
 الفريق العامل المفتوح العضوية المعني
 0202باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 رابعاالجتماع ال
 1211يونيه/حزيران  12-12نيروبي، 

 *من جدول األعمال المؤقت 1البند 

 
 مذكرة سيناريو لالجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية المعني 

 0202باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 مذكرة من الرئيسين المشاركين

 مقدمة -أوال 
، تقدم الوثيقة الحالية (CBD/WG2020/4/1/Add.1)وشروحاته  (CBD/WG2020/4/1) إضافة إلى جدول األعمال -2

تنوع البيولوجي لما بعد عام التنظيم المؤقت لعمل االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي لل
 . وأعد الرئيسان المشاركان الوثيقة الحالية بدعم من األمينة التنفيذية وبإرشاد من مكتب مؤتمر األطراف.1212

اجتماعه الثالث  1212المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام وية ضوعقد الفريق العامل المفتوح الع -1
. وعقد الجزء الثاني في 1212سبتمبر/أيلول  2إلى  أغسطس/آب 12نترنت من في جزئين. عقد الجزء األول عبر شبكة اإل

جلسات المستأنفة لالجتماع بالتعاقب والتزامن مع ال ،1211مارس/آذار  12إلى  21في جنيف، سويسرا من  تنسيق هجين
 الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ.

 12إلى  12أن يعقد اجتماعا رابعا في الفترة من  2/2،1وفي اجتماعه الثالث، قرر الفريق العامل، في توصيته  -2
نيروبي. وقرر الفريق العامل كذلك أن االجتماع الرابع سيواصل المفاوضات حول اإلطار العالمي في  1211يونيه/حزيران 

العمل المنفذ في باالستعانة مع وحول معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية،  1212للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
في  الموارد الجينية معلومات التسلسل الرقمي بشأنرسمي المعني بلالفريق االستشاري غير ا الذي نفذهاجتماعه الثالث، والعمل 

النتائج ذات الصلة لالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ واالجتماع الرابع  ، مع مراعاة أيضاالفترة الفاصلة بين الدورات
العمل ذي الصلة فيما بين الدورات المنفذ والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، ومع البناء على 

 .في الجزء الثاني من اجتماعه الخامس عشريها مؤتمر األطراف نظر فينهائية لإلطار لكي المسودة ال صدارإل

خالل  1212وأحاط الفريق العامل علما بالتقدم المحرز في إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -1
، على النحو المبين في (CBD/WG2020/3/3)على أساس المسودة األولى لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي اجتماعه الثالث، 
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. وأعد الفريق العامل 2/2والنص الوارد في المرفق بالتوصية  (CBD/WG2020/3/5)المرفق بتقرير الجزء األول من االجتماع 
لفريق الرئيسين المشاركين لإلى  ، التي طلب فيهاشأن الموارد الجينيةلسل الرقمي بالمتعلقة بمعلومات التس 2/1أيضا التوصية 

عمله فيما بين الدورات على أساس  أن يواصالجملة أمور من بينها االستشاري غير الرسمي المعني بمعلومات التسلسل الرقمي 
لمفاوضات التي بدأت في جنيف على افي مهمة لالستمرار الناجح القائمة الموضوعات  بما في ذلكقائمة من المهام اإلضافية 

 الصادرة عن الفريق العامل. 2/2النحو الذي كلفت به التوصية 

 عوأعدت مذكرة السيناريو الحالية لمساعدة األطراف، والحكومات األخرى، والمراقبين في تحضيرهم لالجتماع الراب -5
وشروحاته. وتعرض المذكرة لهذا االجتماع مال المؤقت مع جدول األعإلى جنب  جنباالنظر في المذكرة للفريق العامل. وينبغي 

 الحالية األهداف المتوقعة لالجتماع وتتناول الطرائق وتنظيم العمل.

 أهداف االجتماع -ثانيا 

أعاله، تتمثل أهداف االجتماع الرابع للفريق العامل في  2والمبين في الفقرة  2/2على النحو المحدد في التوصية  -2
وحول معلومات التسلسل الرقمي بشأن  1212مفاوضات حول اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام إحداث تقدم في ال

صدار المسودة النهائية لإلطار العالمي  لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف  1212نوع البيولوجي لما بعد عام للتالموارد الجينية وا 
 ويعتمدها في اجتماعه الخامس عشر.

لمشاركان أن تشارك األطراف وأصحاب المصلحة بالكامل في المفاوضات والبناء على التقدم ا انويتوقع الرئيس -7
وسيخصص الوقت الكافي لألقسام . 1211المحرز خالل االجتماع الثالث للفريق العامل المنعقد في جنيف في مارس/آذار 

على االستمرار في العمل  أصحاب المصلحةاألطراف و  شجعوت  التي لم يتم مناقشتها في جنيف أو التي تم مناقشتها جزئيا فقط. 
عالمي للتنوع البيولوجي الطار اإل ه واعتمادالنظر فيمكان لتيسير تهدف إلى نص به أقواس قليلة قدر اإلوسط نحو إيجاد حلول 

بواسطة مؤتمر  ، فضال عن وسيلة للمضي قدما تتعلق بمعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية،1212لما بعد عام 
وبالتالي، ت شجع األطراف وأصحاب المصلحة على التركيز على تسوية االختالفات،  األطراف في اجتماعه الخامس عشر.

 جديدة يمكن أن تزيد من العبء على النص. ربهدف التوصل إلى نص وسط بصياغة موجزة، بدال من إضافة مفاهيم وأفكا

 الطرائق -ثالثا 

سيجرى االجتماع الرابع للفريق العامل بالحضور الشخصي للسماح  11،2-1211على النحو المعروض في اإلخطار  -8
ينبغي أن تكون جميع و . النظام الداخلي الموحدسيتم تطبيق و للفريق العامل باستكمال عمله والمشاركة في المفاوضات بالكامل. 

تطبيق أي شروط  ، في ظل استمرار الجائحة،األطراف قادرة على المشاركة في االجتماعات على قدم المساواة، وبالتالي، ينبغي
 .األطراف بين بقدر اإلمكان بشكل متساو قد تكون ضرورية

في الجلسات العامة وأفرقة االتصال( ستقتصر، قدر اإلمكان،  وبناء على ذلك، فإن المشاركة التفاعلية )أي التحدث -2
الحد قد تكون هناك حاجة إلى ، الجارية الجائحةب المتعلقة متطلباتعلى الحاضرين في مكان االجتماع. ومع ذلك، ومراعاة لل

كما كان الحال في و  ا،ولتيسير هذ. في أي وقت لتيسير التباعد االجتماعي قاعات االجتماعالحاضرين في  األشخاصمن عدد 
عبر  مراقبين بمتابعة جلسات االجتماعست تخذ ترتيبات للسماح للوفود من األطراف والو ، جنيف، سيتم توفير قاعة احتياطية

. ويرجى مع ذلك مالحظة أن المشاركة عبر اإلنترنت ستقتصر على ت العامة أو جلسات أفرقة االتصال، سواء الجلسااإلنترنت
مثل  (22-كوفيدمرض فيروس كورونا )الختبار المشاركين فيما يتعلق بجائحة المعتادة ترتيبات الوسيتم توفير  المشاهدة فقط.

 الطريقة المستخدمة في جنيف.

                                                      
 .1211أبريل/نيسان  12في  211-1211إخطار اتفاقية التنوع البيولوجي رقم  نشر 2

http://www.cbd.int/doc/notifications/2022/ntf-2022-024-wg20204-en.pdf
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ووفقا للترتيبات المتفق عليها من المكتب، سيتم توفير الوصول التفاعلي الكامل على االنترنت مع حقوق المتحدث  -22
 :التاليةفي الظروف فقط كاستثناء 

يجة للقيود المفروضة على في نيروبي نتالشخصي المشاركة بالوجود  عدم تمكن وفد لطرف منفي حالة  (أ)
 ؛طلب خاص إلى األمانةتقديم االنترنت، عن طريق  برترتيب الوصول إلى المتحدث ع سيتمفي هذه الحاالت، السفر. 

هذا المندوب سيكون ل .22-ابي لكوفيدتبار اإليجخفي حالة ممثل طرف يقتضي أن يعزل نفسه نتيجة لال (ب)
لفترة التي يكون فيها في الحجر الصحي. وبعد الحصول على اختبار سلبي بعد فترة عزل مدتها خالل االحق في التحدث 

 ؛تحدثحقه في الخمسة أيام، سيتم حذف 

صول ينبغي استخدام و  في نيروبي وعقد الجلسات بالتوازي.في حالة تمثيل طرف بمندوب واحد فقط  (ج)
حقوق المتحدث في أي  قطواحد ف باالنترنت إذا كانت أفرقة االتصال تنعقد بالتوازي فحسب وسيمارس مندو  برالمتحدث ع
 .وقت كان

 ث مذكرة المعلومات حسب الضرورة.يوترد الترتيبات اللوجستية في مذكرة معلومات. وسيتم تحد -22

ان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر ة أقل البلدصثلين من البلدان النامية، وخاموبالنسبة للم -21
توافر األموال المقدمة لهذا الغرض. رهنا بلكل طرف مؤهل، إثنين اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، سيتم توفير التمويل لدعم ممثلين 

أخرى للتصدي للجائحة الجارية حسب ختبار و/أو أي متطلبات مل هذا التمويل التكاليف المرتبطة بأي تطعيم إلزامي، واوسيش
 الضرورة.

عبر و  بالحضور الشخصيإلى جميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة في الجلسات العامة  فوريةستوفر الترجمة الو  -22
 .اإلنترنت

من المقرر عقد يوم كامل لالجتماعات و  تب وفقا للممارسة المتبعة.واجتماعات المك اإلقليمية جتماعاتاالستعقد و  -21
 .1211يونيه/حزيران  12اإلقليمية في 

وستعقد أحداث جانبية من أجل تعظيم الوقت المتاح للمشاروات الثنائية وغير الرسمية فيما بين األطراف للعمل نحو  -25
إيجاد توافق في اآلراء. غير أنه سيتم تنظيم عدد محدود من جلسات المعلومات التي لديها صالت قوية بالمفاوضات الجارية 

. وستتاح تفاصيل أكثر على الموقع الشبكي التفاقية التنوع 1212اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام حول 
 البيولوجي.

 يم العملظتن -رابعا 

في جلسة عامة  1211يونيه/حزيران  12سيبدأ االجتماع الرابع للفريق العامل في الساعة العاشرة صباح الثالثاء  -22
 ةع أن تشمل الجلسة العامة بيانات من رئاسة الصين لالجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف، والمدير فتتاحية. ومن المتوقا

عامة بيانات ب ءدالإللاتخاذ الترتيبات سيتم . و التفاقية التنوع البيولوجي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة واألمينة التنفيذية ةالتنفيذي
صحاب الرئيسية ألمجموعات ال من مدتها ثالث دقائقبيانات  فضال عن ،المجموعات اإلقليمية منمدتها ست دقائق افتتاحية 

 دلي األطراف والمراقبون اآلخرون ببيانات افتتاحية.يأن  وخى. وليس من المتبذلك المصلحة بقدر ما يسمح الوقت

 العمل. من جدول األعمال، من المتوقع أن يعتمد الفريق العامل تنظيم 1البند  بموجبو  -27

ة عن التقدم الهيئات الفرعي رؤساءمن جدول األعمال، سيستمع الفريق العامل إلى تقارير من  2البند  بموجبو  -28
 فيما بين الدورات. المحرز ونتائج عملهم
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جراء قراءة أولى لمشروع  ،وستعقد جلسات عامة، بعد الجلسة االفتتاحية، حسب الضرورة -22 لتقييم التقدم المحرز وا 
، وكذلك في نهاية االجتماع )الجلسة الختامية( الستعراض 1212تعلق باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام المقرر الم

 نتائج أفرقة االتصال واعتماد تقرير االجتماع.

 المراقبين والحكومات األخرى، وممثلستتمكن أيضا و  .وستكون أفرقة االتصال مفتوحة للمشاركة من جميع األطراف -12
 ، ما لم يقرر الرؤساء المشاركون ألفرقة االتصال خالف ذلك.لمشاركة في أفرقة االتصالمن ا

فريق  يتم عقد أي جلسة من جلساتلن وستعقد أفرقة االتصال بالتوازي بدءا من اليوم الثاني لالجتماعات. ولكن  -12
ويجوز  وقت.ال نفستصال في اال ةقمن اجتماعات أفر بالتوازي مع جلسة عامة ولن ي عقد أكثر من اجتماعين ما اتصال 

أنواعا أخرى من المجموعات غير الرسمية، مثل مجموعات أصدقاء  قرروا عقدأن يألفرقة االتصال للرؤساء المشاركين 
 ،الرئيسين المشاركين، إلحداث تقدم في العمل المتعلق بمسائل معينة. ويمكن أن تعقد اجتماعات مثل هذه المجموعات بالتوازي

 ين بالتوازي في أي وقت ما.مجموعتوبالتوازي مع أفرقة االتصال، حسب االقتضاء. ولكن لن يعقد أكثر من 

مجموعات الرئيسين المشاركين لفرقة االتصال أو ألأو للرئيسين المشاركين ، وستعقد ثالث جلسات )جلسات عامة -11
ومن  28:22إلى الساعة  25:22ومن الساعة  ،22:22صباحا حتى الساعة  22:22أصدقاء الرئيس( كل يوم من الساعة 

بعد جلسات ية و حعلى الجلسات الصبااجتماعات أفرقة االتصال  لقصر. وستبذل الجهود 11:22إلى الساعة  22:22الساعة 
 اء الرئيس.قالظهر، وتخصيص الجلسات المسائية إلى الرئيسين المشاركين لمجموعات أصد

ئاسة وتكليف أفرقة االتصال المستخدمة خالل االجتماع الثالث للفريق العامل وبصفة عامة، سيتم االحتفاظ بهيكل ور  -12
( لمعالجة األقسام ألف إلى هاء 2، من يقترح إنشاء فريق اتصال جديد )فريق االتصال 1مع االستثناءات التالية. فموجب البند 
. وسيؤدي هذا التغيير إلى إعادة توازن 1212عام  إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعدلوحاء إلى كاف من المسودة األولى 

 عبء العمل في أفرقة االتصال المختلفة.

 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  –من جدول األعمال  4البند 

 استعراض أقسام اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي

من جدول األعمال، من المتوقع أن يزيد الفريق العامل من إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما  1بموجب البند  -11
. وسيعرض الرئيسان المشاركان العمل المقترح استكماله خالل االجتماع وينشئا أفرقة اتصال حسب الضرورة. 1212بعد عام 

يبنيان على التقدم المحرز في إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام وسيرأس أفرقة االتصال رئيسان مشاركان، و 
الذي يتضمن مشروع نص لعناصر اإلطار  2/2خالل االجتماع الثالث، على النحو المبين في المرفق بالتوصية  1212

الفتتاحية للتوصية، تظل المسودة األولى . وعلى النحو المشار إليه في الفقرة ا1212العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
(CBD/WG2020/3/3)  هي األساس لمزيد من العمل، بالنسبة للعناصر التي لم يتم بحثها في الجزء الثاني من االجتماع

متاحة كمرجع لمساعدة األطراف  (CBD/WG2020/3/6) للفريق العامل ين المشاركينرئيس، وتظل وثيقة انعكاسات الالثالث
 .المصلحة في تلك المناقشات كما كان الحال في الجزء الثاني من االجتماع الثالث للفريق العاملوأصحاب 

وفي ختام الجزء الثاني من االجتماع الثالث للفريق العامل، كانت أجزاء مختلفة من اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  -15
جزاء إلى استعراض متعمق، تم مناقشة أجزاء أخرى في مراحل تطور مختلفة. وبينما خضعت بعض األ 1212لما بعد عام 

جزئيا، وبعضها لم يناقش قط. ومن أجل إحداث تقدم في جميع أجزاء اإلطار على نفس مستوى التطوير، الذي سيشكل 
حاء إلى اإلطار التي لم يتم مناقشتها، بما في ذلك األقسام ألف إلى هاء واألقسام المسودة النهائية، سيتم أوال مناقشة عناصر 

 كاف.

وسيتم النظر المتعمق في هذا البند من جدول األعمال أساسا من خالل أفرقة االتصال. وكما أشرنا أعاله، ستكون  -12
إضافي  لإنشاء فريق اتصا سيقترحأعاله،  12أفرقة االتصال هي نفس األفرقة المنشأة في جنيف. غير أنه كما ذكرنا في الفقرة 
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الجلسة العامة االفتتاحية من أجل تيسير النظر في األقسام ألف إلى هاء واألقسام حاء إلى كاف، بما ( خالل 2)فريق االتصال 
لفريق االتصال على نحو وثيق  نمكررا. وسيعمل الرئيسان المشاركان للفريق العامل والرئيسان المشاركا-في ذلك القسم باء

 لتجنب تكرار المناقشة على مدى أفرقة االتصال.

لمضي في المفاوضات بموجب هذا البند، ستكون هناك حاجة إلى ضمان مراجعة العناصر المختلفة وبمجرد ا -17
 (.هالمناقشة في أفرقة االتصال من أجل االتساق والتماسك )مثال تجنب التكرار، وضمان اتساق اللغة، وخالف

 .1212ولوجي لما بعد عام وتقدم الفقرات التالية تفاصيل محددة لمختلف أقسام اإلطار العالمي للتنوع البي -18

 األقسام ألف إلى هاء

كما أشارنا أعاله، لم يتم التفاوض حول األقسام ألف إلى دال في جنيف، وبالتالي سيخصص الوقت لضمان إمكانية  -12
يد لهذا الغرض. وسيسمح هذا أيضا بالنظر في القسم الجد 2استعراضها في االجتماع الرابع. ومن المقترح إنشاء فريق االتصال 

 مكررا ومواصلة النظر في القسم هاء المتعلق بمهمة اإلطار.-المقترح باء

 القسمان واو وزاي

كما أشرنا أعاله، أحرز تقدم في االجتماع الثالث للفريق العامل بشأن جميع الغايات وبعض األهداف، على نحو  -22
 نطاقات متباينة.

مجموعة تم تسهيل المناقشات حول المراحل الرئيسية بواسطة وخالل الجزء الثاني من االجتماع الثالث للفريق العامل،  -22
فكرة معظم األطراف . وبينما لم تؤيد 2/2بالتوصية  اوأرفقت نتيحة عملهم 2أصدقاء الرئيسين المشاركين في فريق االتصال 

ايات و/أو أهداف. هناك اقتراحات إلدراج عناصر المراحل الرئيسية في غ سم محدد يتعلق بالمراحل الرئيسية، كانوجود ق
قد في نعوخالل االجتماع الرابع للفريق العامل، سيقترح الرئيسان المشاركان إنشاء مجموعة من أصدقاء الرئيسين المشاركين ت

وقت مبكر من االجتماع، من أجل مواصلة المناقشة وتقديم إرشادات آنية عن كيفية معالجة عناصر المراحل الرئيسية في 
مع سير  1إلى  2اف. وسيقوم الرئيسان المشاركان باإلبالغ عن نتيجة هذه المجموعة إلرشاد أفرقة االتصال الغايات و/أو األهد

 عملهم بشأن الغايات واألهداف.

على إطار رصد  ،وفي النهاية، ستعتمد القدرة على قياس التقدم المحرز في اإلطار، وبالتالي ضمان تحقيق اإلطار -21
موافق عليه. وفي اجتماعه الرابع عشر، قرر مؤتمر األطراف بدء العملية التحضيرية إلعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 

ها يأن تساهم في اجتماعوالتكنولوجية ( وطلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 21/21)المقرر  1212لما بعد عام 
وفي دعم العمل الذي ، 1212لتنوع البيولوجي لما بعد عام لعالمي لإلطار اافي إعداد والرابع والعشرين شرين الثالث والع

(. وطلب مؤتمر األطراف أيضا إلى الهيئة 22، الفقرة 21/21يضطلع به الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات )المقرر 
ية مساعدة الفريق العامل في إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوج

إلطار الرصد. وفي هذا الخصوص، أجرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية ، خاصة نظرا ألهميته بالنسبة 1212
 إلى األمينة التنفيذية تغايات واألهداف، وطلبمشروع الوالتكنولوجية عملها بشأن إطار الرصد المقترح مع المؤشرات المتعلقة ب

ضطلع بأعمال بين الدورات دعما العتماد اإلطار بواسطة مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر. ويشمل العمل بين تأن 
الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  11/1من التوصية  1و 2تجميع التعليقات المتعلقة بالتذييلين هذا الدورات 

جراء استعراض علمي وتقني، مع ضمان التشاور مع األطراف، بما في ذلك من خالل تنظيم حلقة عمل للخبراء،  والتكنولوجية وا 
لرصد. وعلى هذا األساس، ستتاح نتائج االستعراض العلمي والتقني لمقترحات لمؤشرات المقترحة إلطار افيما يتعلق با

المؤشرات الجديدة التي قدمتها األطراف وأصحاب المصلحة خالل االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
لعامل وستقدم أيضا بواسطة جلسة معلومات خالل والتقنية والتكنولوجية كوثيقة معلومات للمشاركين في االجتماع الرابع للفريق ا
 بالمؤشراتواألهداف. ونظرا لهذه المدخالت، يرحب االجتماع الرابع للفريق العامل للنظر فيها خالل التفاوض على الغايات 
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 في النظر، فهي ينبغي أن ترشد المفاوضات حول الغايات واألهداف في أفرقة االتصال بموجب هذا البند. ويمكن خصوصا
التعليقات المتعلقة بالمؤشرات من األطراف وأصحاب المصلحة خالل المناقشات في نيروبي في العمل الجاري بشأن إطار 
الرصد التي طلب أن تنفذ فيما بين الدورات من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الرابع 

علومات لتأخذ في الحسبان نتائج االجتماع الرابع للفريق العامل من أجل إرشاد حلقة عمل مالوالعشرين. وسيتم تحديث وثيقة 
 .1211يوليه/تموز  2يونيه/حزيران إلى  12الخبراء التي ستعقد في بون، من 

 األقسام حاء إلى كاف

قدرات وحشد الموارد للإلطار عن طريق الظروف التمكينية وسيعتمد بصفة خاصة على بناء ا ناجحسيتم دعم التنفيذ ال -22
عندما ينظر في تلك األقسام  2وجهت دعوة إلى رئيسة الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى تقديم عرض إلى فريق االتصال المناسبة. و 

إفادة فريق االتصال بالمناقشات ذات الصلة في إطار الهيئة ، من أجل 1212لما بعد عام  من اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي
 لتنفيذ.الفرعية ل

تعزيز نظام المسؤولية  1212الجوانب المهمة األخرى لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  أحدوسيكون  -21
للرصد واإلبالغ في اجتماعه الرابع عشر أن تعد خيارات  الهيئة الفرعية للتنفيذ قد كلفمؤتمر األطراف كان والشفافية. و 

إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ المشورة والمساعدة في هذا الخصوص. وفي اجتماعها  واالستعراض وطلب الفريق العامل أيضا
الثالث، كلفت الهيئة الفرعية للتنفيذ بالعمل فيما بين الدورات بما في ذلك حلقة عمل تعقد فورا بعد االجتماع الرابع للفريق 

، حتى يسهل 2/22ربعة المشار إليها في التوصية العامل. وتهدف حلقة العمل هذه إلى تيسير المناقشات حول المرفقات األ
كيفية تشكيل عن اعتمادها في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف. وتهدف حلقة العمل أيضا إلى تيسير فهم أفضل 

افية العناصر المختلفة آللية التخطيط واإلبالغ واالستعراض )بما في ذلك المرفقات( نظاما متكامال معززا أوسع نطاقا للشف
والمسؤولية من خالل خط زمني متكامل. وسيرشد ذلك المفاوضات خالل االجتماع الرابع للفريق العامل، وخاصة بشأن القسم 

الصادرة  2/22عشر لمؤتمر األطراف نحو اعتماد مقرر يستند إلى التوصية  سياء، وخالل الجزء الثاني من االجتماع الخام
نتائج حلقة العمل إلى الفريق العامل إلرشاد مناقشاته، وكوثيقة معلومات للجزء الثاني من  عن الهيئة الفرعية للتنفيذ. وستتاح

 2 االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف. وعالوة على ذلك، ستدعا رئيسة الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى إفادة فريق االتصال
ز للفريق عن المناقشات ذات جلتقديم مو  1212لما بعد عام عندما ينظر في القسم ياء من اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 

 من جدول األعمال وخالل حلقة العمل. 2الصلة من االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ بموجب البند 

 1212مسرد مصطلحات اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

خالل الجزء الثاني من االجتماع الثالث للفريق  (CBD/WG2020/4/2)مناقشة مسرد المصطلحات  لم يتمفي حين  -25
في الحاالت الممكنة تم معالجة هذه التعليقات من خالل ات بالعالقة إلى المسرد. و قالعامل، أدلت األطراف بعدد من التعلي

العامل، وسيقدم الرئيسان ات األخرى مناقشة خالل االجتماع الرابع للفريق قنسخة منقحة لمسرد المصطلحات. وقد تقتضي التعلي
المشاركان لفريق االتصال المعني إرشادات مناسبة لهذا الغرض. وباإلضافة إلى ذلك، ستعد أيضا وثيقة معلومات تسرد 

 المستمعة في الجزء الثاني من االجتماع الثالث للفريق العامل وكيفية معالجتها في مسرد المصطلحات المنقح. قاتالتعلي

 ر لمؤتمر األطرافتوصية ومشروع مقر 

أرفق بالمسودة األولى لإلطار مشروع توصية إلى االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف، يحتوي على مقرر  -22
، وبعد ذلك أتيحت نسخة منقحة 1212العتماد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

(CBD/WG2020/3/3/Add.3)ن اجتماعه الثالث إرجاء النظر في مشروع المقرر . وقرر الفريق العامل في الجزء الثاني م
كجزء  CBD/WG2020/3/3/Add.3وبناء عليه، سيدعا الفريق العامل إلى النظر في مشروع المقرر الوارد في الوثيقة هذا. 

 من توصيته إلى االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف.
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 معلومات التسلسل الرقمي –من جدول األعمال  5البند 

أحرز التقدم في من جدول األعمال المتعلق بمعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية،  5البند ب يتعلقفيما  -27
الجزء الثاني من االجتماع الثالث للفريق العمل وط لب عمل إضافي فيما بين الدورات من جانب الفريق االستشاري غير 

من اجتماعه الثالث بتكليف األمانة بإجراء استعراض مستقل وتطبيق  الرسمي. واعترف أيضا الفريق العامل في الجزء الثاني
ين رئيسسيستمع الفريق العامل إلى تقرير من الإطار لتقييم خيارات السياسة، بناء على طلب الرئيسين المشاركين. وفي نيروبي، 

نتائج أولية لالستعراض أيضا أي عمله. وستتاح نتائج عن عن التقدم المحرز و المشاركين للفريق االستشاري غير الرسمي 
، بدعم من فريق اتصال، لتطبيق إطار لتقييم خيارات السياسة. ومن المتوقع أن يقوم الفريق العامل بمزيد من العملالمستقل و 

، بشأن مشروع مقرر لمؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مع مراعاة نتائج الجزء الثاني من اجتماعه حسب االقتضاء
 ث.الثال

 االجتماعات اإلقليمية

وكل يوم ، 1211يونيه/حزيران  12يوم كامل في حتى ستتاح فرصة لعقد اجتماعات إقليمية قبل افتتاح الجلسات  -28
 .صباحا 2:55إلى الساعة  2:22الساعة  من يونيه/حزيران 11 من اعتبارا
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 المرفق
 مشروع تنظيم العمل المقترح

التفصيل لأليام األولى من االجتماع، ستتخذ الحيطة لتخصيص قدر مناسب من الوقت يعرض الجدول التالي نظرة عامة على مشروع تنظيم العمل المقترح. وبينما يشمل مستويا أكبر من 
 .1212لجميع أقسام اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 (22:01إلى الساعة  09:01الساعة ية )مسائالجلسة ال (08:11إلى الساعة  05:11)الساعة  بعد الظهرجلسة  (00:11إلى الساعة  01:11الجلسة الصباحية )الساعة  التاريخ

 يونيه/ 91 األحد
 حزيران

  جتماع المكتبا 

 يونيه/ 02 ثنيناإل
 حزيران

 حفل استقبال )يؤكد الحقا( اجتماعات إقليمية اجتماعات إقليمية

 يونيه/ 09 ثالثاءال
 حزيران

 جلسة عامة
 .  تنظيم العمل0البند 
 التابعة لالتفاقية.  تقارير من الهيئات الفرعية 3البند 
.  اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 4البند 

0202 
 .  معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية5البند 

المعني باإلطار  لفريق العاملجتماع امن جدول أعمال ا 4البند 
. اإلطار العالمي 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

)األقسام  6فريق االتصال  0202بيولوجي لما بعد عام للتنوع ال
 حاء إلى كاف(

المعني باإلطار  من جدول أعمال الفريق العامل 4البند 
. اإلطار 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
فريق االتصال  0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 مكررا(-باءألقسام ألف إلى هاء، بما في ذلك )ا 6

 يونيه/ 00 ربعاءاأل
 حزيران

من جدول أعمال اجتماع الفريق العامل المعني  4البند 
. 0202باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
فريق  0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 (6إلى  4و 8و 7)األهداف  0االتصال 

الفريق العامل المعني باإلطار من جدول أعمال اجتماع  4البند 
. اإلطار العالمي 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

)الغايات  9فريق االتصال  0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 ألف إلى دال(

من جدول أعمال الفريق العامل المعني باإلطار  4البند 
ار . اإلط0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
فريق االتصال  0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 (91و 98، وهدفان جديدان، 09و 02)الهدفان  4
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 (22:01إلى الساعة  09:01الساعة ية )مسائالجلسة ال (08:11إلى الساعة  05:11)الساعة  بعد الظهرجلسة  (00:11إلى الساعة  01:11الجلسة الصباحية )الساعة  التاريخ

من جدول أعمال اجتماع الفريق العامل المعني  4البند 
. 0202باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
فريق  0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 (90إلى  1، و93)األهداف  3االتصال 

من جدول أعمال اجتماع الفريق العامل المعني باإلطار  4البند 
. اإلطار العالمي 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

)األقسام  2فريق االتصال  0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 حاء إلى كاف(

من جدول أعمال اجتماع الفريق العامل المعني  5البند 
فريق . 0202باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد المعني ب 5 االتصال
  الجينية

 يونيه/ 03 خميسال
 حزيران

 رسمية أو أفرقة اتصال حسب الضرورةمشاورات غير  أفرقة اتصال حسب الضرورة أفرقة اتصال حسب الضرورة

 مشاورات غير رسمية أو أفرقة اتصال حسب الضرورة أفرقة اتصال حسب الضرورة أفرقة اتصال حسب الضرورة

 يونيه/ 04 جمعةال
 حزيران

 جلسة عامة مشاورات غير رسمية أو أفرقة اتصال حسب الضرورة
 . تقييم التقدم المحرز5و 4البندان 

 لمؤتمر األطرافمشروع مقرر 

 مشاورات غير رسمية أو أفرقة اتصال حسب الضرورة

 مشاورات غير رسمية أو أفرقة اتصال حسب الضرورة مشاورات غير رسمية أو أفرقة اتصال حسب الضرورة

 يونيه/ 05 سبتال
 حزيران

 جلسة عامة مشاورات غير رسمية أو أفرقة اتصال حسب الضرورة
 نتائج أفرقة االتصال. استعراض 5و 4البندان 

 مشاورات غير رسمية أو أفرقة اتصال حسب الضرورة

 مشاورات غير رسمية أو أفرقة اتصال حسب الضرورة مشاورات غير رسمية أو أفرقة اتصال حسب الضرورة

 يونيه/ 06 األحد
 حزيران

 جلسة عامة
 . استعراض نتائج أفرقة االتصال5و 4البندان 

 جلسة عامة
. مسائل أخرى. اعتماد مشاريع التوصيات، 8و 7و 6البنود 

 اعتماد التقرير واختتام االجتماع.

 

 
 

__________ 
 


