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 تتبع المقررات أداةاستعراض المقررات: 

 التنفيذيمذكرة من األمين 
 مقدمة

بهيا منيذ اجتماعيل السياد  في  عيا   لمعميولاممارسي  سي ا المريررات وقي   12/28في  المريرر قرر مؤتمر األطراف  -1
. وقررت األطراف أيضيا االستعاضي  عين العم يي  ال اليي  بينه  جدييد السيتعراا المريررات أو عنااير المريررات  طر ري  2002

المريررات تت ع ل أداةاستخدا  . وف  اذا الادد، قررت األطراف عداد مرررات جديدة واعتمادااتدع  التنفيذ وترس  أساسا جيدا إل
عم يي   الرائمي ، وت سيين اسيتعراا المريرراتدعي   غيي   ،ت يادل المع وميات غرفي  ف  آليي  إعداداا وت ديثها يجري  عبر اإلنترنت

 .جديدة مررراتاعتماد إعداد و 
 التنفيذي االضطالع  ما ي  : إلى األمينمؤتمر األطراف  ط او  -2

 ف  آلي  غرف  ت ادل المع ومات؛وت ديثها اإلنترنت  المرررات عبرتت ع لوضع أداة  )أ(
االجتميييياعين الثييييامن والتاسييييع لمييييؤتمر  السييييتعراا مرييييرراتداة ع ييييى أسييييا  تجر بيييي  واسييييتخدامها األتنفيييييذ  )ا(

تا  و   المرررمرفق الف   معروض ا    وأي  مع ومات أخرى ذات  التهاتجميع مع ومات عن و  ،األطراف المتع ر  مع ومات ال ا 
 ؛إلى الهيئ  الفرعي  ل تنفيذنتائ  اذه العم ي  ب

تا تل اإلنترنت  المرررات عبرل مع ومات الواردة ف  أداة تت ع  وجزإعداد م )ج(  ؛الضرورة عندلألطراف، وا 
اتفاقييييي  التجييييارة الدولييييي   يييي نواع سيييييما  االتفاقييييات البيئييييي  المتعييييددة األطييييراف األخييييرى، ال تجييييارااستكشيييياف  )د(

دراج، المرررات والررارات وتو يدف  إدارة  ،ال يوانات والن اتات البر   المهددة  االنرراا مرتر يات في  المع وميات التي  سيتتا   وا 
 .)ا( أعالهالفرعي  وفرا ل فررة 

فيييي  األول،  ااجتماعهيييي، فييي  أن تنظييييرالمريييرر، ط ييييا ميييؤتمر األطييييراف أيضيييا إلييييى الهيئييي  الفرعييييي  ل تنفييييذ  ذليييي وفييي   -3
المريررات عبير تت ع  أداة)ا( أعاله وا عداد تواي   ش ن  2من األمين التنفيذي المشار إليها ف  الفررة الفرعي  الواردة مع ومات ال

  عد المر    التجر بي  لينظر فيها مؤتمر األطراف ف  اجتماعل الثالث عشر. اإلنترنت
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آليي  غرفي  ت يادل المع وميات،  ُي يتف  بهيا في اإلنترنيت،  عبير اتمريرر اة تت يع البناء ع ى ذل ، أعيد األميين التنفييذي أدو  -4
هيييذه التجربييي  فييي  و يييرد م خييي  للميييؤتمر األطيييراف.  والتاسيييع الثيييامن ينات الايييادرة عييين االجتمييياعمريييرر ال وُتسيييتخد  السيييتعراا

فيي   يوانييات والن اتييات البر يي  المهييددة  يياالنرراااتفاقييي  التجييارة الدولييي   يي نواع ال تجربيي  و ييرد م خيي  لأدنيياه.  اوثانييي الرسييمين أوال
 .UNEP/CBD/SBI/1/10. وترد  عا العناار لمشروع تواي  ف  اثالثالرس  ف   والرراراتالمرررات  وتو يدإدارة 

 تتبع المقررات أداةوتنفيذ  وضع -أوال
. اإلنترنيتات عبير مريرر التت يع ف  أداة  إدراجهال مع ومات الت  يمكن  عرا عا  ع ى 12/28المررر  مرفق يشتمل ال -5
والجيييداول  مرييررال يوجييل إلييييلي ذالييي والكيييان، مريييررال  اليي ، و مرييرر)نيييوع ال مرررال يي: )أ( مع ومييات متع رييي  مييياالمع ومييات ا افئتييو 

ات ذات الايي  ، واإلخطييارات مرييرر وال ،مرييرر ت أسييا  ال)ا( مع ومييات ذات ايي   )تواييي  الهيئيي  الفرعييي  التيي  شييك   الزمنييي (؛
أداة تت ع  لوضع العرا العا خد  اذا وقد استُ  .ذات الا  (والنتائ  واألنشط   ،والوثائق ذات الا   والترار ر الواردة،ة، الاادر 

 عا التفاايل ذات هذه الوثير  بف  المرفق  تردو  1ع ى ش ك  اإلنترنت ف  آلي  غرف  ت ادل المع ومات.  متا   ، وااتمررر ال
 .اتأداة تت ع المررر  بوضعالطا ع الترن  فيما يتع ق 

أن تكيييون مفييييدة لألطيييراف،  يمكيييناألداة ايييذه إليييى أن  اتمريييرر تنفييييذ أداة تت يييع اللمييين المر  ييي  التجر بيييي  وتشيييير الخبيييرة  -6
ويمكين أن تسياعد ايذه مثيل الشيعوا األاي ي  والمجتمعيات الم  يي  والمنظميات ذات الاي  ، واألماني . األخرى لجهات الفاع   او 

مييييؤتمر  يعتمييييدااات التيييي  مرييييرر نتيجيييي  ل  ااجهييييات الفاع يييي  األخييييرى فيييي  ت ديييييد اإلجييييراءات المتوقييييع أن تتخييييذاألداة األطييييراف وال
األمان  ف  تنظي  أنشيط  ميا  هرز ت يمكن لألداة أن تساعد األطراف والجهات الفاع   األخرى ف  تت ع الترد  الذي كما األطراف. 
الت  يمكن أن تساعد ف  ال د من التكيرار في  و ،  الفعل اتمررر ها التالت  تناولأيضا لت ديد الرضايا  مفيدةاألداة و  2.اتبين الدور 

 . ش ن قضي  ماجديد  مرررانا   اج  إلى كن تأو ل  ت ات المسترب ي  وكذل  ف  ت ديد ما إذا كانمررر ال
  تمامييا مييا ليي  يييت  اإلنترنييت فعالييعبيير  اتمرييرر الميين اييذه المر  يي  التجر بييي ، قييد ال تكييون أداة تت ييع  الخبييرة وبنيياء ع ييى -7

االجتميياع السييا ع وكييذل  ت يي   إلييىاألول االجتميياع ات ميين مرييرر أي الات الاييادرة عيين مييؤتمر األطييراف، مرييرر جميييع ال اسييتعراا
 تعتمييدااات التيي  مرييرر نظييرة شييام   عيين ال ال اييول ع ييىبهييذه الطر ريي ، سيييكون ميين الممكيين و االجتميياع التاسييع.  الاييادرة  عييد

. ويمكيين إتميا  ايذا االسيتعراا، رانييا بتيوافر الميوارد، قبيل انعريياد االجتمياع الرا يع عشير لمييؤتمر رااني و التهيا الميؤتمر األطيراف 
 األطراف.

يمكن أن ع ى سبيل المثال، و عم ي  مستمرة.  اتمررر أداة تت ع ال ت ديثمن المر    التجر بي  أيضا أن  الخبرة وتوضح -8
 عييد   مط ريي  قييد تعتبيير فيي  المسييتربل  ، سييار  أنهييا  ع ييى تيي  تايين   اليييا ات المرييرر ات مييع مييرور الوقييت، والمرييرر التتغييير  اليي  

ت   التي  استعراا جميع مرررات مؤتمر األطراف، وال سيما ستكون انا   اج  إلى ف  ضوء ذل ، و الريا   المز د من العمل. 
 .اتمررر الأداة تت ع  ت ديثجل أمن  ات  ف  كل فترة ما بين الدور سار    تكون  التها

 استعراض مقررات االجتماعين الثامن والتاسع لمؤتمر األطراف -انياث
والتاسيع  الثيامن ينات االجتمياعمريرر السيتعراا  12/28 مررر يالمرفيق الفي  اليواردة معايير الالمع ومات أو  استخدمت -9

 .اتمررر لمؤتمر األطراف. وأدرجت نتائ  اذا االستعراا ف  أداة تت ع ال

                                                           
1 sions/trackinghttps://www.cbd.int/deci   خالل أسبوع االجتماع العشر ن ل هيئ  الفرعي  ل مشورة . ستا ح اذه الوا   متا

 مرررات.أداة تت ع ال لعراجانبيا خالل اجتماع الهيئ  الفرعي  ل تنفيذ   دثااألمان   ستنظ الع مي  والترني  والتكنولوجي . كما 

اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماعات جتماعات مؤتمر األطراف و الضير   العم يات الت   ش نأعدت األمان  أيضا اف ات  2
االجتماع و ، العم ي  والترني  والتكنولوجي  التاسع عشر والعشر ن ل هيئ  الفرعي  ل مشورة لألطراف ف  البروتوكولين، فضال عن االجتماعين

: )ي( واأل كا  المتا   بها8 مادة لمل بين الدورات المفتو  العضوي  المخا  فر ق العا األول ل هيئ  الفرعي  ل تنفيذ واالجتماع التاسع ل
https://www.cbd.int/meetings/preparation/. 

https://www.cbd.int/decisions/tracking
https://www.cbd.int/meetings/preparation/
https://www.cbd.int/meetings/preparation/
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) اإلضيياف  إليى ميا إذا كييان عناايير عم يي  النظير فيي  المريررات أو معاييرايا مين  يعتبير   و امسيي  مريررميا إذا كيان الو  -10
اذا العنار ال ينطبيق  غير أن. مررر ال  الاستخدامها ف  تريي   الت  يتعين(  ُمط  را  أو  م غيا  أو  منرضيا  أو  سار ا  مرررال

وسييكون . عم يي  السي امين خيالل  تميرات لي  مريرر ايذه ال نظرا ألن الثامن والتاسع لمؤتمر األطراف، ينجتماعاالات مررر ع ى 
اجتماعيييات لميييؤتمر أول سييي ع  ات مريييرر  اسيييتعراا  ذا اييي   فييي   مسييي و ا مريييررالأو عناييير مييين  مريييررعناييير ميييا إذا كيييان ال

 .اتمررر األطراف  استخدا  أداة تت ع ال
المهددة الحيوانات والنباتات البرية أنواع بالخبرة المكتسبة من اتفاقية التجارة الدولية  -ثالثا

 باالنقراض 
اتفاقي  التجارة الدولي   ي نواع ال يوانيات كما ذكر أعاله، ط ا مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يستكش  تجرب   -11

تا   الرراراتالمرررات و  وتو يدف  إدارة  والن اتات البر   المهددة  االنرراا  ألول ل هيئ  الفرعي  ل تنفيذ.الجتماع الالمع ومات  وا 
 اتفاقي  التجارة الدولي    نواع ال يوانات والن اتات البر   المهددة  ياالنرراامن  ة ال ادي  عشرةالمادمن  3تن  الفررة و  -12

عنييد االقتضيياء، توايييات لت سييين فعالييي  االتفاقيييي .  ،وأن ترفييعاجتماعييات مييؤتمر األطييراف تنفيييذ االتفاقيييي  تسييتعرا أن ع ييى 
تكيون أن ايو الغيرا مين الريرارات  فينن اإلنترنيت،  ع ىتفاقي  لموقع االوفرا و ات . مررر   أو  قراراتاذه التوايات شكل   خذ وت

 ذاتات أكثيير ت ديييدا و مرييرر التكييون فيي  المرابييل، و  3 .عديييدة سيينواتتشييمل ، وتوجييل تنفيييذ االتفاقييي  خييالل فتييرات دائيي ذات طييا ع 
نفيذ، في  كثيير مين األ ييان ألمان . وايذا يعني  أنيل يجيا أن تُ لل جن  م ددة أو  تك يفاتع ى  ت توي  مام دد زمنيا:  عادة طا ع 
ذا كييان 4 .قديميي فتييرة زمنييي  م ييددة، وميين ثيي  تايي ح خييالل  شييات أو مفاوضييات  ييول اسييتنتاجات  عييد مناقسيييت  الخ ييو  إلييى  وا 

،  سيا قيراراتات و مريرر ش  اذا الموضوع، وف  شكل ف  سياق مناق وسُتعتمداذه االستنتاجات المؤ دون رد  يسموضوع معين، 
 االقتضاء.

سييار   إال بييين أ ييد ليين تكييون ات مرييرر ال أنفيي   ييين  فع ييياسييار   المفعييول مييا ليي  ت يي   تظييل الرييراراتهييذا اليينه ، ووفرييا ل -13
ن مييؤتمرات مييفيي  كييل مييؤتمر و (. مييا مرييررفيي   ايير ح مشييار إليييل)أو  تييى موعييد نهييائ   والمييؤتمر التييال  لييلاألطييراف  اتمييؤتمر 

ع يى ميا يكيون ذلي  ، وعيادة التي  يتعيين إلغاؤاياات مريرر ال شي ن لالجتمياع، مرتر يات  المعدةف  الوثائق تدرج األمان ، األطراف، 
مريررات ميؤتمر األطيراف في  إطيار اتفاقيي  التنيوع  سي اممارسي  ويرارن اذا اإلجراء نوعيا ميا  . مرررأسا  أنل ت  تطبيق اذا ال

نترنيت. اإل عبير اتمريرر الات  اسيتخدا  أداة تت يع مريرر ال السيتعرااالنه  ال يال   ي ا تيى تي  اسيتبداله قائم ت البيولوج  الت  كان
يييت   ييذف أنييل اييو ، اتفاقييي  التجييارة الدولييي   يي نواع ال يوانييات والن اتييات البر يي  المهييددة  يياالنرراافيي   اليي   اخييتالفكييان أايي  و 
زالتها من  الرديم ات مررر ال تظيل  هيا ، ولكنمسي و    ع ى أنها ف   ال  اتفاقي  التنوع البيولوج يشار إليها سجل ف   ين أنل الوا 

 موجودة ف  السجل.
، ك يي  السييار  ات مررر ال ييقائميي  واضيي    ولتييوفير. فع يي  لتنري هيياات سييار   إذا تيي  بييذل جهييد مرييرر الأن تظييل يمكيين و  -14

ات مريرر  ن تريو  بتجمييع كيل ال ي ع ال يوانات والن اتات البر   المهيددة  ياالنرراااتفاقي  التجارة الدولي    نوا مؤتمر األطراف أمان  
 5مؤتمر األطراف.من اجتماعات ف  وثير   عد كل اجتماع  وأن تنشرااسار    ال تزالالت  
وليي  اتفاقيي  التجيارة الدفي  اعتميد ميؤتمر األطيراف خيرى ، األمنظمات الع ى سبيل المثال، ت ت موضوع  التعاون مع و  -15

المريرر . وكيان 2010في  عيا   الخيام  عشيرف  اجتماعل  11-15المررر    نواع ال يوانات والن اتات البر   المهددة  االنرراا

                                                           
3 o.phphttps://cites.org/eng/res/intr   (.2016مار /آذار  9)ت  االطالع ع يل ف 

4 https://cites.org/eng/dec/intro.php   (.2016مار /آذار  9)ت  االطالع ع يل ف 

اتفاقي  التجارة اجتماع لمؤتمر األطراف ف  . تجميع المرررات الت  ال تزال سار    عد أ دث Conf. 4.6 (Rev. CoP16)انظر الررار  5
)االجتماع الساد  عشر( متا  ف  الموقع التال :  الدولي    نواع ال يوانات والن اتات البر   المهددة  االنرراا

Dec.pdf-lt/files/eng/dec/valid16/E16https://cites.org/sites/defau. 

https://cites.org/eng/res/intro.php
https://cites.org/eng/dec/intro.php
https://cites.org/sites/default/files/eng/dec/valid16/E16-Dec.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/dec/valid16/E16-Dec.pdf
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 تتشياورو شراك  مؤشرات التنوع البيوليوج ، ف  أن:  تواال األمان  تردي  خدماتها كشر   رئيس   ون  ع ىاألمان   إلىموجها 
فيي  االجتميياع  الاييددترر ييرا عيين عم هييا فيي  اييذا  ترييد ، و اجيي ال الن اتييات وال جييان الدائميي  عنييد و  ال يوانيياتال جييان المعنييي   مييع 

 لمؤتمر األطراف.  الساد  عشر
اتفاقييي  التجييارة الدولييي   يي نواع ال يوانييات والن اتييات البر يي  المهييددة لمييؤتمر األطييراف فيي   السيياد  عشييراالجتميياع وعرييد  -16

مييع نهاييي  الفتييرة و  6عم هييا مييع شييراك  مؤشييرات التنييوع البيولييوج . ترر ييرا عييناألمانيي   متوقييد، 2013 /آذارفيي  مييار   يياالنرراا
اتفاقيي  التجييارة الدوليي   يي نواع تعز يز األمانيي    ن تواايل يو ، مرييرر يذف ال ، أوايت األمانيي  11-15 مريررالزمنيي  الم يددة فيي  ال

الرؤيي   المضيط ع  يل في  سيياقالمؤشرات ف  سياق العمل ع ر   المتف  المناقشات  ال يوانات والن اتات البر   المهددة  االنرراا
يظهير  مريررال المرتير  ولي  يعيد وُقبيل 7.تفاقي  التجارة الدوليي   ي نواع ال يوانيات والن اتيات البر ي  المهيددة  ياالنررااال االستراتيجي 

 .الساد  عشر عد االجتماع  السار  ف  تجميع مرررات مؤتمر األطراف 
أن األطيراف  ف  اتفاقي  التجارة الدولي    نواع ال يوانات والن اتات البر   المهددة  االنرراالنه  ة الرئيسي  الميز تتمثل و  -17

التنفيييذ ع ييى المييدى الطو ييل واسييتراتيجيات تييدابير فيي   قييدمافرييع عنييد مضيييها   الرييراراتع ييى   أساسيياالتركيييز  تكييون   اجيي  إلييى
اتفاقي  التجارة الدولي    نواع ال يوانات والن اتات نه  ف ف  اتفاقي  التنوع البيولوج  ف  مؤتمر األطراويمكن أن ينظر . وراداا

طو  يي   اتي سياسيي إرشيياداتات، إلييى ت يي  التيي  تييوفر مرييرر عناايير ال/أو أقسا  اتمرييرر الويمكيين ترسييي  . البر يي  المهييددة  يياالنرراا
(، وت يي  التيي  لييي   يي نواع ال يوانييات والن اتييات البر يي  المهييددة  يياالنرراااتفاقييي  التجييارة الدو   قييرارات األجييل )أي مييا يعييادل وظيفيييا 

اتفاقييي  التجييارة الدولييي   يي نواع ال يوانييات والن اتييات البر يي    مرييررات تنفيذييي  لهيئييات االتفاقييي  )أي مييا يعييادل وظيفيييا تك يفييات تييوفر 
 ال تيزالات التي  مريرر الما    اآلخر ن ف  ت ديد ال إلى مساعدة األطراف وأا ااذل  يؤدي  ويمكن أن .(المهددة  االنرراا

تا ي  تجميييع اتمريرر ات الموسيوم  في  أداة تت ييع المرييرر . ويمكين ت ريييق ذلي  عين طر ييق ت دييد )فيرز( الالسيار   ات مرييرر هيذه الل وا 
 ع ى ش ك  اإلنترنت ل مستخدمين.

                                                           
CoP16-https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/16/doc/E-لالجتماع الساد  عشر لمؤتمر األطراف:  13انظر الوثير   6

13.pdf. 
 .65فسل، الفررة المرجع ن 7

https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/16/doc/E-CoP16-13.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/16/doc/E-CoP16-13.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/16/doc/E-CoP16-13.pdf
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 المرفق
 اتوصف تقني مختصر ألداة تتبع المقرر 

 :تتس   الخاائ  التالي و  12/28المررر  فرا ل مرفق و  اتمررر أداة تت ع ال وضعت
 دقيقهيكل  -1

 ككل. مرررال بدال من، سرد البنودأو /و ، مثل فررات فردي مرررالمن  فرديوا  كل عنار الدقيق بهيكل يسمح ال
 مررر  مواءم  عناار الالا   وكذل يذ مرررعناار ال البيانات الوافي  )المذكورة أدناه(  بنرفاقأيضا  ويسمح الهيكل الدقيق

 ال غات الرسمي  لألم  المت دة. 
 عناصر المقررربط البيانات الوصفية ب -2

اليدقيق سيتخد  لفهرسي  المع وميات. ونتيجي  ل هيكيل مع ومات واردة ف  قاعيدة بيانيات وتُ  عالمات مرت ط   تكون البيانات الوافي 
 ، مثل: دقيرفي  بيانات وااستخدا    اتمررر الأداة تت ع  ، تسمحالجديد

 توقع(العمل الم، و تنفيذياأو  ل ع   مررر)ما إذا كان ال إدخال مع ومات )أ(
 (سار امس و ا أو منرضيا أو أو  ُمط  را أو م غيا ال  )ال )ا(
 (مرررعنار ال يوجل إليها)الت   الجهات الفاع   )ج(
 الجدول الزمن  )د(
 األنشط  ذات الا   )ه(
 ا  النتائ  ذات ال )و(
 اإلخطارات ذات الا   )ز(
 ذات الا   الترار ر ) (
 ذات الا   الوثائق )ط(
 ات ذات ا  مررر ال )ي(

 تحليلالو  التنقل -3
هييا كمييا أنآخيير،  عنايير إلييى مرييررأفضييل ل تنرييل ميين عنايير وسييائل ولييي  ميين البيانييات الواييفي  إلييى تييوفير األمجموعيي  تهييدف ال

 ل تجميع البيانات.ت  يل مفال من خالجراء توفر أداة إضافي  إل
 :التالي   طر ر  معين ( وخيارات ال  ث معروض مع ومات )نوات   اتمررر النسخ  التجر بي  من أداة تت ع الوفر وت

 مرررقائم  عناار ال )أ(
 مرررعنار ال نوات قائم   )ا(
 (مرررعنار اليوجل إليها   ت)ال  سا الجه  )الجهات( الفاع  ال  ث  )ج(
 (كان ل ع   أو تنفيذيا)سواء  مررروع عنار الن  ساال  ث  )د(
 النهائي  المواعيد سا ال  ث  )ه(
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 ال  ث  سا المجاالت المواضيعي  )و(
 (.سار امس و ا أو منرضيا أو أو  ُمط  را أو م غيا)  سا ال ال ال  ث  )ز(

 السيناريوهات علىمثال  -4
 توفير المع ومات الالزم  لسينار واات مثل:إلى ن أعاله كما او مبي الوافي بيانات الولي  من األمجموع  الهدف ت

ع ى سبيل المثيال، عنااير و .    عينلأا اا الما  أ د إلى  ين اتخاذ إجراء من  مرررإدراج عناار ال )أ(
 إلى  ين اتخاذ إجراء من قبل األمين التنفيذي؛ مرررال

التييي    األنشيييط قائمييي  إعيييداد سيييبيل المثيييال،  ع يييىو لفتيييرة زمنيييي  م يييددة.  مريييررعنااييير بنيييوات  قائمييي   إعيييداد )ا(
 األطراف ف  السنوات السا ر . اضط عت بها

 التكامل -5
مييين خيييالل آليييي  غرفييي  ت يييادل المع وميييات التا عييي   المتا ييي سيييم  أساسيييي  وركييييزة ل مع وميييات  اتمريييرر أداة تت يييع اليمكييين أن تاييي ح 

مع ومات آلي  غرف  ت ادل المع ومات  شيكل كبيير ع يى أداة بني  ب ق ت سينات ف  المستربل فيما يتعويمكن أن تعتمد اللالتفاقي . 
 مخت ف  من المع ومات.ال رطعيربع جميع الالعنار الذي  ا اعت ارا اتمررر تت ع ال

 
__________ 

 


