
بـع عـدد   طُاألمم المتحدة محايـدة مناخيـا،    لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمة 
  .نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية إحضارب تكرمن الويرجى من المندوبي .محدود من هذه الوثيقة

  الفريق العامل المفتوح العضوية 
  االتفاقية ذالمخصص الستعراض تنفي

  الخامساالجتماع 
 2014حزيران /يونيو 20-16 ،مونتريال

  *من جدول األعمال المؤقت 14 البند
  

 دة تركيز العمليةإعا: سحب المقررات
  مذكرة من األمين التنفيذي

  مقدمة    -والًأ
قرر ، في اجتماعه السادس 2002في عام  التي كرسها مؤتمر األطراف في إطار مواصلة الممارسة -1

المقررات  المقررات وعناصر بعض سحب، )11/12 مقررال( اجتماعه الحادي عشر األطراف، في مؤتمر
إذا  تهاقيم تزدادأن عملية سحب مقرراته قد ب مؤتمر األطراف، أقر وفي المقرر نفسه .اجتماعه السابع في عتمدةالم
جوإرساء أساس جيد العتماد مقررات جديدة هت نحو دعم استعراض تنفيذ المقررات القائمةو . 

 نحو دعم عمليةال إعادة تركيز، 11/12 من المقرر 2 في الفقرة األطراف، قرر مؤتمر، وبناء على ذلك -2
عن طريق دمج العملية والمقترحات  رات جديدةمقر العتماد أساس جيد إرساءو قائمةالمقررات ال تعراض تنفيذاس

المتعلقة بسحب المقرمتى أمكننفسه الموضوع رات جديدة بشأنرات في إعداد واعتماد مقر ،. 

 أفضل السبلن ، تقديم مقترحات بشأ11/12 من المقرر 3 بموجب الفقرة، التنفيذي األمين إلى وطلب -3
 ص الستعراضالمخصالفريق العامل المفتوح العضوية  لينظر فيها سحب المقررات عملية إعادة تركيزالكفيلة ب

 .اجتماعه الحالي فيتنفيذ االتفاقية 

عملية سحب المقررات  كيفية تطور موجزة عن معلومات أساسية، في القسم الثاني، هذه الوثيقةعرض تو -4
للطلب  استجابة عمليةهذه ال إعادة تركيز كيفية بشأن بعض المقترحات القسم الثالث ويعرض .على مر السنين

 الفريق العامل لينظر فيها توصية عناصر مشروع بعضفي القسم الرابع  تقدم، أخيراًو. 11/12 المقرر الوارد في
 .االتفاقية تنفيذ المعني باستعراض المفتوح العضوية المخصص
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  ر عملية سحب المقرراتكيفية تطو    -ثانياً
مقرراته السابقة  استعراض 2000 أيار/في مايو المعقود اجتماعه الخامس األطراف في قرر مؤتمر -5

 بشأن مفتوح العضوية ما بين الدورتيناجتماع ، طلب وعقب صدور هذا المقرر 1.اً بغية تقييم حالة تنفيذهادوري
، األطراف مكتب مؤتمر مناألمين التنفيذي، بتوجيه إلى  فاقيةتنفيذ االتوالتقارير الوطنية و الخطة االستراتيجية

 تمهيديةقائمة  واقتراح واستمرار صالحيتها، مؤتمر األطراف مقررات حالة تنفيذل تجريبياستعراض إجراء 
 اجتماعه في األطراف مؤتمر ينظر فيهكي ل وتقديم تقرير، يمكن سحبها المقررات التي المقررات وعناصرب

 2.السادس

وكان الهدف . "قية المتعلقة بالتنوع البيولوجيالتفاادليل "نشر الطبعة األولى من  أيضاً 2000شهد عام و -6
 معالبعض و فيما بين بعضهافي توضيح العالقة بين مقررات مؤتمر األطراف  وضع هذا الدليل هو المساعدة من

 ية التي تستخدم بها المقررات في تطويركيفلا إلى في الوقت نفسه اإلشارة، وعلى حد سواء أحكام االتفاقيةفرادى 
ثانية وثالثة  في طبعتينواستمر نشر هذا الدليل الحقاً  3.مزيد من االلتزامات العامة الواردة في االتفاقيةالوضع و

السابع لمؤتمر األطراف، على نتائج االجتماعين السادس ودمجت فيهما أ، و2005و 2003في عامي  أتيحتا
 تواستمر مؤتمر األطرافاالجتماع السادس لأو عناصر المقررات في  عملية سحب المقرراتبدأت و. التوالي

في حجم  الدليلمفيدة في الحفاظ على  هذه العملية وكان من المتوقع أن تكون. موضح أدناهلا على النحوبعد ذلك 
توقف  فقد ومع ذلك،. ثالثةالثانية و ال تينمن الطبع المقرراتأو عناصر  المقرراتنص  ذفح بالنظر إلىمعقول 

 إلى ضخامة حجمه الذي ما فتئ يتزايد وعدم سهولة ذلك أساساًيرجع ، وبعد الطبعة الثالثةإصدار هذا الدليل 
 4.المقررات المسحوبةنص  حتى وإن لم يتضمن هاستخدام

 بين الدورتينما اجتماع طلب  بناء على، األمين التنفيذي أجرى، أعاله 5مبين في الفقرة لا وعلى النحو -7
 اًتقرير وقدم 5للمقررات اً، استعراضتنفيذ االتفاقيةوالتقارير الوطنية و الخطة االستراتيجية بشأن مفتوح العضوية

، أن يسحبقرر االجتماع السادس لألطراف و. 2002في عام  الذي عقدإلى االجتماع السادس لمؤتمر األطراف 
في االجتماعين األول  عتمدةالمأو عناصر المقررات  مقرراتال من ، عدداًاألمين التنفيذي مقترح على أساس

، كامالً تنفيذاًالتي نُفذّت تلك ) 1: (فيما يليتقرر سحبها أو عناصر المقررات التي  وتتمثل المقررات 6.الثانيو
قيمة  االتي لهتلك ) 3(الحقة؛  مقرراتب التي ُألغيتتلك ) 2(؛ مستمرين أهميةلها أي تأثير أو  فليسومن ثم 

قرر و. في سحب المقررات تي تستخدمال هي المعايير هذه المعايير منذ ذلك الحين اعتبار استمرو. تاريخية فقط
كل ، حالة تنفيذ لى أساس مقترحات األمين التنفيذي، عأن يستعرضفي اجتماعه السادس  أيضاً مؤتمر األطراف

                                                             
 5/20من المقرر  4الفقرة  1
2 UNEP/CBD/COP/6/5  تقرير اجتماع ما بين الدورتين مفتوح العضوية بشأن الخطة االستراتيجية والتقارير الوطنية وتنفيذ االتفاقيـة ،

 4، ألف، التذييل 1المتعلقة بالتنوع البيولوجي، الفقرة 
3 Handbook of the Convention on Biological Diversity16، التصدير، الصفحة 2005بعة الثالثة، ، الط 
 صفحة 1493نت الطبعة الثالثة واألخيرة تضم 4
 UNEP/CBD/COP/6/INF/17و UNEP/CBD/COP/6/5/Add.4 انظر الوثيقتين 5
 باء 6/27من المقرر  3الفقرة  6
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على خطة  وأن يطلع هيئات صنع القرار الموحدة قرراتماعتماد مجموعة من ال غية، بمقرراته في اجتماعه السابع
 7.عمل طويلة األجل لالتفاقيةال

على أساس  ،ضطلعأن ي ،2004في فبراير  الذي عقد مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع وقرر -8
 المقررات المعتمدة في المقررات وعناصر حسب االقتضاء، ،يسحب) 1( 8:بما يلي، األمين التنفيذي مقترحات

 مقرراته توحيد جميع عملية بقصد إتمام، مقرراته لتوحيد عملية مرحلية يعتمد) ب(؛ والرابع الجتماعين الثالثا
البيولوجي  مجاالت التنوع موحدة في مقررات اريعشم التنفيذي أن يقترح األمين إلىوطلب ، 2010بحلول عام 

االجتماع الثامن  ا فيهفي لينظر المالية لآللية اًدإرشاو المنافع؛ وتقاسم الحصول على الموارد الجينيةو؛ للغابات
 المفتوح العضوية الفريق العامل إنشاء األطرافمؤتمر االجتماع السابع ل أيضاً فيسنى تو 9.مؤتمر األطرافل

 10.االتفاقية تنفيذ ستعراضال المخصص

 بسبب السابق اعهاجتمفي  المنشأة توحيد المقررات عمليةوقف الثامن  في اجتماعه مؤتمر األطراف قررو -9
 المفتوح العضويةفريق العامل لإلى ا االجتماع الثامن طلبو 11.باآلثار المعقدة وذات الوقع البعيد للعملية االعتراف
 وضع ،وبناء على ذلك .مستقبالًستعراض وسحب المقررات اللاالتفاقية وضع إرشاد  تنفيذ ستعراضال المخصص

 .مؤتمر األطرافاالجتماع التاسع ل توصية إلىك ا اإلرشاد وقدمههذ، الثاني في اجتماعه ،الفريق العامل

 المفتوح العضوية الفريق العامل توصية من أساس على 12،مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع وقرر -10
، المقررات وعناصر استعراض وسحب، إذا كان األمر مناسباً) 1(: ما يلي، تنفيذ االتفاقية ستعراضال المخصص

تفادي سحب المبادئ اإلرشادية والمقررات التي لم تنفذ أو تدرج في مقررات الحقة،  الحرص على المقررات، مع
 13.في اجتماعه العاشر في توقيت االستعراض إعادة النظر) 2( اعتمادها؛ التي أعقبت السنوات الثماني خاللوذلك 

المتعلقة  معاييرال ع في استخدامالشرو) 1(: االضطالع بما يليإلى األمين التنفيذي  أيضاً طلب االجتماعو
النص  علىبقاء اإل االستمرار في ممارسة) 2(الستعراضات السابقة؛ ل تي اعتمدتالسحب المقررات استعراض وب

 جرى المقررات التي المقررات وعناصر مع اإلشارة إلى، الموقع الشبكي لألمانة على مقرراتال الكامل لجميع
 .سحبها

االستعراض بخصوص سحب المقررات  رةتفاإلبقاء على  ،العاشر في اجتماعه مؤتمر األطراف، قررو -11
 يسحبأن  في االجتماع نفسه األطراف أيضاً ووافق مؤتمر 14.اتمقررأحد الثماني سنوات بعد اعتماد  دةمب

 اآلليةب ذات الصلة األحكام وأن يقتصر ذلك على 15المالية باآللية والمتعلقةسابقة ال المقررات المقررات وعناصر
                                                             

 ألف 6/27من المقرر  2الفقرة  7
 UNEP/CBD/COP/7/20/Add.2 انظر الوثيقة 8
 7/33من المقرر  4و 2و 1الفقرات  9

 7/30من المقرر  24الفقرة  10
 ، خامسا8/10ًمن المقرر  38الفقرة  11
 ، ثالثا9/29ًمن المقرر  14الفقرة  12
 ، ثالثا9/29ًمن المقرر ) ب(و) أ( 14الفقرة  13
 10/14من المقرر  1الفقرة  14
اقيـة  بشأن مذكرة التفاهم المبرمة بين مؤتمر األطراف فـي االتف  3/8المقرر  تضمن هذا اإلجراءيوال . 10/24من المقرر  2الفقرة  15

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومجلس مرفق البيئة العالمية
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إلى  الموجه الموحد اإلرشادب" واالستعاضة عنها التاسعاجتماعه  إلى األول اجتماعه من والتي اعتمدتالمالية 

 .10/24المقرر  في مرفقعلى النحو الوارد " المالية لالتفاقية آلليةا

 رراتسحب المق، األمين التنفيذي اقتراح على أساس، الحادي عشر اجتماعه مؤتمر األطراف في قررو -12
، جرى االجتماع الحادي عشر بحلول نهايةو 16.اجتماعه السابع التي اعتمدها في عناصر المقررات أو

من  وسحب عددالسابع  االجتماع إلى المعتمدة من االجتماع األول األطراف مقررات مؤتمر 17استعراض
 في اجتماعه الحادي عشر يضاًأمؤتمر األطراف قرر  وعلى النحو المبين سابقاً،. عناصر المقررات أوالمقررات 

  18.موضوع هذه الوثيقة وهو ما يشكل، عملية سحب المقررات إعادة تركيز

  مقترحات بشأن إعادة تركيز العملية    - ثالثاً
لعملية  منذ األيام األولى تماسكهاوتكرارها ومحدودية  األطراف مقررات مؤتمر بانتشار جرى اإلقرار -13

 استعراض المقررات واستهدف .السنين رالتي أجريت على م ستعراضعمليات اال من أيضاً هذا أكدتو. االتفاقية
فقد ظل ومع ذلك،  .االتفاقية في تنفيذ وقياس التقدم المحرز األطراف مقررات مؤتمر شيدرت في البداية السابقة

 .على سحبهاو زمنمع مرور ال التي أصبحت بالية المقررات االستعراض مقتصراً على تحديد

 نحووجهت إذا  تزداد قيمتها المضافةقد  عملية سحب المقرراتأن ، 11/12 مقررال في، من المسلم بهو -14
 إلىطلب و. جديدة مقررات العتماد أساس جيد إرساء) 2(؛ قائمةالمقررات ال استعراض تنفيذ دعم) 1(: ما يلي

األمين يقدم ، وبناء على ذلك .الصدد في هذا يةالعمل إعادة تركيز كيفية بشأن التنفيذي تقديم مقترحاتاألمين 
 في تنفيذ االتفاقية ستعراضال مخصصال المفتوح العضوية الفريق العاملينظر فيها ل المقترحات التاليةالتنفيذي 

 .اجتماعه الحالي

  استعراض المقررات ألغراض أخرى غير السحب    -ألف
من هذا  المتوخى سحب المقررات وفي الغرضضرورة  إعادة النظر في المزيد مناألمانة  تقترح -15

 نشر في سياق، وال سيما يرمي إلى تحقيق أغراض معينةأن سحب المقررات  بدا، ومن الناحية التاريخية .السحب
مع  فقد أصبحت عملية سحب المقررات، ،مع ذلكو. أعاله 6 في الفقرة مناقشته على النحو الذي تسنت الدليل

لدى  ويتجلى هذا بشكل أوضح .غرضرة أو عملية غير واضحة العملية ال ترجى منها فائدة كبي مرور الوقت،
 مقترحال إنف هذا السياق، فيو. مانةلأل شبكيعلى الموقع ال مقرراتال النص الكامل لجميع على مراعاة اإلبقاء
 أجدى استعراض واالستعاضة عنها بعملية عملية سحب المقررات النظر في وقف في يتمثلس األول لألمانة

  .11/12 للمقرر وفقاً جديدةالعتماد مقررات  جيد أساستوفير و تنفيذها تقييم حالة بغية األطراف مقررات مؤتمرل
المعايير  نفس طبيقت مواصلة، فإن استعراض المقررات يمكن أن يؤدي، مع "السحب"وعوضاً عن  -16

" مطبق" على أنه أحد المقررات عنصر من أو أحد المقررات تعليم وسم أو إلى، في سحب المقررات المستخدمة
ما استعيض عن هذا المقرر إذا (" ملغى"أو  )مستمرين أهميةأي تأثير أو  له ومن ثم فليس، كامالً تنفيذاًنُفذّ إذا ما (

                                                             
 11/12من المقرر  1الفقرة  16
استعراض المقررات المتعلقة باآللية المالية والمعتمدة من االجتمـاع األول إلـى االجتمـاع التاسـع     على النحو المشار إليه،  ،سنىت 17

 .آللية المالية لالتفاقيةلمؤتمر األطراف وسحبها واالستعاضة عنها بإرشاد موحد ل
 11/12من المقرر  2الفقرة  18
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 صفأن يأيضاً  يمكنو .حسب الحالةوذلك ، )فقط قيمة تاريخيةه ل تإذا كان(" منقضي"أو ، )الحق بمقرر
 تأثير أو أهمية علىه ينطوي ولكن نُفّذ المقررإذا (" فعال"بأنه مقرر عنصر  أو مقرراً مقرراتال استعراض
  .)أن تنفيذه ال يزال جارياً أو معلقاً أو، مستمرين

التي  مقرراتال -  عناصر المقررات أو المقررات ن منانوعمنذ البداية، أن يحدد،  ومن الممكن أيضاً -17
 .من جهة أخرى، فقط لمعلل هي أو، اتخاذ إجراءات زمستلال ت التي مقرراتوال، من جهة، اتخاذ إجراءات ستلزم،ت

هة واحدة جرف طمن  يستلزم اتخاذ إجراءات مقرراذا كان هذا ال( "ةنفيذيت"وقد يشار إلى هذه المقررات على أنها 
معلومات ال تستلزم اتخاذ  مجرد أو ياناًب المقرراذا كان ( "جراءاتاإل خالية من"و، )أصحاب المصلحة أو أكثر من

 .)إجراءات

" لغىم"أو " طبقم"وسم أحد المقررات أو عناصر أحد المقررات على أنه  أو تحديدومن المتوقع أن يؤدي  -18
على النحو  ذات الصلة المعلوماتب المقرر وربط "خال من اإلجراءات"أو  "نفيذيت"أو " فعال"أو " منقضي"أو 

 جديدة مقرراتالعتماد أساس جيد و المقررات عن حالة تنفيذأفضل  صورة إلى تقديم أدناه" باء" مقترحال المبين في
 أو مقترحوإذا جرى قبول هذا ال .القائمة مقرراتبال المعلومات المتعلقة نع بحث سريع إتاحة إجراءمن خالل 

مؤتمر  من صدور مقرر بالضرورة ستلزمقد ال ي على هذا النحو عناصر المقررات أو فإن وسم المقررات، النهج
الوضع القانوني تداعيات على  ادون أن تكون له األمانة التي تقدمها المعلومات فقط من ارهاعتب يمكنو. األطراف

 .باء أدناه مقترحال في سياق هذا النهج تنفيذ ينبغي النظر فيفإنه ، أخيراًو .المقرر المعنيعنصر  أو للمقرر

  أداة تتبع المقررات على شبكة اإلنترنت    - باء
 المساهمة في في، 10/15 مقررال في مرفق، على النحو المحدد المعلومات تبادل غرفة آلية تتمثل مهمة -19
 تبادل المعلومات غرفة آلية يمكن أن تستخدمو. ةفعالمعلوماتية  خدمات أمور منها توفير االتفاقية من خالل تنفيذ
النحو على جديدة،  مقررات جراءات اعتمادإتُحسن و استعراض المقررات القائمة تدعم أداةوتنفيذ  وضعفي 

 .11/12 مقررال فيوارد ال

وبرنامج  غرفة تبادل المعلومات آليةأن تضع وتتعهد، بما يتسق مع مهمة  يمكن لألمانة، وبناء على ذلك -20
أحد عناصر  أو بشأن المقررمعلومات  تتبعالأداة  وقد تتضمن .شبكة اإلنترنتعلى  لتتبع المقررات أداة عملها،

 :ما يلي ال سيماو ،والمعلومات ذات الصلة المقررات

  :معلومات بشأن المقرر  )أ(
  ؛"خالياً من اإلجراءات"أو " تنفيذياً"فيما إذا كان المقرر  – نوع المقرر  )1(  
، أو فيما إذا كان المقرر "فعاالً"أو " اًمنقضي"أو " ملغى"أو " مطبقاً"فيما إذا كان  –حالة المقرر   )2(

  ستمرار عملية السحب؛في حالة ا" مسحوباً"
األطراف، األمانة، مرفق البيئة /مؤتمر األطراف، أحد األطراف –الكيان الذي يوجه إليه المقرر   )3(

العالمية، الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، هيئة فرعية أخرى، أصحاب 
  مصلحة آخرون؛

  ؛، حسب االقتضاء)التنفيذ أو العمليةذات الصلة ب( – الجداول الزمنية  )4(
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  :ذات صلةمعلومات   )ب(

  ؛مقررال أساس والتي تشكل، إن وجدت، الهيئة الفرعية الصادرة عن توصيةال عنصر توصية أوال  )5(
  ؛المقررات ذات الصلة  )6(
  ؛اإلخطارات الصادرة  )7(
  ؛التقارير الواردة  )8(
  ؛)المنشوراتوالمعلومات، وثائق العمل أو ومثل التقارير، (الوثائق ذات الصلة   )9(
  )االجتماعات التقنية، وبرامج التدريبومثل حلقات العمل، (األنشطة والنتائج ذات الصلة   )10(

  إعداد واعتماد مقررات فيدمج عملية سحب المقررات     - جيم
  بشأن المقرر نفسهجديدة 

المقترح ألف  نفيذ االتفاقيةت ستعراضال المخصص العضوية المفتوح الفريق العامل ما إذا ألغى في حالة -21
في  ةالمبينو مقرراتال تتبعب المتعلقة داةاأل في إطار يستمرقد  سحب المقرراتالمدرج في القسم الثالث أعاله، فإن 

 :الشروط التالية باالستناد إلى، باء أعاله مقترحال

 تنفيذاًفذّت نُ) 1( :أنها على ستعراضاال لدي حينما عناصر المقررات أو المقررات يجوز سحب  )أ(
قيمة تاريخية  تنطوي على) 3(الحقة؛  بمقررات ُألغيت) 2(؛ مستمرين أهميةلها أي تأثير أو  ومن ثم فليس، كامالً
  ؛فقط

  ؛المقترح يوافق طرف من األطراف على السحبإذا لم  ال يجوز سحب أي مقرر  )ب(
 أو سحب مقررات، فيذياألمين التن قترح يقدمهم على أساس، األطراف أن يقررمؤتمر ليجوز   )ج(
  ؛على اعتماد المقررات ثماني سنوات أحد المقررات بعد مرورعناصر 

المشار  الجدول الزمني بغض النظر عن، اقتراح سحب أي مقرر سابق التنفيذي يجوز لألمين  )د(
موضوع ال بشأن جديد مقرر مشروععناصر  واعتماد يدل فيها وضعالحاالت التي  في أعاله،) ج( قرةفال إليه في

قد ال يتسق  عنيالمقرر السابق الم) ب(؛ جديد بمقرر بشكل حتمي ىسيلغ عنيالمقرر السابق الم) أ: (أنعلى  نفسه
  حديثا؛ المقترح مع المقرر

 مقترحة  توصية    -رابعاًً

مؤتمر  وصييفي أن  تنفيذ االتفاقية المخصص الستعراض العضوية المفتوح قد يرغب الفريق العامل -22
  :على غرار ما يلي اعتماد مقررب، في اجتماعه الثاني عشر، األطراف

  إن مؤتمر األطراف،
 لمقررات على شبكة اإلنترنتا تتبعل أداةباستخدام ، عملية سحب المقررات إعادة تركيز قرري  -1

 تحسينو القائمة، استعراض المقررات دعم غيةب تبادل المعلومات غرفة آلية في تطويرها وتعهدها يجريسوالتي 
  ؛جديدة مقررات اعتماد تإجراءا
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 أو المقررات الستعراض نهج جديدب عن العملية واالستعاضة سحب المقررات وقف على يوافق  -2
  ؛جديدة مقررات واعتماد إلعداد وتكريس أساس جيد تنفيذ تدعم بطريقة عناصر المقررات

  :األمين التنفيذي االضطالع بما يلي طلب إلىي  -3
وأية معلومات  القائمة عناصر المقررات أو المقررات حالةب المتعلقة المعلومات تجميع وإتاحة  )أ(

  ؛مقررال مرفق هذافي  على النحو الوارد  ،المقررات على شبكة اإلنترنت تتبع أداةمن خالل ، صلةذات  أخرى
من خالل ، على أساس تجريبي المقررات على شبكة اإلنترنت تتبعل األداة المقترحة تنفيذ  )ب(

 إلى تقديم تقريرو، أعاله 3و 2 للفقرتين اًوفقالتاسع لمؤتمر األطراف االجتماعين الثامن وقررات استعراض م
  ؛تنفيذ االتفاقية المخصص الستعراض العضوية المفتوح للفريق العامل االجتماع السادس

فرعية الهيئة ال لكي تنظر فيها توصيات) 1(: مشروع إعداد في المقررات تتبع أداة استخدام  )ج(
أوجه الترابط  تحديد خالل جملة أمور منهامن وذلك ؛ مؤتمر األطراف فيها مقررات لكي ينظر) 2(؛ اسبةمنال

 التكرارالتداخل و تجنب أو تقليل بغية المقررات السابقة مع وعالقتها أو التوصيات مشاريع المقررات بين القائمة
  االتساق؛ وضمان

أعاله ) ب( 3 المشار إليه في الفقرة التنفيذي األمينتقرير  في أن ينظر الفريق العامل طلب إلىي  -4
 األخرى السابقة مقرراتال جميع استعراض من أجل التي يمكن تحديدها من الموارد إضافيةأية احتياجات في و

 إعداد توصيةو، بعد المرحلة التجريبية تعهدهاو المقررات على شبكة اإلنترنت تتبع أداةلتنفيذ  األطراف لمؤتمر
  ؛في اجتماعه الثالث عشر مؤتمر األطراف ينظر فيهاكي ل

  :األمين التنفيذي االضطالع بما يلي يطلب إلى  -5
 أو راتقرمبشأن سحب  وتقديم مقترحات األطراف لمؤتمر االجتماع الثامن استعراض مقررات  )أ(
  الثالث عشر؛ اجتماعه في األطراف مؤتمرلكي ينظر فيها  مقرراتعناصر 

 بشأن جديدمقرر عناصر  واعتماد إعداد فيها يدلالحاالت التي  في سحب أي مقرر سابق احاقتر  )ب(
 مع المقررقد ال يتسق ) ب(؛ جديد بمقرر بشكل حتمي ىسيلغ) أ: (معنيالمقرر السابق ال أنعلى  الموضوع نفسه

  .الجديد
 ---- - 

 

                                                             
   من هذه الوثيقة 20إذا حظيت هذه التوصية بالقبول، فإن المرفق قد يتضمن، حسب االقتضاء، القائمة المدرجة في إطار الفقرة. 
 جميعمع  بعض أو مع هذين العنصرين النظر فييمكن ) 1(: عملية سحب المقررات علىاإلبقاء  قرر الفريق العامل حالة ما إذا في 

مـن  ) 2(؛ الماضـي  النحو المتفق عليه في العملية على تنطبق على، والتي كانت هذه الوثيقة من 21الفقرة  إطار المحددة في العناصر
 .التوصية المذكورة أعاله من 2الفقرة  إعادة النظر في أيضاًالضروري 

 


