
 
 

 

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

 الثاني عشراالجتماع 

 4172 /أكتوبرتشرين األول 71-6، جمهورية كوريا، بيونغ شانغ 

 *تمن جدول األعمال المؤق 30البند 
 ة فرعية للتنفيذإنشاء هيئ

 مذكرة مقدمة من األمين التنفيذي
 مقدمة

نظر الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، خالل اجتماعه الخامس، في  - 1
العمليات بشأن تحسين فعالية الهياكل و  ،XI/10 المقررمن  4المقترحات التي تقدم بها األمين التنفيذي استجابة للفقرة 

بموجب االتفاقية وبروتوكوليها. وأوصى الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية مؤتمر 
 .األطراف بإنشاء هيئة فرعية للتنفيذ

اد طلب الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية إلى األمين التنفيذي إعد  - 4
اختصاصات تضطلع بها هيئة فرعية للتنفيذ التي تحل محل الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني باستعراض 
تنفيذ االتفاقية، ُيعهد إليها بوالية استعراض تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتها بغية أن ينظر فيها االجتماع الثاني عشر لمؤتمر 

جتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لطأطراف في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الدول األطراف في االتفاقية واال
األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لطأطراف في بروتوكول ناغويا. وينبغي أن تأخذ االختصاصات في االعتبار والية 

 7الفقرة  ،5/2يات، إذا كان ذل  مستصوبا  االتوصية الهيئات الفرعية األخرى لالتفاقية وتقترح إجراء تغييرات على هذه الوال
 .اد((
المنبثقة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص  5/4وتتكون هذه الوثيقة التي أعدت استجابة للتوصية  - 3

ت القائمة المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية من ثالثة أقسام ومرفق واحد. ويقدم المرفق األول لمحة عامة عن الواليا
الستعراض تنفيذ االتفاقية. ويسلط القسم الثاني الضوء على خلفية إنشاء الهيئة الفرعية للتنفيذ واالعتبارات التي أخذت في 
االعتبار عند إعداد اختصاصاتها. وأخيرا ، يتضمن القسم الثالث مشروع مقّرر من أجل إنشاء الهيئة الفرعية للتنفيذ مع 

 .لواردة في المرفق األولاختصاصاتها المقترحة ا
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 استعراض تنفيذ االتفاقية أوال.
من االتفاقية على أن مؤتمر األطراف يجب أن يضع قيد االستعراض تنفيذ هذه االتفاقية،  32تنّص المادة  - 4

ا التي ينبغي تقديمه ولتحقيق هذا الغرض، يجب، من جملة أمور، أن يضع الطريقة والفترات الفاصلة لنقل المعلومات
وينظر في هذه المعلومات وكذل  التقارير التي تقدمها أي هيئة فرعية؛ وينظر ويتخذ أي إجراءات قد  32وفقا  للمادة 

 يستلزمها تحقيق أغراض االتفاقية على ضوء التجربة المستفادة من تشغيلها.

لتكنولوجية إلى مؤتمر األطراف، من االتفاقية هيئة فرعية لتقديم المشورة العلمية والتقنية وا 35أنشأت المادة  - 5
ا يتعلق بتنفيذ االتفاقية في الوقت المناسب. وعلى وجه موعند االقتضاء، تقدم إلى الهيئات الفرعية األخرى المشورة في

الخصوص، تقدم الهيئة الفرعية التقييمات العلمية والتقنية بشأن وضع التنوع البيولوجي؛ وتقوم بإعداد التقييمات العلمية 
 الطراز األول ومنوالفعالة آلثار أصناف التدابير المتخذة وفقا  ألحكام االتفاقية؛ وتحديد التكنولوجيات االبتكارية  تقنيةوال
المهارات ذات الصلة بالمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وتقدم المشورة بشأن سبل ووسائل تعزيز  وفروت

 .وما إلى ذل  تالتنمية و/أو نقل هذه التكنولوجيا

 3003، اعتمدت األطراف في االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية لالتفاقية ا3003في عام  - 2
وطلبت إلى األمين التنفيذي أن يقدم معلومات مناسبة إلى األطراف خالل  VI/26(، من خالل المقّرر 3000-

مقبل للتقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية، وفقا  ألحكام للنظر في التقييم ال بين الدوراتما االجتماع 
 االتفاقية ذات الصلة.

باستعراض  المعني المخصص العضوية المفتوح العامل الفريق أنشأ ذيال ،43، الفقرة VII/30 وتال ذل  المقّرر - 7
لخطة االستراتيجية واإلنجازات التي تفضي إلى الهدف في التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية واتنفيذ االتفاقية للنظر 

وتشمل (. VII/31بما يتماشى مع برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف االمقّرر  3000المتوخى في عام 
باستعراض تنفيذ االتفاقية استعراض آثار وفعالية العمليات  المعني المخصص العضوية المفتوح العامل الفريق والية

والتقنية والتكنولوجية القائمة بموجب االتفاقية، مثل اجتماعات مؤتمر األطراف والهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية 
وجهات االتصال الوطنية واألمانة كجزء من العملية اإلجمالية لتحسين عمليات االتفاقية وتنفيذ الخطة االستراتيجية 

 لعقبات التي تحول دون التنفيذ الفعال لالتفاقية.تحديد وتجاوز ا وتنظر في سبل ووسائل

بالحاجة إلى وضع عملية لتقييم الخطة االستراتيجية لفترة  األطراف اعترفت (VII/30)وفي المقّرر نفسه  - 8
وتقديم تقارير عنها واستعراضها وقرّرت تخصيص الوقت المناسب خالل االجتماعات المقبلة لمؤتمر  4114-4171

 العضوية ةالمفتوح ةالعاملوالتقنية والتكنولوجية وكذل  األفرقة يئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والهاألطراف 
تنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية هي اآللية األولى لتنفيذ االتفاقية الة. واعتبرت األطراف أن استراتيجيات المخصص

 والخطة االستراتيجية.

تقييم اإلنجازات والتقدم في تنفيذ الخطة االستراتيجية لفترة  بشأن إطار لتعزيز أيضا VII/30قرر المقّرر  - 9
 العالمية الصعد علىوالسيما مهمتها لتحقيق خفض مهم في المعدل الحالي لفقدان التنوع البيولوجي  4171 – 4114

 .والوطنية واإلقليمية

، اعتمد مؤتمر 4171 – 4114للفترة  4171في عام  االستراتيجية لالتفاقيةوعقب استعراض الخطة  - 71
 أيتشي، مع أهداف 4141 - 4177وع البيولوجي للفترة ، خطة استراتيجية جديدة للتن X/2األطراف، من خالل المقّرر 

 االستشرافية الدراسة من الثالثة الطبعةالصادرة عن  بعد أن الحظ بقلق االستنتاجات البيولوجي التنوع بشأن العشرين
لم يتحقق بالكامل وحددت العقبات التي  4171التي تؤكد أن هدف التنوع البيولوجي لعام  العالم في يولوجيالب للتنوع

 قها.يتمنع من تحق
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أنه  وقّرر، تنفيذ االتفاقية قيد االستعراض إبقاءفي  إلى دوره مؤتمر األطراف يشير، X/2 المقّرر في إطارو  - 77
طراف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع يجب خالل االجتماعات المقبلة لمؤتمر األ

لتصدي للعقبات ا، وتبادل التجارب المتصلة بتنفيذ االتفاقية وتقديم التوجيه بشأن سبل 4141 – 4177البيولوجي للفترة 
كن آلليات إضافية أو حادي عشر في الحاجة والتطوير الممالمعترضة. وقررت األطراف أيضا  النظر خالل اجتماعها ال

 العامل الفريقو  والتقنية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية إدخال تحسينات على اآلليات القائمة مثل 
االتفاقية باستعراض تنفيذ االتفاقية لتمكين األطراف من الوفاء بالتزاماتها بموجب  المعني المخصص العضوية المفتوح
 .4141- 4177االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة الخطة  وتنفيذ

أن مؤتمر األطراف،  ، على79في فقرتها  4141- 4177الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  تنّص و  - 74
باستعراض تنفيذ  المعني المخصص العضوية المفتوح العامل الفريقبدعم من الهيئات األخرى لالتفاقية، بالخصوص 

أن  دعم تنفيذ األطراف الفعال لالتفاقية وضمانسيتنفيذ هذه الخطة االستراتيجية قيد االستعراض و يبقي اقية، ساالتف
من خالل التعلم النشط.  يةدارة التكيفاإلالتوجيه الجديد يستنير بتجربة األطراف في تنفيذ االتفاقية، وتمشيا  مع مبدأ 

بين في ز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي على النحو المُ باستعراض التقدم المحر  سيقوم مؤتمر األطرافو 
صدار توصيات للتغلب على العقبات التي وُوجهت لتحقيق األهداف وعند االقتضاء، تعزيز  الخطة االستراتيجية وا 

 اآلليات لدعم تنفيذ االتفاقية ورصدها واستعراضها.

ومقّررات أخرى لمؤتمر  4141- 4177تنوع البيولوجي للفترة حددت االتفاقية وكذل  الخطة االستراتيجية لل - 73
األطراف وتناولت السبل واآلليات لدعم تنفيذ االتفاقية مثل بناء القدرات وتثقيف الجمهور والتوعية وتعزيز التعاون التقني 

قامة الشراكات والمبادرا ت لتعزيز التعاون ودعم آليات للبحث والرصد والتقييم، والعلمي والموارد المالية واآللية المالية وا 
بغية تعزيزها ودعم التنفيذ الفعال لالتفاقية والمقّررات الصادرة عن مؤتمر  ستعراض هذه اآللياتال ويمكنمن بين أمور. 

 األطراف وعمل الهيئة الفرعية لتنفيذ االتفاقية أن تقوم بدور مهم في هذا الصدد.

 عية للتنفيذ واختصاصاتهاالهيئة الفر  ثانيا.
باستعراض تنفيذ  المعني المخصص العضوية المفتوح العامل الفريقحسبما ورد في المقدمة أعاله، استعرض  - 72

االتفاقية، خالل اجتماعه الخامس، مقترحات بشأن تحسين فعالية الهياكل والعمليات بموجب االتفاقية وبروتوكوالتها 
 المعني المخصص العضوية المفتوح العامل الفريقوفي هذا اإلطار، أوصى . األطراف لمؤتمر X1/10استجابة لمقرر 

باستعراض تنفيذ االتفاقية، من جملة أمور، مؤتمر األطراف بأن يقرر في اجتماعه الثاني عشر، إنشاء هيئة فرعية 
 للتنفيذ.

 العضوية المفتوح العامل الفريقتهدف الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى أن تحل محل  1استنادا إلى التوصية، - 75
باستعراض تنفيذ االتفاقية وتقدم خدمات كذل  إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لطأطراف في  المعني المخصص

بشأن االستفادة  بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لطأطراف في بروتوكول ناغويا
باستعراض تنفيذ  المعني المخصص العضوية المفتوح العامل الفريق لمنافع. وفي ضوء ذل ، طلبمن الموارد وتقاسم ا
التنفيذي إعداد اختصاصات لهذه الهيئة الفرعية تكلف بوالية استعراض تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتها  االتفاقية إلى األمين

اقية واالجتماع السابع لطأطراف في بروتوكول قرطاجنة لمؤتمر األطراف في االتف لكي ينظر فيها االجتماع الثاني عشر
 واالجتماع األول لطأطراف في بروتوكول ناغويا.

                                                           
1
 .5/3 االتفاقية تنفيذ باستعراض المعني المخصص العضوية المفتوح العامل الفريقتوصية   
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وبناء عليه، قام األمين التنفيذي بإعداد االختصاصات المرفقة بهذه الوثيقة. وعند إعداد االختصاصات،  - 76
يئات والترتيبات داخل االتفاقية وخارجها ختصاصات والوظائف الفعلية لعدد من الهاالاستعرض األمين التنفيذي 

 الهيئةباستعراض تنفيذ االتفاقية و  المعني المخصص العضوية المفتوح العامل الفريق وتشغيلها، والسيما اختصاصات
 عيةالفر  الهيئةاط( واألحكام ذات الصلة و 8والفريق العامل المعني بالمادة  والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ. كما تم النظر في و  للتنفيذ الفرعية الهيئةو  والتكنولوجية العلمية للمشورة

، 41و 31المادتين أحكام بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وبروتوكول ناغويا بشأن الهيئات الفرعية المبينة في 
ن بروتوكول قرطاجنة على أن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لطأطراف في م 31على التوالي. وتنّص المادة 
في حين أن  ،أنشئت من قبل أو بموجب االتفاقية يمكن أن تخدم البروتوكول هيئة فرعيةالبروتوكول قد يقرر أن أي 

يمكن أن تقدم أنشئت من قبل أو بموجب االتفاقية  من بروتوكول ناغويا تنّص على أن أي هيئة فرعية 49المادة 
 خدمات لبروتوكول ناغويا أيضا.

تتضمن االختصاصات المقترحة بعض الوظائف األساسية والشاملة التي يمكن أن تكون مالئمة للهيئة الفرعية  - 71
، تعديل من يلزم ما إجراء معاالختصاصات بصورة عامة كي يمكن تطبيقها على البروتوكولين،  صياغة تللتنفيذ. وتم
  ين.بروتوكولهذين الالعامل كاجتماع لطأطراف في تفاقية االمؤتمر األطراف في ليها إذا وافق ع

 العناصر المقترحة لمشروع مقّرر ثالثا.
، 5/4باستعراض تنفيذ االتفاقية، من خالل التوصية  المعني المخصص العضوية المفتوح العامل الفريققام  - 08

أدناه باعتباره الفقرة  ويرد عشر،ر األطراف خالل اجتماعه الثاني ينظر فيه مؤتمكي بإعداد عنصر لمشروع مقّرر 
  :لينظر فيه مؤتمر األطراف من أجل دمجها في مشروع مقّرر . وتم اقتراح عناصر إضافيةاألولى من المنطوق

  مؤتمر األطراف،إن  
ؤتمر األطراف أن يتخذها من االتفاقية، التي تضع التدابير الذي يتوقع م 4، الفقرة 32إلى المادة  إذ يشير 

 بهدف إبقاء تنفيذ االتفاقية قيد االستعراض،

النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر من  0، الفقرة 32از( والقاعدة  4، الفقرة 32أيضا إلى المادة  إذ يشيرو 
 األطراف، التي تشير إلى إنشاء مؤتمر األطراف لهيئات فرعية أخرى،

ذ يدر    لة فيما يخص استعراض ودعم تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتها،منافع الُنهج المتكام وا 

ذ  أهمية المشاركة الكاملة والفعالة لجميع األطراف، والسيما األطراف من البلدان النامية،  در  كذل ي وا 
الية، في وكذل  البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتق النامية الصغيرة الجزرية الدولوخاصة البلدان األقل نموا  و 

 اجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ،

ذ يسلم أيضا  المشاركة الكاملة والفعالة لممثلي المجتمعات األصلية والمحلية في اجتماعات الهيئة  بأهمية وا 
 اط( وأحكام االتفاقية ذات الصلة، 8الفرعية للتنفيذ، خاصة خالل أي دراسة للهيئة الفرعية لمسائل تتعلق بتنفيذ المادة 

 المعني المخصص العضوية المفتوح العامل الفريقإنشاء هيئة فرعية للتنفيذ تحل محل  قررّ   
 ا المقّرر؛باستعراض تنفيذ االتفاقية، تسند لها والية على النحو الوارد في االختصاصات المرفقة بهذ

كذل  أي مهام تقع في إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ القيام بالمهام المبينة في مرفق هذا المقّرر، و  يطلب  
نطاق اختصاصاتها كما أشار إليه مؤتمر األطراف أو مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لطأطراف في البروتوكولين، 

 عن عملها؛ ا  وتقدم تقرير 
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عداد  يطلب   إلى األمين التنفيذي دعم عمل الهيئة الفرعية للتنفيذ بوسائل منها تنظيم اجتماعات وا 
  جتماعات الهيئة الفرعية وتقاريرها؛الوثائق الالزمة ال

إلى األمين التنفيذي وضع ترتيبات لعقد اجتماع الهيئة الفرعية للتنفيذ قبل االجتماع الثالث  يطلب  
 عشر لمؤتمر األطراف.

االعتراف بأي مقررات ذات صلة في هذا الشأن تصدر عن االجتماع في قد يرغب مؤتمر األطراف أيضا   - 79
ر األطراف العامل كاجتماع لطأطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية واالجتماع األول لمؤتمر السابع لمؤتم

هذه الهيئات أيضا  الهيئة  عّينتُ  بطريقة أخرى توصي أن األطراف العامل كاجتماع لطأطراف في بروتوكول ناغويا، أو
 لتقوم بخدمة البروتوكوالت المعنية. الفرعية للتنفيذ

 
---- 
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 مرفق

 اختصاصات الهيئة الفرعية للتنفيذ

تحت إشراف مؤتمر األطراف، ينبغي أن تقوم الهيئة الفرعية للتنفيذ بأداء الوظائف التالية من أجل  - 0 
 :32من المادة  4إبقاء تنفيذ االتفاقية قيد االستعراض عمال  بالفقرة على دعم مؤتمر األطراف 

ل  تقديم الدعم ذعلومات ذات صلة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية، بما في استعراض م اأ( 
 ، وأي خطط وأهداف استراتيجية اعتمدت في إطار االتفاقية وغيرها من المقّررات الصادرة عن مؤتمر األطراف؛هالتنفيذ

 حسبنفيذ االتفاقية، ومساعدة مؤتمر األطراف في إعداد المقررات بشأن تعزيز ت جديد وضع توجيه اب( 
 ؛االقتضاء

إصدار توصيات لتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ االتفاقية، وأي خطط وأهداف استراتيجية  اج( 
 اعتمدت في إطار االتفاقية؛

 إصدار توصيات عن كيفية تعزيز آليات لدعم تنفيذ االتفاقية؛ اد( 

 ؛االقتضاء حسبنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتها، تحديد سبل ووسائل لتعزيز التكامل والفعالية في ت اه( 

 مؤتمر األطراف. يحدِّده الذي النحو علىأداء وظائف أخرى  او( 

العامل أن تقوم الهيئة الفرعية للتنفيذ بوظائف على النحو الذي أشار إليها مؤتمر األطراف    ينبغي - 3 
 كاجتماع لطأطراف في البروتوكولين؛

هيئة الفرعية للتنفيذ في االعتبار، عند أداء وظائفها، الدور والوظائف التي وينبغي أن تأخذ ال - 3 
 وتركز عملها استنادا إلى ذل . والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورةتضطلع بها الهيئة الفرعية 

، لتكنولوجيةوا والتقنية العلمية للمشورةوينبغي أن تقوم كل من الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية  - 2 
 حسب االقتضاء، بتبادل المعلومات من أجل ضمان التكامل في أعمالهما وتجنب التداخل في المهام.

 
______ 

 


