
 

 

  للتنفيذالهيئة الفرعية 
  األولاالجتماع 
  2016 أيار/مايو 6-2 كندا، ،مونتريال

  *من جدول األعمال المؤقت 2البند 
 

  جدول األعمال المؤقتشروحات 
  مقدمة

ئة الفرعية للتنفيذ، في اجتماعه الثاني عشر، لتحل محل فريق الخبراء التقنيين المفتوح أنشأ مؤتمر األطراف الهي - 1
تها على النحو الوارد في اختصاصا، وقدم )1، الفقرة 12/26المقرر (ستعراض تنفيذ االتفاقية خصص الالعضوية الم

 .المرفق بالمقرر

النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف،  يسريقرر مؤتمر األطراف أن من نفس المقرر، ) ب(2في الفقرة و - 2
، )أوراق تفويض الممثلين( 18باستثناء المادة  ،، على اجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذمع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال

 .التي لن تسري

. اقية وبروتوكوليها، أقر مؤتمر األطراف بمنافع النُهج المتكاملة في استعراض ودعم تنفيذ االتف12/26 همقرروفي  - 3
تضطلع بأي مهام تقع ضمن نطاق "إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ أن من نفس المقرر، طلب مؤتمر األطراف  4وفي الفقرة 

اختصاصاتها على النحو الذي تحال إليها من مؤتمر األطراف أو مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 
 ."ا إلى هذه الكياناتالبروتوكول المعني، واإلبالغ عن عمله

بالنسبة للفترة ، وطلب، 10/2من المقرر  14، أشار مؤتمر األطراف إلى الفقرة 5، الفقرة 12/26وفي المقرر  - 4
خطة ، إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تقدم الدعم لمؤتمر األطراف في استعراضه للتقدم المحرز في تنفيذ ال2020حتى عام 
وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، مع مراعاة أيضا برنامج العمل  2020- 2011وجي ة للتنوع البيولاالستراتيجي

 .2020المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام 

للهيئة الفرعية األول جتماع عقد هذا االالترتيبات ل، وضع األمين التنفيذي )ب(6، الفقرة 12/26المقرر وعمال ب - 5
أيار /مايو 6إلى  2، من )ايكاو(نتريال، كندا، في مقر منظمة الطيران المدني الدولي وسيعقد االجتماع في مو. للتنفيذ
األمانة مذكرة إعالمية تحتوي على تفاصيل التسجيل والترتيبات اللوجستية األخرى لالجتماع، بما في ذلك  تصدروس. 2016

 .المسائل ذلك من تطلبات التأشيرة، واإلقامة وغيرمعلومات عن السفر، وم
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 الشوؤن التنظيمية  –أوال 

 افتتاح االجتماع  - 1البند 

وبناء عليه، . يعمل مكتب مؤتمر األطراف كمكتب للهيئة الفرعية للتنفيذ، س)أ(2، الفقرة 12/26تمشيا مع المقرر  - 6
 .2016أيار /مايو 2ثنين اح يوم االبسيفتتح رئيس مؤتمر األطراف أو ممثله االجتماع في الساعة العاشرة ص

 إقرار جدول األعمال  - 2 البند

من النظام الداخلي الجتماعات  9و 8أعد األمين التنفيذي جدول األعمال المؤقت بالتشاور مع المكتب وفقا للفقرتين  - 7
ات الهيئة الفرعية للتنفيذ والطلبات المحددة التي طلبها منها مؤتمر األطراف في اختصاصمؤتمر األطراف، مع مراعاة 

ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية في اجتماعه اجتماعه الثاني عشر 
جدول  بسيطوتم ت). 12/31المقرر ( 2020ع، فضال عن برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام بالسا

 .)UNEP/CBD/SBI/1/1/Rev.1ة انظر الوثيق(جدول أعمال منقح  صدراألعمال كذلك بالتشاور مع المكتب و

ويحتوي القسم الثاني على بنود . التنظيمية شؤونويشير القسم األول إلى ال. وينظم جدول األعمال في ستة أقسام - 8
ويحتوي القسم الثالث على بنود تتعلق باإلجراءات . تتعلق باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها

تتعلق  من بنودالقسم الخامس  تألفوي. لتنفيذلويرد في القسم الرابع بنود تتعلق بتعزيز الدعم  .التنفيذ االستراتيجية لتعزيز
 .المسائل الختاميةبحث ويتناول القسم السادس  ،عمليات االتفاقية وبروتوكوليهاب

 .وستدعى الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى النظر في جدول األعمال المؤقت إلقراره - 9

 نظيم العملت  - 3البند 

من المتوقع أن تجري الهيئة الفرعية للتنفيذ أعمالها في اجتماعها األول في جلسات عامة، ولكنها يمكن أن تنشئ  - 10
. لألمم المتحدة الست وستقدم الترجمة الفورية باللغات الرسمية. هاحسب الضرورة إلحداث تقدم في عمل أفرقة اتصال

 .مقترح في المرفق األول أدناه تنظيم عمل ظهروي

 .للهيئة الفرعية للتنفيذاألول جتماع االوترد في المرفق الثاني أدناه قائمة بوثائق  - 11

 .وستدعى الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى الموافقة على تنظيم العمل المقترح - 12

 استعراض التقدم المحرز في التنفيذ  - ثانيا 

ة والخطة تنفيذ االتفاقي فياستعراض التقدم المحرز   - 4البند 
 2020- 2011 للتنوع البيولوجي الستراتيجيةا

استعراض، وحسب االقتضاء تحديث وتنقيح، ، األطراف على 3، الفقرة 10/2حث مؤتمر األطراف، في المقرر  - 13
 2020-2011استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، بما يتمشى مع الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

التي أعدت في إطار الخطة االستراتيجية وأهداف ، عن طريق إدماج أهدافها الوطنية 9/9عتمدة في المقرر واإلرشادات الم
األطراف التي لم تفعل ذلك ، 4ألف، الفقرة  12/2وحث مؤتمر األطراف في المقرر . أيشي للتنوع البيولوجي المذكورة فيها

، وإلى تقديم تقاريرها 2015تشرين األول /ي موعد أقصاه أكتوبر، بأسرع ما يمكن، فاتخاذ تلك اإلجراءات علىحتى اآلن، 
 .الوطنية الخامسة

ستقوم الهيئة الفرعية للتنفيذ باستعراض اإلجراءات ، وفي إطار هذا البند، )ب(17، الفقرة 10/2وتمشيا مع المقرر  - 14
لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي افي إطار الوطنية واإلقليمية وغيرها من اإلجراءات، بما في ذلك األهداف الموضوعة 
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وبالقيام بذلك، ستدعم . ، وتقييم مساهمة مثل هذه األهداف الوطنية واإلقليمية في تحقيق األهداف العالمية2020- 2011
 2020-2011الهيئة الفرعية للتنفيذ االستعراض المؤقت للتقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

قيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر، عمال ببرنامج عمله المتعدد وتح
 ).، المرفق12/31المقرر (السنوات 

مذكرة أعدها األمين التنفيذي عن تلك  وفي إطار هذا البند من جدول األعمال، سيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ - 15
حالة تحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  صفت تين األولىإضاف، مصحوبة ب(UNEP/CBD/SBI/1/2)المسائل 

مساهمة األهداف الوطنية ، واألخرى تعرض تحليال ل(UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.1) وتقدم تحليال لها للتنوع البيولوجي
 .(UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.2)وجي تحقيق أهداف أيشى للتنوع البيول نحوالتي وضعتها األطراف والتقدم المحرز 

 والمذكرة عن حشد الموارد. المعلومات ذات الصلة عن دمج االعتبارات الجنسانية انريران التقشمل هذيوس
(UNEP/CBD/SBI/1/7) ،تقدم أيضا ، التي تتضمن تحليال للمعلومات التي قدمتها األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي
 .من جدول األعمال معلومات تتعلق بهذا البند

واألحكام ) ي(8تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمادة لوسيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ أيضا مذكرة عن استعراض  - 16
، بما في ذلك خطة العمل المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي بها صلةمتال

(UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.3)وقد ). 2، الفقرة القسم باءو، 4، الفقرة القسم ألف( 12/12لمقرر ، التي أعدت عمال با
واألحكام المتصلة بها هذه المسائل إلى الهيئة ) ي(8أحال الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة 

 .ذه المسائل كوثيقة إعالميةوسيقدم تجميع للتقديمات المستلمة من األطراف بشأن ه 1.الفرعية للتنفيذ في اجتماعه التاسع

سيعرض ويناقش خاللها التقدم الذي وفي التنفيذ الوطني،  توستعقد مشاورة في الجلسة العامة لتبادل الخبرا - 17
 .تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي فيأحرزته األطراف نحو أهدافها الوطنية ومساهمتها 

أيضا وستشكل هذه المعلومات . التنفيذ وفي مشاريع التوصياتوستدعى الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى النظر في حالة  - 18
بناء القدرات، ( 8، و)اإلجراءات االستراتيجية لتعزيز التنفيذ( 7األساس لمداوالت الهيئة الفرعية للتنفيذ في إطار البنود 

ض أيضا النظر في جدول وسترشد نتيجة االستعرا). اآللية المالية( 10و) حشد الموارد( 9، و)والتعاون التقني والعلمي
 ).التقارير الوطنية( 13والبند ) الهيئة الفرعية للتنفيذ واآلليات لدعم استعراض التنفيذ طريقة تشغيل( 12األعمال 

من  16استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف   - 5البند 
 بروتوكول ناغوياأهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشأن 

ل األعمال، سيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ مذكرة أعدها األمين التنفيذي في إطار هذا البند من جدو - 19
(UNEP/CBD/SBI/1/3)  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، فضال عن التقدم في  16عن التقدم المحرز في تحقيق الهدف

تمر األطراف العامل كاجتماع مؤه األول اجتماعفي ات التي اعتمدها راألنشطة فيما بين الدورات المنفذة وفقا للمقر
لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 

 .استخدامها

 .إلحاطة علما بالتقريرإلى اوستدعى الهيئة الفرعية  - 20

تقييم واستعراض فاعلية بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية   - 6البند 
  ة للخطة االستراتيجية للبروتوكولوتقييم منتصف المد

، إلى 5، الفقرة BS-VII/3وطلب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، في المقرر  - 21
استعراض المعلومات التي قام بجمعها وتحليلها األمين التنفيذي بغرض المساهمة ) 1: (الهيئة الفرعية أن تضطلع بما يلي

                                                           
 .34، الفقرة UNEP/CBD/COP/13/3انظر   1
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 في التقييم واالستعراض الثالث للبروتوكول وتقييم منتصف المدة للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
إجراء التقييم واالستعراض الثالث لفعالية البروتوكول باستخدام مجموعة أساسية من احتياجات  )ب( ؛2020- 2011 للفترة

 )ج(المعني ببناء القدرات؛ و تصالاال على النحو المعدل من جانب فريق BS-VII/3ر المقربالمعلومات المحددة في المرفق 
وطلب إلى الهيئة . تهم في عملية االستعراضلية والمحلية من خالل ضمان مشاركممثلي المجتمعات األص آراء مراعاة

ببناء القدرات، وأن تقدم نتائجها  المعني تصاليام بهذه المهام، أن تدرج مساهمات فريق االقالفرعية للتنفيذ، لدى ال
كي ينظر فيها رطاجنة للسالمة األحيائية وذلك لوتوصياتها إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ق

  .في اجتماعه الثامن
ت المساهما) أ(تحتوي على  (UNEP/CBD/SBI/1/4)وسيكون أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدها األمين التنفيذي  - 22

مدخالت من ) ج(؛ والتي قام بجمعها وتحليلها األمين التنفيذيالمعلومات ) ب(من فريق االتصال المعني ببناء القدرات؛ 
 .توصياتوستتضمن المذكرة أيضا مشاريع . بروتوكول قرطاجنةفي إطار لجنة االمتثال 

 اإلجراءات االستراتيجية لتعزيز التنفيذ  -ثالثا 

ستراتيجية لتعزيز التنفيذ، بما في ذلك اإلجراءات اال  - 7البند 
 تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات وعبرها

أن يتناول في ) ، المرفق12/31المقرر ( 2020قرر مؤتمر األطراف في برنامج عمله المتعدد السنوات حتى عام  - 23
السيما من خالل الوطني،  ى الصعيدعل اإلجراءات االستراتيجية لتعزيز التنفيذ )أ: (اجتماعه الثالث عشر، ضمن جملة أمور

؛ ذات الصلة، بما في ذلك الزراعة والغابات ومصايد األسماك القطاعات على صعيد هتعميم التنوع البيولوجي ودمج
عمل المترتبة على والعمليات الدولية األخرى ذات الصلة  2015،2لما بعد عام لتنمية ألمم المتحدة لاآثار خطة  )ب(و

 .مستقبلاالتفاقية في ال

 :طلبات بخصوص المسائل التاليةمؤتمر األطراف، في اجتماعه الثاني عشر أيضا،  قدمو - 24

في  ، بما في ذلك دور التنوع البيولوجي2030عام خطة التنمية المستدامة لفي  ج التنوع البيولوجيمد  )أ(
  ؛)17، الفقرة 12/5و 3، الفقرة 12/4 ينالمقرر(القضاء على الفقر 

 2020- 2011كومات دون الوطنية والمحلية في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الح مساهمة  )ب(
  ؛))ب(6، الفقرة 12/9المقرر (

الشراكة العالمية بشأن قطاع األعمال والتنوع البيولوجي  إشراك قطاع األعمال، بما في ذلك من خالل  )ج(
  ؛)12/10 المقرر( والمبادرات الوطنية واإلقليمية المرتبطة بها

  )).ج(2و) أ(2ن اجيم، الفقرت 12/2المقرر ( نُهج تراسلو ةاتصال عالمي استراتيجية  )د(
وفي اجتماعها التاسع عشر، نظرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أيضا في آثار نتائج  - 25

ير ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق بتعميم التنوع والتقار التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياإلصدار الرابع من نشرة 
وفي تلك التوصية، رحبت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية . 19/1واعتمدت التوصية البيولوجي عبر القطاعات، 

مل دولية ع حلقةتنظيم، للالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف،  بوصفها البلد المضيفبمبادرة المكسيك، والتكنولوجية 
بالتعاون مع األمين التنفيذي وبدعم من  ،2015تشرين الثاني /في نوفمبر التي عقدت التنوع البيولوجي للخبراء بشأن تعميم

هذه فضال عن المعلومات عن هذا الموضوع التي  عملال حلقةنتائج  االستفادة من، وطلبت إلى األمين التنفيذي سويسرا
                                                           

 .، المرفق70/1الجمعية العامة  انظر قرار. 2030عرف اآلن بخطة التنمية المستدامة لعام تُ   2
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التحضير للهيئة الفرعية للتنفيذ  دئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وذلك عنأعدت لالجتماع التاسع عشر للهي
ويجمع أفضل الممارسات لكيفية إشراك أصحاب األمين التنفيذي أن يعد مبادئ توجيهية كما طلبت إلى . ولمؤتمر األطراف

لى وعالوة ع .طاعات، وذلك لنظر الهيئة الفرعية للتنفيذالمصلحة على نحو أكبر في تعزيز دمج التنوع البيولوجي عبر الق
ذلك، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يزود الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها األول بتحديث لتعميم 

 ).6، الفقرة 12/7المقرر ( االعتبارات الجنسانية في العمل الجاري في إطار االتفاقية

، تحتوي (UNEP/CBD/SBI/1/5)الفرعية مذكرة أعدها األمين التنفيذي بشأن هذه المسائل  وسيكون أمام الهيئة - 26
ما في ذلك تقرير االجتماع المذكور بووثائق إعالمية،  إضافاتعلى مشروع استنتاجات وتوصيات لكي تنظر فيها، مكملة ب

 .أعاله الذي استضافته المكسيك

 لتنفيذلتعزيز الدعم   - رابعا 

 اء القدرات، والتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيابن  - 8البند 

تقييم لفعالية أنشطة  )أ(: ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي إجراء ما يلي8باء، الفقرة  12/2في المقرر  - 27
اجات التي عبرت بما في ذلك التوصيات بشأن كيفية زيادة إدماج االحتي بناء القدرات التي قامت األمانة بدعمها وتيسيرها،

 إيصالها،وفرص استعراض ترتيبات الشراكة ذات الصلة   )ب(و عنها األطراف من خالل استخدام نُهج تشاركية
، واستنادا إلى 2020- 2011لثغرات في أنشطة بناء القدرات لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي اتحليل  )ج(و

سيما أقل البلدان الاألجل لتعزيز ودعم بناء القدرات، وخصوصا للبلدان النامية، هذه العناصر، إعداد خطة عمل قصيرة 
عمل قصيرة الخطة خبراء لدراسة ، وعقد اجتماع لفريق التحول االقتصادي بلداننموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، و

 .المقترحةاألجل 

تعزيز التعاون التقني والعلمي ونقل التنفيذي لى األمين إ، طلب مؤتمر األطراف 9، الفقرة 12/2وفي المقرر  - 28
عن طريق االضطالع بعدد من األنشطة المحددة في المقرر وأن يبلغ عن التقدم المحرز إلى  التكنولوجيا في إطار االتفاقية

مي، مع مراعاة الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها األول، بغية المساعدة في تقييم التقدم المحرز في التعاون التقني والعل
 .أيضا نقل التكنولوجيا، والمعلومات الواردة في التقارير الوطنية

جائزة لألطراف  منحلعملية  أن يقترح) أ( :طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذيباء،  12/2في المقرر و - 29
االستمرار في تطوير  )ب(؛ )15الفقرة ( تبادل المعلوماتلالوطنية  هاإنشاء آلياتمجال في  حققت أكبر تقدم مهمالتي 

إعداد استراتيجية على اإلنترنت لضمان أن ) ج(و ،)18الفقرة ( معلوماتية لآللية المركزية لغرفة تبادل المعلوماتالخدمات ال
 الحصول وتقاسم منافعوغرفة تبادل معلومات  ،جميع المعلومات المشتركة أو ذات الصلة بآلية غرفة تبادل المعلومات

يمكن الوصول إليها ، معلومات السالمة األحيائية، فضال عن أي منابر أخرى يتم تطويرها في إطار االتفاقية غرفة تبادلو
 .)19الفقرة ( على نحو مركزي من أجل تجنب االزدواجية في الجهود

، سيتناول )12/31المقرر ( 2020وعلى النحو المنصوص عليه في برنامج عمله المتعدد السنوات حتى عام  - 30
من االتفاقية، وخاصة التدريب وبناء  12السبل والوسائل لتعزيز تنفيذ المادة بحث األطراف في اجتماعه الثالث عشر  مؤتمر

 .2020- 2011القدرات للبلدان النامية، لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

أعدها األمين التنفيذي  وفي إطار هذا البند الفرعي، سيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ مذكرة - 31
(UNEP/CBD/SBI/1/6)كما سيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ . ، بما في ذلك تقرير مرحلي عن البنود المذكورة أعاله

وع البيولوجي ـة للتنـيجيالخطة االستراتمشروع خطة العمل قصيرة األجل لتعزيز دعم بناء القدرات من أجل تنفيذ 
2011 -2020 (UNEP/CBD/SBI/1/6/Add.1)  واالستراتيجية على اإلنترنت(UNEP/CBD/SBI/1/6/Add.2). 
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 المذكرة التي أعدها األمين التنفيذيوستدعى الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى النظر في مشاريع التوصيات الواردة في  - 32
(UNEP/CBD/SBI/1/6). 

 الموارد حشد  - 9البند 

المعلومات تعزيز نظم لخيارات ) أ: (يذ في إطار هذا البندالهيئة الفرعية للتنف نظر، ست12/3تمشيا مع المقرر  - 33
آليات تمويل التنوع  تنظمالتي القائمة لتشريعات والسياسات معلومات عن ا) ب(ي؛ المتعلقة بالتنوع البيولوج المالية

تحديث محتمل من أجل  الجماعي من جانب المجتمعات األصلية والمحلية، العملاآلراء والخبرات بشأن ) ج(؛ والبيولوجي
 .للمبادئ التوجيهية ذات الصلة وتقديمها

، بما (UNEP/CBD/SBI/1/7)وسيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ مذكرة أعدها األمين التنفيذي عن هذه المسائل  - 34
 وستحتوي هذه الوثيقة على. على النحو الوارد وصفه أدناه اإلضافاتفي ذلك مشاريع التوصيات، التي يكملها عدد من 

معلومات عن التقدم الذي أحرزته المنظمات الدولية والمبادرات بشأن حشد الموارد، فضال عن األنشطة ذات الصلة التي 
 .نفذها األمين التنفيذي

 خيارات لتعزيز نظم المعلومات المالية

إطار اإلبالغ ، اعتمد 24، وفي الفقرة األهداف لحشد الموارد، اعتمد مؤتمر األطراف 1، الفقرة 12/3في المقرر  - 35
المالي، الذي يتمثل الغرض منه أن تستخدمه األطراف لتقديم معلومات خط األساس واإلبالغ عن مساهمتها لتحقيق هذه 

من نفس المقرر، دعيت األطراف والحكومات األخرى إلى اإلبالغ في اإلطار باستخدام نظم  25حسب الفقرة و. األهداف
 .، كلما كان ذلك ممكنا2015كانون األول /برديسم 31اإلبالغ على االنترنت بحلول 

، التقدم المحرز نحو الثالث عشر هاستعراض، في اجتماعمن نفس المقرر، قرر مؤتمر األطراف  3وفي الفقرة  - 36
إجراءات مناسبة، استنادا إلى المعلومات التي والنظر في الحاجة إلى ومدى مالءمتها،  ،تحقيق األهداف المذكورة أعاله

كل منها من الموارد، مع مراعاة قدراتها على  احتياجاتطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي، بما في ذلك قدمتها األ
 .باالستيعا

يشرع في العمل التقني، أن إلى األمين التنفيذي  مؤتمر األطراف من المقرر، طلب) ج(و) ب(32وفي الفقرتين  - 37
ذات الصلة، من خالل تنظيم حلقة عمل للخبراء التقنيين بشأن  بالتعاون الوثيق مع األطراف فضال عن المنظمات الدولية

تقرير  أن يتيحوة بالتنوع البيولوجي والوصول إليها وجمعها وتجميعها، المتعلقتحديد االستثمارات واآلثار المحلية والدولية 
المحلية ووضع خطط تمويل  النفقاتلألطراف، بهدف تيسير اإلبالغ المالي عن  ات الطوعيةحلقة العمل كعنصر من اإلرشاد

 ة بالتنوع البيولوجيالمتعلقالدولية المحلية والمالية  االستثماراتوعقدت حلقة عمل دولية للخبراء التقيين بشأن . وطنية
مالي ، بدعم 2015أيار /مايو 7إلى  5من  ي، وتحديدها وجمعها والوصول إليها وتجميعها، عقدت في مكسيكو سيتوآثارها

 .اد األوروبيمن االتحمقدم 

أن يعد، لنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ في من المقرر، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي  27وفي الفقرة  - 38
البلدان ن تدفقات الموارد المالية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى عالمعلومات تعزيز نظم لخيارات  اجتماعها األول،

بغية مواصلة زيادة الشفافية وإمكانية الحصول ، اإلبالغ الماليإطار  الموارد المحلية، باستخدامفضال عن تدفقات النامية، 
 .من االتفاقية 20على المعلومات لدعم تنفيذ المادة 

على تحليل  (UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.1) للمذكرة التي أعدها األمين التنفيذي 1اإلضافة وستحتوي  - 39
من خالل إطار اإلبالغ المالي بحلول موعد االنتهاء من إعداد الوثائق للهيئة الفرعية  للمعلومات التي قدمتها األطراف

 .لتعزيز نظم المعلومات المالية المتعلقة بالتنوع البيولوجيخيارات على هذه الوثيقة أيضا  تحتويوس. للتنفيذ
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وتجميع االستثمارات المحلية وجمع  حديدحلقة عمل الخبراء التقنيين بشأن تتقرير في وثيقة إعالمية، وسيقدم  - 40
 .والدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وآثارها

 آليات تمويل التنوع البيولوجي سات والتشريعات القائمة التي تنظماستعراض المعلومات عن السيا

ل اعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر، المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات في آليات تموي - 41
 على مراعاة وأصحاب المصلحة اآلخرينومنظمات األعمال التنوع البيولوجي وحث األطراف، والحكومات األخرى، 

المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي عند اختيار وتصميم وتنفيذ آليات تمويل 
 ).والمرفق الثاني 16و 15ن ا، الفقرت12/3المقرر ( التنوع البيولوجي

لتشريعات لاستعراض وتقييم في إجراء حسب االقتضاء،  ،لى النظرعوحث مؤتمر األطراف أيضا األطراف  - 42
تعزيز لتعميم التنوع البيولوجي و آليات تمويل التنوع البيولوجي، بهدف تحديد الفرص المتاحة تنظمالتي القائمة والسياسات 

العملية ألمين التنفيذي، بما في ذلك الخبرات إلى امعلومات عن هذا العمل وإتاحة ال، ةسياسات الحالية وضماناتها التكميليال
لمعلومات المقدمة من موجز توليفي لأن يقوم بتجميع وطلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي . والدروس المستفادة

 ).18و 17الفقرتان ، 12/3المقرر ( الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها األولاألطراف، لنظر 

للمعلومات  اموجز (UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.2) لمذكرة التي أعدها األمين التنفيذيل 2اإلضافة وستقدم  - 43
وستتضمن الوثيقة . المقدمة من األطراف عن السياسات والتشريعات القائمة التي تنظم آليات تمويل التنوع البيولوجي

UNEP/CBD/SBI/1/7 تجميع للتقديمات الكاملة المستلمة من األطراف  سيقدمو. كورة أعالهالتوصيات المقترحة المذ
 .كوثيقة إعالمية

 وتوفير المبادئ التوجيهية ذات الصلةصلية والمجتمعات المحلية لتحديث الخبرات بشأن العمل الجماعي للشعوب األ

ي والمنهجي لتقييم مساهمة اإلطار المفاهيم"علما بتقرير ، أحاط مؤتمر األطراف 30، الفقرة 12/3في المقرر  - 44
أصحاب المصلحة ومنظمات والحكومات األخرى، األطراف  دعاووملخصه؛ " حفظ التنوع البيولوجيفي العمل الجماعي 

تقديم، من خالل إطار اإلبالغ المالي ، تتعلق بجملة أمور منها خطوات لمواصلة تطويرهعدد من الالنظر في إلى المعنية 
ووسائل أخرى، معلومات عن مساهمة العمل الجماعي في حفظ التنوع البيولوجي، بما في ذلك بشأن الخبرات والدروس 

ذات  خبراتالراء واآلتبادل  تيسيروطلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي . المستفادة في تطبيق المنهجيات ذات الصلة
المبادئ  قديمللنظر فيها من أجل تحديث وت ألولا اتنفيذ في اجتماعهالهيئة الفرعية لل إلىإتاحة هذه المعلومات ، والصلة

وعمال بهذا الطلب، نُظمت حلقة عمل دولية للحوار بدعم مالي من  ).31، الفقرة 12/3المقرر ( التوجيهية ذات الصلة
 ).2015حزيران /يونيو 13- 11غواتيماال سيتي، (االتحاد األوروبي ، وصندوق اليايان للتنوع البيولوجي ودحكومة السوي

على تجميع لتبادل  (UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.2) لمذكرة التي أعدها األمين التنفيذيل 2اإلضافة ستحتوي كما  - 45
دئ التوجيهية بما في ذلك بشأن تحديث وتقديم المبا ،وسترد التوصيات المقترحة. في حلقة العمل ذي تماآلراء والخبرات ال

 .كوثيقة إعالمية وسيقدم التقرير الكامل لحلقة العمل. UNEP/CBD/SBI/1/7في الوثيقة ذات الصلة 

 اآللية المالية  -  10البند 

إلى الهيئة  إلى مؤتمر األطراف المقدم إتاحة مشروع أولي لتقريرهإلى دعا مؤتمر األطراف مرفق البيئة العالمية  - 46
وسيقدم هذا التقرير . المعلومات الواردة في التقرير فيزيز النظر الفعال وفي الوقت المناسب ، بهدف تعالفرعية للتنفيذ

، 12/30المقرر ( مؤتمر األطراف رشادات السابقة المقدمة منإللعلى استجابة مرفق البيئة العالمية  خاصا اتركيزاألولي 
 )).ه(8الفقرة 
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كشف السبل التي يمكن بها لمؤتمر األطراف أن يحقق أفضل أن يستوطلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي  - 47
لية المالية في آللولويات األوبروتوكولي االتفاقية لتحديد  2020- 2011استفادة من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

إلى الهيئة  تقريرقدم اليوارد مرفق البيئة العالمية وأن مألربع سنوات ألولويات البرمجة في التجديد السابع لاإطار سياق 
 ).10، الفقرة 12/30المقرر ( في اجتماعها األول فيه لتنظر الفرعية للتنفيذ

توقعا للتجديد السابع لموارد الصندوق االستئماني لمرفق ، قرر مؤتمر األطراف، 11، الفقرة 12/30وفي المقرر  - 48
ني لمتطلبات التمويل لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها، تمشيا مع البيئة العالمية، أن يجري، في اجتماعه الثالث عشر، التحديد الثا

 لتنفيذلمقدار األموال الالزمة كامل إجراء تقييم وتدعو االختصاصات إلى . المقرر ذلكاالختصاصات الواردة في المرفق ب
والمنصوص عليها في العالمية،  مرفق البيئةالصندوق االستئماني لموارد ل بعالسا تجديدال دورةخالل  وبروتوكوليها االتفاقية

 .إجراءات التنفيذ

اتصالها الوطنية  نقاطالتنسيق بين  تعزيزإلى ، األطراف 12/30من المقرر  1ودعا مؤتمر األطراف، في الفقرة  - 49
 تعلقةالمالتنوع البيولوجي، من أجل تحديد األولويات الوطنية في دعم تنفيذ مختلف االتفاقيات ب لكل من االتفاقيات المتعلقة

أهداف أيشي للتنوع  تنفيذومع  2020-2011شى مع الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ابالتنوع البيولوجي، والتي تتم
من نفس المقرر، طلب  4وفي الفقرة . البيولوجي، وإدماجها في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي

ة بالتنوع البيولوجي ومرفق البيئة المتعلقن يواصل التنسيق مع مختلف االتفاقيات أمؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي 
 .العالمية من أجل إيجاد سبل لتيسير الجهود التي تبذلها األطراف

تقدم تقريرا مرحليا  (UNEP/CBD/SBI/1/8)وسيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ مذكرة أعدها األمين التنفيذي  - 50
، فضال عن مشروع توصيات للنظر 12/30ذها األمين التنفيذي استجابة للطلبات الواردة في المقرر عن األنشطة التي نف

وبروتوكولي  2020- 2011فيها، تقدم خيارات عن كيفية االستفادة على نحو أفضل للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
وارد مرفق مسنوات ألولويات البرمجة في التجديد السابع ل ألربعاإطار سياق لية المالية في لآلولويات األلتحديد االتفاقية 

على مشروع التقرير األولي لمجلس مرفق البيئة العالمية،  UNEP/CBD/SBI/1/8/Add.1وستحتوي الوثيقة . البيئة العالمية
في قية وبروتوكوليها موجزا للتقييم الكامل لألموال الالزمة لتنفيذ االتفا UNEP/CBD/SBI/1/8/Add.2بينما ستقدم الوثيقة 

 .وسيرد التقييم الكامل في وثيقة إعالمية .وارد مرفق البيئة العالميةمالتجديد السابع ل

التعاون مع االتفاقيات األخرى والمنظمات الدولية   -  11البند 
تعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة : والمبادرات

 بالتنوع البيولوجي

من أجل رسمي متوازن إقليميا، غير إنشاء فريق استشاري ، 6، الفقرة 12/6لمقرر قرر مؤتمر األطراف، في ا - 51
 فيرطة طريق محتملة، لألطراف اخلإعداد خيارات يمكن أن تشمل عناصر  بهدفعمل  حلقة إعداد، بالتشاور مع األمانة،

بهدف تعزيز تنفيذها على وفيما بينها، كفاءة ال وزيادةالتآزر أوجه ة بالتنوع البيولوجي لتعزيز المتعلقمختلف االتفاقيات 
 .في جنيف، بسويسرا 2016شباط /فبراير 11إلى  8وستعقد حلقة العمل من . جميع المستويات

لتعزيز أوجه التآزر بين لألطراف خيارات وسيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ مذكرة أعدها األمين التنفيذي بشأن  - 52
مصحوبة بمشروع التوصيات  (UNEP/CBD/SBI/1/9) كفاءة فيما بينهاال وزيادة لوجياالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيو
 .التقرير الكامل لحلقة العمل كوثيقة إعالمية سيصدرو. للنظر فيها في اجتماعها األول
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 تحسين فاعلية الهياكل والعمليات: االتفاقية وبروتوكوليها عمليات  - خامسا

 وآليات لدعم استعراض التنفيذ رعية للتنفيذالهيئة الف طريقة تشغيل  -  12البند 

بشأن  طريقة التشغيلإعداد مشروع ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي 6، الفقرة 12/26في المقرر  - 53
الهيئة الفرعية اختصاصات في اجتماعها األول، تمشياً مع  تنظيم وتشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ لنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ

وأي وجهات نظر تُبدى  الموحدة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، طريقة التشغيل، مع مراعاة تنفيذلل
في هذا الخصوص، على النحو المبين في تقارير االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، واالجتماع السابع لألطراف في 

، 12/26من المقرر  5وتمشيا مع الفقرة  .راف في بروتوكول ناغويابروتوكول قرطاجنة واالجتماع األول لألط
واختصاصات الهيئة الفرعية للتنفيذ، قد تنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ أيضا في عناصر لتعزيز اآلليات الستعراض التنفيذ في 

 .إطار االتفاقية

استعراض  عمليةإعداد منهجية لفيذي ، طلب مؤتمر األطراف أيضا إلى األمين التن3، الفقرة 12/29وفي المقرر  - 54
 .في اجتماعها األول تقرير إلى الهيئة الفرعية للتنفيذم يقدتونظراء طوعية لل

 المقررات عبرتنفيذ أداة تتبع ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي )ب(3، الفقرة 12/28وفي المقرر  - 55
 ،االجتماعين الثامن والتاسع لمؤتمر األطرافالناشئة عن  تمقرراالالستعراض اإلنترنت على أساس تجريبي واستخدامها 

نتائج هذه عن المعلومات  إتاحةو بالمقررمرفق الفي  معروضةوأية معلومات أخرى ذات صلة  حالتهاتجميع معلومات عن و
 .إلى الهيئة الفرعية للتنفيذالعملية 

، تتناول بحث المسائل (UNEP/CBD/SBI/1/10)يذي وسيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ مذكرة أعدها األمين التنف - 56
مع معلومات أخرى  اتوستكمل المذكرة إضاف. الهيئة الفرعية للتنفيذ طريقة تشغيلالمذكورة أعاله وتحتوي على مشروع 

، وأداة تتبع المقررات (UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.1)لنظراء ستعراض اعن اآللية الطوعية ال
(UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.2) وكذلك خيارات لآلليات بدعم استعراض التنفيذ ،(UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.3). 

الهيئة الفرعية للتنفيذ فضال  طريقة تشغيلوفي إطار هذا البند، ستدعى الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى النظر في مشروع  - 57
 .UNEP/CBD/SBI/1/10دعم استعراض التنفيذ الواردة في الوثيقة لعن التوصيات بشأن اآلليات األخرى 

 التقارير الوطنية  -  13البند 

أن يعد مقترحا بشأن المبادئ التوجيهية ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي )أ(9، الفقرة 12/1في المقرر  - 58
ع للتقرير الوطني السادس، مع مراعاة أنواع المعلومات من التقارير الوطنية الخامسة المستخدمة في إعداد اإلصدار الراب

، والفجوات التي تم تحديدها، وذلك لتنظر فيه الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن 
، 12/3وفي المقرر . عقد قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرافتفي اجتماعات  والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ

للمشورة الفرعية  ةوقدمت الهيئ. المبادئ التوجيهيةيدمج إطار اإلبالغ المالي في أن ين التنفيذي إلى األم، طلب 26الفقرة 
 .أيضا إرشادات إضافية إلعداد المشروع 19/5و 19/3في توصيتيها العلمية والتقنية والتكنولوجية 

ى أساس الخبرات والدروس أن يعد، عل، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي 5، الفقرة 12/29وفي المقرر  - 59
المستفادة من إعداد التقرير الوطني الخامس واستخدام أداة اإلبالغ الطوعي عبر اإلنترنت، مقترحات بشأن التقرير الوطني 

فضال عن أي تحسينات أخرى قد تكون  ،السادس لتيسير تبسيط اإلبالغ عن القضايا المشمولة في االتفاقية وبروتوكوليها
 .للتنفيذ من جانب الهيئة الفرعيةفيها للنظر  ،إلبالغ عبر اإلنترنتضرورية ألداة ا

إمكانية وضع إطار أكثر  أن يستكشفمن نفس المقرر، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي  6وفي الفقرة  - 60
لتنفيذ ذات الصلة  الوصول إلى البيانات فرص بالتنوع البيولوجي لتحسين األخرى المتعلقةات يمع االتفاق اتساقاً لإلبالغ
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، واالستفادة من الخبرات المستمدة من هذا العمل لدى إعداد مقترحات على األطراف االتفاقية والحد من أعباء اإلبالغ
 .للتقرير الوطني السادس

يمكن أيضا استكشاف الروابط إلى اإلبالغ عن التقدم المحرز ، 2030وفي ضوء اعتماد خطة التنمية المستدام لعام  - 61
 .لوغ أهداف التنمية المستدامة ذات الصلةنحو ب

بشأن التقارير ، (UNEP/CBD/SBI/1/11)وسيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ مذكرة أعدها األمين التنفيذي  - 62
الوطنية، بما في ذلك تقرير مرحلي عن استخدام نظام اإلبالغ على اإلنترنت ومشروع توصيات لكي تنظر فيها، مع 

 .(UNEP/CBD/SBI/1/11/Add.1)جيهية للتقارير الوطنية السادسة كإضافة مشروع المبادئ التو

وبروتوكوليها  بين االتفاقية تكامللاخيارات لتعزيز   -  14البند 
 وتنظيم االجتماعات

إدراج بند في جدول أعمال اجتماعاته القادمة بشأن النُهج ، قرر مؤتمر األطراف 2، الفقرة 12/27في المقرر  - 63
أن يعد ، 4الفقرة ، 12/13وعالوة على ذلك، طلب إلى األمين التنفيذي، في المقرر . االتفاقية وبروتوكوليها المتكاملة إزاء

مذكرة عن السبل والوسائل الممكنة للنهوض بالنُهج المتكاملة للقضايا عند الواجهة البينية بين األحكام المتصلة بالحصول 
ناغويا، وذلك لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر فضال عن  وتقاسم المنافع في االتفاقية وأحكام بروتوكول

وتكلف اختصاصات الهيئة الفرعية  .االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا
ار االتفاقية، وتحديد السبل تأثيرات وفعالية العمليات القائمة في إطهذه الهيئة باستعراض ) ، المرفق12/26المقرر (للتنفيذ 

والوسائل التي تؤدي إلى زيادة الفعالية، بما في ذلك نهج متكامل لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها، بما في ذلك في مجاالت مثل 
رفة حشد الموارد، واإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية، وبناء القدرات، واإلبالغ الوطني، والتعاون التقني والعلمي وآلية غ

 .تبادل المعلومات، واالتصال والتثقيف والتوعية العامة

بين االتفاقية  للتكاملالثالثة  دوبناء عليه، وفي إطار هذا البند، ستدعى الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى بحث األبعا - 64
النُهج ) ب(؛ )حيائيةالحصول وتقاسم المنافع والسالمة األ(المسائل الجوهرية لالتفاقية وبروتوكوليها ) أ: (وبروتوكوليها

المتكاملة للقضايا الشاملة لعدة قطاعات بما في ذلك دعم التنفيذ مثل حشد الموارد، وإرشادات إلى اآللية المالية، وبناء 
القدرات، والتقارير الوطنية، والتعاون التقني والعلمي وآلية غرفة تبادل المعلومات، واالتصال والتثقيف والتوعية العامة؛ 

سائل اإلجرائية، بما في ذلك تنظيم اجتماعات مؤتمر األطراف وتلك االجتماعات التي تعمل كاجتماع لألطراف في والم) ج(
وفي هذا السياق، ستدعى الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى النظر في خطة منقحة لعقد االجتماعات . بروتوكولي قرطاجنة وناغويا

اف، واالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بالتزامن مع االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطر
بروتوكول قرطاجنة، واالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، فضال عن 

 .4، الفقرة 12/27المشروع األولي لتنظيم عمل هذه االجتماعات، عمال بالمقرر 

األمين  أن تخطرالمهتمة إلى ، األطراف 1، الفقرة 12/35ؤتمر األطراف، في المقرر وعالوة على ذلك، دعا م - 65
استضافة االجتماع الرابع عشر لمؤتمر المتعلقة ببعروضها  ،2015التنفيذي في أقرب وقت ممكن، وقبل نهاية عام 

واالجتماع الثالث  ،ل قرطاجنةألطراف في بروتوكولاجتماع كاألطراف، وكذلك االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل 
من نفس المقرر، دعا أيضا األطراف  2، وفي الفقرة ألطراف في بروتوكول ناغويالاجتماع كلمؤتمر األطراف العامل 

استضافة االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف، وكذلك االجتماع ب المتعلقة األمين التنفيذي بعروضها إخطارإلى المهتمة 
واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل  ،ألطراف في بروتوكول قرطاجنةلاجتماع كاألطراف العامل العاشر لمؤتمر 

االجتماع األول للهيئة  انعقاد قبل شهرين على األقل من أن يكون ذلك ألطراف في بروتوكول ناغويا، ويفضللاجتماع ك
 .للتنفيذالفرعية 
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 يعد، بالتشاور مع المكتب، مقترحاًأن  راف إلى األمين التنفيذيطلب مؤتمر األطمن نفس المقرر،  3وفي الفقرة  - 66
أن يقدم هذا اجتماعه الثالث عشر، و والتي تليبشأن الكيفية التي يمكن بها تحديد استضافة اجتماعات مؤتمر األطراف 

 .األول ا، للنظر فيه في اجتماعهللتنفيذإلى الهيئة الفرعية  المقترح

ة فاعليأن يستكشف سبل زيادة ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي 2 ، الفقرة12/29وفي المقرر  - 67
أن يستكشف خيارات، من نفس المقرر، طلب إلى األمين التنفيذي  7من خالل عدد من الوسائل، وفي الفقرة  ،االجتماعات

عقد اجتماعات تحضيرية ل خرى،التآزر مع المنظمات األأوجه ات الشراكات ويوإمكان بما في ذلك التكاليف المتعلقة بها،
 .األطراف في البروتوكوليناجتماعات إقليمية قبل االجتماعات المتزامنة لمؤتمر األطراف و

بين االتفاقية  تكاملخيارات لتعزيز الوسيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ مذكرة أعدها األمين التنفيذي عن  - 68
، وكإضافة، خطة لعقد االجتماع الثالث عشر لمؤتمر (UNEP/CBD/SBI/1/12) وبروتوكوليها وتنظيم االجتماعات

. (UNEP/CBD/SBI/1/12/Add.1)األطراف بالتزامن مع اجتماعي األطراف في بروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويا 
الرابع عشر  ينمعلومات عن العروض من األطراف الستضافة االجتماع UNEP/CBD/SBI/1/12/Add.2ويرد في الوثيقة 

خامس عشر لمؤتمر األطراف، ومقترح عن كيفية تحديد استضافة اجتماعات مؤتمر األطراف التالية الجتماعه الثالث وال
 .عشر، وعن خيارات لعقد االجتماعات التحضيرية اإلقليمية

 إدارة االتفاقية، بما في ذلك االستعراض الوظيفي لألمانة  -  15البند 

تقديم التقرير النهائي لالستعراض الوظيفي المتعمق لى األمين التنفيذي ، طلب مؤتمر األطراف إ12/32في المقرر  - 69
لألمانة، بما في ذلك التحليل الفردي الالحق، في الوقت المناسب للمناقشة في أول اجتماع للهيئة الفرعية للتنفيذ، بغية إعداد 

 .مقرر لنظر االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف

عن المسائل ذات  (UNEP/CBD/SBI/1/13)األمين التنفيذي  أعدهة للتنفيذ تقرير وسيكون أمام الهيئة الفرعي - 70
الوثيقة  بوصفهتاح مبإدارة االتفاقية، مع تقرير عن االستعراض الوظيفي لألمانة المتعلقة الصلة 

UNEP/CBD/SBI/1/13/Add.1 .وستتضمن الوثيقتان مشاريع توصيات. 

 ختاميةمسائل   - سادسا 

 ل أخرىمسائ  -  16البند 

 .في إطار هذا البند، قد تتناول الهيئة الفرعية للتنفيذ بحث أية مسائل أخرى تتعلق بموضوع االجتماع - 71

 اعتماد التقرير  -  17البند 

ستدعى الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى النظر في تقرير عمل اجتماعها األول واعتماده على أساس مشروع التقرير الذي  - 72
 .أعده المقرر

 ختتام االجتماعا  -  18البند 

 .2016أيار /مايو 6من المتوقع أن يختتم االجتماع في الساعة السادسة مساء يوم الجمعة  - 73
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  المرفق األول
  تنظيم العمل المقترح

  البنود  اليوم والساعة
    أيار/مايو 2 ،االثنين

  .افتتاح االجتماع  - 1  13:00 – 10:00الساعة 
  .إقرار جدول األعمال  - 2
  .تنظيم العمل  - 3
الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي االتفاقية وتنفيذ استعراض التقدم المحرز في   - 4

2011 -2020.  
  استراحة للغذاء  15:00 – 13:00الساعة 
  مشاورة في الجلسة العامة بشأن استعراض التنفيذ  17:00 – 15:00الساعة 
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  16ف استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق الهد  - 5  18:00 – 17:00الساعة 

  .بشأن بروتوكول ناغويا
تقييم واستعراض فاعلية بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وتقييم منتصف المدة   - 6

  .للخطة االستراتيجية للبروتوكول
    أيار/مايو 3 ،الثالثاء
بما في ذلك تعميم التنوع البيولوجي في اإلجراءات االستراتيجية لتعزيز التنفيذ،   - 7  13:00 – 10:00الساعة 

  .القطاعات وعبرها
  استراحة للغذاء  15:00 – 13:00الساعة 
  .بناء القدرات، والتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا  - 8  18:00 – 15:00الساعة 

  .حشد الموارد  - 9
  .اآللية المالية  - 10

    أيار/مايو 4 ،األربعاء
تعزيز أوجه التآزر بين : التعاون مع االتفاقيات األخرى والمنظمات الدولية والمبادرات  - 11  13:00 – 10:00الساعة 

  .االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
  .الهيئة الفرعية للتنفيذ وآليات لدعم استعراض التنفيذ طريقة تشغيل  - 12

  استراحة للغذاء  15:00 – 13:00الساعة 
  .قارير الوطنيةالت  - 13  18:00 – 15:00الساعة 

  .بين االتفاقية وبروتوكوليها وتنظيم االجتماعات تكاملخيارات لتعزيز ال  - 14
  .إدارة االتفاقية، بما في ذلك االستعراض الوظيفي لألمانة  - 15

    أيار/مايو 5 ،الخميس
  المسائل المعلقة  13:00 – 10:00الساعة 
  استراحة للغذاء  15:00 – 13:00الساعة 
  المسائل المعلقة  18:00 – 15:00الساعة 
    أيار/مايو 6 ،الجمعة
  المسائل المعلقة  13:00 – 10:00الساعة 

  .أخرى مسائل  - 16
  استراحة للغذاء  15:00 – 13:00الساعة 
  .اعتماد التقرير  - 17  18:00 – 15:00الساعة 

  .اختتام االجتماع  - 18
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  المرفق الثاني
  قائمة وثائق العمل

ول بند جد العنوان الرمز
 األعمال

UNEP/CBD/SBI/1/1/Rev.1 2 المنقح جدول األعمال المؤقت 

UNEP/CBD/SBI/1/1/Add.1 3 جدول األعمال المؤقت اتشروح 

UNEP/CBD/SBI/1/2  التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
 ونحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020- 2011

4 

UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.1 الستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيلوتحليل  تحديث 
 2020- 2011المستلمة بعد اعتماد الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

4 

UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.2  حرز نحو ممساهمة األهداف التي وضعتها األطراف والتقدم اللتحليل
 البيولوجيبلوغ أهداف أيشي للتنوع 

4 

UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.3  واألحكام المتصلة بها، بما في ) ي(8تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمادة
 ذلك خطة العمل بشأن االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي

4 

UNEP/CBD/SBI/1/3  الخاصمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  16التقدم المحرز نحو الهدف 
توكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل بروب

 والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

5 

UNEP/CBD/SBI/1/4  فاعلية بروتوكول ناغويا للسالمة األحيائية وتقييم لتقييم واستعراض
 منتصف المدة للخطة االستراتيجية للبروتوكول

6 

UNEP/CBD/SBI/1/5 ستراتيجية لتعزيز تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية اإلجراءات اال
 2020-2011للتنوع البيولوجي 

7 

UNEP/CBD/SBI/1/5/Add.1  قطاعات عبر اإلجراءات االستراتيجية لتعزيز تعميم التنوع البيولوجي
 محددة

7 

UNEP/CBD/SBI/1/5/Add.2  7 عبر القطاعاتاإلجراءات االستراتيجية لتعزيز تعميم التنوع البيولوجي 

UNEP/CBD/SBI/1/6  بناء القدرات، والتعاون التقني والعلمي، ونقل التكنولوجيا وآلية غرفة
 تبادل المعلومات

8 

UNEP/CBD/SBI/1/6/Add.1  8 بناء القدراتلدعم الخطة العمل قصيرة األجل المتعلقة بتعزيز 

UNEP/CBD/SBI/1/6/Add.2 8 قية وبروتوكوليهالالتفا على اإلنترنتستراتيجية ا 

UNEP/CBD/SBI/1/7 9 حشد الموارد 

UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.1 لمعلومات المقدمة من األطراف من خالل إطار تحليل ل: حشد الموارد
اإلبالغ المالي، وخيارات لتعزيز نظم المعلومات المالية المتعلقة بالتنوع 

 البيولوجي

9 

UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.2 للمعلومات عن السياسات والتشريعات القائمة التي  وجزم: حشد الموارد
آليات تمويل التنوع البيولوجي وعن مساهمة العمل الجماعي  نظمت

 للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

9 
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UNEP/CBD/SBI/1/8 10 إلى اآللية المالية ةموجه اتإرشاد 

UNEP/CBD/SBI/1/8/Add.1 10 ميةالتقرير األولي لمرفق البيئة العال 

UNEP/CBD/SBI/1/8/Add.2  تقرير فريق الخبراء المعني بالتقييم الكامل لألموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية
 وبروتوكوليها لغرض التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية

10 

UNEP/CBD/SBI/1/9  بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع فيما خيارات لتعزيز أوجه التآزر
 لوجيالبيو

11 

UNEP/CBD/SBI/1/10 12 تشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ وآليات لدعم استعراض التنفيذ ةطريق 

UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.1  طوعية للنظراء الستراتيجيات وخطط العمل الوطنية استعراض آلية
 للتنوع البيولوجي

12 

UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.2 12 اتآلية تتبع المقرر: استعراض المقررات 

UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.3 12 خيارات أخرى بشأن اآلليات لدعم استعراض التنفيذ 

UNEP/CBD/SBI/1/11 13 التقارير الوطنية 

UNEP/CBD/SBI/1/11/Add.1 13 المبادئ التوجيهية للتقارير الوطنية السادسة 

UNEP/CBD/SBI/1/12 14 ا وتنظيم االجتماعاتبين االتفاقية وبروتوكوليه تكاملخيارات لتعزيز ال 

UNEP/CBD/SBI/1/12/Add.1  خطة لعقد االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف بالتزامن مع اجتماعات
 كل من بروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويافي األطراف 

14 

UNEP/CBD/SBI/1/12/Add.2  استضافة االجتماعين الرابع عشر والخامس عشر لمؤتمر األطراف
 اعات التحضيرية اإلقليميةواالجتم

14 

UNEP/CBD/SBI/1/13 15 إدارة االتفاقية 

UNEP/CBD/SBI/1/13/Add.1 15 تقرير عن االستعراض الوظيفي لألمانة 

  
_________  

  


