
 

 

 المعني عامل المفتوح العضويةالفريق ال

 0202باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 االجتماع الثالث )مستأنف(

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
 والتقنية والتكنولوجية

  االجتماع الرابع والعشرون
 )مستأنف(

 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 االجتماع الثالث

 )مستأنف(

 9299 آذار/مارس 92-14 سويسرا، جنيف،
 من جدول األعمال 9البند 

الجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية ا لكل من مذكرة سيناريو للجلسات المستأنفة
لتنفيذ ل، واالجتماع الثالث للهيئة الفرعية ة العلمية والتقنية والتكنولوجيةلمشور ل
للتنوع العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي لفريق ل الثالث جتماعاالو 

  0202البيولوجي لما بعد عام 

الهيئة الفرعية للمشورة  كل من أعدت بالتشاور مع رؤساء ةالتنفيذي ةمذكرة من األمين
العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ والرئيسين المشاركين للفريق العامل 

 9292ي لما بعد عام المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوج
 المقدمة -أوال 

اإلنترنت  عبرعقدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الجزء األول من اجتماعها الرابع والعشرين  -1
 عبر، وعقدت الهيئة الفرعية للتنفيذ الجزء األول من اجتماعها الثالث 9292 حزيران/يونيو 2إلى أيار /مايو 3في الفترة من 

الجلسات غير الرسمية السابقة التي عقدت في  . وقد يسرت9292 حزيران/يونيو 23إلى  أيار/مايو 21اإلنترنت في الفترة من 
، البنود المدرجة في جداول أعمالهاوبينما تناولت الهيئات الفرعية جميع  .عمل هذه الهيئات 9292 /آذارومارس /شباطفبراير

 .، حسبما االتفاق عليه سابقاحضوريةد جدول األعمال في موعد الحق من خالل جلسات نها ستنتهي من النظر في بنو فإ

                                                      
 االجتماع وقائمة الوثائق لتحديث مواعيد 9299فبراير/شباط  7أُعيد إصداره في * 
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الجزء األول من  9292عقد الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام و  -2
واستمع الفريق العامل إلى تقارير عن  .9292 /أيلولسبتمبر 3إلى  /آبأغسطس 93في الفترة من  افتراضيااجتماعه الثالث 

 يستند إلى ااستعراض أجرى، و مسألة معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية، وتناول المحرز منذ اجتماعه الثاني التقدم
مله في . وقد تقرر أن يستكمل الفريق العامل ع9292النص للمشروع األول لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 .جلسة حضوريةموعد الحق من خالل 

، قرر مكتب مؤتمر األطراف ومكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 9292 األول كانون/ديسمبرفي و  -3
التي كان من المقرر في األصل ، و والتكنولوجية أن ُتعقد االجتماعات الفعلية للدورات المستأنفة للهيئات الفرعية والفريق العامل

وفي يناير/كانون  ، سويسرا.الدولي بجنيففي مركز المؤتمرات  9299 آذار/مارسفي  ،9299انعقادها في يناير/كانون الثاني 
مارس/آذار، على أن يتم التسجيل وتنعقد االجتماعات  92إلى  21، أكد المكتبان انعقاد االجتماعات من 9299الثاني 

ة للهيئات الفرعية استكمال عملها، بما في ذلك اعتماد تيح الدورات المستأنفوست مارس/آذار. 23التحضيرية اإلقليمية في 
ستشمل توصيات الهيئات و ، والسماح للفريق العامل بمواصلة النظر في نتائج الجزء األول من اجتماعه الثالث. التوصيات

واألطراف في بروتوكولي  مس عشر،زء الثاني من اجتماعه الخاالثالث مشاريع مقررات لينظر فيها مؤتمر األطراف في الج
في مبدئيا، ) 9299 في وقت الحق من عام، عقد في كونمينغ، الصينتني ستالقرطاجنة وناغويا في اجتماعات كل منهما، 

 .(9299الربع الثالث من عام 

جتماعات. ُأعدت مذكرة السيناريو الحالية لمساعدة األطراف والحكومات األخرى والمراقبين في تحضيراتهم لالوقد  -4
إلى جنب مع جداول أعمال الهيئات المعنية والتقارير الصادرة عن الجزء األول من  وينبغي النظر في المذكرة جنبا

اعتمدت الهيئات وقد ، بما في ذلك الجدول الزمني المقترح. كرة طرائق وتنظيم عمل االجتماعاتتتناول هذه المذو االجتماعات. 
، تظل جداول أعمال الهيئات ول من اجتماعات كل منهما. وبناء عليهأعمالهما في الجزء األالفرعية والفريق العامل جدولي 

 الثالث ذات صلة بالجزء الثاني من اجتماعات كل منها.

 الطرائق -ثانيا 

في المقام األول للسماح للهيئات الثالث باستكمال عملها والدخول في مفاوضات  حضورياتعقد االجتماعات وف س -5
في االجتماعات على قدم  ينبغي أن تكون جميع األطراف قادرة على المشاركةو . النظام الداخلي الموحدسيتم تطبيق و كاملة. 

 بين بقدر اإلمكان بشكل متساو تطبيق أي شروط قد تكون ضرورية ، في ظل استمرار الجائحة،، ينبغيالمساواة، وبالتالي
 .األطراف

)أي التحدث في الجلسات العامة وأفرقة االتصال( ستقتصر، قدر اإلمكان،  وبناء على ذلك، فإن المشاركة التفاعلية -6
على الحاضرين في مكان االجتماع. ومع ذلك، ومراعاة للتدابير الجارية في ظل الجائحة، يتم تشجيع األطراف والمراقبين على 

ماح للوفود من األطراف والمراقبين بمتابعة الحد من عدد ممثليهم الموجودين فعليا في جنيف. ولتسهيل ذلك، ستُتخذ ترتيبات للس
جلسات االجتماعات، سواء الجلسات العامة أو جلسات أفرقة االتصال، افتراضيا. ويرجى مع ذلك مالحظة أن المشاركة عبر 

 اإلنترنت ستقتصر على المشاهدة فقط.

بذل كل جهد ممكن لتمكين الممثلين من جميع األطراف وجميع مجموعات أصحاب المصلحة من المشاركة تم سيو  -7
في حالة و سفر ممثليها إلى جنيف بسبب قيود السفر.  سيتعذر، قد يكون هناك عدد قليل من األطراف التي . ومع ذلكحضوريا
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على طلب خاص إلى  فتراضية التفاعلية الكاملة بناءال، سيتم تمكين المشاركة افي جنيف فعلياتمثيل أحد األطراف  تعذر
 األمانة.

رشادات التباعد االجتماعي فيروس كورونالضمان االمتثال لتدابير و  -8 ، ستكون سعة مكان االجتماع أقل مما كانت وا 
ستة بي أي وقت ، سيكون من الضروري على األرجح تحديد عدد الممثلين في الموقع ففي االجتماعات السابقة. وبالتاليعليه 

 حسبالعدد اإلجمالي لممثلي المراقبين  تحديدا من الضروري أيضقد يصبح و ) لكل منظمة مراقبة اثنينو  ممثلين لكل طرف
التي يمكنها لألعداد  األقصى الحد مراعاةرغب األطراف والمراقبون في ي، قد اإلجمالي للوفود للعدد يوجد حد بينما الو الطلب(. 

التسجيل ب ويلزم أن تقوم األطرافا في جنيف. فعلي ينوفودهم الحاضر  عدد أفرادتحديد  لدى ذاتهإلى مكان المؤتمر  دخوللا
 المبكر للسماح لألمانة والحكومة المضيفة باتخاذ أي ترتيبات ضرورية.

 ب الضرورة.حس عالميةمذكرة اإلتلك السيتم تحديث و ترد تفاصيل الترتيبات اللوجستية في مذكرة إعالمية. و  -9

، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر بالنسبة لممثلي البلدان الناميةو  -11
بتوافر األموال المقدمة لهذا  دعم ممثلين اثنين من كل طرف مؤهل، رهنال التمويلسيتم تقديم ، يةاقتصاداتها بمرحلة انتقال

أخرى لمواجهة الجائحة  أي متطلباتأو /يل التكاليف المتعلقة بأي تطعيم أو اختبار إلزامي وسيشمل هذا التمو و الغرض. 
 المستمرة حسب الحاجة.

 .الحضورية واالفتراضيةإلى جميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة في الجلسات العامة  فوريةستوفر الترجمة الو  -11

 واجتماعات المكاتب وفقا للممارسة المتبعة. اإلقليمية جتماعاتاالستعقد و  -12

 تنظيم العمل -ثالثا

سُتعقد الدورات المستأنفة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ والفريق العامل  -13
 ونصف أسبوعينت متزامن على مدار في وق 9292المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

لضمان االتساق بين عمل الهيئات الثالث ولضمان إتاحة الوقت الكافي إلعداد الوثائق أثناء الدورة )األوراق غير الرسمية 
 "( والنظر فيها.ؤقتةوأوراق غرفة االجتماعات والوثائق "الم

الجدول الزمني لتزويد األطراف  وقد ُأدِرجستأنفة. رفق بهذه الوثيقة جدول زمني مقترح لتنظيم عمل الدورات الموم -14
يخضع الجدول الزمني ألفرقة االتصال لمزيد من و ا. ة عامة عن االجتماعات الثالثة معوالحكومات األخرى والمراقبين بلمح

 المشاركين والمكتبين. ئيسينوالر  اءسؤ االجتماعات وتوجيهات الر  أثناءالتنقيح في ضوء التقدم المحرز 

، ستبدأ الجلسات المستأنفة بجلسة افتتاحية عامة مشتركة للهيئات الثالث. 9299 آذار/مارس 21 االثنين يومفي و  -15
جتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف، والصين، وممثل ومن المتوقع أن تتضمن الجلسة العامة المشتركة بيانات من رئاسة اال

 قبل المجموعات اإلقليمية لبيانات االفتتاحية العامة منا الترتيبات إللقاء اتخاذسيتم و . ةالتنفيذي ة، واألمينعن حكومة سويسرا
 تدلي بها مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسية بقدر ما يسمح الوقتس، وكذلك البيانات التي التي تغطي االجتماعات الثالثة

 أن تدلي األطراف والمراقبون اآلخرون ببيانات افتتاحية. وخى. وليس من المتبذلك
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، بما في ذلك إنشاء أفرقة لتناوب لتحديد تنظيم عملهاتجتمع كل هيئة من الهيئات الثالث با ، سوفوبعد ذلك -16
توخى الم يس من، حسب االقتضاء. ولأثناء الجزء األول من كل اجتماع اؤهاشتم إنأفرقة االتصال التي  تصال واستئنافاال

 اإلدالء ببيانات افتتاحية أخرى خالل هذه الجلسات.

على سبيل فمن بنود جدول األعمال.  ما وسُتعقد جلسات الحقة عند الحاجة الستكمال القراءة األولى في إطار بند -17
الهيئة الفرعية للتنفيذ )التعاون مع االتفاقيات والمنظمات  جدول أعمال من 8للقراءة األولى في إطار البند  الترتيب، سيتم المثال

 والمبادرات الدولية األخرى(.

حتى و  لساعة العاشرة صباحاأفرقة االتصال( كل يوم من اجلسات جلسات عامة أو من الستعقد ثالث جلسات )و  -18
 1.مساءالعاشرة والنصف إلى السابعة والنصف  الساعة ومن زواال،من الساعة الثالثة إلى السادسة و ، الواحدة ظهرا

 تم إنشاؤه فيتصال ا فريق تفعيلسيتم إعادة و ية. ( بالطريقة العادCRPsسيتم النظر في ورقات غرفة االجتماعات )و  -19
إلجراء استعراض بهدف تقليل الوقت الالزم في الجلسة العامة  حيثما ُيتوقع ضرورة القيام بعمل هام، الجزء األول من االجتماع

 .رسمي لورقات غرفة االجتماعات

مدة تصل إلى ثالث ساعات. االتصال  أفرقةجلسات  غرقستسو االتصال حسب الحاجة.  أفرقةتجتمع وف سو  -21
 ئيسان، ما لم يقرر الر لحكومات األخرى وممثلي المراقبيناالتصال مفتوحة لمشاركة جميع األطراف وا فرقةأ جلسات ستكونو 

هيئة الفرعية للمشورة العلمية لل التابعةأفرقة االتصال  جلسات يمكن أن تعقدو رؤساء أفرقة االتصال خالف ذلك. ن/االمشارك
التي  لهيئة الفرعية للتنفيذ، مع تجنب االجتماعات الموازيةل التابعةأفرقة االتصال جلسات  والتكنولوجية بالتوازي معوالتقنية 
فريق العمل المفتوح العضوية المعني ل التابعةاالتصال  جلسات أفرقة، لن ُتعقد بشكل عامو للقضايا وثيقة الصلة.  تتطرق

الجتماعات خالف ذلك. ، ما لم تقرر اخرىبالتوازي مع الجلسات األ 9292بعد عام  باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما
من بالتوازي مع جلسة عامة ولن ُيعقد أكثر من اجتماعين ما فريق اتصال  يتم عقد أي جلسة من جلسات، لن وعلى أي حال
 وقت.ال نفستصال في اال ةقاجتماعات أفر 

الوثائق المنبثقة عن الجزء األول من اجتماعات كل منها. وستتاح تحديثات  باالستناد إلىاالتصال  أفرقةتعمل وسوف  -21
، بين سيتم توفير الوقت الكافي، كما هو معتادو منتظمة لجميع المشاركين في فريق االتصال حسب الضرورة لضمان الشفافية. 

 المسودات والمشاورات الثنائية والجماعية. استعراضللسماح ب جلسات األفرقة

غير  فرقةاأل جلسات أخرى من عقد أنواعالمشاركين للفريق العامل  ئيسينلرؤساء الهيئات الفرعية والر  يضاأ يمكنو  -22
االتصال  أفرقة جلسات تعملوف سو . ومشاركة طرائق التنظيم الخاصة بهم مع األطراف، أصدقاء الرئيس فريق الرسمية، مثل

، ستكون األوراق غير الرسمية التي يتم النظر فيها في غير الرسمية باللغة اإلنجليزية، وبالتالي فرقةواألنواع األخرى من األ
 لتنظر فيهااالتصال بجميع اللغات  جلسات أفرقة، سيتم تقديم نتائج وفقا للممارسة المعتادةو باللغة اإلنجليزية.  فرقةاجتماعات األ

 .اتورقات غرفة االجتماعالجلسة العامة باعتبارها 

                                                      
على  اجلستين عامتين يومي ذا لزم األمر. وفي األسبوع األخير، يتم عقد، إة عامة واحدة يوميا على األكثرجلسى من أيام العمل، يتم عقد ولاألربعة عشر يوما األخالل   1

 .هذا يضمن االستخدام الفعال من حيث التكلفة للمترجمين الفوريينو . األكثر
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توصيات التي تمت الموافقة عليها بالفعل في الجلسة العامة ال" )أي مشاريع L" المؤقتة ، سُتعرض الوثائقبشكل عامو  -23
قد يتم ، وفقا للممارسة المعتادةو في الجزء األول من االجتماعات( على الجلسة العامة المعنية العتمادها بالطريقة العادية. 

ها، مادالجلسة العامة بهدف تسهيل اعتأثناء  في التوصية ن األطراف قبل النظر الرسميتشجيع المشاورات غير الرسمية بي
في هذه التوصيات إلى مؤتمر األطراف، أو  تردأي مشاريع مقررات ستحال . و عندما يكون هناك احتمال معقول لحل األقواس

 ، حسب االقتضاء.كولكاجتماعات لألطراف في البروتو االجتماعات ذات الصلة لألطراف العاملة إلى 

 يوم من ، وكل يوم اعتباراآذار/مارس 23وستتاح فرصة لعقد اجتماعات إقليمية قبل افتتاح الجلسات بعد ظهر يوم  -24
 .صباحا 2:55إلى الساعة  2الساعة  من آذار/مارس 25

المشاركين  ئيسينوالر تم إرفاق تنظيم العمل المقترح الذي تم وضعه بشكل مشترك من قبل رؤساء الهيئات الفرعية وقد  -25
ن لحالة االمشارك ئيسانوالر  الرؤساءمع مراعاة التحليل الذي أجراه كل من  إعدادههذه. وقد تم  سيناريوللفريق العامل بمذكرة ال

 كل بند من بنود جدول األعمال.ل بالنسبةالتقدم المحرز 

يها آخر المستجدات فترد والتي  ،اجتماعجدول األعمال المشروح لكل ب المرفقةضافات اإلُيستكمل تنظيم العمل بو  -26
 حالة كل بند من بنود جدول األعمال )سيجري إعدادها(.بشأن 
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 المرفق
 العمل المقترحمشروع تنظيم 

 مساء( 01331 – 0331الجلسة المسائية ) زواال( 6 – 3جلسة بعد الظهر ) زواال( 0 –صباحا  01الجلسة الصباحية ) التاريخ

   االقليمية االجتماعات اجتماع المكتب آذار/مارس 13 األحد

لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية ا آذار/مارس 14 اإلثنين
والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ 
والفريق العامل المفتوح العضوية 
المعني باإلطار العالمي للتنوع 

)جلسة  2121البيولوجي لما بعد عام 
 عامة(
 : افتتاح مشترك1البند 

لهيئة الفرعية للمشورة العلمية ا
 )جلسة عامة( والتقنية والتكنولوجية

 : تنظيم العمل2البند 

الفريق العامل المفتوح العضوية 
المعني باإلطار العالمي للتنوع 

 2121البيولوجي لما بعد عام 
 )جلسة عامة(

 : تنظيم االجتماع2البند 
 : تحديث3البند 
العالمي للتنوع : اإلطار 4البند 

 البيولوجي

الهيئة الفرعية للتنفيذ )جلسة 
 عامة(
 :تنظيم العمل2البند 
 : اآللية المالية6البند 

: المسائل الجنسانية 5البند 
 )مقدمة(

 ]حفل استقبال[

الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما  مارس/آذار 15 الثالثاء
اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي فريق  – 4البند  – 2121بعد عام 
 )األهداف، والهيكل العام، واألقسام من ألف إلى هاء(- 1االتصال 

 لفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوعا
: اإلطار العالمي للتنوع 4البند ، 2121البيولوجي لما بعد عام 
  (8-1)األهداف  2البيولوجي، فريق االتصال 

 : آليات االستعراض9البند  –الهيئة الفرعية للتنفيذ 

 : الصحة9 البند – لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةا

العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما الفريق  آذار/مارس 16 األربعاء
اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي فريق االتصال : 4البند  –2121بعد عام 

 (13-9)األهداف  3

: 7البند  – لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةا
 الزراعة/التربة

 : بناء القدرات/التنمية7البند  –الهيئة الفرعية للتنفيذ 

  : آليات االستعراض9البند  – الهيئة الفرعية للتنفيذ

 : الصحة9 البند – لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةا

لفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما ا آذار/مارس 17 الخميس
فريق االتصال  ، اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي4البند  -2121بعد عام 

 (األقسام من حاء إلى كافو ، 21-14)األهداف - 4

 : اآللية المالية/تعبئة الموارد6البند  –الهيئة الفرعية للتنفيذ 

: اإلطار 3البند  -لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةا
 )األهداف والمعالم( البيولوجي/الرصدالعالمي للتنوع 

 المسائل الجنسانية: 5البند  –الهيئة الفرعية للتنفيذ 

اإلطار : 3 البند – لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةا
 (8-1)األهداف ) العالمي للتنوع البيولوجي/الرصد
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 مساء( 01331 – 0331الجلسة المسائية ) زواال( 6 – 3جلسة بعد الظهر ) زواال( 0 –صباحا  01الجلسة الصباحية ) التاريخ

 (الهيئة الفرعية للتنفيذ )جلسة عامة آذار/مارس 18 الجمعة

 : التعاون )قراءة أولى(8البند 

 : االتصاالت )قراءة أولى(5البند 

 غرفة االجتماعات(: األوراق غير الرسمية )استعراض ورقات 7البند 

 التعميم )استعراض ورقات غرفة االجتماعات(: 11البند 

لفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع ا
، اإلطار العالمي للتنوع 4البند  – 2121البيولوجي لما بعد عام 

، الهيكل العام، األقسام من ألف )األهداف 1فريق االتصال  البيولوجي،
 (إلى هاء

  : بناء القدرات/التنمية7البند  – الهيئة الفرعية للتنفيذ

: اإلطار 3البند  -لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةا
 (13-9)األهداف  العالمي للتنوع البيولوجي/الرصد

 )جلسة عامة( لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةا آذار/مارس 19 السبت

 تانيقوثال)استعراض ورقات غرفة االجتماعات و  3و 11و 9و 7البنود 
 (L2و L7 تانالمؤقت

لفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع ا
: اإلطار العالمي للتنوع 4البند  – 2121البيولوجي لما بعد عام 
  (8-1)األهداف  2البيولوجي، فريق االتصال 

 أوجه التآزر: التعاون/8البند  –الهيئة الفرعية للتنفيذ 

البيئة : 6البند  -لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةا
 البحرية )الحفظ واالستخدام المستدام(

 ]ال يوجد اجتماعات[ مارس/آذار 21 األحد 

للتنوع البيولوجي لما لفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي ا آذار/مارس 21 اإلثنين
 )جلسة عامة( 2121بعد عام 

 تقييم : 4البند 
 : معلومات التسلسل الرقمي5البند 
 : القراءة األولى لمسودة القرار المنقحة4البند 

لفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع ا
: اإلطار العالمي للتنوع 4البند  – 2121البيولوجي لما بعد عام 
 (13-9)األهداف  3البيولوجي، فريق االتصال 

 : اآللية المالية/تعبئة الموارد6البند  –الهيئة الفرعية للتنفيذ 

: اإلطار 3البند  -لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةا
 (21-14)األهداف  العالمي للتنوع البيولوجي/الرصد

 الهيئة الفرعية للتنفيذ )جلسة عامة( آذار/مارس 22 الثالثاء
 )استعراض ورقات غرفة االجتماعات( 13و 11و 53،البنود 

لفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع ا
: اإلطار العالمي للتنوع 4البند  – 2121البيولوجي لما بعد عام 

 حاءاألقسام من و  ،21-14 )األهداف 4البيولوجي، فريق االتصال 
 (كافإلى 

 : اآللية المالية/تعبئة الموارد6البند  –الهيئة الفرعية للتنفيذ 

البيئة : 6البند  -لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةا 
 (المناطق البحرية ذات األهمية اإليكولوجية أو البيولوجيةالبحرية )

                                                      
 الجنسانية.بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، واالتصاالت والمسائل  3
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 مساء( 01331 – 0331الجلسة المسائية ) زواال( 6 – 3جلسة بعد الظهر ) زواال( 0 –صباحا  01الجلسة الصباحية ) التاريخ

 (الهيئة الفرعية للتنفيذ )جلسة عامة مارس/آذار 23 األربعاء

 )استعراض ورقات غرفة االجتماعات( 8و 7و 6البنود 

العالمي للتنوع لفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار ا
، معلومات التسلسل الرقمي: 5البند  – 2121البيولوجي لما بعد عام 

  5فريق االتصال 

: خطة تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة 5البند  –الهيئة الفرعية للتنفيذ 
 2121األحيائية لما بعد عام 

اإلطار : 3البند  -لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةا
 )المسائل المعلقة( العالمي للتنوع البيولوجي/الرصد

 )جلسة عامة( لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةا آذار/مارس 24 الخميس

 ()استعراض ورقات غرفة االجتماعات 6البند 
 اعتماد الورقات المؤقتة

العالمي للتنوع لفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار ا
، معلومات التسلسل الرقمي: 5البند  – 2121البيولوجي لما بعد عام 

 5فريق االتصال 

 آليات االستعراض: 9البند  –الهيئة الفرعية للتنفيذ 
 مشاورات غير رسمية أو أفرقة اتصال حسب االقتضاء

المسائل ] )جلسة عامة( والتكنولوجيةلهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية ا آذار/مارس 25 الجمعة
 المؤقتة وثائقالاعتماد و  [المعلقة

 الهيئة الفرعية للتنفيذ )جلسة عامة( ]المسائل المعلقة[
)استعراض ورقات غرفة  9 بروتوكول قرطاجنة والبند 5البند 

 االجتماعات(

 المؤقتةاعتماد الوثائق 

العالمي للتنوع لفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار ا
اإلطار العالمي للتنوع  4البند  – 2121البيولوجي لما بعد عام 

)األهداف، والهيكل العام، واألقسام من  1البيولوجي، فريق االتصال 
 ألف إلى هاء(

لفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي ا مارس/آذار 26 السبت
: اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي، فريق 4البند  – 2121لما بعد عام 

 (8-1)األهداف  2االتصال 

لفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع ا
: اإلطار العالمي للتنوع 4البند  – 2121البيولوجي لما بعد عام 
 (13-9)األهداف  3البيولوجي، فريق االتصال 

العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  لفريق العامل المفتوحا
: اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي، فريق 4البند  – 2121لما بعد عام 

 (، واألقسام من حاء إلى كاف21-14)األهداف  4االتصال 

 )جلسة عامة( الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةلهيئة ا حسب االقتضاءل أو جلسات عامة مشاورات غير رسمية أو أفرقة اتصا مارس/آذار 27 األحد

 المؤقتة،: مسائل أخرى، واعتماد الوثائق 13و 12و 11البنود 
 والتقرير، واالختتام

 مشاورات غير رسمية أو أفرقة اتصال حسب االقتضاء

 الهيئة الفرعية للتنفيذ )جلسة عامة( حسب االقتضاء عامةأو جلسات  مشاورات غير رسمية أو أفرقة اتصال آذار/مارس 28 اإلثنين

 والتقرير ،المؤقتة: مسائل أخرى، واعتماد الوثائق 17و 16و 15البنود 

 مشاورات غير رسمية أو أفرقة اتصال حسب االقتضاء
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 مساء( 01331 – 0331الجلسة المسائية ) زواال( 6 – 3جلسة بعد الظهر ) زواال( 0 –صباحا  01الجلسة الصباحية ) التاريخ

لفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي ا مارس/آذار 29الثالثاء 
استعراض نتائج أفرقة : 5و 4 انالبند –)جلسة عامة(  2121لما بعد عام 

 االتصال

للتنوع لفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي ا
 )جلسة عامة(  2121البيولوجي لما بعد عام 

التقرير و ، المؤقتة: مسائل أخرى، واعتماد الوثائق 8و 7و 6البنود 
 واالختتام

 ]ال يوجد اجتماعات[

 
 المفتاح

 الهيئة اللون
 لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةلالعامة  اتالجلس 

 للهيئة الفرعية للتنفيذ ةالعام اتالجلس 

لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية لأفرقة االتصال التابعة  
 لهيئة الفرعية للتنفيذ/اوالتكنولوجية

لفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع العامة ل اتالجلس 
 0202البيولوجي لما بعد عام 

لفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي أفرقة االتصال التابعة ل 
 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 حيز مرن النص باللون األحمر

__________ 
 


