل والموجزمشاريع المقررات وا 

 افتتاح االجتماع  :1البند 

أكتوبر/ تشرين  33 الموافق كونمينغ، الصين( يوم االثنينبتوقيت بعد الظهر. )سيقام حفل االفتتاح في الساعة الثالثة  -7
تمر باالشتراك مع افتتاح االجتماع الخامس عشر لمؤ  االفتتاح . وسيستمر افتتاح االجتماع بعد ذلك مباشرة وسيجري8283األول 

  1ألطراف في بروتوكول ناغويا.لاألطراف في االتفاقية واالجتماع الرابع 

ة االفتتاحية، الجلس خاللالمؤتمر . وسيستمع االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف أو ممثلها ةفتتح االجتماع رئيستسو  -8
 حكومة الصين والسلطات المحلية. وممثل يلقيهاإلى كلمة ترحيب 

 اف.األطر سلط الضوء على القضايا الرئيسية المعروضة على مؤتمر تاالجتماع و  ةالتنفيذي ةخاطب األمينوست -9

لممثلي المجموعات اإلقليمية والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وعدد محدود من المجموعات األخرى أيضا  يجوز و  -12
 اإلدالء ببيانات.

 المسائل التنظيمية  :2البند 

 انتخاب الرئيس
لى الجلسة االفتتاحية، بالدعوة إ خالل، من المتوقع، أن تقوم رئيسة االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، أو ممثلها -11

 تبدأ فترة والية الرئيس فور انتخابه أو انتخابها في االجتماع. و انتخاب ممثل للبلد المضيف كرئيس لالجتماع الخامس عشر
 في االجتماع السادس عشر. أو لها الخامس عشر لمؤتمر األطراف وتنتهي بانتخاب خلف له

 
 

                                                 
 .CBD/COP/15/1/Add.2 الوثيقة طالع1 
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 انتخاب أعضاء المكتب البدالء

، باإلضافة  (1/82والمعدل بموجب المقرر  3/3من النظام الداخلي )على النحو المعتمد بموجب المقرر  83للمادة  وفقا   -10
مقرر، من قبل مؤتمر األطراف من بين ممثلي األطراف بدور ال أحدهم يقومنواب للرئيس،  32الرئيس، يتم انتخاب  انتخاب إلى

ستبدأ فترة والية نواب الرئيس عند اختتام االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف وتنتهي عند اختتام و الحاضرين في االجتماع. 
 عشر.االجتماع السادس 

يعمل مكتب مؤتمر األطراف في االتفاقية كمكتب لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة. و  -13
فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب مؤتمر األطراف يمثل طرفا  في ، من بروتوكول قرطاجنة، 81للمادة  من 1للفقرة  وفقا  و 

 .ك الوقت، بعضو تنتخبه األطراف في هذا البروتوكول من بينهااإلتفاقية ليس طرفا  في البروتوكول في ذل

نواب للرئيس لفترة عضوية تبدأ عند اختتام اجتماعه الرابع عشر  32في اجتماعه الرابع عشر، انتخب مؤتمر األطراف و  -14
لمؤتمر  كمكتب ا  المكتب أيضيعمل و جميع البلدان الممثلة أطراف ا في البروتوكول، وتعد   2وتنتهي باختتام اجتماعه الخامس عشر.

 األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة:

 أعضاء المكتب
 السيد إريك أوكوري )غانا( 3
 ماريو )إثيوبيا( يالسيد ميليس 8

 السيدة سوجاتا أرورا )الهند( 1

 فيما بعد السيد فينود ماثور )الهند( احل محله  

 السيدة لينا العوضي )الكويت( 4

 تيونا كارشافا )جورجيا(السيدة  1

 السيدة إلفانا راماج )ألبانيا( 2

 السيد كارلوس مانويل رودريغيز )كوستاريكا( 7

 حلت محله فيما بعد السيدة أندريا ميزا موريللو )كوستاريكا(  

 السيدة هيلينا جيفري براون )أنتيغوا وبربودا( 2

 السيدة غابرييل أوبرماير )النمسا( 1

 )نيوزيلندا(السيدة روزماري باترسون  32

اع في عام الجزء الثاني من االجتم انعقاد ُتدعى المجموعات اإلقليمية إلى تقديم ترشيحاتها، ويفضل أن يكون ذلك قبلو  -11
ء الثاني بحضور اجتماعات المكتب التي سُتعقد أثناء الجز  ا  . وستسمح الترشيحات المبكرة ألعضاء المكتب المنتخبين حديث8288

أعضاء و ، بصفة مراقبين، من أجل ضمان االنتقال السلس بين أعضاء المكتب المنتهية واليتهم رافمؤتمر األط من اجتماع
 .المكتب الجدد

مؤتمر األطراف العامل بوصفه االجتماع العاشر لألطراف في بروتوكول قرطاجنة ومؤتمر األطراف العامل  ويقوم -16
أعضاء بانتخاب  ،8288الجزء الثاني من االجتماعات، في عام بوصفه االجتماع الرابع لألطراف في بروتوكول ناغويا خالل 

 ، حسب االقتضاء.المكتب البدالء

                                                 

 03الفقرة  /14CBD/COP/14 طالع الوثيقة2 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-01/full/cop-01-dec-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-05/full/cop-05-dec-ar.pdf
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 انتخاب أعضاء الهيئات الفرعية

من النظام الداخلي على أن ينتخب مؤتمر األطراف رئيس أي هيئة فرعية. لذلك سيحتاج مؤتمر  82تنص المادة  -17
يئات المعنية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ورئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ لرئاسة الهاألطراف إلى انتخاب رئيس الهيئة الفرعية 

للتناوب  قا  وفو متد حتى نهاية االجتماع السادس عشر. تلفترة عضوية تبدأ في نهاية االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف و 
ط لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية من منطقة وسمن المتوقع أن يتم انتخاب رئيس افاإلقليمي المعمول به، 

 المحيط الهادئ.و آسيا منطقة وشرق أوروبا، بينما سيتم انتخاب رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ من 

ئة . وبما أن الهي8288في الجزء الثاني من اجتماع مؤتمر األطراف، في عام أعضاء المكتب المذكورين وسيتم انتخاب  -18
يفضل أن يكون إنه فالفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ تعمالن كهيئات فرعية للبروتوكول، 

 الرؤساء المنتخبون من األطراف في البروتوكول.

رؤساء أن يظل ال ا  وسيظل الرؤساء الحاليون في مناصبهم حتى نهاية الجزء الثاني من االجتماع. ومن المتوقع أيض -19
في مناصبهم حتى الجزء  8282المشاركون للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 الثاني من االجتماع.

 إقرار جدول األعمال

، ةالتنفيذي ةاألمينه ت(. وقد أعدCBD/CP/MOP/10/1/Rev.1وافق مكتب مؤتمر األطراف على جدول األعمال المؤقت ) -02
من المكتب، ومع مراعاة القضايا الناشئة عن المقررات السابقة لألطراف في  وبتوجيهمن النظام الداخلي،  1و 2وفقا  للمادتين 

 بروتوكول قرطاجنة.

قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في إقرار جدول أعمال اجتماعه، عمال  و  -01
 .CBD/CP/MOP/10/1/Rev.1بالنظام الداخلي، على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة 

 تنظيم العمل

مر للعرف المتبع، قد يرغب مؤت وفقا  و عامة.  اتفي جلسمن المتوقع أن يتناول الجزء األول من االجتماع جميع البنود  -00
ذا تم إنشاء و العامة في الجزء الثاني من اجتماعه.  اتاألطراف في إنشاء فريقين عاملين لدعم عمل الجلس عمل، سيحتاج الفريقي ا 

 في بداية الجزء الثاني من اجتماعه. فريقمؤتمر األطراف إلى انتخاب رئيس أو رؤساء مشاركين لكل 

، واتفق عليه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 38/87المقرر  من 1الفقرة  في أيضا   قرر مؤتمر األطرافوحسبما  -03
، وكذلك مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 3الفقرة  ،VII/9-BS لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في المقرر

 ا  العادية لمؤتمر األطراف في غضون فترة أسبوعين تشمل أيض، ُتعقد االجتماعات 3، الفقرة NP-1/12ناغويا في المقرر 
اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 

وتوكول قرطاجنة لقة ببر القضايا المتع ا  أيضيتناول الفريقان العامالن  أن المتوخىلألطراف في بروتوكول ناغويا. وبالتالي، من 
 العمل. أفرقةوبروتوكول ناغويا، كما قد يحيلها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولين إلى 

 نيويرد تنظيم العمل المقترح للجزء األول من االجتماعات المتزامنة لمؤتمر األطراف واجتماعات األطراف في البروتوكول -04
تاحتها قبل ستة أسابيع على األقل من بدء الجزء الثاني من و . CBD/COP/15/1/Add.2في الوثيقة  سيتم تحديث هذه الوثيقة وا 

 وفريقيالعامة  ات. وسيشمل التحديث، وفق ا للممارسة المعتادة، التقسيم المقترح للمسؤوليات بين الجلس8288االجتماع، في عام 
 العمل.

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-27-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-07/mop-07-dec-09-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-01/np-mop-01-dec-12-ar.pdf
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االجتماع العاشر لمؤتمر  إلى الممثلين تفويض وثائق عن تقرير :3البند 
 األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة

 من النظام الداخلي على ما يلي: 32تنص المادة  -01

أو ممثل  إلى األمين التنفيذي لمؤتمر األطرافوالمستشارين قدم وثائق تفويض الممثلين وأسماء الممثلين المناوبين تُ ’’
فيذي أو األمين التن موافاةفي موعد ال يتجاوز أربع وعشرين ساعة بعد افتتاح االجتماع. كما يجب  األمين التنفيذي

رجية، إما عن رئيس الدولة أو الحكومة أو وزير الخاصدر وثائق التفويض تُ و الوفد.  تشكيلةأي تغيير الحق في ب ممثله
الوثائق تصدر عن السلطة المختصة في تلك  أما في حالة مشاركة منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي فإن تلك

 ‘‘.المنظمة

لبت ليفحص مكتب أي اجتماع وثائق التفويض ويقدم تقريره عنها إلى مؤتمر األطراف  ’’على أن  31تنص المادة و  -06
 ‘‘افيه

مراكز ، سيصدر األمين التنفيذي إخطارا  ويوزع على 32 المادةالوفاء بمتطلبات  علىمساعدة األطراف  ومن أجل -07
 المناسبة.وثائق التفويض من نماذج  عيناتالوطنية التنسيق 

إليه  ةلمقدماوثائق التفويض قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في النظر في تقرير و  -08
 من المكتب واعتماده.

 تقريرا الهيئتين الفرعيتين  :4البند 

ألي هيئة فرعية تنشئها اإلتفاقية أو تنشأ بموجبها يجوز ’’لبروتوكول قرطاجنة على أنه  12من المادة  3تنص الفقرة  -09
أن تخدم البروتوكول، إذا قرر ذلك مؤتمر األطراف الذي يعمل كإجتماع لألطراف في هذا البروتوكول، ويحدد إجتماع األطراف، 

 .‘‘في هذه الحالة، الوظائف التي تؤديها تلك الهيئة
في إطار هذا البند، يقوم الرئيس بإبالغ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة باجتماعات و  -32

لك ، على أساس أن القضايا الموضوعية الناشئة عن ذالمناظرةالهيئات الفرعية التي تعقد خالل فترة ما بين الدورات والتقارير 
 ل المناسب.بند جدول األعماسيجري تناولها بموجب 

ستكون التقارير عن االجتماعات األول والثاني والثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع و  -31
 من بين التقارير المقدمة إلى مؤتمر األطراف في الجزء األول من اجتماعه الخامس عشر. 8282البيولوجي لما بعد عام 

للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام سيقدم الرئيسان المشاركان و  -30
 إعداد اإلطار.المتعلق بتقريرا  عن التقدم المحرز في العمل  8282

ستقدم تقارير الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية عن اجتماعها الرابع والعشرين وتقارير الهيئة و  -33
الفرعية للتنفيذ عن اجتماعها الثالث إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة أثناء الجزء الثاني من 

 .8288في عام د الذي سُيعقاالجتماع، 
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 تقرير لجنة االمتثال  :5البند 

يتعين على لجنة االمتثال بموجب بروتوكول قرطاجنة تقديم تقرير وتقديم توصياتها إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  -34
ألطراف به عقب االجتماع التاسع ل اضطلعتلألطراف في البروتوكول. وبناء  على ذلك، ستقدم اللجنة تقريرها عن العمل الذي 

 في البروتوكول.

 ومن المتوقع أن يتم النظر في تقرير وتوصيات لجنة االمتثال خالل الجزء الثاني من االجتماع. -31

إلى انتخاب أعضاء جدد للجنة  وسُيدعى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة أيضا   -36
 ني من االجتماع.االمتثال خالل الجزء الثا

 إدارة شؤون البروتوكول وميزانية الصناديق االستئمانية  :6البند 

عن  ةفيذيالتن ةمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة تقرير مؤقت من األمينسُيعرض على  -37
كاجتماع  قد يرغب مؤتمر األطراف العاملو  الصلة.ها، بما في ذلك ميزانية الصناديق االستئمانية ذات يإدارة االتفاقية وبروتوكول
، في النظر في ميزانية 8283 /تشرين األولفي أكتوبر عقدالذي سيُ  خالل الجزء األول من االجتماع،، لألطراف في البروتوكول

 .واعتمادها 8288مؤقتة لعام 

قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في إحالة الميزانية المؤقتة المقترحة لعام و  -38
 المتوقع أن ينشئه مؤتمر األطراف في االتفاقية في جلسته العامة األولى.الذي من إلى فريق االتصال المعني بالميزانية  8288

 مسائل أخرى  :11البند 

ثيرت ي أالتخرى األمسائل القد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في النظر في  -39
 .4/32من المقرر  7من النظام الداخلي والفقرة  38، وفقا  للمادة وتم قبول إجراء مناقشة بشأنها

يع المستوى رفالمن المتوقع في إطار هذا البند من جدول األعمال، أن يقوم الرئيس بإبالغ الجلسة العامة بنتائج الجزء و  -42
 .8283 /تشرين األولأكتوبر 31و 38 يومي الذي عقد في

 اعتماد التقرير  :19البند 

جزء التقرير عن أعمال الأن ينظر في قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في  -41
 .، وأن يعتمدهرقر  األول من اجتماعه على أساس مشروع التقرير الذي أعده المُ 

، 8288في عام الذي سُيعقد ن اجتماعه، خالل الجزء الثاني م ،قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرافو  -40
مداوالت تي تعكس ال نيعاملالن يفريقال وتقارير رقر  المُ على أساس المشروع الذي يعده  وأن يعتمدهفي تقرير تكميلي أن ينظر 

 ماع.مداوالت االجت ا  بجزئي االجتماع معالمتعلقة  تقاريرال وستشكلا. ممن اجتماعه الحضور الشخصيالجزء الثاني وجزء 

 اختتام االجتماع  :22البند 

 31الموافق كونمينغ، الصين( بتوقيت يوم الجمعة )مساء   1022الجلسة بحلول الساعة بتعليق الرئيس  يقوممن المتوقع أن  -43
 2إلى  /نيسانأبريل 81في الفترة من  )الجزء الثاني(، الجتماععلى أن ُيستأنف عقد جزء الحضور الشخصي ل 8283 /تشرين األولأكتوبر
 .8288 /أيارمايو 2في ختام الجزء الثاني من االجتماع، في  ا  ، في كونمينغ، الصين. وبالتالي، سيتم اختتام االجتماع رسمي8288 /أيارمايو

__________ 
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