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 ذدعم استعراض التنفيلالهيئة الفرعية لمتنفيذ وآليات  تشغيلطريقة 
 مذكرة مف األميف التنفيذي

 مقدمة

المفتكح العضكية  العاملفريق التحل محل لالييئة الفرعية لمتنفيذ  22/26مف المقرر  2مؤتمر األطراؼ في الفقرة  أنشأ -2
 2في الفقرة  . كقد عيف مؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ في بركتكككؿ قرطاجنةالمخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية

 NP-1/11مف المقرر  2كيا في الفقرة كاجتماع لألطراؼ في بركتكككؿ ناغ ، كمؤتمر األطراؼ العاملBS-VII/9لمقرر مف ا
 .يفالمعني يفتخدـ أيضا البركتكككل الييئة الفرعية لمتنفيذ لكي

تشغيل ال ، مف بيف أمكر أخرى، إعداد مشركع طريقة22/26مف المقرر  6األميف التنفيذي في الفقرة  إلىكقد ُطمب  -2
بغي في اجتماعيا األكؿ. ككما ىك محدد في المقرر، ين الفرعية لمتنفيذ لنظر الييئة بشأف تنظيـ كتشغيل الييئة الفرعية لمتنفيذ
مع مراعاة طريقة التشغيل المكحدة لمييئة الفرعية  الفرعية لمتنفيذ اختصاصات الييئةإعداد طريقة التشغيل بما يتماشى مع 

في تقارير االجتماع  عمى النحك الكاردُتبدى في ىذا الخصكص،  كجيات نظركأي  1كالتقنية كالتكنكلكجية،لممشكرة العممية 
جتماع األكؿ لألطراؼ في بركتكككؿ لألطراؼ في بركتكككؿ قرطاجنة كاالالثاني عشر لمؤتمر األطراؼ، كاالجتماع السابع 

 ناغكيا.

ى النحك الكارد في المرفق األكؿ ييئة الفرعية لمتنفيذ، عمتشغيل الطريقة ، أعد األميف التنفيذي مشركع كبناء عمى ذلؾ -3
يذه استنساخيا في المرفق الثاني بكُيعاد  22/26كترد اختصاصات الييئة الفرعية لمتنفيذ في المرفق بالمقرر يذه المذكرة. ب

اجيا في طريقة التشغيل. كيكضح ُيقترح إدر التي مزيد مف العناصر اإلجرائية في الالمذكرة. كينظر القسـ أكال مف ىذه المذكرة 
في الييئة الفرعية لمتنفيذ، عمى النحك المحدد  لطريقة التشغيل استنادا إلى كظائف المكضكعيةالقسـ ثانيا العناصر 

لكي مشركع تكصيات  ز في التنفيذ. كيقدـ القسـ رابعاكيكجز القسـ ثالثا خيارات تعزيز استعراض التقدـ المحر  اختصاصاتيا.
 الييئة الفرعية لمتنفيذ. تنظر فييا
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 العناصر اإلجرائية لطريقة التشغيل -أوال

التي تتسـ لييئة الفرعية لمتنفيذ عددا مف المسائل اإلجرائية ا الذي ينشئ 22/26تناكؿ مؤتمر األطراؼ في مقرره  -4
لزيادة ف تتضمف عناصر إضافية كيمكف لطريقة التشغيل أ قياـ الييئة الفرعية لمتنفيذ بكظائفيا بصكرة فعالة.باألىمية مف أجل 

 عية لمتنفيذ، عندما تقتضي الضركرة ذلؾ.اإلجراءات لمييئة الفر تنقيح 

 االجتماعات وتواترالنظام الداخمي  -ألف
مف النظاـ الداخمي  26مف المادة  5، قرر مؤتمر األطراؼ، تمشيا مع الفقرة 22/26)ب( مف المقرر 2في الفقرة  -5

، مع مراعاة ما يقتضيو اختالؼ الحاؿأف يسري النظاـ الداخمي الجتماعات مؤتمر األطراؼ، الجتماعات مؤتمر األطراؼ، 
 )أكراؽ التفكيض(، التي لف ُتسرى. 28عمى اجتماعات الييئة الفرعية لمتنفيذ باستثناء المادة 

األطراؼ كىي نفسيا  مؤتمرلالرسمية  بمغات العملالييئة الفرعية لمتنفيذ  أعماؿ اجتماعاتستجري  كفي ىذا الصدد، -6
 .52الرسمية لمنظمة األمـ المتحدة كفقا لممادة  لغات العمل

المتطمبات  الييئة الفرعية لمتنفيذ أف اجتماعات الجتماعات مؤتمر األطراؼ عمى سرياف النظاـ الداخمي كما يعني -7
 مع جدكؿ األعماؿ المؤقت،بتكزيع مانة األستقـك : ستسري  مف النظاـ الداخمي فيما يتعمق بإعداد الكثائق 20في المادة  المحددة

 لكل اجتماع عادي بالمغات الرسمية قبل بدء االجتماع بستة أسابيع عمى األقل.األطراؼ عمى الكثائق الداعمة، 

أف تجتمع الييئة الفرعية  22/26( مف المقرر ج)2لفقرة االجتماعات، قرر مؤتمر األطراؼ في ا كفيما يتعمق بتكاتر -8
 بيف الدكرات. ما لمتنفيذ في كل فترة

 العناصر اإلضافية المقترحة -باء

رئيس مؤتمر أف يتكلى  سرياف النظاـ الداخمي الجتماعات مؤتمر األطراؼ عمى اجتماعات الييئة الفرعية لمتنفيذ يعني -9
 الييئة الفرعية لمتنفيذ، ما لـ يتقرر خالؼ ذلؾ.مف يمثمو رئاسة األطراؼ أك 

عمى إبقاء تنفيذ  المحدداالتفاقية كتركيزىا  في إطارة الفرعية لمتنفيذ كييئة دائمة ييئالحالة المنشكدة لم إلىكبالنظر  -20
رئيسا مخصصا لمييئة الفرعية لمتنفيذ. كبالتالي يمكف لطريقة  أف ينتخبفي االتفاقية قيد االستعراض، قد يرغب مؤتمر األطراؼ 

 تنفيذ.لمييئة الفرعية لم ا النتخاب رئيس مخصصحكمالتشغيل أف تتضمف 

تكصيات مالئمة، يمكف  كضعالقياـ بأعماؿ تحضيرية فعالة الجتماعاتيا كتمكينيا مف يتسنى لمييئة الفرعية لكي ك  -22
، في حدكد المكارد المتاحة مف الميزانية لممسائل المتعمقة الفرعية لمتنفيذ يسمح لمييئةا حكمأيضا لطريقة التشغيل أف تتضمف 

، حسب االقتضاء. كيرد حكـ االتفاقية أك بركتكككلييا في إطارالتنفيذي كاستخداـ آليات  ميفإلى األ، بتقديـ طمبات بكاليتيا
 مشابو في طريقة تشغيل الييئة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية.

سمح لمييئة كفيما يخص تنظيـ العمل أثناء اجتماعات الييئة الفرعية لمتنفيذ، يمكف لطريقة التشغيل أف تتضمف حكما ي -22
مف الفرعية في الكقت ذاتو أثناء اجتماعات الييئة  ف معاعمالعضكية أثناء الدكرات يي المفتكح فريقيف عامميفبإنشاء الفرعية 

الفريقيف العامميف كمف أجل ضماف الشفافية، ينبغي إنشاء  بجدكؿ أعماؿ مزدحـ.الفرعية أجل تحسيف كفاءتيا إذا ككجيت الييئة 
تشغيل فريقيف عامميف عمى ف قبيف. كحيث إلجميع األطراؼ كالمرا عضكيتيما حُتفتطبقا الختصاصات محددة بشكل جيد كأف 
 ذلؾ في ميزانية االتفاقية.التكازي سيككف لو آثار مالية، سيتعيف إبراز 

األساسية نقاط االتصاؿ الكطنية  تعمل أفلعمل في إطار االتفاقية، ُيقترح الدكر الرئيسي لمتنفيذ في ا إلىكبالنظر  -23
قاط اتصاؿ لمييئة الفرعية لمتنفيذ كالمسائل اإلجرائية ذات الصمة. كفي الحاالت التي تككف فييا نقاط االتصاؿ لالتفاقية كن

االستراتيجيات كخطط العمل  كتنقيحكطنية التقارير الا عداد ك عف التنفيذ الكطني، بشكل مباشر ة مسؤكلالكطنية لالتفاقية غير 
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عف ىذه المجاالت كنقطة اتصاؿ إضافية يمكف  مسؤكؿالخبير ال تعييفمف المفيد لألطراؼ  قد يككف فالكطنية لمتنكع البيكلكجي، 
 االستراتيجيات كخطط العمل الكطنية لمتنكع البيكلكجي. تنقيحكطنية ك التقارير الإعداد مع األمانة فيما يخص  يتكاصلأيضا أف 

 لطريقة التشغيل الموضوعيةالعناصر  -ثانيا
 األساسية  عممهامجاالت رعية لمتنفيذ و الهيئة الف وظائف -ألف

مف  2في الفقرة  الكظائفتمؾ قائمة بالييئة الفرعية لمتنفيذ كترد  كظائفعمى  عللفبااألطراؼ  رتمؤ مكافق  -24
 الكاردة في االختصاصات، يمكف تحديد أربعة مجاالت عمل لمييئة الفرعية لمتنفيذ:الكظائف كاستنادا إلى  2.يااختصاصات

ية لمتنفيذ المعمكمات ، تستعرض الييئة الفرعمجاؿ العمل ىذافي إطار  :التقدـ المحرز في التنفيذ استعراض ()أ
)أ( مف اختصاصاتيا. كتركز الييئة الفرعية لمتنفيذ خالؿ العقد الحالي 2التقدـ المحرز في التنفيذ، كفقا لمفقرة ذات الصمة عف 

أىداؼ أيشي لمتنكع  بمكغكالجيكد الرامية إلى  2020-2022يكلكجي عمى استعراض تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنكع الب
لمتنفيذ في إطار المجاالت نتائج االستعراض عمل الييئة الفرعية  كتكجو. 22/26مف المقرر  5البيكلكجي، تمشيا مع الفقرة 

 األخرى؛
الفرعية لمتنفيذ مؤتمر ، تساعد الييئة في إطار مجاؿ العمل ىذا :التنفيذ لتعزيز ةستراتيجياالراءات جاإل )ب(

، كفقا التي تعترض تنفيذ االتفاقية لمتغمب عمى العقباتالتنفيذ؛ كتحدد كتضع تكصيات  تعزيزمقررات بشأف األطراؼ في إعداد 
المعمكمات ذات الصمة  باإلضافة إلىنتائج استعراض التقدـ المحرز في التنفيذ،  كتكجو)ب( ك)ج( مف اختصاصاتيا. 2لمفقرتيف 
 اإلجراءات االستراتيجية؛ عممية كضع ىذه ،ركتكككليفة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية كالبمف الييئ

ألطراؼ في كضع ، تساعد الييئة الفرعية لمتنفيذ مؤتمر افي إطار مجاؿ العمل ىذا :تعزيز كسائل التنفيذ )ج(
، التمكيللية اإلرشاد المكجو آلك  مجاالت مثل حشد المكارد،في ؾ دعـ التنفيذ، بما في ذللليات اآلز يتعز كيفية  بشأفتكصيات 

االتصاؿ كالتثقيف كالتكعية العامة ك  ، كالتعاكف التقني كالعممي كآلية غرفة تبادؿ المعمكماتاإلبالغ الكطنيك كبناء القدرات، 
 لتعزيزراءات االستراتيجية اإلج بالمجاؿ الخاص بكضعمجاؿ العمل ىذا  كيرتبط)د( ك)ق( مف االختصاصات(. 2)الفقرتاف 

 ؛التنفيذ كيقكي كل منيما اآلخر
، تستعرض الييئة في إطار مجاؿ العمل ىذا: : تحسيف العمميات كاألنشطةركتكككليفعمميات االتفاقية كالب )د(

، بما في الفعاليةزيادة  تؤدي إلىالسبل كالكسائل التي  تحددك في إطار االتفاقية  القائمةالعمميات  تأثيرات كفعاليةالفرعية لمتنفيذ 
)ق( مف االختصاصات. كما تضع الييئة الفرعية لمتنفيذ 2، كفقا لمفقرة ل لتنفيذ االتفاقية كبركتكككلييانيج متكاماتباع ذلؾ 

 ت التي تدعـ مجاالت العمل األخرى.اآلليا كتشغيل بتطكير تكصيات تتعمق
 كضعأدناه. كعمى كجو الخصكص، ينبغي مالحظة أف  2في الشكل  ةالعالقات بيف مجاالت العمل األربع كُتكضح -25
ة الفقر مع كسائل التنفيذ. كفي ىذا السياؽ، تشير  ذ ينبغي أف ُيراعى فيو التصاقياالتنفي لتعزيزمزيد مف اإلجراءات االستراتيجية ال

 بفعالية في إطار االتفاقية تيافي تنفيذ التزاماالبمداف النامية  الذي تصل إليو األطراؼ مف إلى أف المدى 20/2مف المقرر  20
في إطار االتفاقية فيما يتعمق بالمكارد المالية كنقل التكنكلكجيا، بينما  لتعيداتيا المتقدمةالبمداف مف طراؼ األ تنفيذعمى يعتمد 

داؼ أيشي مف أى 20األىداؼ الرامية لحشد المكارد، بما في ذلؾ حشد المكارد المحمية، في إطار اليدؼ  22/3اعتمد المقرر 
 .2020-2022لمخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي 

                                                           
 عند البرتكككليف المعنييف فيطمب مؤتمر األطراؼ  بناء عمىالكاردة بالتفصيل أدناه  الكظائفبمييئة الفرعية لمتنفيذ أف تضطمع لينبغي  2

 .22/26لمقرر مف المرفق با 5لمفقرة ذ الخاص بكل بركتكككؿ طبقا نفياستعراض الت
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 الفرعية لمتنفيذ والعالقة بينهالمهيئة  األساسيةمجاالت العمل  :2الشكل 

مل العاجتماعات الييئة الفرعية لمتنفيذ لكي يعكس، حسب االقتضاء، مجاالت أعماؿ كسيتـ إعداد ىيكل جداكؿ  -26
 يحددىا مؤتمر األطراؼالتي قد األخرى  الكظائفأيضا أنو يتعيف عمى الييئة الفرعية لمتنفيذ إنجاز  مع العمـ، ىذه ةاألربع
 بمزيد مف التفصيل في األقساـ أدناه. يتـ تناكؿ مجاالت العمل األربعة ىذه)ك( مف االختصاصات(. ك 2)الفقرة 

 استعراض التقدم المحرز في التنفيذ -باء

مة المعمكمات ذات الص ة الفرعية لمتنفيذ في إطار مجاؿ العمل ىذاما ىك مكضح في القسـ أعاله، تستعرض الييئك -27
أي خطط الدعـ لتنفيذ االتفاقية، فضال عف  التقدـ المحرز في تكفيرالتقدـ المحرز في تنفيذ االتفاقية، بما في ذلؾ عف 

في إطار  المكضكعةالتقدـ المحرز في تحقيق األىداؼ  كعفاألطراؼ، عتمدىا مؤتمر يصمة استراتيجية كمقررات أخرى ذات 
 االتفاقية.

يذ االتفاقية قيد لمؤتمر األطراؼ في اإلبقاء عمى عممية تنف األساسيةالكظيفة  مف االتفاقية، تتمثل 23ككفقا لممادة  -28
 كتقدـمف االتفاقية.  26كفقا لممادة  األطراؼ تقدميايذا الغرض، ينظر مؤتمر األطراؼ في المعمكمات التي االستعراض. كل

مف االتفاقية معمكمات بشأف التدابير التي اتخذتيا األطراؼ مف أجل  26لمادة بمكجب ار الدكرية المطمكبة مف كل طرؼ التقاري
التقدـ ستعراض ىذه المعمكمات األساس الرئيسي الأىداؼ االتفاقية. كتشكل  تحقيقفعاليتيا في مدى تنفيذ أحكاـ االتفاقية ك 

 المحرز في تنفيذ االتفاقية.

كقرر مؤتمر األطراؼ استعراض التقدـ المحرز في الخطة االستراتيجية عمى كجو التحديد كتبادؿ الخبرات ذات الصمة  -29
، بما في ذلؾ تقييـ المساىمة في األىداؼ الكطنية كاإلقميمية، التي 2020 عاـ مف اجتماعاتو حتىاجتماع بالتنفيذ، في كل 

المقرر المرفق ب)ب( ك 27ك 24، الفقرتاف 20/2األىداؼ العالمية )المقرر لمخطة االستراتيجية، مف أجل تحقيق  ضعت كفقاكُ 
22/32.) 

قيد االستعراض، كفقا  مؤتمر األطراؼ في اإلبقاء عمى التقدـ المحرز في تنفيذ االتفاقية تافالفرعي افتكتدعـ الييئ -20
 22/26المقرر المرفق بكنكلكجية ك يئة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية كالتميل ةبالنسب تفاقيةاالمف  25)المادة  امالختصاصاتي

في دعـ  تيفالفرعي يفتإلى دكر الييئ 29في الفقرة  2020-2022مييئة الفرعية لمتنفيذ(. كما تشير الخطة االستراتيجية بالنسبة ل
الييئة الفرعية لممشكرة  تضطمعىذا الصدد،  مؤتمر األطراؼ في اإلبقاء عمى تنفيذ الخطة االستراتيجية قيد االستعراض. كفي

 ىاتافأدناه المسائل التي تستعرضيا  2ىامة. كيكضح الشكل  بأدكارالعممية كالتقنية كالتكنكلكجية كالييئة الفرعية لمتنفيذ 
 .افتالييئ
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نكع البيكلكجي كتعد كتقدـ الييئة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية تقييمات عممية كتقنية عف حالة الت -22
(. كفي ىذا 7/20ممقرر التذييل ألف ل) ياتشغيمكطريقة  لكاليتياآثار أنكاع التدابير المتخذة كفقا تقييمات عممية كتقنية عف 

ي كتداعيات تنظر الييئة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية في مشركعات التكقعات العالمية لمتنكع البيكلكج ،السياؽ
في مجاؿ التنكع البيكلكجي كخدمات النظـ لمنبر الحككمي الدكلي ا التي يتـ إعدادىا في إطار تقييماتالاستنتاجاتيا فضال عف 

اإلجمالي العالمي، نتائج  الصعيدالفرعية لممشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية، عمى ة. كبشكل عاـ، تستعرض الييئة اإليككلكجي
 ىا األطراؼ.نتائج مجمل اإلجراءات التي تتخذنظر أيضا في تالُمتخذة لتحقيق األىداؼ العالمية، كبالتالي اإلجراءات 

لفرادى  تنفيذ عمى الصعيد الكطنيالعمى استعراض التقدـ المحرز في ئة الفرعية لمتنفيذ أف تركز تحديدا كيمكف لميي -22
جراءات كطنية كتنفيذىا ف األطراؼ ضال عف النتائج المرتبطة بيا. كما يمكف لمييئة الفرعية لمتنفيذ أف مف خالؿ كضع أىداؼ كا 

 تحقيق األىداؼ العالمية. لألطراؼ في األىداؼ الكطنية مجملمساىمة األطراؼ، مع مراعاة  لفرادى التقدـمجمل تستعرض 

داؼ العالمية بعض مجاالت االستعراض، إلى حد ما، مثل التقدـ العالمي المحرز في سبيل تحقيق األى كستكجو -23
األطراؼ، عمل كل مف الييئة الفرعية لمتنفيذ كالييئة الفرعية  فرادىكالتقدـ اإلجمالي لإلجراءات الفردية فضال عف إجراءات 

لممشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية. كيرد جدكؿ إرشادي يكضح المياـ المنفصمة بيف الييئة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية 
 ة.إعالمي ككثيقةلكجية كالييئة الفرعية لمتنفيذ كالتكنك 

الصعيد الكطني 
 فرادى األطراؼ 

  التكليفي المكجز
لمصعيد التحميمي 
الكطني

اإلجمالي العالمي

 تركيز الييئة
الفرعية لمتنفيذ

  األ دا 
 االتزامات 

  اإلجراءات
 المنفذة 

الييئة  تركيز
الفرعية لممشكرة 
العممية كالتقنية 
كالتكنكلكجية

النتائ 

 
الهيئة الفرعية لممشورة  من جانب ستعراضاالالهيئة الفرعية لمتنفيذ مقابل المسائل قيد  من جانب ستعراضاالالمسائل قيد  :2الشكل 

 العممية والتقنية والتكنولوجية

 لنظر في مكجز تحميمي/تكليفي لمتدابير الكطنية كاإلقميمية كغيرىايذ في اجتماعاتيا إلى انفكسُتدعى الييئة الفرعية لمت -24
تقييـ مساىمة تمؾ األىداؼ ضعت كفقا لمخطة االستراتيجية، ك التي كُ حسب االقتضاء،  ،ا في ذلؾ األىداؼ، بممف التدابير

األميف التنفيذي إتاحة  إلى. كُطمب 20/2)ب( مف المقرر 27الكطنية كاإلقميمية في تحقيق األىداؼ العالمية، تمشيا مع الفقرة 
 .2020 عاـ كل اجتماع مف اجتماعات مؤتمر األطراؼ حتىالتحضير ل دىذا المكجز التحميمي/التكليفي عن

الرامية إلى تنفيذ االتفاقية كالخطة  لألطراؼ في جيكدىاستعراض كتقديـ الدعـ الفيما يتعمق با كاليتياكمف أجل تحقيق  -25
بكفاءة كفعالية، قد ترغب الييئة  في إطار االتفاقيةالمستقبمية فضال عف الخطط  2020-2022تراتيجية لمتنكع البيكلكجي االس

 االستعراض، عمى النحك المبيف مف أجل ىذا كضع عممية إضافية تركز عمى األطراؼلفي أف تغتنـ الفرصة  الفرعية لمتنفيذ
كسيكمل كضع كتنفيذ أي عممية استعراض  .UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.3في الكثيقة في القسـ ثالثا مف ىذه المذكرة ك  مجددا

كلف يتـ استبعاد أك استباؽ النظر في عمميات أك آليات كيعتمد عمييا في إطار االتفاقية  القائمةإضافية عمميات االستعراض 
 االستعراض األخرى.

 أطمقيما مؤتمر األطراؼ في اجتماعو الثاني عشر: مف خالؿ مبادرتيفزيادة تيسير استعراض التنفيذ كما يمكف  -26
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ممية استعراض النظراء أف يضع منيجية لع 22/29مف المقرر  3األميف التنفيذي في الفقرة  إلىمب طُ  ()أ
 ؛UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.1رد مزيد مف المعمكمات بشأف آلية استعراض النظراء الطكعية في الكثيقة يالطكعية. ك 

أداة لتتبع المقررات عبر اإلنترنت في  إعداد 22/28ألطراؼ إلى األميف التنفيذي في المقرر طمب مؤتمر ا )ب(
جديدة. كيرد مزيد مف المقررات الآلية غرفة تبادؿ المعمكمات بغية دعـ استعراض المقررات القائمة كتحسيف عممية إعداد كاعتماد 

 .UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.2 المعمكمات بشأف أداة تتبع المقررات في الكثيقة
 ستراتيجية لتعزيز التنفيذاالجراءات اإل -جيم

ىذا مؤتمر األطراؼ في إعداد المقررات مجاؿ العمل ، تساعد الييئة الفرعية لمتنفيذ في إطار أعالهكما ىك مكضح  -27
 .تنفيذالالتي تعترض  لمتغمب عمى العقباتبشأف تعزيز التنفيذ، كتحدد كتضع تكصيات 

النظر في أي تدابير إضافية قد يمـز اتخاذىا  مف االتفاقية 23لمؤتمر األطراؼ كفقا لممادة كمف أحد المياـ المحددة  -28
 كاالضطالع بيا بغية تحقيق أغراض االتفاقية في ضكء الخبرة المكتسبة في تنفيذىا.

في كل أف يقدـ  كفيما يتعمق بالخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي، قرر مؤتمر األطراؼ، مف بيف أمكر أخرى، -29
المقرر مف  24الفقرة ) التي ككجيت لمتغمب عمى العقباتإرشادات بشأف كسائل  2020 عاـ اجتماع مف اجتماعاتو حتى

كقرر مؤتمر األطراؼ أف يتناكؿ في اجتماعو الثالث عشر اإلجراءات االستراتيجية عمى كجو التحديد لتعزيز التنفيذ (. 20/2
المقرر ب المرفقكع البيكلكجي كدمجو عمى صعيد القطاعات ذات الصمة )عمى الصعيد الكطني، كال سيما مف خالؿ تعميـ التن

22/32.) 

في الخطة االستراتيجية، ُيتكقع أف تكصي الييئة الفرعية  تيفالفرعي تيفدكر الييئكتمشيا مع اختصاصاتيا ككصف  -30
التي يكاجييا  تغمب عمى العقباتالك بإجراءات استراتيجية لتعزيز التنفيذ  مؤتمر األطراؼ لمتنفيذ بشكل مستمر، حسب االقتضاء،

 مؤتمر األطراؼ.

في مجاؿ استعراض التقدـ المحرز في التنفيذ كمدخل  اكستتمكف الييئة الفرعية لمتنفيذ مف االستفادة مف نتائج عممي -32
كجي مف الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكل 29. كسيككف ذلؾ متمشيا مع الفقرة رئيسي لكضع مزيد مف اإلجراءات االستراتيجية

 اإلرشادات الجديدة إلى خبرات األطراؼ في تنفيذ االتفاقية، بما يتمشى مع مبدأ أف تستند، مف بيف أمكر أخرى، فيياطمبت  التي
 ـ الفعاؿ.اإلدارة التكيفية مف خالؿ التعم

الية كل منيما، ، مف خالؿ ك قـك كال مف الييئة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية كالييئة الفرعية لمتنفيذكت -32
مزيد مف اإلجراءات المتعمقة بتنفيذ االتفاقية. كتعد الييئة الفرعية البإعداد استنتاجات كتكصيات لمؤتمر األطراؼ تتضمف 

ض إجراءات عالمية قائمة عمى األدلة، تشمل تمؾ اإلجراءات التي تنبثق مف االستعرا لممشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية
كما تعد الييئة الفرعية لممشكرة العممية  .لمتنكع البيكلكجي أك األىداؼ التي تخمفيا أىداؼ أيشيالمحرز نحك بمكغ  العالمي لمتقدـ

إرشادات عامة تنبثق مف التقارير العممية مف كل مف العمـك الطبيعية كاالجتماعية. كفي المقابل، ستركز كالتقنية كالتكنكلكجية 
رشادات الرامية إلى التنفيذ عمى الصعيد الكطني. كما اإلجراءات االستراتيجية كاإل مزيد مفالى كضع الييئة الفرعية لمتنفيذ عم

كفعالية  تماسؾمزيدا مف اإلجراءات االستراتيجية بشأف المسائل المشتركة بيف القطاعات، مثل الييئة الفرعية لمتنفيذ ستعد 
كخاصة القطاع الخاص كالحككمات  عات المختمفة ذات الصمة، كانخراط القطامؤسسيةكاألطر ال السياساتيةك التدابير القانكنية 

 دكف الكطنية كالمحمية في عمميات التنفيذ، بما في ذلؾ المسائل المتعمقة باالتصاؿ كالتثقيف كالتكعية العامة.

 تعزيز وسائل التنفيذ -دال

صيات بشأف كيفية تعزيز آليات ، تساعد الييئة الفرعية لمتنفيذ مؤتمر األطراؼ في كضع تك إطار مجاؿ العمل ىذافي  -33
آللية المالية، كبناء القدرات كنقل التكنكلكجيا مف كاإلرشاد المكجو إلى امجاالت مثل حشد المكارد، دعـ التنفيذ بما في ذلؾ في 
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، كاالتصاؿ ، كالتعاكف التقني كالعممي، كآلية غرفة تبادؿ المعمكمات،كاإلبالغ الكطني الكطنية جراءاتأجل التنفيذ الفعاؿ لإل
 كالتثقيف كالتكعية العامة.

أنشطة عمى الصعيد الكطني  مف خالؿسُتنفذ بشكل أساسي الخطة  اتيجية لمتنكع البيكلكجي أفكُذكر في الخطة االستر  -34
الخطة االستراتيجية  ىذه كسائل تنفيذ كستشملاإلقميمي كالعالمي.  الصعيديفداعمة عمى  إجراءات إضافة إلىأك دكف الكطني، 

الفقرة مف االتفاقية. كقد ُذكر أيضا في  20المادة  االتفاقية، مع مراعاةبمكجب  ذات الصمةالمكارد المالية كفقا لاللتزامات فير تك 
، كفقا لالحتياجات كالظركؼ الكطنية، حيث ينبغي لتنفيذ مف بمد آلخركسائل ا و قد تختمفبأن، 20/2المقرر مف المرفق ب 24

في الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي، في  تردلمتنفيذ. كما  المالئمةلبعض عند تحديد الكسائل مف بعضيا االبمداف أف تتعمـ 
بخالؼ المكارد المالية. كتشمل ىذه اآلليات  لدعـبالعديد مف آليات ا، قائمة 20/2مف المرفق بالمقرر  24ك 22ك 20الفقرات 

 كلكجيا كشراكات كمبادرات لتعزيز التعاكف.بناء القدرات، كآلية غرفة تبادؿ المعمكمات كنقل التكن

أف استراتيجية حشد المكارد، بما فييا المبادرات  23تذكر الخطة االستراتيجية في الفقرة  كفيما يخص المكارد المالية، -35
يق التنفيذ المقرر إعدادىا كعمميات تطكير اآلليات االبتكارية، تكفر خريطة طريق لتحقالمقترحة المممكسة كاألىداؼ كالمؤشرات 

ضافية كافية كيمكف التنبؤ بيا كفي الكقت  20مف المادة  4ك 2الفعاؿ لمفقرتيف  مف االتفاقية، لتقديـ مكارد مالية جديدة كا 
اآللية ، كىك ةباإلضافة إلى ذلؾ، طمب مؤتمر األطراؼ إلى مرفق البيئة العالميك المناسب، لدعـ تنفيذ الخطة االستراتيجية. 

الدعـ المالي الكافي، كفي الكقت المناسب كالمتكقع إلى البمداف المؤىمة لمتمكيف مف تنفيذ الخطة  تقديـ ،المالية لالتفاقية
 (.20/2المقرر مف  22الفقرة ) 2020-2022االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي 

مف  لعمل الكطني الفعاؿ، تشير الخطة االستراتيجية إلى أنو قد تحتاج العديدكفيما يخص بناء القدرات مف أجل ا -36
األطراؼ، كخاصة البمداف النامية، كال سيما أقل البمداف نمكا كالدكؿ الجزرية الصغيرة النامية كأكثر البمداف الضعيفة بيئيا، فضال 
دماجيا في االستراتيجيات كخطط العمل الكطنية  عف البمداف ذات االقتصاد االنتقالي، إلى دعـ في عممية إعداد أىداؼ كطنية كا 

تكفر الدعـ التقني كتيسر يمكف أف أف البرامج العالمية كاإلقميمية لبناء القدرات جي. كما تذكر الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلك 
 األنشطة الكطنية التي تدعميا اآللية المالية. مما يكملالتبادؿ بيف النظراء، 

األنشطة الرامية إلى تعزيز  تشجيع كتيسيرباء، مكاصمة  22/2رر ( مف المق)أ8لى األميف التنفيذي في الفقرة كُطمب إ -37
تنفيذ الخطة االستراتيجية، كالتقدـ المحرز نحك بمكغ أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي عمى المستكيات اإلقميمية كدكف اإلقميمية 

متاحة استخداـ اآلليات الب النيكضكالكطنية كدكف الكطنية كالمحمية. كما طمب مؤتمر األطراؼ إلى األميف التنفيذي 
مف أجل زيادة تعزيز بناء القدرات، كالتعاكف التقني كالعممي ، بما في ذلؾ آلية غرفة تبادؿ المعمكمات، المتقدمةكالتكنكلكجيات 

(. كطمب 22/2)ق( مف المقرر 8كنقل التكنكلكجيا لدعـ تنفيذ الخطة االستراتيجية كتحقيق أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي )الفقرة 
باء بيدؼ تعزيز التعاكف التقني  22/2مف المقرر  9فيذي االضطالع بعدد مف األنشطة الكاردة في الفقرة األميف التن إلى

كأىداؼ أيشي لمتنكع  2020-2022متنفيذ الفعاؿ لمخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي دعما لكالعممي كنقل التكنكلكجيا 
ر عف لمتنكع البيكلكجي، كا عداد تقري المنقحة كالمحدثةاتيجيات كخطط العمل الكطنية االستر البيكلكجي الكاردة فييا، فضال عف 

 لييئة الفرعية لمتنفيذ.التقدـ المحرز لرفعو إلى ا

 بعمميةأي استعراض لمتنفيذ  نتائجبط يمكف لمييئة الفرعية لمتنفيذ النظر في ر  المذككرة أعاله، الكالياتكفي سياؽ  -38
كالمشركح في الكثيقة  UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.3ف في الكثيقة كضع مزيد مف تدابير الدعـ عمى النحك المبي

UNEP/CBD/SBI/1/6. 

تحديد التكنكلكجيات في كاليتيا المتمثمة تنفيذ الييئة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية  حيف ستكاصلكفي  -39
بداء المشكرة بشأف  المستداـلتنكع البيكلكجي كاستخدامو ا بحفظفيما يتصل  كالدراية بيا التي تتسـ باالبتكار كالكفاءة كالحداثة كا 
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( ُتعد الييئة الفرعية لمتنفيذ 8/20ممقرر ل مف التذييل ألف (ج)سبل ككسائل تعزيز تطكير ك/أك نقل تمؾ التكنكلكجيات، )الفقرة 
 تعزيزىا.ىي األقدر في التعامل مع كل المسائل المتعمقة باستخداـ كسائل التنفيذ ك 

 : تحسين فعالية العمميات واألنشطةعمميات االتفاقية والبروتوكولين - اء

في إطار االتفاقية  القائمةالعمميات  تأثيرات كفعالية، ستستعرض الييئة الفرعية لمتنفيذ إطار مجاؿ العمل ىذافي  -40
 .ل لتنفيذ االتفاقية كبركتكككلييانيج متكاماتباع تؤدي إلى زيادة الفعالية، بما في ذلؾ السبل كالكسائل التي  تحددك 

فإف عمى سبيل المثاؿ، ك . يااألخرى مف عمم الييئة الفرعية لمتنفيذ كذلؾ أي إجراء يدعـ المجاالت الثالثة كستتناكؿ -42
مجاؿ ضمف مجاؿ العمل ىذا. كسيندرج أيضا  في إطارندرج ياإلبالغ لتقارير الكطنية كأدكات مبادئ تكجييية بشأف اكضع 

. كبالمثل، ستتـ أعاله 26في الفقرة  المقترحكضع آلية أخرى لتعزيز استعراض التقدـ المحرز في التنفيذ، عمى النحك العمل ىذا 
في إطار ىذا الجزء مف جدكؿ  نترنتكعية كأداة تتبع المقررات عبر اإلمناقشة الجكانب اإلجرائية آللية استعراض النظراء الط

 .ب االقتضاءسحة الفرعية لمتنفيذ، أعماؿ اجتماعات الييئ

كجزء مف ىذا  أعـة االتفاقية بشكل نفيذ أيضا المسائل المتعمقة بإدار باإلضافة إلى ذلؾ، ستتناكؿ الييئة الفرعية لمتك  -42
 .ياالمجاؿ مف عمم

رة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية، مف المتكقع كفيما يتعمق بتكزيع األعماؿ بيف الييئة الفرعية لمتنفيذ كالييئة الفرعية لممشك  -43
كقد يقتصر . ياقة بعمميات االتفاقية كبركتكككلية بشكل عاـ عف النظر في األمكر المتعممسؤكلأف تككف الييئة الفرعية لمتنفيذ 

قبمية في المجاالت التي سبق الييئة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية في ىذا الصدد عمى تمبية التطكرات المست دكر
التنكع البيكلكجي  بحفظكالناشئة فيما يتعمق  ةتحديد المسائل الجديدمف أجل في الماضي، بما في ذلؾ  إجراءاتفييا  كضعتأف 

ات في مجاؿ التنكع لمعمـك كالسياس كمف أجل تبادؿ المعمكمات العممية كالتقنية مع المنبر الحككمي الدكلي المستداـكاستخدامو 
 .22/25ك 22/22ك 9/29في المقررات  المحددالبيكلكجي كخدمات النظـ اإليككلكجية، عمى النحك 

 آليات لتعزيز االستعراض -ثالثا
 آليات لدعم استعراض التنفيذ  -ألف

جية لمتنكع البيكلكجي. الييئة الفرعية لمتنفيذ فرصة فريدة لزيادة تعزيز تنفيذ االتفاقية كالخطة االستراتي إنشاء يكفر -44
بغية تيسير عمميا فيما يتعمق باستعراض التقدـ  اإلضافيةبعض اإلجراءات  كضعكيمكف لمييئة الفرعية لمتنفيذ أف تنظر في 

 بشكل فعاؿ. كاليتياالمحرز في التنفيذ كتنفيذ 

دكره ىك اإلبقاء عمى تنفيذ  أفقرر مؤتمر األطراؼ، مع التذكر ب ككما ىك مشار إليو في القسـ ثانيا مف ىذه الكثيقة، -45
في  2020-2022يستعرض التقدـ المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي أف االتفاقية قيد االستعراض، 

اإلدارة التكيفية مف  بما يتمشى مع مبدأ قدـ تكصياتالخبرات ذات الصمة بالتنفيذ كأف ي يتبادؿاجتماعاتو في المستقبل، كأف 
مف  29الفقرة ) التي ككجيت لمتغمب عمى العقبات ـ الفعاؿ بغية تعزيز آليات دعـ التنفيذ كالرصد كاالستعراضتعمخالؿ ال

 (.20/2المرفق بالمقرر 

الحاجة إلى أف ينظر في اجتماعو الحادي عشر في تمر األطراؼ أيضا في ىذا السياؽ عالكة عمى ذلؾ، قرر مؤ ك  -46
مكانية إنشائيا أك تعزيز اآلليات القائمة مثل الييئة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية كالفريق العامل  آليات إضافية كا 

المفتكح العضكية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية لتمكيف األطراؼ مف الكفاء بالتزاماتيا في إطار االتفاقية كتنفيذ الخطة 
لشأف في في ىذا ا مقرراتحيف لـ تتخذ أي كفي (. 20/2مف المقرر  25)الفقرة  2020-2022االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي 
عمى  اخطكة ىامة كتأكيدالييئة الفرعية لمتنفيذ في االجتماع الثاني عشر  إنشاء و يمكف اعتباراالجتماع الحادي عشر، فإن
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اـ ىذه الميمة كتكطيدىا، إعداد طريقة تشغيل الييئة الفرعية لمتنفيذ فرصة إلتم ستكفر عمميةكبالتالي،  الحاجة آلليات إضافية.
 تحسيف عمميات استعراض التقدـ المحرز في التنفيذ كزيادة فعاليتيا.لأخرى ترتيبات النظر في  مع عدـ استبعاد

التكقعات العالمية لمتنكع البيكلكجي كالتحميالت  نشرة، مف خالؿ في الكقت الحالي كبينما يستطيع مؤتمر األطراؼ -47
فرص محدكدة لعمل المؤتمر يتـ  ال تكجد سكى  يـ التقدـ العالمي المحرز نحك بمكغ أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي،األخرى، تقي

 دارة التكيفية.كاإل التعمـ المتبادؿفرص ُتقيد تبعا لذلؾ الكطني، ك  الصعيدبالفعل إلى خبرات فرادى األطراؼ عمى  ادىاستنا

استعراض التنفيذ، تأخذ أشكاال مختمفة. كيتـ استعراض ىذه  ف أجلمالعديد مف المنتديات عمميات  أنشأتكقد  -48
 الستعراض مؤخرا في إطار اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية. كتـ إعداد آليات لUNEP/CBD/SBI/1/10/Add.3 الممارسة في

زالتيا بكاسطة نبعاثات غازات الدفيالستعراض التقارير المتعمقة بحالة ا التحققبشأف تغير المناخ: نظاـ الرصد كاإلبالغ ك  ئة كا 
"التقييمات سـ با، فيما ُيعرؼ البكاليعاإلجراءات التي تنفذىا فرادى األطراؼ لمحد مف االنبعاثات أك تحسيف ، إلى جانب البكاليع

ستعراض التي تركز آليات االذلؾ، ىناؾ باإلضافة إلى ك كاالستعراضات الدكلية" ك"المشاكرات كالتحميالت الدكلية" عمى التكالي. 
كالتنمية في الميداف كتشمل: استعراض األداء البيئي في إطار منظمة التعاكف  يةاتألطر السياسالنظراء لعمى استعراض 

، كآلية استعراض السياسات التجارية لمنظمة التجارة العالمية، كاالستعراض الدكري الشامل لمجمس حقكؽ اإلنساف االقتصادي
 ة.التابع لألمـ المتحد

لممشاركة في حكار بشأف إجراءاتيـ المختمفة المتخذة  األعضاءمنتديا لألطراؼ أك كتكفر آليات االستعراض ىذه  -49
ية الفعالة كتصميميا كتنفيذىا. كفي اتالممارسات السياس بشأفاستجابة لاللتزامات المشتركة كيمكف ليـ تيسير التعمـ فيما بينيـ 

. الستعماؿ ذات الصمة بالسياساتسيمة امعمكمات الؼ أف تكفر أفضل الممارسات ك سياؽ عممية االستعراض، يمكف لألطرا
 األطراؼ ترغبتركز عمى اإلجراءات، قد  عممية مفتكحة تركز عمى الحكار، بعكس آلية امتثاؿىيكل االستعراض  يككف كحيث 

اؼ المشاركة الشفافية فيما يتعمق ليات لألطر البعض. كتكفر تمؾ اآل أكثر صراحة مع بعضيا حكار المشاركة في في يضاأ
كعمى كجو الخصكص، تستفيد العمميات التي تكافق فييا األطراؼ عمى تقديـ  ألنشطة التي تضطمع بيا األطراؼ األخرى.با

فييا األىداؼ كالغايات  ُتحددأىدافيا كخططيا الكطنية كااللتزامات األخرى لألنشطة مف ىذه الشفافية. كفي العمميات التي 
باإلضافة إلى ك الدكرات الالحقة لمتفاكض.  تكجوخالؿ االستعراض أف  المتكلدةلمية لفترات زمنية متتالية، يمكف لممعمكمات العا
لرصد في مجاؿ ا عمى الصعيد الكطنيالقدرات التقنية أيضا زادت فييا آلية استعراض قكية،  تأسستفي المنتديات التي  ذلؾ،

 .كاإلبالغ

في تنفيذ الخطة االستراتيجية عمى التقدـ المحرز االستعراض في السنكات القادمة  ية، سيككف تركيزكفي إطار االتفاق -50
كخطط استعراض األىداؼ  مؤتمر األطراؼ،الكاليات الحالية المقدمة مف األحدث. كسيتطمب ذلؾ، كما ىك مشار إليو في 

تقييـ األطر السياساتية الشاممة اء عممية استعراض تستجيب لفضال عف نتائجيا. كبالتالي، فإف إنشكاإلجراءات الكطنية،  العمل
أكثر مالءمة. كُتناقش  ، ُيعدبيف األطراؼ المتبادؿتيسر التعمـ البّناء ك تيجيات كخطط العمل الكطنية( ا)عمى ىيئة االستر 

 .UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.3ض ىذه في الكثيقة راتفاصيل المقترح آللية االستع

كتيدؼ المبادئ  .كاكتماليالية لالستعراض بشكل كبير عمى جكدة المعمكمات قيد االستعراض كيعتمد نجاح أي آ -52
التي ستنظر فييا الييئة الفرعية لمتنفيذ  ةاإلبالغ الكطنيعمميات التكجييية لمتقرير الكطني السادس كالتطكرات األخرى في سياؽ 

في جمع كفي ىذا السياؽ، ُيعتبر دعـ األطراؼ  3تعراض.السمف أجل ا ف قاعدة المعمكماتفي اجتماعيا األكؿ إلى تحسي
أمرا غاية  الخاصة بيا االستراتيجيات كخطط العمل الكطنية لمتنكع البيكلكجي تنقيحالكطنية ككضع أك  المعمكمات كا عداد تقاريرىا

                                                           
بشأف  UNEP/CBD/SBI/1/11/Add.1ك اإلبالغ الكطنيبشأف  UNEP/CBD/SBI/1/11 يرد مزيد مف المعمكمات في الكثيقتيف 3

 .المبادئ التكجييية لمتقرير الكطني السادس
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 ةمب مف مرفق البيئة العالميتكصية إلى مؤتمر األطراؼ لتط رفع األىمية. كقد ترغب الييئة الفرعية لمتنفيذ في النظر في
 .عمى الصعيد الكطني كالتخطيطاإلبالغ استكماؿ كتبسيط الدعـ القائـ بغية تعزيز 

 مؤسسيةآلية لدعم عمميات االتفاقية فيما يتعمق بالمتطمبات اإلجرائية وال -باء

في إطار  مؤسسيةجرائية كالمف المتكقع أيضا أف تستعرض الييئة الفرعية لمتنفيذ مدى التزاـ األطراؼ بالمتطمبات اإل -52
بإدارة االتفاقية، معمكمات بشأف حالة  إطار عمميا المتعمق، في في اجتماعيا األكؿ االتفاقية. كسُيتاح لمييئة الفرعية لمتنفيذ

تقديـ التقارير حالة الناجمة عف ككنيا طرفا في االتفاقية. كيتضمف ذلؾ  مؤسسيةامتثاؿ األطراؼ لممتطمبات اإلجرائية كال
نقاط االتصاؿ كالسمطات الكطنية  كتعييفنية، كاالستراتيجيات كخطط العمل الكطنية لمتنكع البيكلكجي كأكراؽ التفكيض؛ الكط

 .في إطار االتفاقية كالبركتكككليف المختصة؛ كدفع االشتراكات المقررة لمصناديق االستئمانية

كقد ترغب في النظر أيضا في الحاجة إلجراء محدد  في حالة االمتثاؿ إلى النظرسُتدعى الييئة الفرعية لمتنفيذ ك  -53
عممية مف أجل كضع ىذا اإلجراء. كيمكف  إنشاءلمتابعة التزاـ أطراؼ االتفاقية بالمتطمبات اإلجرائية كالمؤسسية، بما في ذلؾ 

 ، إدارة االتفاقية.25أي تكصية في ىذا الشأف جزءا مف البند اعتبار 

 عناصر مشروع التوصية -رابعا

 ترغب الييئة الفرعية لمتنفيذ في اعتماد تكصية عمى غرار ما يمي:قد  -54

 إف الييئة الفرعية لمتنفيذ،
 ،22/26ك 20/2المقرريف  إذ تشير إلى

ذ تقر  ،2020-2022 بالحاجة إلى تعزيز استعراض تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي كا 
مف األميف  المقدمة لمذكرةيذ الكارد في المرفق األكؿ بالمتنفبمشركع طريقة تشغيل الييئة الفرعية  ترحب -2

في  ،بأف يعتمد مؤتمر األطراؼ تكصيك 4،التنفيذي بشأف طريقة تشغيل الييئة الفرعية لمتنفيذ كآليات دعـ استعراض التنفيذ
 طريقة التشغيل؛ ،اجتماعو الثالث عشر

لالستراتيجيات كخطط العمل الكطنية لمتنكع  يةالطكعآلية استعراض النظراء كضع بالتقدـ المحرز في  ترحب -2
 لمشركعمزيد مف االختبارات  إجراءإلى األميف التنفيذي  تطمبلالستعراض ك منيجيةكخاصة كضع مشركع  5،البيكلكجي
مكانية اعتماده؛ ،في اجتماعو الثالث عشر ،كتقديـ مشركع نيائي إلى مؤتمر األطراؼ المنيجية  لمنظر فيو كا 

طبيق األداة ت بالنتائج المحققة حتى اآلف في تُحاط عمماقدـ المحرز في إعداد أداة تتبع المقررات كبالت ترحب -3
 6؛استعراض مقررات االجتماعيف الثامف كالتاسع لمؤتمر األطراؼ عمى أساس تجريبي بغية

الفرعية لمتنفيذ، الييئة  إطارستعراض التنفيذ في التطكير عناصر آلية إلى األميف التنفيذي مكاصمة  تطمب -4
الكاردة في  مع مراعاة المعمكمات 7،التشغيل في اجتماعو الثالث عشر، لُتدرج كتذييل لطريقة ،مؤتمر األطراؼ لكي ينظر

االجتماع  ف فيالتي تبدييا األطراؼ كالمراقبك  كجيات النظرك  8،اإلضافة بشأف مزيد مف الخيارات آلليات دعـ استعراض التنفيذ
 .2026يكليك/تمكز  2 حتىف تبدييا األطراؼ كالمراقبك التي  األخرى  ككجيات النظرالحالي، 

                                                           
4 UNEP/CBD/SBI/1/10. 
 .UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.1انظر  5
 .UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.2انظر  6
7 UNEP/CBD/SBI/1/10، .المرفق األكؿ 
8 UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.3. 
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 مقررا عمى غرار ما يمي:مؤتمر األطراؼ أف تكصي بأف يعتمد في  كقد ترغب أيضا الييئة الفرعية لمتنفيذ -55
 إف مؤتمر األطراؼ

 ؛المقرر يذ كما ىك مرفق بمشركع ىذاعمى طريقة تشغيل الييئة الفرعية لمتنف يكافق -2
عف التنفيذ الكطني، حسب االقتضاء، خاصة مف أجل إعداد  مسؤكؿاألطراؼ إلى تعييف خبير  يدعك -2

 ، كنقطة اتصاؿ إضافية لمتنفيذ الكطني؛كتنقيحياالتقارير الكطنية ككضع االستراتيجيات كخطط العمل الكطنية لمتنكع البيكلكجي 
لطريقة تشغيل الييئة الفرعية  9مى النحك المبيف في التذييلعناصر آلية استعراض التنفيذ ع يصادؽ عمى -3
 كل طرؼ لممشاركة في االستعراض؛ يدعكلمتنفيذ، ك

يا تتطكير عمميات كطنية كتعزيزىا كاالستفادة منيا بغية استعراض التدابير التي اتخذإلى األطراؼ  يدعك -4
 ىذا التنفيذ؛التي يمكف أف تعترض  العقباتديد مة، كتحاألطراؼ لتنفيذ االتفاقية كالخطط االستراتيجية ذات الص

فيما يتعمق بانتخاب رئيس  10التقنية كالتكنكلكجيةمكاءمة طريقة تشغيل الييئة الفرعية لممشكرة العممية ك  يقرر -5
لحالية كطريقة (، مع الممارسات ا22( كا عداد الكثائق )الفقرة 20لمييئة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية )الفقرة 

 تشغيل الييئة الفرعية لمتنفيذ كما يمي:
اجتماع  اختتاـيتكلى رئيس الييئة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية مياـ منصبو اعتبارا مف  ()أ

 حتى يتكلى خميفتو/خميفتيا المنصب؛كيظل في المنصب فيو انتخابو/انتخابيا  الذي ُيجرى األطراؼ مؤتمر 
األمانة كثائق اجتماعات الييئة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية بالمغات الرسمية قبل  تصدر ()ب
 االجتماع بستة أسابيع؛ مكعد افتتاح
ُتقدـ أك تعميقات  كجيات نظرأداة تتبع المقررات مع مراعاة أي  تطكير مكاصمة إلى األميف التنفيذي طمبي -6

لحككمات األخرى، كمكاصمة استعراض مقررات مؤتمر األطراؼ التي اُتخذت منذ االجتماع األكؿ حتى مف األطراؼ أك ا
 االجتماع السابع، فضال عف مقررات االجتماعيف العاشر كالحادي عشر.

بأف يعتمد مؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ في أف تكصي  في كقد ترغب أيضا الييئة الفرعية لمتنفيذ -56
 ؿ قرطاجنة مقررا عمى غرار ما يمي:بركتككك 

 ،إف مؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ في بركتكككؿ قرطاجنة
 التفاقية.في اطريقة تشغيل الييئة الفرعية لمتنفيذ كما أقرىا مؤتمر األطراؼ  يصادؽ عمى

اجتماع لألطراؼ في بأف يعتمد مؤتمر األطراؼ العامل ك أف تكصيفي ة الفرعية لمتنفيذ ترغب أيضا الييئكقد  -57
 بركتكككؿ ناغكيا مقررا عمى غرار ما يمي:

 إف مؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا،
 التفاقية.في اطريقة تشغيل الييئة الفرعية لمتنفيذ كما أقرىا مؤتمر األطراؼ  يصادؽ عمى

                                                           
 .54الفقرة  تحت منطكؽ المشركع  مف 4في الفقرة  الكاردطمب سيعده األميف التنفيذي استجابة لمىذا ىك التذييل الذي  9

 .8/20المقرر ب المرفق الثالث 10
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 المرفق األكؿ
 (مشروعطريقة تشغيل الهيئة الفرعية لمتنفيذ )

 الوظائف -ألف
في ىي تمؾ الكاردة كظائف الييئة الفرعية لمتنفيذ ك مؤتمر األطراؼ.  كظائفيا تحت إرشاد ستؤدي الييئة الفرعية لمتنفيذ

 (.22/26بالمقرر  المرفقاختصاصاتيا )
 مجاالت العمل -باء

تماعاتيا بمجاالت العمل األربعة في كل اجتماع مف اجتضطمع ا فإني، في االعتبار كظائف الييئة الفرعية لمتنفيذمع أخذ 
 كما ىك مكضح أدناه. المترابطة

 استعراض التقدـ المحرز في التنفيذ -2
يتضمف ذلؾ بنكدا تتعمق باستعراض التقدـ المحرز في تنفيذ االتفاقية كالبركتكككليف، كالخطط االستراتيجية ذات الصمة، بما س

جانب األطراؼ في كضع  متنفيذ، كعمى كجو الخصكص التقدـ المحرز مففي ذلؾ استعراض التقدـ المحرز في تكفير الدعـ ل
جراءاتيا الكطنية كتحقيقيا فضال عف نتائج ىذه اإلجراءات، كالتقدـ اإلجمالي لفرادى األطراؼ، كال سيما مساىمة  أىدافيا كا 

. كترد عمميات االستعراض في التذييل بمكغ أىداؼ االتفاقية كبركتكككلييا مف أجلاألطراؼ  تقدميااألىداؼ الكطنية التي  مجمل
 ألف.

 ستراتيجية لتعزيز التنفيذاالجراءات إلا -2
إرشادات لتعزيز التنفيذ استنادا إلى استعراض التقدـ المحرز في  كتقديـيتضمف ذلؾ بنكدا تتعمق بتحديد إجراءات استراتيجية س

تنفيذ االتفاقية في المستقبل. كقد يتضمف ذلؾ إجراءات  التنفيذ كالمعمكمات األخرى ذات الصمة، بما في ذلؾ النظر في تكجيات
كفعالة كأطر مؤسسية داعمة كتنفيذىا؛ كتحسيف دكر الجيات الفاعمة  متماسكةية اتكسياس تتعمق بالتعميـ؛ ككضع تدابير قانكنية

 ذات الصمة في التنفيذ، كعمى كجو الخصكص القطاع الخاص كالحككمات دكف الكطنية؛
 التنفيذتعزيز كسائل  -3

الجكانب العامة كاالستراتيجية كاآلليات المؤسسية مف أجل التعاكف ك  لمكارد، كاآللية الماليةيتضمف ذلؾ بنكدا تتعمق بحشد اس
 التقني كالعممي، كآلية غرفة تبادؿ المعمكمات، كبناء القدرات، كنقل التكنكلكجيا كاالتصاؿ، كالتثقيف كالتكعية العامة؛

 تحسيف فعالية العمميات كاألنشطة عمميات االتفاقية: -4
بما سيتضمف ذلؾ بنكدا تتعمق بسبل ككسائل زيادة كفاءة العمميات؛ بما في ذلؾ اتباع نيج متكامل لتنفيذ االتفاقية كبركتكككلييا 

ثة تدعـ مجاالت العمل الثال في تنفيذ االتفاقية كبركتكككلييا؛ كأي إجراءات المشتركةالبنكد  عمى كجو الخصكصفي ذلؾ 
 المسائل المتعمقة بإدارة االتفاقية.ك  لمييئة الفرعية لمتنفيذ األخرى 

 جرائيةاإلمسائل ال -جيم
 ذات الصمة، بما في ذلؾ ما يمي: 22/26عمل الييئة الفرعية لمتنفيذ كفقا ألحكاـ المقرر  سيجري  -2

ر األطراؼ، يسري النظاـ الداخمي النظاـ الداخمي الجتماعات مؤتممف  26مف المادة  5تمشيا مع الفقرة  ()أ
، 28استثناء المادة عمى اجتماعات الييئة الفرعية لمتنفيذ ب مع مراعاة ما يقتضيو اختالؼ الحاؿ،الجتماعات مؤتمر األطراؼ، 

 ؛التي لف تسري 
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عات عدد كطكؿ اجتمافترة ما بيف الدكرات. كينبغي إبراز  ينبغي أف تجتمع الييئة الفرعية لمتنفيذ في كل )ب(
مف خارج التي يعتمدىا مؤتمر األطراؼ أك مصادر التمكيل األخرى الميزانية  في كمككناتياكأنشطة الييئة الفرعية لمتنفيذ 

 الميزانية؛
ال يتخذىا  ىذا البركتكككؿالمقررات في إطار فإف  االتفاقية، يبرتكككلأحد عندما تخدـ الييئة الفرعية لمتنفيذ  )ج(

 بركتكككؿ؛الىذا  في طراؼاأل إال
 مفإلييا  المحالة كالمياـينبغي أف تضطمع الييئة الفرعية لمتنفيذ بأي مياـ تقع ضمف نطاؽ اختصاصاتيا  )د(

ليذه  اكتقدـ تقريرا بشأف عممي ألطراؼ في بركتكككلييا،لمؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع مف جانب مؤتمر األطراؼ أك  جانب
 الييئات.

( 5/20ك 2/2ف ري)المرفق بالمقر  لمنظاـ الداخميالرئيس كنكابو كفقا  الذي يتككف مفاؼ سيعمل مكتب مؤتمر األطر ك  -2
كمع ذلؾ، سينتخب مؤتمر األطراؼ رئيس الييئة الفرعية لمتنفيذ لضماف المشاركة الفعالة في  كمكتب الييئة الفرعية لمتنفيذ.

نتخب في اجتماع عادي لمؤتمر األطراؼ، منصبو اعتبارا العممية التحضيرية فضال عف تيسير االجتماع. كسيتكلى الرئيس، المُ 
 تناكبككقاعدة عامة، ينبغي  اجتماع مؤتمر األطراؼ كسيظل في منصبو حتي يتكلى خميفتو/خميفتيا المنصب. اختتاـمف 

رئيس الييئة  رئاسة الييئة الفرعية لمتنفيذ بيف المجمكعات اإلقميمية لألمـ المتحدة. كينبغي أف يككف لدى المرشحيف لمنصب
 الفرعية لمتنفيذ خبرة في عمميات االتفاقية. كسيشارؾ رئيس الييئة الفرعية لمتنفيذ في اجتماعات مكتب مؤتمر األطراؼ.

، حسب عاممة مفتكحة العضكية أثناء الدكرات أفرقة عمل الييئة الفرعية لمتنفيذ في جمسات عامة أك كسيجري  -3
مفتكحي  يفمماع فحتى فريقي إنشاءالزمة مف الميزانية مف قبل مؤتمر األطراؼ، يمكف كرىنا بتكفير المكارد ال االقتضاء.

أثناء اجتماعات الييئة الفرعية. كفي ىذه في نفص الكقت معا  بحيث يعمالفالعضكية أثناء الدكرات لمييئة الفرعية لمتنفيذ 
 لجميع األطراؼ كالمراقبيف. فتح باب العضكية فييماكأف يُ ختصاصات ُمحددة بشكل جيد، إنشاء الفريقيف طبقا الالحالة، ينبغي 

الييئة الفرعية لمتنفيذ منتديا مفتكح العضكية لدعـ استعراض تنفيذ االتفاقية، كبركتكككلييا كالخطط  تنشئكقد  -4
رة ُتعقد أثناء ىذا المنتدى في دك  تنظيـاالستراتيجية ذات الصمة بغية تيسير تبادؿ المعمكمات كالخبرات بيف األطراؼ. كيمكف 

 اجتماعات الييئة الفرعية لمتنفيذ كمؤتمر األطراؼ.
خبراء  ةفرقأ إنشاءد الالزمة، يمكف بتكافر المكار  كاليتيا كرىناالييئة الفرعية ذ كي تنفكعندما تقتضي الضركرة ل -5

ر مع رئيس الييئة الفرعية لمتنفيذ يختار األميف التنفيذي، بالتشاك عمل الييئة. ك ل التحضيرمخصصة متكازنة إقميميا لتساعد في 
الخبراء المخصصة عادة  ةفرقأ كيجب أال تضـكمكتب مؤتمر األطراؼ، الخبراء مف بيف الترشيحات المقدمة مف األطراؼ. 

رافي، كالتكازف الجنساني كالظركؼ ، مع مراعاة التكزيع الجغمرشحيف مف قبل األطراؼمف الخمسة عشر خبيرا  أكثر مف
خاصة أقل البمداف نمكا كالدكؿ الجزرية الصغيرة النامية كالبمداف ذات االقتصاد االنتقالي. كعند  اف النامية،الخاصة لمبمد

 االقتضاء، يمكف أيضا اختيار عدد محدكد مف الخبراء مف المنظمات.
اليتيا، طمبات إلى تقدـ الييئة الفرعية لمتنفيذ، في حدكد المكارد المتاحة مف الميزانية لممسائل المتعمقة بك  كيمكف أف -6

 األميف التنفيذي كتستخدـ آليات في إطار االتفاقية أك بركتكككلييا، حسب االقتضاء.
 نقاط االتصال -دال

 ستعمل نقاط االتصاؿ األساسية لالتفاقية كنقاط اتصاؿ لمييئة الفرعية لمتنفيذ. -2
كلة بشكل مباشر عف التنفيذ الكطني، كا عداد سؤ التصاؿ الكطنية لالتفاقية غير مكفي الحالة التي تككف فييا نقاط ا -2

عف ىذه  خبير مسؤكؿاالستراتيجيات كخطط العمل الكطنية لمتنكع البيكلكجي، قد تقـك األطراؼ بتعييف  تنقيحك التقارير الكطنية 
 لمتنفيذ الكطني.إضافية المجاالت كنقطة اتصاؿ 
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 الوثائق - اء
 االجتماع بستة أسابيع. مكعد افتتاحبالمغات الرسمية قبل لمتنفيذ فرعية ستتيح األمانة كثائق اجتماعات الييئة ال -2
 كينبغي أف تشمل الكثائق االستنتاجات كالتكصيات المقترحة لكي تنظر فييا الييئة الفرعية لمتنفيذ. -2
 

 التذييل
 ستعراض التنفيذالعناصر آلية 

 [UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.3يتـ كضعيا استنادا إلى القسـ ثالثا مف الكثيقة س]
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 المرفق الثاني
 اختصاصات الهيئة الفرعية لمتنفيذ

 ، في:22/26تتمثل اختصاصات الييئة الفرعية لمتنفيذ، عمى النحك الكارد في المرفق بالمقرر 
تحػػت إرشػػاد مػػؤتمر األطػػراؼ، ينبغػػي أف تقػػـك الييئػػة الفرعيػػة لمتنفيػػذ بػػأداء الكظػػائف التاليػػة مػػف أجػػل دعػػـ  -2
 مف االتفاقية: 23مف المادة  4بالفقرة  عمالاؼ في اإلبقاء عمى تنفيذ االتفاقية قيد االستعراض مؤتمر األطر 
اسػػتعراض المعمكمػػات ذات الصػػمة عػػف التقػػدـ المحػػرز فػػي تنفيػػذ االتفاقيػػة، بمػػا فػػي ذلػػؾ تقػػديـ الػػدعـ لتنفيػػذ  )أ(

ف التقػدـ المحػرز فػي تحقيػق عػؤتمر األطػراؼ، ك االتفاقية، فضال عف أي خطط استراتيجية كمقررات أخرى ذات صمة يعتمػدىا مػ
 األىداؼ المكضكعة في إطار االتفاقية؛

 االقتضاء؛ مساعدة مؤتمر األطراؼ في إعداد المقررات بشأف تعزيز تنفيذ االتفاقية، حسب )ب(
 مػدت فػيالتي تعترض تنفيذ االتفاقية كأي خطػط اسػتراتيجية اعتُ  لمتغمب عمى العقباتتحديد ككضع تكصيات  )ج(

 إطارىا؛
 في إطارىا؛ تعتمدا دعـ تنفيذ االتفاقية، كأي خطط استراتيجية لإعداد تكصيات بشأف كيفية تعزيز اآلليات  )د(
استعراض تأثيرات كفعالية العمميات القائمة في إطار االتفاقية، كتحديد السبل كالكسائل التي تػؤدي إلػى زيػادة  )ى(

التفاقيػة كبركتكككلييػا، بمػا فػي ذلػؾ فػي مجػاالت مثػل حشػد المػكارد، كاإلرشػاد المكجػو نيػج متكامػل لتنفيػذ ابما في ذلػؾ الفعالية، 
إلى اآللية المالية، كبناء القػدرات، كاإلبػالغ الػكطني، كالتعػاكف التقنػي كالعممػي كآليػة غرفػة تبػادؿ المعمكمػات، كاالتصػاؿ كالتثقيػف 

 كالتكعية العامة؛
 ده مؤتمر األطراؼ.يحدّ   الذي النحك أداء كظائف أخرى عمى )ك(
أعاله، ينبغي أف تأخذ الييئػة الفرعيػة لمتنفيػذ فػي االعتبػار،  2لدى االضطالع بالمياـ المشار إلييا في الفقرة  -2

عػف المػدخالت، حسػب مقتضػى الحػاؿ،  مر األطراؼ لمفترة المعنيػة، فضػالحسب االقتضاء، برنامج العمل المتعدد السنكات لمؤت
 رة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية؛مف الييئة الفرعية لممشك 

ينبغػػػي أف تضػػػطمع الييئػػػة الفرعيػػػة لمتنفيػػػذ كالييئػػػة الفرعيػػػة لممشػػػكرة العمميػػػة كالتقنيػػػة كالتكنكلكجيػػػة بميػػػاـ كػػػل  -3
 منيما، مع مراعاة دكر ككظائف كل منيما بغية ضماف التكامل في عمميما كتجنب التداخل؛

، عمػػى الييئػػة الفرعيػػة لمتنفيػػذ عنػػدما تخػػدـ قتضػػيو اخػػتالؼ الحػػاؿمػػع مراعػػاة مػػا يتطبػػق ىػػذه االختصاصػػات،  -4
 بركتكككؿ قرطاجنة كبركتكككؿ ناغكيا؛

أعػػػاله، بنػػػاء عمػػػى طمػػػب مػػػؤتمر  2فػػػي الفقػػػرة  المبينػػػةكظػػػائف أف تضػػػطمع بالمييئػػػة الفرعيػػػة لمتنفيػػػذ ينبغػػػي ل -5
 ؛امفيذ كل منياستعراض تن عند يفالبركتكككلكل مف في ألطراؼ لاجتماع كاألطراؼ العامل 

إلييا مف مؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ في  المحالةمسائل لملدى معالجة الييئة الفرعية لمتنفيذ  -6
األطراؼ في البركتكككؿ. كمع ذلؾ، يجكز لألطراؼ في االتفاقية  ال تتخذىا إاليذه المسائل فإف المقررات المتعمقة ب بركتكككؿ،

 .االجتماعات مداكالتتشارؾ بصفة مراقب في  أف ككؿفي البركتك  كغير األطراؼ
______________ 

 


