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بشأن الوصول إلى الموارد الجينية 
للمنافع والعادل والتقاسم المنصف 

 خدامهاالناشئة عن است
 االجتماع االستثنائي األول

 0202نوفمبر  61-61(، عبر اإلنترنتمونتلاير )
 جدول األعمال المؤقت المشروح

 مةدالمق

تمت الموافقة على الميزانية البرنامجية و تتم الموافقة على ميزانية برنامج عمل االتفاقية لمدة سنتين تقويميتين. عادًة ما  -6
أما . 0262عقد في انالذي و ، ل مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشرــبــ( من ق  0202-0261لفترة السنتين الحالية )

كان من المفترض أن ، 0202أكتوبر تشرين األول/الذي كان من المقرر عقده في ، االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف
تم غير أنه (. 0200-0206يكون االجتماع الذي سيوافق فيه مؤتمر األطراف على الميزانية البرنامجية لفترة السنتين المقبلة )

. (COVID-19)فيروس كورونا المستجّد  ةجائحفي ظّل الوضع العالمي لاالجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف عقد  إرجاء
غير  مسألةفإن الموافقة على الميزانية البرنامجية لفترة السنتين المقبلة من خالل اجتماع عادي لمؤتمر األطراف ، من ثمو 

 .ةممكن

سيناريوهات لضمان استمرار عمليات األمانة إلى ما بعد عام مختلف الونظر في  يةاستعرض المكتب الوضعو  -0
في وقت ، كذلكتم االتفاق على النظر في عقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر األطراف في االتفاقية و ، المشاوراتبعد و . 0202
الموافقة إجراء باتخاذ إما والموافقة عليها  0206ميزانية مؤقتة لعام في اجتماعات األطراف في البروتوكوالت للنظر ، متزامن

دعم ما ال يقل عن ثلث بى طلب االجتماعات االستثنائية حظشريطة أن ي، اإلنترنتعبر اجتماع عقد أو  ةمكتوبالضمنية/ال
 .وفقا للنظام الداخلي المعمول به وأحكام االتفاقية والبروتوكوالت، األطراف

، الرئاسة الحاليةالتي تتولى ، من مصر 0202أغسطس /آب 02 في رسالة مؤرخة ةالتنفيذي ةاألمين تتلق، وبناء عليه -3
العامل  في عملية من أجل عقد اجتماع استثنائي لمؤتمر األطراف واالجتماعات االستثنائية لمؤتمر األطراف بدءفيها الطلب ت

الطلب إلى األطراف في االتفاقية  ةالتنفيذي ةاألمين وقد وّجهتكاجتماع لألطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا. 
 .رّد على ذلكاألطراف إلى الحيث دعت ، SCBD/OES/EM/DC/89067رقم  والبروتوكوالت من خالل اإلخطار
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، في بروتوكول قرطاجنة طرفاً  28و، في االتفاقية طرفاً  13تلقت األمانة رسائل من ، 0202سبتمبر /أيلول 2 وبحلول -2
لعقد اجتماع استثنائي لمؤتمر األطراف واالجتماعات االستثنائية لمؤتمر  افي بروتوكول ناغويا إلبالغ دعمه طرفاً  18و

 .األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا

سيعقد االجتماع الثاني ، وبالتاليبل أكثر من ثلث األطراف في كل حالة. لطلب من ق  ادعم فتمثل الرسائل الواردة أما  -8
جتماعات االستثنائية األولى لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا واال 1لمؤتمر األطراف
حسبما اتفق على ، الموافقة الضمنية/المكتوبةمن خالل إجراء ، عدعن ب  ، 0202نوفمبر تشرين الثاني/ 61إلى  61في الفترة من 

 .المكتبذلك 

وهذه (  CBD/NP/ExMOP/1/1و CBD/CP/ExMOP/1/1و CBD/ExCOP/2/1) تم إعداد جداول األعمال المؤقتةقد و  -1
 .من النظام الداخلي 63لمادة ل اً طبقالشروح باالتفاق مع الرئيس و 

ت األمانة األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة بلغأ، من النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف 1للمادة  وفقاً و  -7
 .بصفة مراقب اتمثيلهسنى تكي ي، هذا االجتماعب، التفاقيةبا وكذلك أي دولة ليست طرفاً ، الذريةوالوكالة الدولية للطاقة 

سواء كانت حكومية أو ، أصدرت األمانة إخطارات إلى تلك الهيئات والوكاالت، من النظام الداخلي 7للمادة  طبقاً و  -2
 ااألمانة برغبتهأبلغت والتي ، المستدام للتنوع البيولوجي مخداواالستالطبيعة المؤهلة في المجاالت المتعلقة بحفظ ، غير حكومية

 .على سبيل اإلحاطةهذه الهيئات بمراقب. وستتاح قائمة بصفة  اتمثيلهكي يتسنى ، في االجتماع ةكون ممثلتفي أن 

 افتتاح االجتماع -1البند 

االستثنائية األولى لمؤتمر األطراف االجتماع االستثنائي الثاني لمؤتمر األطراف واالجتماعات أعمال تح ـفتستـ  -1
على ، 0202نوفمبر. /تشرين الثاني 61 الموافق واجتماعات األطراف في بروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويا يوم االثنين

بل رئيس االجتماع الرابع عشر لمؤتمر ( من ق  لمنسقاحسب التوقيت العالمي  ظهراً  60بتوقيت مونتلاير ) صباحاً  7الساعة 
أو ممثل ، طراف واالجتماع التاسع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الثالث لألطراف في ناغويا البروتوكولاأل

 .إحالة بيان مكتوب باللغات الرسمية لألمم المتحدة إلى جميع ممثلي األطراف والمراقبين المسجلينمن خالل ، الرئيس
 التنظيمية مسائلال -2البند 

 االجتماعأعضاء مكتب 

سيعمل الرئيس ونواب الرئيس الحاليون كمكتب لالجتماع االستثنائي ، من النظام الداخلي 06من المادة  0لفقرة وفقًا ل -62
الثاني لمؤتمر األطراف واالجتماعات االستثنائية األولى المتزامنة لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكولي 

 .قرطاجنة وناغويا
 جدول األعمالاعتماد 

 CBD/CP/ExMOP/1/1و CBD/ExCOP/2/1) ةجداول األعمال المؤقت ةالتنفيذي ةاألمين تأعد -66
، من النظام الداخلي 63والمادة ، بتوجيه من الرئيس والمكتب، من النظام الداخلي 2للمادة  وفقاً (، CBD/CP/ExMOP/1/1و

فقط من البنود المقترحة في طلب عقد االجتماع  كوناالستثنائي بحيث يتجدول األعمال المؤقت لالجتماع نّص على التي ت
يشكل الجدول  "،0206أدناه، الذي يشير إلى "الميزانية المؤقتة المقترحة لعام  2وفي هذا الصدد، فإن البند   .االستثنائي

 الرئيسي لالجتماعات االستثنائية.

                                                 
1
)الدورة  9111شباط/ فبراير  22إلى  22، كولومبيا، في الفترة من ةقرطاجنعقد االجتماع االستثنائي األول لمؤتمر األطراف في   - 

 )الدورة المستأنفة والختامية(. انظر الرابط التالي: 2222الثاني/يناير  كانون 21إلى  22األولى( ومونتلاير، كندا، في الفترة من 
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أكده دعم األطراف،  حسبماعقد هذه االجتماعات بالحق تخاذ قرار استثنائية واالعملية التي تطلب عقد اجتماعات أما  -60
هذه الحقيقة  مراعاة معو فترض الموافقة عليه. من الم  أن جدول أعمال االجتماعات االستثنائية قد تم تحديده بالفعل و فـتـ ـبــّيــن 

جراء الم  هيئةكل  جانباعتماد جدول األعمال من نظر إلى االجتماعات، سي  على هذه ــطّبــق ي سي  ضمنية والذ/الةكتوبوافقة الموا 
 .أدناه 63أعاله أو الفقرة  1في الفقرة  بالشكل المبينبل الرئيس من ق  حالة أول رسالة خطية إ تم عندعلى أنه قد 
 تنظيم العمل

( العالمي المنسقتوقيت حسب ال ظهراً  60بتوقيت مونتلاير )الساعة  صباحاً  7الساعة على ي عتبر أن االجتماع قد بدأ  -63
إرسال البيان المكتوب للرئيس. وسيتضمن البيان المكتوب  خاللن م، 0202نوفمبر تشرين الثاني/ 61الموافق  يوم االثنينمن 

بل ممثلي التعليقات من ق   عنإلعراب ل، الذي اقترحه الرئيسبالشكل  0206نص مشروع قرار بشأن الميزانية المؤقتة لعام 
بتوقيت  صباحاً  7حتى الساعة ، بموجب إجراء الموافقة الضمنيةسيتم وضع نص مشروع القرار المقترح و لين. األطراف المسجّ 

. إذا لم يتم كسر 0202نوفمبر تشرين الثاني/ 61 الموافق ( يوم الخميسالعالمي المنسقتوقيت حسب الظهرا ً  60مونتلاير )
وسيعلن الرئيس ذلك من خالل ، سيتم اعتبار القرار معتمداً ، (ة السابقةساع 70أي تعليق خالل عدم ورود ت )أي الصمحاجز 

( في حسب التوقيت العالمي المنسق مساءً  6بتوقيت مونتلاير )الساعة  صباحاً  2الساعة على الوفود حال على بيان مكتوب سي
االجتماع االستثنائي الثاني لمؤتمر األطراف في االتفاقية واالجتماعات االستثنائية انتهاء  وبالتالي يمثل أيضاً ، ذاته اليوم

 .وناغويا جنةاطر قالمتزامنة لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكولي 
كاجتماع يستمر تطبيق النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف في االتفاقية ومؤتمر األطراف العامل يجب أن و  -62

لمتطلبات العملية لالجتماعات ، وذلك نظرًا لما لم يكن هناك خالف ذلك، لألطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا بالكامل
 .اإلنترنت عبر

 الممثلين في االجتماع االستثنائي الثاني لمؤتمر األطراف وثائق تفويضتقرير عن  -3البند 

 من النظام الداخلي على ما يلي: 62المادة  تنّص  -68

لمؤتمر األطراف أو ممثل  ةالتنفيذي ة"تقدم وثائق تفويض الممثلين وأسماء الممثلين المناوبين والمستشارين إلى األمين
في موعد ال يتجاوز أربع وعشرين ساعة بعد افتتاح االجتماع. كما يجب تقديم أي تغيير الحق في  ةالتنفيذي ةاألمين

تصدر وثائق التفويض عن رئيس الدولة أو الحكومة أو وزير الخارجية و . اأو ممثله ةالتنفيذي ةالوفد إلى األمين شكيلت
 .عن السلطة المختصة في تلك المنظمة"، تكامل االقتصاديإقليمية للأو، في حالة منظمة 

وتقديم تقريره إلى مؤتمر األطراف على أن "يقوم مكتب أي اجتماع بفحص وثائق التفويض  61تنص المادة و  -61
 فيه". للبت

إلى جانب اإلخطار الصادر في ، ةالتنفيذي ةاألمين تمعم  ، 62متطلبات القاعدة على تلبية مساعدة األطراف ول -67
ونماذج  وثائق التفويضتقديم  أساليبمذكرة إعالمية بشأن متطلبات و ، بشأن االجتماعات االستثنائية 0202أغسطس /آب 02
 المناسبة. وثائق التفويضن م

 .وثائق التفويض مع البيان االفتتاحي لرئيس مؤتمر األطراف المشار إليه أعالهعن التقرير سيتم تعميم و  -62

 2221رحة لعام تالميزانية المؤقتة المق -4البند 

للبرامج بموجب االتفاقية وبروتوكولي  0206مذكرة تحتوي على اقتراح للميزانية المؤقتة لعام  ةالتنفيذي ةاألمين تأصدر  -61
 (.CBD/NP/ExMOP/1/2 و CBD/CP/ExMOP/1/2 و CBD/ExCOP/2/2قرطاجنة وناغويا )
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اجتماع غير رسمي  عبررعاية الرئيس ومكتب مؤتمر األطراف تحت مشاورات غير رسمية بين األطراف  تجريو  -02
ه ته وقدمتالمشروع الذي أعد على بناءً ، مشروع مقررم إعداد تسي، هذه مشاوراتفي نهاية فترة الو الميزانية. المعنية بللجنة 
 ن الرئيس.م قدماً م اً اقتراحبوصفه ، ةالتنفيذي ةاألمين

حات الرئيس اقتر بناًء على ا 0206توقع أن يعتمد مؤتمر األطراف ميزانية برنامجية مؤقتة لعام ي  ، في إطار هذا البندو  -06
 .أعاله 63الموضح في الفقرة  موافقة الضمنيةالمقدمة من خالل إجراء ال

 اعتماد التقرير -5البند 

وضع اللمسات سيتم و أعاله.  1م مخطط لمشروع التقرير مع البيان االفتتاحي للرئيس المشار إليه في الفقرة تم تعميسي -00
يوم  2ن البند ععندما يتم تعميم استنتاج الرئيس ، وي عتبر معتمداً ، نتائج االجتماعات االستثنائية يبينبحيث لتقرير األخيرة ل
حسب التوقيت  مساء 6بتوقيت مونتلاير )الساعة  صباحاً  2الساعة على ، 0202نوفمبر تشرين الثاني/ 61الموافق  الخميس

التقرير  تمامالمكتب( بإبه  عينهبالشكل الذي  يقوم المقرر )أحد أعضاء المكتب، للممارسة المتبعة (. ووفقاً العالمي المنسق
 .بتوجيه من الرئيس وبمساعدة من األمانة، النهائي

بتوجيه من الرئيس ، سيتولى المقرر مسؤولية استكمال التقارير النهائية بعد االجتماعات، للممارسة المتبعة ووفقاً  -03
 .وبمساعدة من األمانة

 اختتام االجتماع -6البند 

ختتم االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف في االتفاقية واالجتماعات االستثنائية األولى لمؤتمر األطراف توقع أن ي  ي   -02
الساعة على ، 0202نوفمبر الموافق تشرين الثاني/ 61وناغويا يوم الخميس  قرطاجنةالعامل كاجتماع لألطراف في بروتوكولي 

 .أعاله 63في الفقرة  بّينكما هو م، العالمي المنسق(التوقيت حسب بعد الظهر  6بتوقيت مونتلاير ) صباحاً  2
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 ملحقال
قائمة الوثائق المؤقتة لالجتماع غير العادي الثاني لمؤتمر األطراف واالجتماعات االستثنائية األولى 

 لمؤتمر األطراف العامل أثناء اجتماع األطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا
 

 العنوان الرمز 

CBD/ExCOP/2/1 

CBD/CP/ExMOP/1/1 

CBD/NP/ExMOP/1/1 

 جدول األعمال المؤقت

CBD/ExCOP/2/1/Add.1 

CBD/CP/ExMOP/1/1/Add.1 

CBD/NP/ExMOP/1/1/Add.1 

 جدول األعمال المؤقت المشروح

CBD/ExCOP/2/2 

CBD/CP/ExMOP/1/2 

CBD/NP/ExMOP/1/2 

البيولوجي وبروتوكول الميزانية المؤقتة المقترحة لبرنامج عمل اتفاقية التنوع 
المنافع على ة وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول بيولوجيقرطاجنة للسالمة ال

 0206لعام وتقاسمها 

__________ 


