
 

  تفاقية المؤتمر األطراف في ا
  التنوع البيولوجيالمتعلقة ب

 االجتماع الثاني عشر
 2014 تشرين األول/أكتوبر 17 – 6 بيونغ شانغ، جمهورية كوريا،

  من جدول األعمال 30البند 
  

  مقرر اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 سحب المقررات  -  12/28المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
وقف العمل بالنهج الحالي لسحب المقررات واالستعاضة عن العملية الحالية بنهج جديد الستعراض  يقرر  - 1

  دا إلعداد مقررات جديدة واعتمادها؛المقررات أو عناصر المقررات بطريقة تدعم التنفيذ وترسي أساسا جي
والتي  المقررات عبر اإلنترنتتتبع لباستخدام أداة عملية سحب المقررات، إعادة تركيز  أيضاقرر ي  - 2

عملية إعداد  القائمة، وتحسين استعراض المقرراتدعم  غيةب ،تبادل المعلومات غرفة في آلية ها وتحديثهاإعداد سيجري
  جديدة؛ مقرراتاعتماد و

  :األمين التنفيذي االضطالع بما يلي إلى يطلب  - 3
في آلية وتحديثها اإلنترنت  المقررات عبرتتبع لوضع أداة إلى األدوات الحالية، على  باالستنادالعمل،   )أ(

إعداد واعتماد  عمليةة وتحسين قائمال استعراض المقرراتبهدف دعم  ، حسب مقتضى الحال،غرفة تبادل المعلومات
  ؛لجديدةالمقررات ا
 االجتماعين الستعراض مقرراتاإلنترنت على أساس تجريبي واستخدامها  المقررات عبرتنفيذ أداة تتبع   )ب(

هذا بمرفق الفي  معروضةوأية معلومات أخرى ذات صلة  حالتهاتجميع معلومات عن و ،الثامن والتاسع لمؤتمر األطراف
  ؛لتنفيذللهيئة الفرعية ا إلىنتائج هذه العملية عن المعلومات  إتاحةو المقرر

  ؛الضرورة عندلألطراف، وإتاحته اإلنترنت  المقررات عبرللمعلومات الواردة في أداة تتبع  وجزإعداد م  )ج(
الحاالت التي يدل فيها إعداد عناصر مقرر جديد بشأن الموضوع نفسه على أن المقرر السابق تحديد   )د(

  الجديد؛ المقررمع  اكون متسقيقد ال  )2(؛ الجديد المقررحتما محله  سيحل) 1: (المعني
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بأنواع  جار الدوليتسيما اتفاقية االبيئية المتعددة األطراف األخرى، الة االتفاقات الخبراستكشاف   )ه(
مقترحات في المعلومات  وإدراج، المقررات والقرارات وتوحيدفي إدارة  1الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض،

  ؛أعاله) ب(التي ستتاح وفقا للفقرة 
في المعلومات المقدمة من األمين التنفيذي  ،في اجتماعها األول ،لتنفيذ أن تنظرلالهيئة الفرعية إلى يطلب   - 4

المرحلة  خارج نطاقعبر االنترنت رات مقرعد توصية بخصوص أداة تتبع التأعاله وأن ) ب(3في الفقرة مشار إليها الو
  .راجتماعه الثالث عش فينظر مؤتمر األطراف وذلك لالتجريبية 

   مرفق
 اإلنترنت عبر تتبع المقررات أداةعرض عام للمعلومات التي يمكن إدراجها في 

  :معلومات عن المقرر  - 1
  ؛"للعلم"أو " تشغيليا"ما إذا كان المقرر  –نوع المقرر   )أ(
  ؛"مسحوبا"أو " ساريا"أو " منقضيا"أو " ملغيا"أو " قامطب"ما إذا كان  –حالة المقرر   )ب(
ين األطراف، الحكومات األخرى، األم/مؤتمر األطراف، أحد األطراف –الكيان الذي يوجه إليه المقرر   )ج(

معات ، مرفق البيئة العالمية، الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، هيئات فرعية أخرى، المجتالتنفيذي
  األصلية والمحلية، أصحاب مصلحة آخرون؛

  ، حسب االقتضاء؛)ذات الصلة بالتنفيذ أو العملية(الجداول الزمنية   )د(
 :معلومات ذات صلة  - 2

  ؛المقرر أساس والتي تشكل، إن وجدت، توصية الصادرة عن هيئة فرعيةال عنصر توصية أوال  )أ(
  المقررات ذات الصلة؛  )ب(
  رة؛اإلخطارات الصاد  )ج(
  ة؛مستلمالتقارير ال  )د(
  ؛)المعلومات، والمنشوراتوثائق مثل التقارير، ووثائق العمل أو (الوثائق ذات الصلة   )ه(
  ).مثل حلقات العمل، أو االجتماعات التقنية، أو برامج التدريب(األنشطة والنتائج ذات الصلة   )و(
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