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  تعزيز التكامل بين االتفاقية وبروتوكوليها وتنظيم االجتماعات
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة
ااام ادراج بنااد  وقارر 1وبروتوكوليهااا،مااؤتمر األااراي ااام اجتماعااي الراانم ععاار الااا ت بياب التااماا  باين االتفاقياا  دعاا  -1

 (.12/27من المقرر  2)الفقرة  جدول أعمال اجتماعاتي القادم  بعأن الُنهج المتاامل  اباء االتفاقي  وبروتوكوليها
األدكاااال المت ااال  بالد اااول وتقاسااال المنااااا  اااام  باااين توجاااد اااام الواجهااا  البينيااا التااام  مساااا  الب يت لاااح تدديااادا  وايماااا  -2

، الاام مااؤتمر األاااراي الااا األمااين التنفيااذي أن ي ااد مااذكرة بعااأن السااب  والوسااا   الممكناا  االتفاقياا  وأدكااال بروتوكااول نا ويااا
االجتمااع الرالال لمااؤتمر عان  ؤتمر األااراي ااام اجتماعاي الرابا  ععار ا ا   ما ، لنظارمساا  هاذ  الل المتااملا  هجالنُ با لنهاو ل

 .(12/13المقرر  من 4)الفقرة  األاراي ال ام  كاجتماع لألاراي ام بروتوكول نا ويا
 ، بما تدديد السب  والوسا   التم تؤدي الا بيادة الف اليبمهال منها  الهي   الفرعي  للتنفيذ ف مؤتمر األاراي أي ا  كل  و  -3

نهااج متااماا  لتنفيااذ االتفاقياا  وبروتوكوليهااا، بمااا ااام ذلاا  ااام مجاااالت مراا  دعااد المااوارد، وا رعاااد الموجااي الااا ا لياا   ااام ذلاا 
المالياا ، وبناااء القاادرات، وا باا ، الااوانم، والت اااون التقناام وال لماام والياا   رااا  تبااادل الم لومااات، واالت ااال والترقيااف والتوعياا  

 .ال ام 
  قااد اجتماعاتااي ال ادياا  المقبلاا  ااام   ااون اتاارة أساابوعين تعااتم  أي ااا  أن ي وة علااا ذلاا ، قاارر مااؤتمر األااارايوعاا  -4

الفقارة نا وياا ) بروتوكاول واجتماعات األاراي اامألاراي ام بروتوكول قرااجن  اجتماعات مؤتمر األاراي ال ام  كاجتماع ل
ين التنفياذي القياال ب ادد مان األنعاا  المت ال  ب قاد هاذ  االجتماعاات الاا األما (. وام هذا السايا،، الام12/27المقرر من  3

 (.12/27من المقرر  4)الفقرة  ام وقت وادد
للتااماا  بااين االتفاقياا   ر راا  أب ااادالااا بداال  ،بناااء  علااا ذلاا  ،وااام ااااار هااذا البنااد، سااتدعا الهي اا  الفرعياا  للتنفيااذ -5

والد اااول وتقاسااال المنااااا (  سااا م  األديا يااا ،)ال ع البروتوكاااولين الم نياااينمو اااو : : )أ( الب اااد المو اااوعم، وهاااموبروتوكوليهاااا
باالتفاقياااا   اااال  ال ذات: المسااااا   العااااامل  ل اااادة قااعااااات  اماااا المجاااااالت الواألدكااااال ذات ال اااال  ااااام ااااااار االتفاقياااا   )م( 

دتتل  التم  ال سيما، و وبروتوكوليها  هاالمؤسسي  واللوجستي ، بما اي مسا  ال :الب د ا جرا م  )ج( 12/26المقرر  مراح ام ُدد 
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مان هاذ   كا  ب اد، مان األول الاا الرالال، وساتتناول الفاروع التاليا   .12/27 مان المقارر 4الفقارة ايها ام سيا،  ُينظرتل  التم 
 األب اد الر ر .

 عااور ما  المكتام، مقترداا  ، بالت اد  يُ أن ، الام ماؤتمر األااراي الاا األماين التنفياذي 12/35من المقرر  3ام الفقرة و  -6
ماان  2ااام الفقارة و . اجتماعااي الرالال ععار والتاام تلامبعاأن الايفيا  التاام يمكان بهاا تدديااد است ااا  اجتماعااات ماؤتمر األااراي 

 ل عاادد ماان ماان  اا   االجتماعاااتااعليااأن يستاعااف سااب  بيااادة  ، الاام مااؤتمر األاااراي الااا األمااين التنفيااذي12/29المقاارر 
اجتماعااات تد اايري  اقليمياا  قباا  االجتماعااات  يااارات ل قااد  أن يستاعااف مقاارر نفساايماان ال 7ااام الفقاارة  يالوسااا  ، والاام الياا

 .الراب  أدنا  هذ  المسا   لفرعا . ويتناولاألاراي ام البروتوكوليناجتماعات المتبامن  لمؤتمر األاراي و 
 ي  للتنفيذ.الهي   الفرع كم تنظر اييال امس عنا ر معروع تو ي   ويت من الفرع -7

 االتفاقية تناولهاالتي ت مسائللل متكاملةهج الالن   - أوالا 
        هاوبروتوكوال

 االتفاقيا  تنااولت، علا التاوالم، و بروتوكولم نا ويا وقرااجن مدور  ديا ي الد ول وتقاسل المناا  والس م  األيعك   -8
ملبما   ير  اهم وبالتالم أارااا ام البروتوكولين ليست االتفاقي  األاراي ام وعلا الر ل من أن جمي . هاتين المسألتين أي ا  

مااؤتمر  ااام ااااار االتفاقيا . وعااج  بعااأن هاااتين المساألتيناألاااراي اام االتفاقياا  التبامااات جوهريا   جمياا  علاا ااا نا، مابأدكامه
ل المناااا  ااام االسااتراتيجيات ج الساا م  األديا ياا  والد ااول وتقاساامااعلااا داألاااراي  12/29مقاارر   ماان 9الفقاارة  األاااراي ااام

العاامل  و اط ال م  الوانيا  للتناوع البيولاوجم، و ااط التنميا  الوانيا  و يار ذلا  مان السياساات وال ااط والبارامج القااعيا  و 
 .الظروي والتعري ات واألولويات الواني  ةدسم مقت ا الدال، م  مراعا ،ل دة قااعات

 المنافع تقاسمحصول و ال -ألف
التقاسااال ال ااادل والمن اااف للمناااا  الناعااا   عاان اسااات دال ، ااام 1هاادي الرالااال ل تفاقياا ، كماااا ورد ااام الماااادة اليتمراا   -9

عن اريح اجراءات، منها الد ول علا الموارد الجيني  بار، م  م  ونق  التانولوجيات الم  ما  ذات ال ال ،  الموارد الجيني 
 .وجيات، وعن اريح التموي  المناسمم  مراعاة كاا  الدقو، ام هذ  الموارد والتانول

ااويُ  -10  15المااادة وتتناااول لتنفيااذ هااذا الهاادي الرالاال ماان االتفاقياا .  ااااار واألدكااال األ اارت ذات ال اال  15ااام المااادة  دلق 
وماات اارادت الدكبسالا   قر األارايام دين تو . دقو، وااللتبامات المت لق  بالد ول علا الموارد الجيني  واست دامها الدقا  ال

 الساات دامهاعلااا المااوارد الجينياا  د ااول األاااراي األ اارت التاام تسااه   ا نهااا تساا ا الااا تهي اا  األو اااع، د ااولال قرياارتااام 
لا عدل ار  قيود تت اار  ما  أهاداي االتفاقيا  علاا أسااس عارو   -ديرماا ياتل -يكاون هاذا الد اولو . ب ورة سليم  بي يا  وا 

تقاساال المناااا  ااام ساايا، االساات دال ال دااح  أي ااا   15تناااول المااادة . وت  مسااتنيرة مساابق رهنااا  بموااقاا ب ااورة متبادلاا  يتفااح عليهااا
والتقاسال المتاد   ام البدول ال لمي  القا م  علا الموارد الجيني  امكاني  المعارك  مناا هذ  ال ت من. وتمتاد ال جيني للموارد ال

اساات دال المااوارد الجينياا . وتتناااول الناعاا   عاان  ياا  و يرهااا ماان الفوا اادالتجار  لنتااا ج البداال والتاااوير والفوا اادل والمن ااف ال اااد
الد اول علاا التانولوجياا ونقلهاا باسات دال الماوارد  تواير امكانيا  ايها، بما بروتوكول اوا د أارر تدديدا  المن  19و 16ن المادتا

أولويااا  جينيااا ، و القا مااا  علاااا الماااوارد ال يا يااا دالتانولوجياااا األ اااام مجاااال بداااولال(، والمعاااارك  اااام أنعاااا  16)الماااادة  جينيااا ال
 .(19)المادة  متاد الجيني  ال للموارد ديا ي األ تالتانولوجيا است دال الناع   عن فوا دالد ول علا النتا ج وال

 ا  أدكاما أي اا   يت امن بروتوكاول نا وياا اا ناالتفاقي  بعأن الد ول وتقاسل المنااا ،  ام با  اا  الا و   أدكالو  -11
ب اورة  بق  عان علال والعارو  المتفاح عليهاااالمترال علا المستوت المدلم، ويركب علا المفاهيل األساسي  للموااقا  المساتت لح ب
تهي   الظروي التم يمكن التنبؤ بها للد ول علا الموارد الجينيا  ويسااعد علاا  امان تقاسال المنااا  باألاراي  ويلبل .متبادل 
أابار مان  ا  قدر  يقدل البروتوكول من المتوق  أن يتيح امكاني  الد ول عليها  ومن رل،البلد الذي  من يني لجالموارد ا نتق عندما ت

يتنااول بروتوكاول نا وياا اا ن . وبا  اا  الا ذل ، ها علا دد سواءومست دمي جيني اليقين القانونم والعفااي  لمقدمم الموارد ال
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 اااام الدااااالت التااام يكاااون لهاااذ  المجتم اااات دقوقاااا   جينيااا عااان الماااوارد ال ينيااا ، ا ااا   الم ااااري التقليديااا  المرتباااا  باااالموارد الج
ااراي اام بروتوكاول نا وياا ات ااذ التادابير ال بما  ل امان األ ويت اين علاا. يها لمانح الد اول علاا هاذ  الماواردمن وص عل

جاراءات قاوانين مراعااةللمنااا ، ما   هذ  المجتم ات، والتقاسال ال اادل والمن افلالد ول علا الموااق  المسبق  عن علل  هاذ   وا 
 .والتبادلاالست دال المألوي عن  ا     المجتم ات

الهاادي الرالاال ماان االتفاقياا ،  عاايرا  الاااالد ااول وتقاساال المناااا ، مب المت لااح 12/13اعتمااد مااؤتمر األاااراي المقاارر و  -12
 .علا جمي  األاراي ام االتفاقي  تمر ام السريانتسأن أدكال االتفاقي  المت لق  بالد ول وتقاسل المناا   ومؤكدا  

2020-2011ال اااا  االساااتراتيجي  للتناااوع البيولاااوجم  تغاااامو  -13
المساااا   المت لقااا  بالد اااول وتقاسااال المنااااا .  أي اااا   2

عاري  ، بما يتمعا م  التيرمم الا سريان مف ول بروتوكول نا وياأيعم للتنوع البيولوجم الذي من أهداي  16وتت من الهدي 
مان  16نداو تدقياح الهادي األول اام التقادل المدارب  االهي   الفرعي  للتنفيذ اام اجتماعها وستنظر. 2015الوانم، بدلول عال 

است را  التقدل المدارب اام تنفياذ االتفاقيا  وال اا   الا جانم( 5بروتوكول نا ويا ) البند  بعأن أهداي أيعم للتنوع البيولوجم
 .(4)البند  2020-2011يولوجم ع الباالستراتيجي  للتنو 

ام اجتماعاي الرابا  ععار اام الم لوماات التام أعادها سوي ينظر مؤتمر األاراي  ،12/13من المقرر  4للفقرة  واقا  و  -14
الواجهاا  البينياا  بااين األدكااال  التاام توجااد ااام لمسااا  السااب  والوسااا   الممكناا  للنهااو  بااالُنهج المتااملاا  لاألمااين التنفيااذي بعااأن 

بموجااام  الم اادة التقااارير الوانياا  ا اار  اال  بالد ااول وتقاساال المناااا  ااام االتفاقيااا  وأدكااال بروتوكااول نا ويااا، ماا  مراعااااةالمت
بموجاام  الم اادة االتفاقياا ، والم لومااات المتاداا  ااام  رااا  تبااادل م لومااات الد ااول وتقاساال المناااا ، والتقااارير الوانياا  المؤقتاا 

ات أ اارت ُتقاادل الااا األمااين التنفيااذي، وذلاا  لنظاار مااؤتمر األاااراي ااام اجتماعااي الراباا  عاان أي م لوماا بروتوكااول نا ويااا، ا اا   
 .الرالل ام اجتماعيلمؤتمر األاراي ال ام  كاجتماع لألاراي ام بروتوكول نا ويا و ععر 

 السالمة األحيائية -باء
الاا أق اا داد ممكان ودسام ، و تداتف أ وجادأن تاألااراي اام االتفاقيا   يت اين علاا ايما يت لح بالس م  األديا يا ، -15

اا ، كا ناات ديا  وم دلا  ناجما  عان  باسات دالبوسا   تستهدي تنظيل أو ادارة أو التدكل ام الم ااار المرتباا   االقت اء، وا 
علاا  ميواسات داالتانولوجيا ا ديا ي  التم قد يكون لها تأرير م ااس من النادي  البي ي  مما يؤرر علا  يان  التنوع البيولاوجم 

 4)ب((. وع وة علا ذل ، اا ن الفقارة  8)المادة  أي ا  الم اار علا  د  البعر االعتبار، م  األ ذ ام ل ستمرارندو قاب  
الاا ناات الديا  المداورة مان ااري الاا ا ار.  بهاا نقا ت للايفيا  التام ينبغام أنالقاعادة ال اما    ا من االتفاقيا  ت 19من المادة 

األنظم  المدليا  ب المت لق  م لوماتال أن يوار ألي اري ا ر تقدل لي الاا نات الدي  المدورةك  اري  لذل ، يالم من تب ا  و 
 اد ال هذ  الاا نات. التم قد يناوي عليهارار السلبي  أي م لومات متاد  عن ا ا    عن المت لق  باالست دال والس م ، 

 األديا ياا  للساا م بروتوكااول قرااجناا  بعااأن فاقياا  الااا التفاااو  االت ماان 19المااادة  ماان 3ف اام الفقاارة تُ ااام دااين و  -16
 غ راي ام االتفاقي  بالتم تنابح علا جمي  األا تت منان االلتبامات 19 من المادة 4الفقرة )ب( و  8المادتين  ا ن ،واعتماد 

 الا البروتوكول . أو عدل ان مامها ان مامها النظر عن

األعماال  باساترناء، 19 مان الماادة 4الفقارة )ب( و 8المساا   الاواردة اام الماادتين  جاي عاالبو مؤتمر األااراي  ولل يتناول -17
مداددة تت لاح  مساا  ماؤتمر األااراي  تنااولاألديا يا . وما  ذلا ، اقاد  للسا م من   ل بروتوكاول قرااجنا   ل  بهاالتم ا اُ 

) ((،  -)س( 1الفقارات الفرعيا  )  جينياا   عجار الم دلا األ اا ، ت من هذ  المسا  بالس م  األديا ي  بموجم االتفاقي . وت
 جايل(، 8/23  والمقارر 6/5مان المقارر  24 -18  والفقرات 5/5است دال الجينات )الفرع الرالل من المقرر  تانولوجيات تقييدو 

علا  بناء   مرة أ رت  أل يرةالمسأل  ا مؤتمر األاراي ام اجتماعي الرالل ععروسيتناول (. 12/24)المقرر  والبيولوجيا التركيبي 
 الهي   الفرعي  للمعورة ال لمي  والتقني  والتانولوجي  ام اجتماعها ال عرين. أ درتهاتو ي  

                                                           
 .، المراح10/2المقرر  2
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ال اا   تمر  هادي، المراح(. و 6/26 ا  استراتيجي  ل تفاقي  )المقرر  ام اجتماعي السادس اعتمد مؤتمر األارايو  -18
يت امن  أرب ا  أهاداي وت ال ال اا  2010اقادان التناوع البيولاوجم بدلاول عاال   ادلاام م تدقيح  ف  كبيار اماالستراتيجي  
بروتوكاول قرااجنا  للسا م  األديا يا . وما  ذلا ، بعلاا وجاي التددياد  وتت لاح ب ا  هاذ  الغاياات. عادة  اياات ك  هدي منهاا

سااا م  الاعاااارة  اااريد  الاااا  تقااادلال وأهاااداي أيعااام التااام  لفتهاااا  2020-2011ال اااا  االساااتراتيجي  للتناااوع البيولاااوجم  اااا ن
مؤتمر األاراي ال ام  كاجتماع لألاراي اام  دل اقدمن نادي  أ رت، وم  ذل ، و األديا ي  أو بروتوكول الس م  األديا ي . 

 م  لسااقرااجناا  ل ال ااا  االسااتراتيجي  لبروتوكااول دينمااا اعتمااد، BS-V/16ااام مقاارر   بروتوكااول قرااجناا  للساا م  األديا ياا 
ر ، دسم مقت اا الم ني  الا أن تست لدكومات األ رت والمنظمات الدولي  ودعا ااألاراي ، 2020-2011يا ي  للفترة األد

م   هاوتوا م عملها الواني ،و اط  هااستراتيجياتها الواني  المت لق  بتنفيذ البروتوكول، بما ام ذل  وبرامج عملها الدال،  اط
 .ال ا  االستراتيجي 

تددياد الساب  والوساا   التام تاؤدي الاا بياادة الف اليا ، بماا اام با ت ا ااتها،  ااار امي   الفرعي  للتنفيذ، اله وكلفت -19
ماؤتمر  اقاد يالام نهاج متااما ، و ا المرااح(. وايماا يت لاح ب ،12/26المقارر ) نهج متااما  لتنفياذ االتفاقيا  وبروتوكوليهاا ذل 

اعااداد بالد ااول وتقاساال المناااا ،  المت لااح 12/13المقاارر للالاام الااوارد ااام  علااا ندااو مماراا األاااراي الااا األمااين التنفيااذي، 
ت ااال  باااين األدكاااال الم الااانهج المتااملااا  للمساااا   التااام توجاااد اااام الواجهااا  البينيااا مااذكرة بعاااأن الساااب  والوساااا   الممكنااا  لت بياااب 

 التفاقي  وأدكال بروتوكول قرااجن .بالس م  األديا ي  ام ا
األماين التنفياذي  ي ادهاالتام  ذكراتاام الما أن ينظار اام اجتماعاي الرابا  ععاراسم لمؤتمر األاراي وسيكون من المن -20

 .وتوكولينلا  البر 
الشاملة لعدة قطاعات عامةلمجاالت النهج متكامل ل - ثانياا 

        

والوساا   التام تاؤدي الاا بياادة تددياد الساب  منهاا أمور با اااار الواليا  المساندة اليهاا ي   الفرعي  للتنفيذ اماله ت ال  -21
الف الي ، بما ام ذلا  نهاج متااما  لتنفياذ االتفاقيا  وبروتوكوليهاا، بماا اام ذلا  اام مجااالت مرا  دعاد الماوارد، وا رعااد الموجاي 

 ال والترقيافالا ا لي  المالي ، وبناء القادرات، وا با ، الاوانم، والت ااون التقنام وال لمام واليا   راا  تباادل الم لوماات، واالت ا
 .)ه(( 1)الفقرة والتوعي  ال ام  

المت لقاا  بهااذ  البنااود  البروتوكااولين ألاااراي ااامكاجتماااع لاألاااراي ال اماا   كاا  ماان مااؤتمر األاااراي ومااؤتمرويتناااول  -22
ا بينهااا والبروتوكااولين ت تلااف ايماااالتفاقياا   المااواد التاام نوقعاات ااام اااااردتااا ا ن، ااا ن و . اااام ااااار جاادول أعمالهمااالمسااا   

 ا ل االجتمااع الراانم ععار لماؤتمر األااراي واالجتمااع األول لماؤتمر و .  لتها بب  اها الاب  علا الر ل من  ا ت اا  كبيرا  
ماان  هااذ  المسااا   لتقرياام ب اا ب اا  الجهااود ُبااذلت للماارة األولااا ألاااراي ااام بروتوكااول نا ويااا، اجتماااع لكاألاااراي ال اماا  
 ا ي .من النادي  ا جر  ب  ها الب  

، المت لقا  بالمجااالت العاامل  ل ادة قااعااتو  يهاااالتفاقيا  وبروتوكول مقررات ال ادرة ام اااروايما يت لح بم مون ال -23
عمليا  تدريجيا  وينبغام أن يكاون هاذا التااما  علا المادت الاويا .  تاام   أارر  االقت اء، دسم، من المتوق  أنها ستاون ا ن 

ااام و . والتاام قااد تدتاااج الااا مواءماا  وبروتوكوليهااااالتفاقياا   ااام ااااار اتفااح عليهاااليااات القا ماا  التاام وال م المقااررات بااالنظر الااا
 ، بالنساب  الاا ب ا  المجااالت،وبروتوكوليهاااالتفاقيا   اااار مقاررات ال اادرة ااماليكون مان ال اروري ج ا  اقد ، نفسي الوقت

 .م لومات واليات ا ب ،سب  لتاوير الي   را  تبادل البالن ، علا وجي التدديد،. وهذا هو الدال ا   ب   أو بآ ر
ل ادة عاامل  الر يساي  ال المجااالتب ا   تنااولالتااما  اام  امكانيا علاا التام تادل علاا ال نا ار  أدناا  ويسلط ال وء -24

 من أج  تدقيح هذا التاام . قااعات والنهج الممكن 
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 اإلبالغ الوطني -ألف
التاااادابير التاااام ات ااااذتها لتنفيااااذ االتفاقياااا   بعااااأنتقااااارير وانياااا   ااااام تقااااديلاألاااااراي  تدملهاااااالتاااام تلتبامااااات تتعااااابي اال -25
 اام اااار ا با ، ديل يت ذ، ا ت اا  تاما   ايما بينها ت تلفهج نُ الام جمي  ال كو  الر ر ، ولان  تعابها  عديدا   بروتوكوليهاو 

ي تمااد ااام دالاا  التقااارير الوانياا  الراب اا  وال امساا ، ااام دااين   ساايماالأو الو اافم، و  يالساارد يغلاام عليااي الااااب  االتفاقياا  نهجااا  
الرابا  مان ماذكرة األماين التنفياذي بعاأن التقاارير  ويت من الفارعال يارات.  ةمت دد اتاستبيان عك ام  اب ،نماذج  البروتوكوالن
ا با ، مواءما  ادة ذلا   ياارات لبيااام المساتقب ، بماا اام  ا با ،( مقتردات بعأن ارا اح UNEP/CBD/SBI/1/11الواني  )
مان المتوقا  أن االتفاقيا  وبروتوكوليهاا . و ذات ال ال  التاآبر باين االتفاقياات وال مليااتأوجاي هاا و االتفاقيا  وبروتوكولي ما الاوانم 

داا  ااام عااك  التغيياارات المقتر وتعااك  . ماا  ا باا ، الااوانم يتميااب بقاادر أاباار ماان التاابامن والتوااااحالااا نهااج  سااينتق ن تاادريجيا  
ااام  تقاادللد ااول علااا م لومااات مف اال  والبااات ا مت اادد ال يااارات التقرياار الااوانم السااادس، ماان  اا ل الجماا  بااين االسااتبيان

ال ااوة  (،UNEP/CBD/SBI/1/11/Add.1مقترح اام المباادا التوجيهيا  للتقريار الاوانم الساادس )ال علا الندو، عك  سردي
 م هذا ال دد، ال يارات التالي :اوقد اقتردت، األولا ندو هذا النهج. 

دورات ا ب ، المنسح ل تفاقي  وبروتوكول قرااجن  وبروتوكول نا ويا، م  وجود مواعيد ق وت معترك   )أ(
لتقديل التقارير ب د االجتماع ال امس ععر لمؤتمر األاراي ام االتفاقي ، واالجتماع ال اعر لمؤتمر األاراي ال ام  كاجتماع 

بروتوكول قرااجن  واالجتماع الراب  لمؤتمر األاراي ال ام  كاجتماع لألاراي ام بروتوكول نا ويا ام عال لألاراي ام 
2020  

بربط م تلف االستبيانات واألعكال  نهج معتر  لعك  التقارير الواني  بموجم االتفاقي  وبروتوكوليها، مر    )م(
 البيولوجم  المعترك  وبمبج الم لومات عن الموجب القاري للتنوع

الدمج التدريجم لآللي  المركبي  لغرا  تبادل الم لومات، و را  تبادل م لومات الس م  األديا ي  و را   )ج(
تبادل م لومات الد ول وتقاسل المناا ، بما ام ذل  دسابات مست دمين موددة )نفذت بالف  (  وبواب  واددة للو ول الا 

)نفذت بالف  (  وتوسيل وت ميل معتر  لجمي  التقارير الواني   ونظال وادد لتدلي   التقارير الا ك  من األدوات الر ل
 وعر  تقديمات التقارير الواني  

روابط م  م  بين ال اط االستراتيجي  ل تفاقي  وبروتوكوليها ام المستقب ، بغي  تيسير مواءم  ا ب ، الا  )د(
 االتفاقي  وبروتوكوليها.

 والتعاون التقني والعلمي بناء القدرات -باء
لتيساااير بنااااء القااادرات وتباااادل  أارااار اتسااااقا  متااااام   و  ا  االقت ااااء، نهجااا دسااام، األمانااا  تبااا ت، بااااء 12/2للمقااارر  واقاااا   -26

 هااست را ا اام اااار جم  ات األمانا ، اام هاذا ال ادد،و . وبروتوكوليهااالم لومات ودعل الت اون التقنم وال لمم لتنفياذ االتفاقيا  
ااااار الهاادي األساسااي  ايمااا يت لااح ببناااء القاادرات والت اااون التقناام وال لماام، والياا   رااا  تبااادل الم لومااات ااام  مهامهاااظيفم، و الاا

 .(UNEP/CBD/SBI/1/INF/22المتوسا  األج  )التعغيلي   هانتا جمن ااار  3التعغيلم 
تنفياذ ال اا  االساتراتيجي  للت ااون ال لمام والتقنام ادعال ق يرة األج  لت بياب بنااء القادرات و ال م  ال ا  وتتيح أي ا   -27

باااااء  12/2المقاااارر )د( ماااان 8المقترداااا  اسااااتجاب  للفقاااارة و  ،(UNE/CBD/SBI/1/6/Add.1) 2020-2011للتنااااوع البيولااااوجم 
ايماا  وتنسايقي هاذا الادعل تااما لت بياب   ستراتيجيات و اط ال م  الواني  للتنوع البيولوجم، ار اا  والتنفيذ المستمرين للتنقيح وا
 .علا دد سواءلح بال مليات والمسا   المو وعي  يت 

 آلية غرفة تبادل المعلومات -جيم
 السنتين اترةمن مجاالت عم  األمان    ل  ا  هام اعتماد نهج متاام  لتاوير الي   را  تبادل الم لومات مجاال   عك  -28

 الموداد ت اميلالو  الادمج الب اري تدساين و  أا ا ،  لفيا واجه  نهايا  نظل  لو   اقد ُبذلت جهود، تدديدعلا وجي الو . الدالي 



UNEP/CBD/SBI/1/12/Rev.1 
            Page 6 

 

 المعااترك  القا ماا األعاكال  علااات اادي ت الااا ذلا ، اقااد أد لات . وبا  اااا  ووظااا ف البداال والتساجي ، علااا ا نترنات مواقا لل
 و  و ياتها. تبادل الم لوماتادتياجات  ري  م  تلبي النظل  ايما بينلدمجها  والموسوعات

 المنااا  وتقاسالالد اول  م لومااتو راا  تباادل  تنفياذ اليا   راا  تباادل الم لومااتادراب تقدل اام قد أمكن ام ظ  و   -29
مان الياات  اليا كا  يمكان أن تسااعد بهاا  الاريقا  التامايماا يت لاح ح اهال أا ا  ياتدقو را  تبادل م لومات السا م  األديا يا ، 

 .المعترك  أعد و ودا    نا رال رورة دمج  وأ بدت، ام الوقت ذاتي،  م اهدة، التبادل الم لومات األاراي ام تنفيذها 
 تلبياا ( الااا UNEP/SBI/1/6/Add.2الهي اا  الفرعياا  للتنفيااذ ) الااذي أُعااد  لتنظاار ايااي الويااماسااتراتيجي  معااروع ويهاادي  -30

ات و يرهاااا مااان المناااابر التااام ياااتل المعاااترك  أو ذات ال ااال  بجميااا   اااري تباااادل الم لومااا دماااج الم لومااااتالداجااا  الاااا تدساااين 
ت االهتماااال المعاااتر ، مرااا  معاااروع ذا وبغيااا  تنااااول المساااا  مركااابي.  تاويرهاااا اااام اااااار االتفاقيااا  والو اااول اليهاااا علاااا نداااو

 30عقاادت ااام ، وا باا ، ا لاتروناامبناااء القاادرات مبااادرات و مااوارد التاام أعاادت لتقااديل  معااترك ال عااكالواأل ،الويااماسااتراتيجي  
المت لقا   ل تفاقيا   لي   راا  تباادل الم لوماات جلس  معترك  للجنتين االستعاريتين  ير الرسميتين 2015األول/أاتوبر تعرين 

 3.و را  تبادل م لومات الد ول وتقاسل المناا بالتنوع البيولوجم 
 تصال والتثقيف والتوعية العامةاال  -دال

 أعمااالتفاقياا  ماا  اال ااام اااااراالت ااال والترقيااف والتوعياا  ال اماا  ب  المت لقاا عمااال اارورة تنساايح األباألاااراي  أقاارت -31
 تااوار باريقا الت ااال والترقياف والتوعيا  ال اما  ال ما  المت لاح بابرناامج وُو ا  . اام اااار البروتوكااولين االم اال  بهاالتوعيا  

 .أي ا   ينام ااار البروتوكول االم ال  به عمالالمبادا األساسي  لدعل األ
تساااتهدي  التااام التوعيااا  بياااادة اساااتراتيجي  علاااا، NP-I/9 المقاااررجااام بروتوكاااول نا وياااا، وااقااات األااااراي، اااام بمو و  -32

اام اااار عقاد األمال المتدادة  الم اال  بهاا واألنعاا  االت ال والترقيف والتوعي  ال ام ب المت لحبرنامج ال م   راد  رباها ب
تت ااامن التااام برناااامج االت اااال والترقياااف والتوعيااا  ال امااا  أدوات  يح دبمااا علاااا تنقاااي مااا  األماااين التنفياااذي و للتناااوع البيولاااوجم. 

 بروتوكول نا ويا. ام ااار االت الب مت لق تتناول مسا   مدددة وددات 
علاا الار ل مان  تساتند، ،BS-V/13و  BS-VI/17بموجم المقارريناألنعا  الم تمدة بموجم بروتوكول قرااجن ، ا ن و  -33

ااام التاام وردت مبااادا ممارلاا  لتلاا   الاااالتنوع البيولااوجم، باا المت لقاا  تفاقياا االااام ااااار  الم ااال  بهااا األنعااا عاان  اسااتق لها
األااااراي ال امااا   وماااؤتمراااام اجتماعاااات ماااؤتمر األااااراي و . باالت اااال والترقياااف والتوعيااا  ال امااا  مقاااررات االتفاقيااا  المت لقااا 

أا ا  الممارساات   باراب  ت اال والترقياف والتوعيا  ال اما ل ا  م ر ااألمين التنفياذي  نظل، ألاراي ام البروتوكولينكاجتماع ل
وال  قاات ا ع ميا   االت ااالت المؤسساي  يجاري تنفياذ. وعا وة علاا ذلا ،  تفاقيا  وبروتوكوليهاالجال االت ال والتوعي  ام م

 رما . وم  ذل ، اا ن توا   االجتماعموسا   الاست دال  دفي  و اريق  منسق ، بما ام ذل  ا دار بيانات التم تديرها أمان  ب
 التنسيح والت اون. موا ل ل ا اايا   مجاال  

 حشد الموارد -هاء
دعال تدقياح األهاداي الر را  لدعاد الماوارد مان أجا  اساتراتيجي   9/11ام المقرر  تفاقي االاعتمد مؤتمر األاراي ام  -34

اام الفقارة  اعتمد مؤتمر األاراي أي ا  و  ، 2020تراتيجي  دتا عال ، تمديد االس12/3المقرر من  10، ام الفقرة قررل تفاقي  و 
 (.1الموارد )الفقرة  دعدل ، أهدااا  12/3من المقرر  1
مقررات مؤتمر األاراي اام االتفاقيا  وماؤتمر األااراي ال اما   اهنا  الي  أساسي  تتيدها، مقرراتهذ  ال وع وة علا -35

 المااااوارد ماااان أجاااا  التنفيااااذ الف ااااال لااااا  ماااان االتفاقياااا  ا جااااراءات المت لقاااا  بدعااااد مجلااااد ألاااااراي ااااام البروتوكااااولينكاجتماااااع ل

                                                           
  UNEP/CBD/ABS/CH-IAC/2015/1/3يمكن االا ع علا المبيد من الم لومات بعأن الجلس  المعترك  ام الوريقتين  3
 .UNEP/CBD/CHMIAC/2015/1/3و
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تنقاايح وتدااديل االسااتراتيجيات و اااط ال ماا  الوانياا  للتنااوع البيولااوجم  : )أ( ماان  اا ل مااا يلاام االقت اااء، عنااد، والبروتوكااولين
 .للتنوع البيولوجم قد المن الواني  ام ااار االستراتيجيات و اط ال م  )م( و    اط تموي  واني 

اعاااداد علاااا األااااراي والدكوماااات األ ااارت  ، لااادت اعتمااااد  األهاااداي المت لقااا  بدعاااد الماااوارد،دااال ماااؤتمر األاااارايو  -36
المت لقا   باست دال األهداي ،استراتيجياتها الواني  لدعد الموارد أو  اط التموي  بما يتسح م  االدتياجات واألولويات المدددة

علاا ، 10/3المقارر مان  2ام الفقارة وأاد مؤتمر األاراي من جديد، (. 12/3من المقرر  4)الفقرة   اار مرن دعد الموارد كب
لدعاد مداددة ت اميل وت مايل اساتراتيجي  قاريا   ، دسام االقت ااء،أن التنفيذ الوانم الستراتيجي  دعد الماوارد ينبغام أن يعام 

 .  المددر  للتنوع البيولوجمام ااار االستراتيجيات و اط ال م  الواني الموارد
 و ااط عملهاا اساتراتيجياتها علاا اسات را والدكوماات األ ارت  ، األااراي10/3، ام المقارر األاراي ودل مؤتمر -37

-2011ماا  ال ااا  االسااتراتيجي  للتنااوع البيولااوجم  بمااا يتماعااا، عنااد االقت اااء ،هاااوتنقيدوتدااديرها الوانياا  للتنااوع البيولااوجم 
 تاادرجال ااا  االسااتراتيجي  أعاا  ، ااا ن  13ورد ااام الفقاارة  ومرلمااا)ج((.  3)الفقاارة  نفسااي بموجاام المقاارر ماادتالتاام اعت، 2020

المااوارد اسااتراتيجي  دعااد ااام دااين أن الهاادي ماان  ،ماان أهااداي أيعاام للتنااوع البيولااوجم 16الهاادي بروتوكااول نا ويااا ماان  اا ل 
لماا قارر  ماؤتمر األااراي اام اجتماعاي  وتنفياذ بروتوكاول نا وياا، واقاا  لتدقياح الهادي الرالال مان االتفاقيا   الا بل الادعليت من 

وردام  ألااراي اام بروتوكاول نا ويااكاجتمااع لماؤتمر األااراي ال اما   أقار(. وقاد 11/4المقرر من  12الدادي ععر )الفقرة 
 (.من مناوقي 1والفقرة  NP-1/7المقرر ديباج  الفقرة الرالر  من األول ) بذل  ام اجتماعي

ألاااراي ااام بروتوكااول نا ويااا ااام اجتماعااي كاجتماااع ل، عااج  مااؤتمر األاااراي ال اماا  أي ااا   NP-1/7وااام المقاارر  -38
علا أن تدرج اعتبارات دعد الموارد، بما اام ذلا  االدتياجاات والرغارات واألولوياات ذات ال ال  بالتمويا  كجابء األول األاراي 

 ا   من   ل ادراج هذ  االعتبارات ام استراتيجياتها و اط عملها الوانيا  من عملياتها للت ايط  وم تنفيذ البروتوكول و 
 (.2)الفقرة  للتنوع البيولوجم

ألاااراي ااام بروتوكااول كاجتماااع لمااؤتمر األاااراي ال اماا  األديا ياا ، داال  للساا م بروتوكااول قرااجناا  بوايمااا يت لااح  -39
، 2020-2011األديا ياااا  للسااا م  يجي  لبروتوكاااول قرااجناااا  اعتمااااد ال اااا  االسااااترات لاااادتقرااجنااا  اااام اجتماعااااي ال اااامس، 
المت لقااا  بتنفياااذ  الوانيااا  ،  ااااط وبااارامج عملهااااسااات ر ، دسااام مقت اااا الداااالالاااا أن تاألااااراي ودعاااا الدكوماااات األ ااارت 

 وعاج  أي اا  ي . ما  ال اا  االساتراتيجهاا وتوا م، ها و اط عملها الوانيا  للتناوع البيولاوجماستراتيجياتالبروتوكول، بما ام ذل  
ج الساا م  األديا ياا  والد ااول وتقاساال المناااا  ااام االسااتراتيجيات و اااط ال ماا  الوانياا  للتنااوع البيولااوجم، مااداألاااراي علااا 

(. وقاد ان كاس BS-V/16مان المقارر  )أ( 2)الفقارة  الظاروي والتعاري ات واألولوياات الوانيا  ةدسم مقت اا الداال، ما  مراعاا
 مؤتمر األاراي.  در عن ممار    ا  تعجي  التم ت منت 12/29قرر الممن  9هذا ام الفقرة 

 ستراتيجيات وا جاراءات ذات ، لالواني  هاأولوياتها و تعري اتو لظرواها  األاراي والدكومات األ رت، واقا   وم  ادراج -40
الماوارد،  دعاداالستراتيجي  الواني  لللتنوع البيولوجم، ا ن  المنقد  ها الواني عملها و اط استراتيجياتبالبروتوكولين ام ال ل  
االسااتراتيجي   وتساات دل، للتنااوع البيولااوجم المنقداا  الوانياا   سااتراتيجيات و اااط ال ماا هاادي الااا ت بيااب التنفيااذ الف ااال لالتاام ت

مان  ا ل هاذ  ومن رل، ا ناي يمكان،  االستراتيجيات واألنعا  كذل . ستتناول هذ ، ك اار مرن الموارد  دعدل ال المي  واألهداي
 أي - ماؤتمر األااراي اام االتفاقيا  الاذي اعتماد الماوارد  المت لح بدعاد اار ال المم من ا ، دسم االقت اء،، االستفادةالقناة

ي  الاواردة الا أهمي  هذ  القناة ام معروع التو  تعيرديباج   ت. وقد أدرجين، لتنفيذ البروتوكولالموارد دعداستراتيجي  وأهداي 
 .UNEP/CBD/SBI/1/7 ام الوريق 

 اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية -واو
تدااات اعاااراي وتوجياااي ماااؤتمر األااااراي وتااااون  ت مااا  ا ليااا  الماليااا  اااا ن مااان االتفاقيااا ، 21مااان الماااادة  1للفقااارة  واقاااا   -41

تعااغيلها، ب المكلاافماان  اا ل الهيكاا  المؤسساام ، و 21المااادة  المن ااوص عليهااا ااما لياا  المالياا  وتعااك  أي ااا  . مساؤول  أمامااي
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ماان بروتوكااول نا ويااا(.  25ماان بروتوكااول قرااجناا ، والمااادة  28لياا  المالياا  لبروتوكااول قرااجناا  وبروتوكااول نا ويااا )المااادة ا 
ح باالموارد الماليا  ادتياجاات البلادان الناميا  ايماا يت لا بمراعااةألااراي اام البروتوكاولين مااع لاجتكمؤتمر األاراي ال ام   وُيلبل

 .مؤتمر األاراي كم ينظر اييالمالي   ا رعاد الموجي الا ا لي تواير ل
أاراار  البروتوكااوليناألاااراي اام  ماانالااا ا لياا  الماليا   رعاااد الموجايماؤتمر األاااراي ااام النظار ااام ا ساالا   ااون تو  -42

ألااااراي ااااام كاجتمااااع لتمر األاااااراي ال امااا  عااان ماااؤ  ةال اااادر  اتا رعاااااد اااام هاااذ  دينماااا ينظااار مااااؤتمر األااااراي و اااودا  
 ،نفساي، واااح ماؤتمر األااراي مقاررمان ال 5ام الفقارة و  4 .12/30المقرر ام  ويدرجها ،، دسم االقت اءاي دلهو  ينالبروتوكول

ار أو تقليلاي، ا رعاد الجدياد المقتارح لتجنام التاار  علا أن يست ر  الا مراح البي   ال المي ، وجيبغي  بيادة تبسيط ا رعاد الم
اااام هاااذا و  .ا رعاااادات الساااابق  عناااد االقت ااااء، وتدديااد أولوياااات ا رعاااادات اااام سااايا، أهااداي أيعااام للتناااوع البيولاااوجم ودياادوت

أن يساتفيد علاا أا ا  لماؤتمر األااراي السب  التم يمكن بهاا  ويقدل تقريرا  عن السيا،، الم الا األمين التنفيذي أن يستاعف
اااار  لتددياد األولوياات لآلليا  الماليا   امن سايا، والبروتوكاولين 2020-2011البيولوجم تيجي  للتنوع ال ا  االسترا وجي من

كام الاا الهي ا  الفرعيا  للتنفياذ  ا  تقريار أن يقادل مرااح البي ا  ال الميا ، و ماوارد للتجديد السااب  ل نامجي لألولويات البر  السنوات األرب 
 (.UNEP/CBD/SBI/1/8)انظر  األول اام اجتماعه تنظر ايي

 االتفاقية الجوانب اللوجستية لتعزيز التكامل بين - ثالثاا 
        وبروتوكوليها

الجوانام  عادد مان ارما ، ال اما  العاامل  ل ادة قااعااتتتيدهاا المساا   المو اوعي  والمساا   الفارص التام  الا جانم -43
 ا.توكوليهبين االتفاقي  وبرو  بيد من التاام مال التم ت بب أي ا   اللوجستي ، بما ايها الجوانم ا جرا ي ،

 االجتماعات المتزامنة -ألف
 قاد اجتماعاتاي ال اديا  المقبلا  اام   ااون أن ي ،12/27ماان المقارر  3، اام الفقارة قارر ماؤتمر األااراي اام االتفاقيا  -44
األديا ياا   للساا م كااول قرااجناا  ألاااراي ااام بروتو كاجتماااع ل، بااالتبامن ماا  اجتماعااات مااؤتمر األاااراي ال اماا  أساابوعيناتاارة 

ااام بروتوكااول قرااجناا  كاجتماااع لألاااراي  مااؤتمر األاااراي ال اماا  ويااا. وقااد اعتمااد مقاارران ممااار ن ماان جانااموبروتوكااول نا 
-NPمان المقارر  1اام بروتوكاول نا وياا )الفقارة ال ام  كاجتمااع لألااراي ( ومؤتمر األاراي BS-VII/9من المقرر  1)الفقرة 

ب اادد مااان األنعاااا  المت اال  بتنظااايل هاااذ    اااا عااام هاااذا الساايا،، الااام ماااؤتمر األاااراي الاااا األماااين التنفيااذي االو (. 1/12
 (.12/27من المقرر  4)الفقرة  االجتماعات ام وقت وادد

مان ام بروتوكول نا ويا بالتبامن م  األسبوع الرانم ال ام  كاجتماع لألاراي وعقد االجتماع األول لمؤتمر األاراي  -45
المدرجا  ااام بنااود للنظار اام الاريقاان عااام ن  وقااد ُأنعاخ،  ا ل هااذين االجتمااعين، 5االجتمااع الراانم ععاار لماؤتمر األااراي.

ب ا   أن يتنااوال باريقا  متااملا  فاريقين ال ااملينالمت اذة لهاذين الالترتيباات  وأتادت. علا دد سواء االتفاقي  والبروتوكول ااار
 علااا تفاقياا االاألاااراي ااام  اقااد جاااءت موااقاا علااا ساابي  المرااال، و . عااك  ورقااات  ااري اجتماعااات التاام ال تاابال ااامالمسااا   

األااااراي اااام مباعااارة ب اااد موااقااا   ل جتماعاااات التنظااايل المتااابامن نعااااء الهي ااا  الفرعيااا  للتنفياااذ و ب معاااروعم المقاااررين المت لقاااين
 ذل . علاالبروتوكول 

 لتنظااايل االجتماااع الرالاال ععااار لمااؤتمر األااااراي منقداا  اااا    UNEP/CBD/SBI/1/12/Add.1الوريقاا وتت اامن  -46
واالجتماااع الرااانم لمااؤتمر  ااام بروتوكااول قرااجناا ال اماا  كاجتماااع لألاااراي االجتماااع الرااامن لمااؤتمر األاااراي بااالتبامن ماا  
التاام  االجتماعاات أولاام لتنظايل عما  هاذ  معاروع و ا  عان اام بروتوكااول نا وياا، ا ا   ال اما  كاجتمااع لألااراي األااراي 

                                                           
المجال البؤري المت   بالتنوع البيولوجم  من التجديد السادس لموارد ام استراتيجي   8و 5البرنامجين  نعاء ب نفسي من المقرر 13ردبت الفقرة  4

 .لذل  واقا   اري األاراي الا تدديد أولويات المع ودعت، بروتوكولم قرااجن  ونا ويا، مما ي كس أهمي  مراح البي   ال المي 
 .لتاريخ بدء نفاذ البروتوكول االجتماع الرانم ععر لمؤتمر األاراي نظرا   ايل  كام  اترةجتماعين ام وقت وادد االتنظيل  لل يكن من الممكن 5
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وااريقين عااملين يتنااوالن الجلساات ال اما  المعاترك ،  وكاذل ، بروتوكاول مان بروتوكليهاااا  لالجلسات ال ام  ل تفاقيا  و  ت منت
ماان  كتسااب الم يجابياا ا  باارة ال االسااتناد الااا. وماان المتوقاا  ااام ااااار بروتوكوليهاااااام ااااار االتفاقياا ، وكااذل   المسااا   المدرجاا 

نعاااء اااريقين عاااملين ساا2014، جمهورياا  كوريااا، ااام عااال ات التاام عقاادت ااام بيوناا  تعااان االجتماعاا جمياا  بالتتاااب   يتناوالن، وا 
 .ل دة قااعات ل تفاقي  وبروتوكوليهاالعامل   ال ام  البنود المدرج  ام المجاالت

تبسايط جاداول  مان أجا  م لوماات عان ال ااوات المت اذةأي اا    UNEP/CBD/SBI/1/12/Add.1 الوريقا وتت امن  -47
عان تدليا   ا ا    يناام البروتوكاولال اما  كاجتمااع لألااراي متبامن  لماؤتمر األااراي وماؤتمر األااراي الجتماعات االأعمال 

ال امااا  كاجتمااااع لمساااتوت معاااارك  األااااراي اااام االجتمااااع الراااانم ععااار لماااؤتمر األااااراي واالجتمااااع األول لماااؤتمر األااااراي 
 نا ويا. ام بروتوكوللألاراي 

 الهيئات الفرعية -باء
 الهي ااات الفرعيااا  التااام أنعاااأتها علاااا أنمااان بروتوكااول نا وياااا  27مااان بروتوكااول قرااجنااا  والماااادة  30الماااادة تاانص  -48

التااما  باين  لبياادةار ا   االسات دال المعاتر  للهي اات الفرعيا  أي اا   ويتايح. ُأنع ت بموجبها قاد ت ادل البروتوكاولينأو  االتفاقي 
 .ين  االتفاقي  والبروتوكولعم
-NP والمقاارر بااء BS-VII/9لمقارر اام البروتوكاول الم ناام، اام اال اما  كاجتماااع لألااراي ماؤتمر األااراي وعاين  -49

 .لت دل البروتوكولين أي ا  الهي   الفرعي  للتنفيذ  ،1/11
ت يااين الهي اا  الفرعياا  للمعااورة  ااام ااام بروتوكااول قرااجناا  أي ااا  ال اماا  كاجتماااع لألاااراي مااؤتمر األاااراي  ونظاار -50

م   ا   ، أن ينعاخ، دسام االقت ااء، أارقا BS-IV/13وقارر، اام المقارر ال لمي  والتقنيا  والتانولوجيا  ل دما  البروتوكاول. 
وادادة أو أارار مان المساا   ال لميا  والتقنيا  كلماا دعات الداجا  الاا مساال  مدددة لم الجا   ذات   ديات ال براء التقنيين من
، للنظاار ااام الداجاا  الااا انعاااء هي اا  ارعياا  مفتوداا  ال  ااوي  للمعااورة BS-VI/9، ااام المقاارر أي ااا   وماا  ذلاا ، اقااد قااررلاا . ذ

ف الي  البروتوكول وتقييل ل واالست را  الرالر التقييل عملي  ال لمي  والتقني  ام ااار البروتوكول ام اجتماعي الرامن بالتبامن م  
وباالنظر الاا أدادل المقاررات . 2020-2011اتيجي  لبروتوكاول قرااجنا  للسا م  األديا يا  للفتارة منت ف المدة لل ا  االساتر 

مبيااد ماان التااماا  بااين اللت بيااب  ينااام البروتوكااولال اماا  كاجتماااع لألاااراي مااؤتمر األاااراي ومااؤتمر األاااراي التاام اعتماادها 
مان  اام أن ينظار ر م أي ا  قد ي بروتوكول قرااجن  اماراي ال ام  كاجتماع لألمؤتمر األاراي وبروتوكوليها، ا ن االتفاقي  

 جديد ام امكاني  ت يين الهي   الفرعي  للمعورة ال لمي  والتقني  والتانولوجي  ل دم  البروتوكول.
الهي اا  الفرعيااا   اااام امكانياا  ت ياااين ااام بروتوكااول نا وياااا ب اادُ ال امااا  كاجتماااع لألااااراي لاال ينظاار ماااؤتمر األاااراي و  -51
 عورة ال لمي  والتقني  والتانولوجي  ل دم  البروتوكول.للم

 األمانة والجوانب المالية -جيم
كأمانااا   أي ااا   ت ماا تفاقياا  االأماناا  ماان بروتوكااول نا ويااا، اااا ن  28والمااادة ماان بروتوكااول قرااجنااا   31للمااادة  واقااا   -52

 تااااليف  اادمات األماناا  لااا اي ااام البروتوكااول تدماا  ، ينبغاام لألااار وواقااا  لاانفس المااادتين وعاا وة علااا ذلاا  6 .للبروتوكااولين
 .متا كانت مستقل  ولينمن البروتوك بروتوكول

تااليف ا داري  األساساي  ل ادمات األمانا  مان المسااهمات الماليا  لألااراي اام االتفاقيا  واألااراي اام كا  ال غااوتُ  -53
لمناساااب  أو مالميبانياااات األساساااي م )المعاااار اليهاااا أي اااا باسااال ال اااناديح االسااات ماني  ال امااا  ا اااام بروتوكاااول مااان البروتوكاااولين

األساساااي   رامجميبانيااا  الباا -م BG االساات مانم  اااندو، المول تفاقياا    ميبانيااا  الباارامج األساساااي  –م BYمال ااندو، االساات مانم 
هاااذ  ال اااناديح  وياااديرياااا(. األساساااي  لبروتوكاااول نا و  ميبانيااا  البااارامج –م BBلبروتوكاااول قرااجنااا ، ومال اااندو، االسااات مانم 

                                                           
 .ألمان الوظيفم لاالست را  ب المت لحتقرير الام هذا السيا،، ، انظر أي ا   6
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، علااا ماا  تغيياار مااا يلاابل تغيياار ، التاام تنابااح أي ااا   ماا  القواعااد المالياا  ل تفاقياا  االساات ماني  برنااامج األماال المتداادة للبي اا  تمعاايا  
يجاااااروالمكااااااآت،  ،. وتغااااام الميبانياااا  األساسااااي  تااااااليف مراااا  رواتاااام المااااوظفين، وال ماااا  ا  اااااامينالبروتوكااااول المبااااانم  وا 

 ،االستعااريينو  ،ا با ،تاااليف و  ،وتاااليف االت ااالت ،مستلبماتالم دات و الو  ، دم  المؤتمراتو  ،سفر الموظفينو  ،تها يانو 
 .والمساعدة المؤقت 

ابي اا  وتنظاايل المااوارد وال اادمات دا اا  األماناا  وااار، عملهااا تج اا  ماان ال اا م ا اا    ال ملياا ، ااا ن ااام الممارسااو  -54
المساتقل  التاااليف  تدديدسيكون من ال  م و . ب ورة دقيق  فاقي  وبروتوكول قرااجن  وبروتوكول نا ويا تل التااليف المستقل 

 واألرال والم دات. ،لل دمات المعترك ، مر  ا يجار وال يان ، واالت االت، والتوعي  ال ام ، والقرااسي  واللوابل
اااام كليهماااا واااام أو  أداااد البروتوكاااوليناااام ن يسااااهمون ذيتاااااليف الماااوظفين الااا سااايلتق أي اااا  يكاااون مااان ال ااا م  وقاااد -55
 وتبااادل الم لومااات أو ادارة اليااات ،والم اااري التقليدياا  ،تفاقياا  ااام مجاااالت مراا  التوعياا  وبناااء القاادرات، والتقييمااات ال لمياا اال

التاااليف ال اما ، مرا  بمار يت لاح األ دينماااست  ااء  عادالمعكل  أ  بح. وتوا ب ،تبادل الم لومات، والعؤون القانوني    ري
دارة  دمات المؤتمرات، و  ،دارةا تااليف التوجيي التنفيذي و  وتاااليف ادارة  لعؤون المالي وا ال ناديحبما ام ذل  ادارة موظفم وا 

ااام الما اا  ماان  15 ماان  اا ل ادراجااام الما اام  تااذلي  ال اا وبات ااام دالاا  بروتوكااول قرااجناا وقااد تساانا المااوارد البعااري . 
اام الما ا   15بروتوكول، اللمساا   المت لقا  باالذين يمولون أساسا  مان االتفاقيا  ولاانهل يكرساون وقاتهل ليف ب   الموظفين تاال

اااام الميبانيااا   و يرهاااا(والم اادات،  ،ماان نفقاااات التعاااغي  ال اماا  لألمانااا  )ا يجاااار، وال ااايان ، واالت اااالت، والقرااساااي  واللاااوابل
 األساسي  للبروتوكول.

اام  ام البروتوكولينال ام  كاجتماع لألاراي األاراي  مؤتمرواجتماعات عقد اجتماعات مؤتمر األاراي دتاج وسي -56
 تيسارتفاا، علاا نهاج أو  ايغ  اال الاا، أي اا   البروتوكاولين ل دما وقت وادد، بما ام ذل  انعاء وت يين الهي ا  الفرعيا  للتنفياذ 

يقا  اساتق ل تاااليف مان المتوقا  أن اال اكو . وعا وة علاا ذلا ، ن ال مليات/المجموعاات الار ل ماباين ايماا توبيا  التاااليف 
الافااااءة ااام تدقيااح تدسااين  ماان أجاا أاراار اااأارر  تقاااارمت جتماعااات و اادمات األماناا دياال ان اال عااي ا  اعااي ا    اادمات األماناا 
 االتفاقي  والبروتوكولين. المندرج  ام اااروال مليات  مسا  والتاام  بين ال

 ذي( الااBI) ال ااص دماج ال ااندو، االسات مانم الاااوعم ااوة ا ااااي  نداو ت بيااب التااما ، قاارر ماؤتمر األاااراي وك -57
( BZببروتوكااول قرااجناا ، ماا  ال ااندو، االساات مانم الاااوعم ال اااص ) ذات ال اال معااارك  األاااراي ااام االجتماعااات  ييساار

 (.12/32المقرر من  24)الفقرة   باالتفاقي ذات ال ل معارك  األاراي ام االجتماعات  الذي ييسر
استضافة اجتماعات مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف  - رابعاا 

واالجتماعات ين في البروتوكولالعامل كاجتماع لألطراف 
        اإلقليمية التحضيرية

 استضافة االجتماعات -ألف
 ي اد، بالتعااور ما  المكتام، مقترداا  أن فياذي الا األماين التن ، 12/35من المقرر  3، ام الفقرة الم مؤتمر األاراي -58

 أن يقدل هذا المقتارحاجتماعي الرالل ععر، و  والتم تلمبعأن الايفي  التم يمكن بها تدديد است اا  اجتماعات مؤتمر األاراي 
 .األول اايي ام اجتماعه تنظر، لللتنفيذالا الهي   الفرعي  

جموعااات  ااادة للتناااوم بااين المال   اا  ااامي الاار يسعلااا أن من اام  لمماان النظااال الاادا  21المااادة  1الفقاارة وتاانص  -59
 م يااارا  ممكنااا  اعتبااار التناااوم باين المجموعااات ا قليمياا   ،اسااتنادا  الااا هاذ  القاعاادة ،يمكاانو ألماال المتدادة. ا قليميا  ال مااس ااام ا

 .االجتماعات لتدديد است اا 
 اا م  ناااوي علااا تااااليف ت مهماا  كباارت  تعااك األاااراي  رأدااد اجتماعااات مااؤتماست اااا  ااا ن ، الوقاات نفساايااام و  -60

المت لقا   المتالباات اللوجساتي  والتقنيا  والماليا  ن قبيا االعتباارات ال مليا ، ماولذل  ينبغم أن تعاك  لدكوم  الم يف . تتدملها ا
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ااام هااذا و االجتماعااات. هااذ  ل الجهاا  الم اايف ماان الم ااايير التاام يمكاان اساات دامها لتدديااد  جاابءا   أدااد االجتماعااات،است اااا  ب
التاااام يمكاااان أ ااااذها ااااام قا ماااا  بالم ااااايير  يت اااامن UNEP/CBD/SBI/1/12/Add.2 الرالاااال ماااان الوريقاااا  فاااارعال ااااا نالساااايا،، 
  االعتبار.

الست اااا   ارنااين ماان اااراين عر ااا  قااد تلقااا األمااين التنفيااذي ، ا12/35اسااتجاب  لاادعوة مااؤتمر األاااراي ااام مقاارر  و  -61
اام ات ااذ تادبير  الست ااا  االجتمااع ال اامس ععار. ويقتارح النظار ومن اراين ا ارينلمؤتمر األاراي االجتماع الراب  ععر 

 (.UNEP/CBD/SBI/1/12/Add.2هذين االجتماعين )انظر الفرع الرالل من الوريق   الجه  التم تست يفلتدديد  مؤقت
 الجتماعات التحضيرية اإلقليميةا -باء

  ااعليااااأن يستاعاااف ساااب  بياااادة ، 12/29مااان المقااارر  2، اااام الفقااارة ماااين التنفياااذيالااام ماااؤتمر األااااراي الاااا األ -62
أن يستاعاف  ياارات، بماا اام ذلا  التاااليف المت لقا  ر نفساي، لمقار مان ا 7ام الفقرة الم الا األمين التنفيذي، ، و االجتماعات

مكانااات العاارااات والتااآبر ماا  المنظمااات األ اارت، بهااا، اقليمياا  قباا  االجتماعااات المتبامناا  لمااؤتمر  قااد اجتماعااات تد اايري  ل وا 
 .األاراي ام البروتوكوليناجتماعات األاراي و 

مر األااراي اام التد اير الجتماعاات ماؤتمر األااراي وماؤت بدور هالاالجتماعات التد يري  ا قليمي  وقد ت ال   -63
. التمويا نقاص  اعات عادة ما يكون مت اذرا  بسابمتنظيل هذ  االجتم ا ن. وم  ذل ، ام البروتوكولينال ام  كاجتماع لألاراي 

ال امااا  كاجتمااااع ماااؤتمر األااااراي ول جتماعااات األ يااارة لماااؤتمر األااااراياال ان قااااد قبااا وقااد اقت ااار تيساااير هاااذ  االجتماعاااات، 
ماان  ا قليمياا  ااام مكااان االجتماااع قباا  يااول بمجموعاتهااا ماان االلتدااا،األاااراي  علااا تمكااينااام بروتوكااول قرااجناا ، لألاااراي 

 اجتماعات الهي ات الفرعي .ااتتادي. وتارس ممارس  ممارل  بالنسب  الا 
ال اماا  كاجتماااع األاااراي  ماان مااؤتمري  مركاا  مااؤت الاال ععاار لمااؤتمر األاااراي واجتماااعاالجتماااع الر وبالنسااب  الااا -64

اتفاقياا  التجااارة الدولياا  بااأنواع األاااراي ااام  الساااب  ععاار لمااؤتمرماا  االجتماااع  المواعياادتاابامن ااا ن ااام البروتوكااول، لألاااراي 
سابتمبر الاا أيلول/ 24مان اام الفتارة الذي سي قد ام جوهانسبر،، جناوم أاريقياا، ، الديوانات والنباتات البري  المهددة باالنقرا 

باااأنواع اتفاقياا  التجااارة الدولياا  باالعااترا  ماا  أماناا   اقليمياا اجتماعااات تد اايري  تنظاايل ساايتيح ، 2016أاتااوبر تعاارين األول/ 5
، بالتعاااور الوريااح ماا  أماناا  هااذ  األ ياارةأعاادت وقاادمت اقااد ، وبناااء  علااا ذلاا . الديوانااات والنباتااات البرياا  المهااددة باااالنقرا 

دعل تنظيل دلقات عم  اقليميا  ألاريقياا سياالتداد األوروبم  منتموي  تت لح بوريق  معروع التنوع البيولوجم، ب المت لق  تفاقي اال
هاذ  اام   م ال وست قد دلقاتتيني  ومناق  البدر الااريبم ودلقات عم  دون اقليمي  لمناق  المديط الهادا واسيا. وأمريكا ال 
منهااا لتناااول ن  مساا  أيااال ي  ااص يوماااوسااتدول كاا  دلقاا  عماا  . 2016ساابتمبر أيلول/و  2016يونيااو دبيران/بااين  الفتاارة مااا
ويومااان لتغاياا  االتفاقياا  المت لقاا  بااالتنوع  ،والنباتااات البرياا  المهااددة باااالنقرا اتفاقياا  التجااارة الدولياا  بااأنواع الديوانااات مسااا   

. لتغاياا  المسااا   المت لقاا  بأوجااي التااآبر بااين االتفاااقيتينن ااف يااول الااا يااول وادااد  وماادة تتااراوح ماان، البيولااوجم وبروتوكوليهااا
اتفاقيا  التجااارة ااام التنوع البيولاوجم تااوير و باا المت لقا   تفاقيااالاألااراي ااام البلادان ماان  ارناين الادعل لمعااارك  منادوبين وسايقدل

  مس  أيال. التم تدولال م   دلق ام  الدولي  بأنواع الديوانات والنباتات البري  المهددة باالنقرا 
 عناصر مشروع توصية - خامساا 

 قد تر م الهي   الفرعي  للتنفيذ ام اعتماد معروع تو ي  علا  رار ما يلم: -65
 لهي   الفرعي  للتنفيذ، ان ا 



UNEP/CBD/SBI/1/12/Rev.1 
            Page 12 

 

ااام االتفاقياا  بااالتبامن ماا  عقااد  ااا  وتنظاايل ال ماا  ل قااد االجتماااع الرالاال ععاار لمااؤتمر األاااراي ب ترداام -1 
ال اما  ماؤتمر األااراي كاول قرااجنا  واالجتمااع الراانم لاام بروتو ال ام  كاجتماع لألااراي االجتماع الرامن لمؤتمر األاراي 

 7وكول نا ويا ام بروتكاجتماع لألاراي 
وبالتعااور  لل اا  واقاا   ،متبامنا ال جتماعاات لال بما   ي اال  بالتد ايراتاألماين التنفياذي أن  الاا تالم -2 

االجتمااع  يساتدعم مراعااة نتاا جلل ما   تنظايل النهاا مأن ال وت دا م  المكتم ودكوم  المكسي ، البلد الم ايف ل جتماعاات، 
 ة ال لمي  والتقني  والتانولوجي  واالجتماع األول للهي   الفرعي  للتنفيذ ال عرين للهي   الفرعي  للمعور 

 ،ست ااا  االجتمااع الرابا  ععار لماؤتمر األاارايال اكيار تو   ارم تااومدك الاذي أبدتاي هتماالالبا ديط علماا  ت -3 
ماااؤتمر األااااراي ، واالجتمااااع الرالااال لااااراي اااام بروتوكاااول قرااجنااا أللكاجتمااااع االجتمااااع التاسااا  لماااؤتمر األااااراي ال امااا  و 

، جتمااع ال اامس ععار لماؤتمر األاارايست ااا  االال ال اين وبياروتاا اراي ام بروتوكول نا وياا، ودكومأللكاجتماع ال ام  
االجتمااااع الرابااا  لماااؤتمر األااااراي و  ،اجتمااااع لألااااراي اااام بروتوكاااول قرااجنااا كواالجتمااااع ال اعااار لماااؤتمر األااااراي ال امااا  

  ألاراي ام بروتوكول نا ويالكاجتماع ال ام  
متالباااات است ااااا  هاااذين ألماااين التنفياااذي أن يتعااااور مااا  هاااذ  الدكوماااات مااان أجااا  تو ااايح االااام الاااا ت -4 
والمالي ، والمتالبات المت لق  باالمتياابات والد اانات  المتالبات التقني المتالبات اللوجستي ، مر  األمن و  ايها، بما االجتماعين

االجتمااع الرالال  علاا األقا  مان ان قاادأعاهر  ، قب  ر را بغي  تأايد عرو  است اا  االجتماعاتوتسهي  ا دار التأعيرات، 
 ععر لمؤتمر األاراي 

 علا  رار ما يلم: ام اجتماعي الرالل ععر مقررا   بااأن ي تمد مؤتمر األاراي تو م -5 
 ان مؤتمر األاراي، 

 النهج المتكاملة للمسائل المدرجة في إطار االتفاقية وبروتوكوليها
متااملا  للمساا   التام نهاج بعاأن الساب  والوساا   الممكنا  لت بياب  ماذكرة  اد  التنفياذي أن يُ األماين  يالم الا -1 

، ماا  مراعاااة المااادة توجااد ااام الواجهاا  البينياا  بااين األدكااال المت اال  بالساا م  األديا ياا  ااام االتفاقياا  وأدكااال بروتوكااول قرااجناا 
اا  مان االتفاقيا  وبروتوكاول قرااجنا ، لالناعا   ذات األهميا   مساا  مان االتفاقيا ، و يرهاا مان ال 19الماادة من  4الفقرة )ب( و 8

  لينظر ايها مؤتمر األاراي ام اجتماعي الراب  ععر
اقتاراح بنااود  لادتنهاج متااملا   اام اساات دال االقت ااء، يساتمر، دساماألماين التنفيااذي أن  الاا الام أي اا  ي -2 

المجااالت  و ا ا  اام تنااولالدورات،  بينح، وام ت ايط وتنفيذ األنعا  ورا الوا عداد  ،ال م  عمليات تنظيلول األعمال و اجد
 رقياافوالت ، واالت ااالتبااادل الم لومااات ااري اليااات  دارة، وا  وا باا ، الااوانم بناااء القاادرات،، مراا  ال اماا  العااامل  ل اادة قااعااات

والافااءة اام ال ملياات المت لقا   مساا  ظار اام الالن لادتتاآبر  أوجاي تدقياح بغي الموارد وا ليات المالي ،  دعدوالتوعي  ال ام ، و 
 تفاقي  و البروتوكولين االت ام ااار بهذ  المجاال

 تزامن االجتماعات
السااات دامها اااام  12/27مااان المقااارر  6الفقااارة  ماااا يلااام الاااا قا مااا  الم اااايير المداااددة اااام أن ي ااايف قااارري -3 

اجتماعااات ة المكتسااب  ماان عقااد ر لل باا لمااؤتمر األاااراي ععاار االجتماااعين الراباا  ععاار وال ااامسااام  االساات را  الااذي ساايجريي
 :متبامن 

ل الوانيا  ل تفاقيا  باين نقاا  االت اا ايماا والتنسايح والتاآبر أوجاي التعااورن عان تدسا عدد األاراي المبلغ  )أ( 
 والبروتوكولين 

                                                           
7 UNEP/CBD/SBI/1/12/Add.1 ،المراقان األول والرانم. 
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 التم است ااتها متبامن  لا جتماعات ل تقني اللوجستي  وال لألعباءالدكومات الم يف   جانمالتقييل من  )م( 
اجتماعااات متبامناا ، باساات دال  ماان عقااد  بارة المكتسااب لل أوليااا   است را ااا    ااد  األمااين التنفيااذي أن يُ  يالام الااا -4 
 الرانم  االهي   الفرعي  للتنفيذ ام اجتماعه ر المعار اليها أع  ، لتنظر اييالم ايي

 االجتماعات التحضيرية اإلقليمية
اتفاقيااا  التجاااارة الدوليااا  باااأنواع الديواناااات التنوع البيولاااوجم و بااا المت لقااا  تفاقيااا اال  ااااون باااين أماااانتمبالت يردااام -5 

 اام البدايا اقليميا  للتد اير ل جتمااع الرالال ععار لماؤتمر األااراي اام تنظايل اجتماعاات  والنباتات البري  المهاددة بااالنقرا 
جهاات أ ارت، ممارا  ما  الالت ااون  أن ي ابباألماين التنفياذي الا  يالمو ،مؤتمر األاراي ام األ يرلواالجتماع الساب  ععر 

 هذ  االجتماعات التد يري  ا قليمي    تاد  امكاني  تنظيلتقديل مساهم  مالي  ا ااي  الماندين الا  يدعوو
 استضافة االجتماعات

ر لماااؤتمر األااااراي ... دكومااا  ... الست ااااا  االجتمااااع الرابااا  ععااا الاااذي قدمتااايباااال ر  السااا م  ردااامي -6 
 ودكوم  ... الست اا  االجتماع ال امس ععر لمؤتمر األاراي ... 

ام ... اام الربا  األ يار  انأن االجتماع الراب  ععر لمؤتمر األاراي ام االتفاقي ، وكذل  ... سي قد قرري -7 
ام ... اام الربا  األ يار مان  سي قدان.. االجتماع ال امس ععر لمؤتمر األاراي ام االتفاقي ، وكذل  .أن ، و 2018من عال 

  2020عال 
المتالبااات اللوجسااتي ، مراا  بااين المجموعااات ا قليمياا ، )م(  ايمااا أ ااذ ااام االعتبااار )أ( التناااوميأن  قاارري -8 

ا ادار  والمتالباات المت لقا  باالمتياابات والد اانات وتساهي  الست ااا  هاذ  االجتماعاات، والمتالباات التقنيا  والماليا ، ،األمن
 است اا  االجتماعات المقبل  لمؤتمر األاراي  تدديددت ل التدقح منها ألمين التنفيذييمكن لالتم  التأعيرات،
أعااا  ،  8ر المداااددة اااام الفقااارة ال نا ااا مراعااااةاألااااراي المهتمااا  الاااا ا ااااار األماااين التنفياااذي، مااا   يااادعو -9 
ر لمااؤتمر األاااراي ااام أقاارم وقاات ممكاان ولااان ااام موعااد ال السااادس ععاار أو الساااب  ععاا االجتماااعين الست اااا ب ر ااها 

 جراء معااورات لتدديااد أي بلاد ماان بااالمجموعاات ا قليمياا  الم نيا   عااج ي، علااا التاوالم، و2019و 2017 ميتجااوب نهاياا  عاام
  باسل المجموع الست اا  ا يقدل عر س بلدان مناقتها

،األمااين التنفيااذي أن  يالاام الااا -10  مااؤتمر األاااراي ااام اجتماعااي الراباا  لماا  المكتاام، تو اايات  بالتعاااور ُي ااد 
ال رو  المقدماا  الست اااا  االجتماااع السااادس ععاار لمااؤتمر األاااراي، وااام اجتماعااي ال ااامس ععاار ايمااا بااععاار ايمااا يت لااح 

 الست اا  االجتماع الساب  ععر لمؤتمر األاراي. المقدم ال رو  بيت لح 
اااام بروتوكاااول ال امااا  كاجتمااااع لألااااراي أن تو ااام ماااؤتمر األااااراي  اااام ياااذ أي اااا  قاااد تر ااام الهي ااا  الفرعيااا  للتنفو  -66

 علا  رار ما يلم: ا  ام اجتماعي الرامن مقرر  بأن ي تمد قرااجن 
 ام بروتوكول قرااجن ،ال ام  كاجتماع لألاراي ان مؤتمر األاراي 

ماان  5للفقاارة  اجتماعااات متبامناا  واقااا   المكتسااب  ماان عقااد ال باارة اساات دال الم ااايير التالياا  الساات را  قاارري -1 
 :BS-VII/9المقرر 

والادول الجبريا  ال اغيرة  السيما أق  البلادان نماوا  و المعارك  الاامل  والف ال  لممرلم البلدان النامي  األاراي،  )أ( 
 ام  كاجتمااع لألااراي اام اجتماعات مؤتمر األاراي ال ام ،التم تمر اقت اداتها بمردل  انتقالي النامي  من بينها، واألاراي 

 بروتوكول قرااجن  
  ام بروتوكول قرااجن ال ام  كاجتماع لألاراي التاوير الف ال لنتا ج مؤتمر األاراي ال م  علا  )م( 
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 بين االتفاقي  وبروتوكوليها  بيادة التاام  (ج) 
  الف الي  من ديل التالف  (د) 
والتنسايح والتاآبر ايماا باين نقاا  االت اال الوانيا  ل تفاقيا   اورأوجاي التعاعدد األاراي المبلغ  عان تدسان  (ه) 

 والبروتوكولين 
 التقييل من جانم الدكومات الم يف  لألعباء اللوجستي  والتقني  ل جتماعات المتبامن  التم است ااتها  (و) 
يح االساات ماني  الاوعياا  ااام ال ااناد مساااهماتهابيااادة لاألاااراي المتقدماا   دعوتااي الموجهاا  الااا البلاادان يكاارر -2 

السايما أقاا  البلادان نماوا  والاادول و مان البلادان النامياا  األااراي، الااملا  والف الاا  للممرلاين   اامان المعاارك مان أجا  ذات ال ال  
 .، ام االجتماعات المتبامن واألاراي التم تمر اقت اداتها بمردل  انتقالي الجبري  ال غيرة النامي  من بينها، 

اام بروتوكاول نا وياا ال ام  كاجتمااع لألااراي أن تو م مؤتمر األاراي  ام  م الهي   الفرعي  للتنفيذ أي ا  قد تر و  -67
 علا  رار ما يلم: ا  ام اجتماعي الرانم مقرر بأن ي تمد 

 ام بروتوكول نا ويا،ال ام  كاجتماع لألاراي ان مؤتمر األاراي 
 باارة المكتسااب  ماان لل ،، ااام اجتماعااي ال ااامس  الااذي ساايجرييااام االساات رااساات دال الم ااايير التالياا   قاارري -1 

 :عقد اجتماعات متبامن 
المعارك  الاامل  والف ال  لممرلم البلدان النامي  األاراي، والسيما أق  البلادان نماوا  والادول الجبريا  ال اغيرة  )أ( 

تماعات مؤتمر األاراي ال ام  كاجتمااع لألااراي اام ، ام اجالتم تمر اقت اداتها بمردل  انتقالي النامي  من بينها، واألاراي 
 نا ويا  بروتوكول
 نا ويا  ال م  علا التاوير الف ال لنتا ج مؤتمر األاراي ال ام  كاجتماع لألاراي ام بروتوكول )م( 
 يها بين االتفاقي  وبروتوكول بيادة التاام  (ج) 
 الف الي  من ديل التالف   (د) 
لغ  عان تدسان أوجاي التعااور والتنسايح والتاآبر ايماا باين نقاا  االت اال الوانيا  ل تفاقيا  عدد األاراي المب (ه) 

 والبروتوكولين 
 التقييل من جانم الدكومات الم يف  لألعباء اللوجستي  والتقني  ل جتماعات المتبامن  التم است ااتها  (و) 
ااام ال ااناديح االساات ماني  الاوعياا   مساااهماتهاة بياااداألاااراي لالمتقدماا   دعوتااي الموجهاا  الااا البلاادان يكاارر -2 

ماان البلاادان النامياا  األاااراي، الساايما أقاا  البلاادان نمااوا  والاادول الااملاا  والف الاا  للممرلااين  ذات ال اال  ماان أجاا   اامان المعااارك 
 .لمتبامن ، ام االجتماعات اواألاراي التم تمر اقت اداتها بمردل  انتقالي الجبري  ال غيرة النامي  من بينها، 

__________ 

 


