
 للتنفيذالهيئة الفرعية 
 الثانياالجتماع 

 1038 تموز/هيولي 31-9، مونتلاير
 *من جدول األعمال المؤقت 31البند 

 

استعراض تجربة عقد اجتماعات متزامنة لمؤتمر األطراف في االتفاقية واجتماعات األطراف في 
 البروتوكولين

 ةالتنفيذي ةمذكرة من األمين
 الخلفية -أوال

الثيامن لمييؤتمر ، عقييد االجتمياع الثالير عميير لميؤتمر األ يراا فييي اتفاقيية التنيوع البيولييوجي، واالجتمياع 6102فيي عيا   -3
األ يييراا اللاميييل كاجتمييياع لب يييراا فيييي بروتوكيييول قر اجنييية لمايييلمة األلياتيييية، واالجتمييياع الثييياني لميييؤتمر األ يييراا اللاميييل 
كاجتميياع لب ييراا فييي بروتوكييول نانويييا بمييىن اللاييول عميية المييوارد الجينييية والتقاايي  اللييادل والمناييا لممنيياف  النامييتة عييين 

الجيز  الرفيي  المايتوب، بااي  مميؤتمر األمي   للية جاني أميير للية هيذال االجتماعيات، و المكايي.  ، فيي كيانكون بيالتزامن 1اايتدداماا
اعتميييد مييؤتمر األ يييراا فيييي  ،01/62المقيييرر   وفييي التواايييلم ألنييرا  6102المتلييدة لمتنيييوع البيولييوجي، كيييانكون، المكايييي.، 

، و ميي  لليية األمييين متزامنييةعقييد اجتماعييات  تجربيية فييي اجتماعيييه الرابيي  عميير والدييام  عميير لكييي ياييتلر االتفاقييية ملييايير 
نظيير فييييه الايتييية الفرعيييية لمتنفيييذ فيييي اجتماعايييا الثييياني  وقيييرر تالتنفيييذأ أن يليييد ااتلراليييا أولييييا، بااييتددا  هيييذال المليييايير، لكيييي 

بروتوكييييول نانوييييييا ااييييتددا  مليييييايير مماثميييية الايييييتلرا  اجتمييييياع األ ييييراا فيييييي قر اجنيييية و   يييييراا فييييي بروتوكيييييولاجتميييياع األ
 .عمة التوالي NP 2/12و VII/12 CPا في المقررين ماجتماعاتا

للييية األ ييراا فييي االتفاقييية وبروتوكولياييا يييدعوه  لليية تقييدي  وجايييات  2وااييتجابة لليية هييذال ال مبييات، تيي  لراييال لد ييار -1
نظييره  بميييىن عقيييد االجتماعيييات المييذكورة أعيييلال بيييالتزامن، وذلييي. بااييتددا  اايييتبيان يركيييز عمييية الملييايير المليييددة فيييي المقيييررات 

ين فييييي االجتماعيييييات الممييييارك عميييية 3اااتقاييييا  للكترونييييي  وباإللييييافة لليييية ذليييي.، تيييي  توزييييي  NP 2/12و CP 8/10و 31/12
وردودهييي  ال تلكيييي  بالليييرورة اليييرأأ الراييييمي  ،المتزامنييية  وميييار. المجيبيييون عميييية االاتقايييا  اإللكترونيييي باييييفتا  المدايييية

 لب راا أو المنظمات التي يمثموناا 

                                                                 
* CBD/SBI/2/1  
 المرجلية، يمار في هذال الوثيقة للة كافة هذال االجتماعات مباالجتماعات المتزامنةم لااولة  1
  وفي وقت اللق، ت  تمديد الموعد 1032مار /آذار  12م  تلديد موعد نااتي في  1032فبراير/مبا   11ادر اإلد ار في  2

  1032أبريل/نياان  30التلميقات للة لتقدي  النااتي 
الاتكمال  رااتل تذكيرية  وأرامت 1032 آذارمار / 30 لتةوبقي مفتولا  1032فبراير/مبا   11اتقاا  في ت  توزي  هذا اال 3

  1032 /آذارمار  9و 1032مار /آذار  1االاتقاا  في 
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اعات تجار  عقد اجتمب المتلمقةالتالية من هذال الوثيقة النتاتج الرتياية للاتبيان واالاتقاا   قاا وتمدص األ -1
متزامنة لمؤتمر األ راا في االتفاقية واجتماعات األ راا في البروتوكولين  وتقد  األمانة أيلا مللظات بمىن المااتل 

من أجل لعل  األ راا عند نظرها في هذال الماىلة  وتتلمن  ينبموجاتيات عقد اجتماعات االتفاقية والبروتوكولالمتامة 
، فلل عن قا  يلدد المللظات NP 2/12و CP 8/10و 01/62المذكرة قاما لكل مليار من الملايير الملددة في المقررات 

يقات المكتوبة الواردة ردا واالاتنتاجات اللامة  وعلوة عمة ذل.، تاتكمل هذال الوثيقة بوثيقتين لعلميتين تاتنادان كافة التلم
الاا من ر وقد أتيلت نادة اابقة من هذال المذكرة ليت  ااتل 4 عمة االاتبيان واالاتقاا  كما أناما توفران تلميلت للافية

 5 النظرا قبل 

 المجيبون على االستقصاءات -ثانيا
وقييدمت بليي  األ ييراا تقييارير منفاييمة للتفاقيييية  6 ا رفيي 22مييين  ارد 23أاييفر اإلد ييار الموجييه لليية األ ييراا عيين  -2

  وميين بييين الييردود كتابيييةعميية كييل األاييتمة الييواردة فييي االاييتبيان، أو ليي  يقييدموا تلميقييات المميياركين  كييلجيي  اييا وليي  ي  يوبروتوكول
 ،قر اجنيييةمنايييا ملموميييات تتلمييق ببروتوكيييول  11 وتلييمن ،منايييا ملمومييات تتلميييق باالتفاقيييية 21 تليييمنالييواردة عمييية اإلد ييار 

 ،فييي الماتيية ميين األ ييراا فييي االتفاقييية 11 يقييار  ردويمثييل ذليي. ملييدل مناييا ملمومييات تتلمييق ببروتوكييول نانويييا   23 وتليمن
فيي الوقيت اليذأ قيدمت  فيي الماتية مين األ يراا فيي بروتوكيول نانوييا 21و ،روتوكول قر اجنيةفي الماتة من األ راا في ب 11و

ردود ميييين أوروبييييا  2و ،ردود مييين آايييييا والملييييي  الاييياد  30و ،ردا مييين أفريقيييييا 11اإلقميمييييي، ورد وعمييية الاييييليد فييييه التقييييارير  
  وبمييي  ردا ميين مجموعيية أوروبييا الوربييية والييدول األدييرب 32و ،الكييياريبيو أمريكييا اللتينييية بمييدان ردا ميين  32و ،الوايي ة والمييرقية

ميييوجز لييردود األ يييراا  3المتقدميية  وييييرد فييي المييكل  البميييدانا ميين رد 38ردا وورد  11النامييية  البميييدانمجمييوع الييردود اليييواردة ميين 
 عمة االاتبيان ويجرأ تلميماا بمكل أكبر في األقاا  التالية من هذال الوثيقة 

االجتميياع الثالير عميير لميؤتمر األ ييراا فيي اتفاقييية فيي  ينممييارك 1 830وقيد تي  توزييي  االاتقايا  اإللكترونييي عمية  -1
، واالجتمييياع الثييياني ميياع لب يييراا فيييي بروتوكيييول قر اجنيييةمييياع الثيييامن لميييؤتمر األ يييراا اللاميييل كاجتالتنييوع البيوليييوجي، واالجت

فيي الممياركين  مجميوعفيي الماتية مين  01ويمثيل ذلي. ليوالي  7 لمؤتمر األ راا اللامل كاجتمياع لب يراا فيي بروتوكيول نانوييا
 المميياركينفييي الماتية مين  69يقيار   اايتجابة  ويمثيل ذليي. مليدل امميارك 940ميين  عمية االاتقايا   ووردت ردود االجتماعيات

جيي  جمييي  المميياركين عمييية وليي  ي  فييي الماتيية ميين مجمييوع المميياركين فييي االجتماعييات المتزامنيية   64و ،الييذين مييمما  االاتقاييا 
ثير أهميية مين الولي  اليذأ بميكل كبيير وميال للية كونيه أك الكتابييةجمي  أاتمة االاتقاا   وعلوة عمة ذلي.، تبياين عيدد اليردود 

                                                                 
4 UNEP/CBD/SBI/2/ INF/1 وUNEP/CBD/SBI/2/INF/2  
اإلالمية، فلل عن األنديز تمينمااويو من لكوادور ومبكة ناا  وردت تلميقات من بمجيكا ومدنمقر والمكاي. وجماورية ليران  5

 الملو  األامية الملنية بالتنوع البيولوجي من أمريكا اللتينية والكاريبي 
دا الجزاتر وأنتيووا وبربودا واألرجنتين والنماا وبيلرو  وبمجيكا وبنن وبوليفيا والبوانة والارا. وبمواريا وبوروندأ وكابو فيردأ وكن 6

كوادور ونينيا االاتواتية واالتلاداقرا ية والدوتميكيا وجماورية الكونوو الديم وكوبا وكوت ديفواروالاين وكولومبيا وكواتاريكا   نمر. وا 
يران ) األوروبي وفنمندا وألمانيا ونانا ونرينادا ونواتيماال ونينيا اإلالمية( وجامايكا والكويت  -جماورية بيااو وهندورا  والاند وا 

مبيق ونيبال وهولندا والنيجر والنرويج وباكاتان وبيرو والفميبين وجماورية كوريا وااو اومدنمقر وماليزيا ومالي والمكاي. والمور  وموز 
تون  وأونندا ابانيا واانت كيت  ونيفي  والاودان واويارا و ا  والانوال وايميل واموفاكيا واموفينيا وجنو  أفريقيا و  يومي وبرينايبت

مبابوأ  وباإللافة للة ذل.، أمار ألد األ راا )اللراق( للة تلذر ااتجابته للة اإلد ار للد  لمكانية مماركته في وأكرانيا واليمن وز 
 ت المتزامنة ألابا  تتلمق بالتىميرة االجتماعا

جملت عناوين البريد اإللكتروني من قاتمة المماركين الماجمين في مؤتمر األم  المتلدة لمتنوع البيولوجي  ول  يكن من الممكن االتاال  7
 اماتددمين بريدا للكترونيا مؤاايبجمي  المماركين الماجمين ألن بل  المماركين ل  يقدموا عنوان بريد للكتروني و/أو قاموا بالتاجيل 

أو  الفوريين   ول  يوزع االاتقاا  عمة الموظفين الذين يددمون االجتماعات أو موظفي األمن التابلين لبم  المتلدة أو المترجميناعام
 قد عمة هامش المؤتمر ع املين االموظفين الملميين أو المت وعين أو األفراد الذين ل  يللروا اوب لدث
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وميار.  ،المتزامنية بايفتا  ممثميين لب يراا فيي االجتماعياتفيي الماتية مين المجيبيين  49وميار. نليو النتاتج الكميية   تمير لليه
ومثمييت   فييي الماتية مينا  كميراقبين آديرين 18وميار.  ،فيي الماتية مينا  بايفتا  ممثميين لممييلو  األايمية والمجتمليات الملميية 8
فيي الماتيية  48وبالمقارنية، بمويت نايبة األ يراا  فيي الماتية أديرب لكوميات نيير أ يراا، بميا فيي ذليي. الايم ات دون الو نيية  2

فيييي الماتيييية مييين مجمييييوع  5مييين مجميييوع المميييياركين فيييي االجتماعييييات المتزامنييية ومييييكمت الميييلو  األاييييمية والمجتمليييات الملمييييية 
 ،فيي الماتية مين اليردود مين أفريقييا 09اتية مين الممياركين  وعمية الايليد اإلقميميي، وردت فيي الم 45وميكل المراقبيون  ،الممياركين

فييي الماتيية ميين أمريكييا اللتينيييية  65و ،فييي الماتيية ميين أوروبييا الوايي ة والمييرقية 8و ،فييي الماتيية ميين آايييا والملييي  الايياد  60و
متوزييي  اإلقميميييي لممميياركين فيييي مماثيييل لوهيييذا التوزييي   اليييدول األدييرب و أوروبيييا الوربييية مجموعيية فيييي الماتيية مييين  11و ،والكيياريبي

مباميرة الماياتل المتلمقية بالمليايير المليددة  تتنياولي تيميوجز لميردود عمية االاتقايا  ال 6االجتماعات المتزامنة  ويرد فيي الميكل 
  01/62في المقرر 

 1الشكل 
 نسبة ردود األطراف بشأن تحقيق معايير التقييم

 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

المماركة الكاممة والفلالة لممثمي البمدان النامية األ راا في االجتماع الثالر 
 عمر لمؤتمر األ راا

المماركة الكاممة والفلالة لممثمي البمدان النامية األ راا في االجتماع الثامن 
 لمؤتمر األ راا اللامل كاجتماع لب راا في بروتوكول الالمة األلياتية

المماركة الكاممة والفلالة لممثمي البمدان النامية األ راا في االجتماع الثاني 
 لمؤتمر األ راا اللامل كاجتماع لب راا في بروتوكول نانويا

 الت ور الفلال لنتاتج مؤتمر األ راا

 الت ور الفلال لنتاتج بروتوكول قر اجنة

 الت ور الفلال لنتاتج بروتوكول نانويا

 زيادة التكامل بين االتفاقية وبروتوكولياا

 الفلالية من لير التكمفة

 الفلالية من لير التكمفة فيما يدص بروتوكول قر اجنة

 تلاين المماورات والتنايق والتآزر بين نقا  االتاال الو نية

 مليار ل  ياتوا مليار ااتوفي جزتيا مليار ااتوفي كميا
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 2الشكل 
 نظر المشاركين بشأن عقد اجتماعات متزامنةوجهات 

 

 طرافاأل النامية البلدانالمشاركة الكاملة والفعالة لممثلي  -ثالثا
فيي الماتية  21أن للية اإلد يار  مين ديللتميير الملموميات التيي جمليت مين ديلل االايتبيان اليذأ وزع عمية األ يراا  -2

االجتمييياع الثاليير عميير لميييؤتمر األ ييراا فيييي رأوا أن ملييييار المميياركة الكامميية والفلالييية لممثمييي البميييدان النامييية فييي  ميين المجيبييين
فييي الماتييية أن  8جزتيييا، ورأب قييد ااييتوفي  هفييي الماتيية ميين المجيبييين أنييي 29، بينمييا رأب ااييتوفي كميييياقييد  اتفاقييية التنييوع البيولييوجي

ااييتوفي أن الملييار قيد  األ يراا بميدان الناميييةال ن مينمجيبييالفيي الماتية ميين  21رأب  تج،  وعنيد تايينيا النتيالي  يايتواالملييار 
  ل  ياتوافي الماتة منا  أن المليار  30ورأب  ،في الماتة منا  أن المليار قد ااتوفي جزتيا 22ورأب  ،كميا

مياع لب ييراا فييي بروتوكييول اللامييل كاجتاالجتميياع الثيامن لمييؤتمر األ ييراا النامييية فييي  البميدانوفيميا يتلمييق بمميياركة  -2
فيييي  00ورأب  ،جزتييياقييد اايييتوفي  هفيييي الماتيية أنييي 26ورأب  ،فييي الماتييية ميين المجيبيييين أن المليييار قيييد ااييتوفي 69، رأب قر اجنيية

أن الملييييار قيييد  األ يييراا الناميييية البميييدان مييين نمجيبييييالمييين فيييي الماتييية  65  وعنيييد تاييينيا النتييياتج، رأب لييي  يايييتواالماتييية أنيييه 
  ل  ياتوافي الماتة منا  أنه  05أب ، ور جزتياقد ااتوفي  هفي الماتة منا  أن 21ورأب  ،ااتوفي كميا

فييي الماتيية  69، رأب تمياع لب ييراا فيي بروتوكييول نانوييااالجتمياع الثيياني لميؤتمر األ ييراا اللامييل كاجبوفيميا يتلمييق  -8
  وعنيد تاينيا لي  يايتوافيي الماتية أنيه  01ورأب  ،فيي الماتية أنيه اايتوفي جزتييا 20ورأب  ،من المجيبين أن المليار قد اايتوفي

 هفيي الماتية مينا  أنيي 21ورأب  ،اايتوفي كمييياأن الملييار قيد  األ ييراا البميدان الناميية مين نمجيبيييالفيي الماتية مين  61النتياتج، رأب 
  ل  ياتوافي الماتة منا  أنه  02ورأب  ،جزتياقد ااتوفي 

  وأميارت عيدة أ يراا للية أن االجتماعيات المتزامنية تجليل مين وأثارت األ راا عددا من المااتل في تلميقاتايا الكتابيية -9
ممييكمة لموفييود الايويرة عميية وجييه الداييوص   يمثيل  وقييد لييولظ أن ذليي. مييداوالت االجتمياعالايل  عميية بليي  الوفيود متابليية 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 .عقد اجتماعات متزامنة كان فلاال من لير تلاين كفا ة اللمميات

عقد اجتماعات متزامنة كان فلاال من لير التكمفة المتكبدة وماتوب مماركة 
 .الوفد الذأ أنتمي لليه

 .عقد اجتماعات متزامنة أدب للة زيادة التكامل بين االتفاقية وبروتوكولياا

ر المماورات والتنايق بين الوفود ومنتديات  عقد اجتماعات متزامنة ياَّ
 .التفاو 

كان االنتقال من اتفاقية التنوع البيولوجي للة بروتوكول قر اجنة وبروتوكول 
 .نانويا اال االتباع دلل جماات اللمل

 أعار  بمدة أعار  ملايد أوافق أوافق بمدة
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االتاييال فلييل  أفرقييةوعيلوة عميية ذليي.، اللييظ عيدد ميين األ ييراا أن االجتماعييات المتزامنية تت ميي  عييددا كبيييرا مين اجتماعييات 
البمييدان ممثمييين مين عين اجتماعيات أاييدقا  اليرتي   واللييظ اللدييد ميين األ يراا أيلييا أن التموييل الملييدود المتيا  لييدع  ممياركة 

 بمكل كامل وفلال األ راا مدان النامية يمثل ممكمة من لير مماركة البالنامية 

التيييي لاييمت عمييية تموييييل لممميياركة فيييي اجتماعيييات مييؤتمر األ يييراا وميييؤتمر األ يييراا وتفيياوت عيييدد البميييدان النامييية  -30
عيييدد األ ييراا والممييياركين اليييذين يمكييين  ويلتميييدمييين اجتمييياع لليية آدييير   يناأل ييراا اللاميييل كاجتمييياع لب يييراا فييي البروتوكيييول

  ويجلييل ذليي. ميين الاييل  جييواوتكمفيية الايفر  الاييارأاليييومي اهمات التييي تتمقاهييا األمانيية ومليدل بييدل اإلقاميية دعماي  عميية المايي
لجييرا  مقارنييية مبامييرة بيييين عييدد األ يييراا والمميياركين اليييذين تيي  دعماييي  لممميياركة فيييي اجتماعييات ميييؤتمر األ ييراا فيييي االتفاقيييية 

اياهمات المتمقياة لييدع  بيين االجتماعيات  فلمية ايبيل المثيال، تراوليت المادتمفيت هيذال اللواميل  ألننظيرا  ينواجتماعيات البروتوكيول
لمييؤتمر األ يييراا الجتميياع الايياب  تميياع الثيياني عميير لمييؤتمر األ ييراا وادوالرا للج 425 191االجتماعييات بييين  المميياركة فييي

لميؤتمر األ يراا واالجتمياع الديام   دوالر للجتمياع اللامير 0 145 016واللاميل كاجتمياع لب يراا فيي بروتوكيول قر اجنية 
باالجتماعييات المتزامنيية لليييا   بموييت المايياهمات المتلمقيية  و لمييؤتمر األ ييراا اللامييل كاجتميياع لب ييراا فييي بروتوكيييول قر اجنيية

  دوالر 296 111ما مجموعه ، 6102

بميا يلييادل تيذكرة  ييران ذهابييا الييذأ اتبلتيه األمانية فييي االجتماعيات الايابقة هييو تزوييد كيل بمييد مؤهيل الليا  وكيان اليناج  -33
يابا من الدرجة االقتاادية ثي  كيان عمية األ يراا تلدييد رنبيتا  فيي  8 لمدص واليد وما يلادل بدل لقامة يومي لثلثة أاابي  ،وا 

ل المتلمقيية لراييال ممييار. والييد لتو ييية المايياتكيفيية االاييتفادة ميين هييذال األمييوال  وعميية اييبيل المثييال، ادتيارت بليي  األ ييراا 
اا بينما ادتارت أ راا أديرب تداييص تيذكرة الايفر ألليد الممياركين وتداييص بيدل اإلقامية الييومي للية باالتفاقية وبروتوكولي

  نيييير أنييه تييي  دفيي  بيييدل اإلقاميية الييييومي المتييا  للييية 6102آديير  وتيي  اتبييياع ناييج مماثيييل فييي االجتماعيييات المتزامنيية فيييي عييا  
أاييفر عقييد اجتماعيييات متزامنيية، باييفة عاميية، عيين تدفييي  أاييبوع والييد ميين بيييدل أاييبوعين نظييرا لقايير مييدة االجتماعييات  وقييد 

وميييي  ذلييي.، ونظيييرا ألن بلييي  األ ييييراا قيييد تمقيييت أيليييا دعمييييا  ليييذأ قدمتيييه األمانيييية بماييياهمات مييين الميييانلين ااإلقامييية الييييومي 
زامنية، كيان االندفيا  الليا  فيي لممماركة في الجز  الرفي  الماتوب للجتماعيات واليذأ عقيد قبيل بليلة أييا  مين االجتماعيات المت

لمييؤتمر األ ييراا اللامييل وعييلوة عميية ذليي.، كيان ميين الاييل  تاريديييا تييىمين أمييوال  بيدل اإلقاميية اليييومي لييبل  األ ييراا أقييل 
  وقيد أدب عقيد اجتماعيات متزامنية فيي االتفاقيية بالمقارنية باجتماعيات ميؤتمر األ يراا كاجتمياع لب يراا فيي بروتوكيول قر اجنية

 لير ت  توفير األموال للجتماعات المتزامنة بدال من توفيرها الجتماع بلينه  ميل هذا التباينللة تق

 94دعميا مالييا بيين االجتمياع اللامير واالجتمياع الثياني عمير لميؤتمر األ يراا مين  توقد تراو  عدد األ راا التي تمق -31
  فيييي المتواييي   ييرا 010وبمييي   ،لمييؤتمر األ يييراا()االجتمييياع اللامييير  008)االجتميياع الثييياني عميير لميييؤتمر األ يييراا( لليية 

  وبالمثييل، فقييد تبيياين أيلييا عييدد المميياركين الييذين 6102ميين األ ييراا دعمييا دييلل االجتماعييات المتزامنيية فييي عييا   018وتمقية 
مميياركا  99تمقيوا الييدع   وتييراو  عييدد المميياركين الممييولين بييين االجتميياع اللاميير واالجتميياع الثيياني عميير لمييؤتمر األ ييراا ميين 

فيييي  ينمميييارك 001( وبمييي  لميييؤتمر األ ييراا ممييياركا )االجتميياع اللامييير 010( للييية المييؤتمر األ يييرا )االجتميياع الثييياني عمييير
ممياركا  وبينميا كيان عيدد األ يراا والممياركين  000مجموعيه  تي  تموييل ميا 6102وديلل االجتماعيات المتزامنية لليا    المتواي 

، فإنييه ليي  ميين الوالييا ميا لذا كييان يمكيين أعميية بقميييل مين المتوايي  6102الميدعومين لممميياركة فيي االجتماعييات المتزامنيية لليا  
(  وعييلوة عمييية ذليي.، فإنييه ميين الماييي  1نظيير المييكل الممييار لليايييا أعييلال )ااعتبييار ذليي. اتجاهييا ليجابيييا نظيييرا لممتويييرات األدييرب 

وا أيلييا مللظية أن اللدييد مين الممياركين المميولين اليذين لليروا اجتماعييات ميؤتمر األ يراا فيي اتفاقيية التنيوع البيوليوجي ميارك
  وين بيييق ذليي. باييفة دااييية عميية المميياركة فيييي ينمييؤتمر األ يييراا اللامييل كاجتميياع لب يييراا فييي البروتوكييولفييي اجتماعييات 

ليييير لييي  يكيييين هنيييا. تمييييييز بيييين الممييياركين فييييي ميييؤتمر األ يييراا والمميييياركين فيييي مييييؤتمر  6102االجتماعيييات المتزامنييية للييييا  

                                                                 
د أنه في بل  اللاالت مثل، ت  دع  اللديد من المماركين من نف  ال را لذا ما كان ألد المماركين من بمد نا  علوا في مكت  بي 8

 مؤتمر األ راا  
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اليييذأ اييييت  لرايييياله الميييدص مييين ليييير تقيييدي  اليييدع   وتييير. قيييرار تلدييييد  البروتوكيييولاأل يييراا اللاميييل كاجتمييياع لب يييراا فيييي 
 لممماركة في االجتماعات للة تقدير األ راا الملنية 

التيي وفيما يتلمق باجتماعات مؤتمر األ يراا اللاميل كاجتمياع لب يراا فيي بروتوكيول قر اجنية، تيراو  عيدد األ يراا  -31
 83)االجتميياع الايياب ( لليية  21الايياب  لمييؤتمر األ يراا اللامييل كاجتميياع لب ييراا مين بييين االجتمياعين الدييام  و  ادعمييتمقيت 

)االجتميياع الايياب ( لليية  22، كمييا أن عييدد الممياركين الممييولين قييد تييراو  ميين فييي المتوايي   رفييا 22وبميي   ،)االجتمياع الايياد (
جميي  ، تي  أيليا تايجيل 1032المتزامنية لليا   وفيي لالية االجتماعيات 9في المتواي   مماركا 83وبم   ،)االجتماع الااد ( 93

لمممياركة فييي االجتميياع الثاليير الممياركين الممييولين الماييجمين فيي االجتميياع الثييامن لمييؤتمر األ يراا اللامييل كاجتميياع لب ييراا 
لمييييؤتمر ب ييييراا والمميييياركين المميييولين فييييي االجتميييياع الثييييامن لوعميييية الييييرن  مييين أن اللييييدد اإلجمييييالي عمييير لمييييؤتمر األ ييييراا  

ه فيييي االجتماعييييات الايييابقة لميييؤتمر األ يييراا اللاميييل كاجتميييياع ميييياأل يييراا اللاميييل كاجتمييياع لب يييراا كيييان أعميييية مميييا كيييان ع
اليييدقيق لممميياركين الدبيييرا  فيييي بروتوكييول قر اجنييية نيييير لب ييراا فيييي بروتوكييول قر اجنييية، فإنيييه ميين الماييي  مللظييية أن اللييدد 

لمييؤتمر األ ييراا اللامييل كاجتميياع  المميياركين الييذين للييروا االجتماعييات الاييابقةذليي.، فييي لييين أن  وباإللييافة للييةملييروا  
المتلمقية ببروتوكيول قر اجنيية، كيان عمية المميياركين فيي االجتماعييات  المايياتلايوب  يتييابلوالي  لب يراا فيي بروتوكييول قر اجنية 

 المتلمقة باالتفاقية والبروتوكول اآلدر  المااتل متابلةالمتزامنة 

األ يييراا اللامييل كاجتميياع لب يييراا فييي بروتوكيييول نانويييا بييالتزامن مييي  اجتماعييات ميييؤتمر  مييؤتمر ااجتماعيييعقييد وقييد  -32
 10 يناالجتماع يناأل راا، وبالتالي ال يمكن تلديد أأ اتجاهات فيما يتلمق بتمويل األ راا والمماركين في هذ

 3الشكل 

 
وتراو  عدد  بمرور الوقت  الذين يماركون في اجتماعات مؤتمر األ راا البمدان النامية األ رااوقد تباين عدد  -05

في  85) 009البمدان النامية األ راا المماركين من االجتماع الااب  للة االجتماع الثاني عمر لمؤتمر األ راا من 
وبم   ،امر لمؤتمر األ راافي الماتة( دلل االجتماع الل 09) 018دلل االجتماع الااب  لمؤتمر األ راا للة  11الماتة(

                                                                 
االجتماع  في رفا مؤهل  311اللظ أن عدد األ راا المؤهمة لملاول عمة الدع  المالي قد ازداد م  مرور الوقت  فقد كان هنا.  9

 ،في االجتماع الااب  رفا مؤهل  321و ،في االجتماع الااد  رفا مؤهل  323و ،لمؤتمر األ راا اللامل كاجتماع لب راا الدام 
 االجتماع الثامن  في رفا مؤهل  321و

ل االجتماع ت  مواامة ااتكماا ماىلة دع  البمدان النامية األ راا لممماركة في اجتماعات مؤتمر األ راا والبروتوكولين دلتا 10
من جدول األعمال )الاندوق االاتتماني لتياير مماركة األ راا في عممية االتفاقية:  32الثاني لمايتة الفرعية لمتنفيذ في ل ار البند 

مكانية لمرا. الق اع الداص(  واتقد  الوثاتق ذات الامة الملدة لاذا البند من جدول األعمال مزيدا من الملموما ت تدايص الموارد وا 
 عن هذال الماىلة 

النامية  البمدانفي االجتماع  وتاتند هذال النا  للة عدد  ةتمير النابة المتوية للة نابة جمي  البمدان النامية األ راا الممارك 11
 األ راا في وقت انلقاد االجتماع 
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في الماتة( من البمدان النامية األ راا في االجتماعات المتزامنة في عا   88) 068 رفا  ومار.  062األ راا فياا  متوا 
عدد المماركين من البمدان  متوا وبم   ذل.، تباين أيلا عدد المماركين من البمدان النامية األ راا  وباإللافة للة  6102
دلل االجتماع  598مماركا وتراو  عدده  من  806ية األ راا بين االجتماعين الااب  والثاني عمر لمؤتمر األ راا النام

مماركا يمثمون البمدان النامية  066دلل االجتماع اللامر لمؤتمر األ راا  وكان هنا.  0 028الااب  لمؤتمر األ راا للة 
  وعموما، يبدو أن ماىلة عقد اجتماعات متزامنة ليات لاا أثر عمة عدد 6102 األ راا دلل االجتماعات المتزامنة للا 

 ( 4نظر المكل المتزامنة )االبمدان النامية األ راا والمماركين الذين يللرون االجتماعات 

وتفاوتت أيلا مماركة البمدان النامية في اجتماعات مؤتمر األ راا اللامل كاجتماع لب راا في بروتوكول  -02
االجتماع الااب  لمؤتمر و االجتماع األول  بيناجنة م  مرور الوقت  وتراو  عدد البمدان النامية األ راا المماركة قر 

في الماتة( دلل  22 رفا ) 01للة في الماتة( دلل االجتماع األول  28 رفا ) 18األ راا اللامل كاجتماع لب راا من 
االجتماع الااد   وبالنابة لممماركين، تراو  عدد المماركين من البمدان النامية األ راا الذين للروا اجتماعات مؤتمر 

وللر  مماركا دلل االجتماع الااد   164مماركا دلل االجتماع األول و 061األ راا اللامل كاجتماع لب راا بين 
مماركا  ويبدو أن عقد  581و ،في الماتة( 96) أ راا 014ن لمؤتمر األ راا اللامل كاجتماع لب راا االجتماع الثام

أل راا اللامل كاجتماع اجتماعات متزامنة أتا  لممزيد من األ راا والممثمين من البمدان النامية للور اجتماعات مؤتمر ا
هذال األرقا  ال تقد  أأ ملمومات بمىن اللدد الفلمي لب راا  لال أنه من الما  اإللا ة بىن(  5نظر المكل لب راا )ا

في ل ار االجتماع الثامن لمؤتمر األ راا اللامل كاجتماع لب راا  االجتماعات مداوالتالذين تابلوا وممثمي البمدان النامية 
البمدان النامية األ راا قد مثمتاا في بروتوكول قر اجة لمالمة األلياتية أو بمىن فلالية مماركتا   وبالنظر للة أن بل  

 قد تكونوفود اويرة لتلالج مااتل متلددة دلل االجتماع، فإن قدرتاا عمة المماركة بفلالية من لير الدبرة المناابة 
 ملدودة 

وبما أنه ل  يلقد اوب اجتماعان لمؤتمر األ راا اللامل كاجتماع لب راا في بروتوكول نانويا، فإنه من الال   -09
االجتماع الثاني عمر لمؤتمر األ راا، فإنه ال تتوافر أأ  لتلديد االتجاهات  وبما أن بروتوكول نانويا ددل ليز التنفيذ دل

ملمومات بمىن المماركة في االجتماع األول لمؤتمر األ راا اللامل كاجتماع لب راا في بروتوكول نانويا عمة وجه 
النامية األ راا المماركة في االجتماع الثاني لمؤتمر األ راا اللامل  البمدان( من في الماتة 92) 51التلديد  وكان هنا. 

مماركا  وايمز  المزيد من الوقت لتلديد االتجاهات فيما يتلمق  161ماا كاجتماع لب راا في بروتوكول نانويا، مثَّ 
 بالمماركة 

النامية األ راا في  البمدانل  يكن له تىثير عمة ماتوب مماركة  وبوجه عا ، يبدو أن عقد اجتماعات متزامنة -08
النامية األ راا في اجتماع مؤتمر األ راا اللامل كاجتماع لب راا  البمداناجتماع مؤتمر األ راا  وفي لين أن مماركة 

ن من اللك  عمة فلالية هذال نه من الما  اإللا ة بىنه ال توجد ملمومات كافية تمك  فإفي بروتوكول قر اجنة قد ازدادت، 
لة ذل.، ال تتوفر ملمومات كافية تمكن من اللك  عمة أثر ذل. عمة اجتماع مؤتمر األ راا اللامل ل وباإللافةالمماركة  

 كاجتماع لب راا في بروتوكول نانويا 
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 4الشكل 

 
 5الشكل 

 

 الفعال للنتائج اإلعداد -رابعا
فييي الماتية ميين األ ييراا الييذين  29، أمييار الثاليير عميير لميؤتمر األ ييراا الفلييال لنتياتج االجتميياع اإلعييدادفيميا يدييص  -39

فيي الماتيية ميين  1وأمييارت  ،فييي الماتية ميينا  أنيه قييد ااييتوفي جزتييا 28وأميار  ،ااييتوفي كمييياأجيابوا عميية اإلد يار أن المليييار قيد 
فييي الماتيية ميين  10ردود البمييدان المتقدميية والبمييدان النامييية، رأب   وعنييد تايينيا النتيياتج لايي  ليي  ياييتواالييردود لليية أن المليييار 

ليي  فييي الماتية مينا  أنيه  2ورأب  ،فيي الماتية ميينا  أنيه قيد اايتوفي جزتييا 22ورأب  ،البميدان الناميية األ يراا أن الملييار قييد اايتوفي
فيي الماتية مينا  أنيه  11ورأب  ،اايتوفي كمييا فيي الماتية مين البميدان المتقدمية األ يراا أن الملييار قيد 22  وبالمقارنية، رأب يايتوا

   ل  ياتواول  يمر أأ  را للة أنه  ،قد ااتوفي جزتيا

فيييي  12أمييا بالناييبة للجتمييياع الثييامن لميييؤتمر األ ييراا اللاميييل كاجتميياع لب ييراا فيييي بروتوكييول قر اجنييية، أمييارت  -61
فيي  8وأميارت  ،تية منايا للية أن الملييار قيد اايتوفي جزتييافيي الما 21 توأميار  ،اايتوفي كميياالماتة من الردود للية أن الملييار قيد 
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فييي  11، رأب األ يراا النامييية والبميدانالمتقدمية األ ييراا  البمييدان  وعنيد تايينيا النتياتج لاي  ردود لي  ياييتواالماتية منايا أنييه 
 ،ة ميينا  أنييه قييد ااييتوفي جزتيييافييي الماتي 12ورأب  ،ااييتوفي كمييياالنامييية األ يراا أن المليييار قييد  البمييدانالماتية ميين المجيبييين ميين 

أن الملييار قيد األ يراا المتقدمية  البميدانفيي الماتية مين المجيبيين مين  2  وبالمقارنية، رأب لي  يايتوافي الماتة منا  أنه  33ورأب 
 في الماتة منا  أنه ااتوفي جزتيا  04ورأب  ،ااتوفي كميا

من في الماتة  15وبالنابة للجتماع الثاني لمؤتمر األ راا اللامل كاجتماع لب راا في بروتوكول نانويا، رأب  -13
  ل  ياتوافي الماتة منا  أنه  01ورأب  ،في الماتة منا  أنه قد ااتوفي جزتيا 56ورأب  ،ااتوفي كمياالمجيبين أن المليار قد 

في الماتة من المجيبين من البمدان النامية األ راا  41 بالمتقدمة والبمدان النامية، رأوعند تانيا النتاتج لا  ردود البمدان 
  ومن بين ل  ياتوافي الماتة منا  أنه  01ورأب  ،في الماتة منا  أنه قد ااتوفي جزتيا 51ورأب  ،ااتوفي كمياأن المليار قد 

 61ورأب  ،في الماتة أنه قد ااتوفي جزتيا 20ورأب  ،ااتوفي كميافي الماتة أن المليار قد  05البمدان المتقدمة األ راا، رأب 
 .ل  ياتوافي الماتة أنه 

فلالية للتفاقية مناا اعت برت أكثر  عممية عقد اجتماعات متزامنةأن  للة ردود األ راا عمة اإلد ار وتمير -11
بالنابة لكل من االتفاقية  نابيا اويرة ياتوا ل نابة المجيبين الذين أماروا للة أن المليار كانت   وم  ذل.، ينلمبروتوكول

  والبروتوكولين

بنييود جيدول األعمييال، مثييل تمي. المتلمقيية باآلليييات   لليية أن تنيياول بلي الكتابيية اتلميقاتاييبليي  األ يراا فييي  توأميار  -11
 ب ريقيية متكاممية مثييلتل دييرين رأوا أن تنياول بليي  الماياقيد ولَّييد التباايا فييي بلي  األليييان  نيير أن آ ،ب ريقية متكامميية ،الماليية

 ةفرقييييوملموميييات التاماييييل الرقميييي لييييه فواتيييدال  وأمييييار عييييدد مييين المجيبييييين للييية أن الوقييييت المليييدود المتييييا  أل التركيبيييييةالبيولوجييييا 
اهتماميا  الايكو.لع يا  بلي   مديا رعمة نلو متيزامن ين يوأ عمية  ينوأن تناول االتفاقية والبروتوكول ،االتاال يمثل ممكمة

فيييي  االتفاقيييية والبروتوكييولين اجتماعيياتعنييد لعييداد جيييداول أعمييال  نأكبيير ميين نيرهيييا  واقت يير  أن تؤدييذ هيييذال المايياتل فييي اللايييبا
المايتقبل  وأميار أيليا عيدد مين األ يراا للية أن الممياركة المليدودة ليبل  األ يراا فيي االجتماعيات المتزامنية ميكمت تليديات 

 تج الفلال لمنتا اإلعدادأما  

مييين الممييياركين فيييي وكانييت نتييياتج االاتقايييا  اإللكترونيييي لمممييياركين مماثمييية لنتييياتج اإلد يييار  ورأت أنمبيييية واليييلة  -12
انوييا بيالتزامن كيان فلياال نفيي بروتوكيول و أن عقد اجتماعات مؤتمر األ يراا فيي االتفاقيية وفيي بروتوكيول قر اجنية  االاتقاا 

فييي  10 ووافيق ،فيي الماتية ميين المجيبيين 33التفاقيات  ووافيق بميدة مييا مجموعيه هييذال ا فيي ظيلمين ليير تلايين كفييا ة اللممييات 
فييي الماتيية مييينا    2وعييار  ذلييي. بمييدة  ،فيييي الماتيية ميين المجيبييين 31الوليي  كيييان كييذل.  وعييار  ذليي. أن  الماتيية ميينا  عميية

وتميابات النتيياتج فقيي  عنييد النظيير فييي فييي الماتية رأيييا ملايييدا بمييىن هييذال الماييىلة   11ويية ناييبتا  لوأبيدب المجيبييون المتبقيييون البا
فييي  31عيار  ، و فيي الماتية 32وأبييدب اللياديية  ،فيي الماتية 29ووافيق  ،فييي الماتية 32ردود المجيبيين مين األ يراا )وافيق بميدة 

 في الماتة(  2وعار  بمدة  ،الماتة

ماعيات بيالتزامن  وميممت المزايييا مزاييا وعييو  متليددة للقيد االجتفيي تلميقياتا  الكتابيية   وليدد المجيبيون عمية االاتقايا -11
ير وتقايي ،واللاييول عمية نتيياتج أكثيير اتاياقا عبيير االتفاقيات الثلثيية ،التيي تيي  تلدييدها تبييادل اآلرا  والملموميات عميية نلييو أكبير

بيييين لدرا. الاييلت وأتاليييت  البروتوكييولينرؤييية أوليييا للمييل منليييت امنيية االجتماعييات المتز  وأن، المييدة اإلجمالييية للجتماعيييات
واييلوبة  ،اللممييات الييثلر بميكل أفلييل  وميين بيين الليييو  التييي تميت اإلمييارة للياييا، ايلوبة متابليية ثلثيية اجتماعيات مدتمفيية

الايييويرة عميية وجيييه  االتاييال الم موبييية  وتمييت اإللا يية بيييىن هييذال المايياتل تمثيييل ممييكمة لموفييود ةفرقييالكبيييير ألواللييدد  ،التنايييق
ملدوديية الوقيت المتيا  لمناقمية بلي  الماياتل واللاجية للية  ،تميت اإللا ية بايا الداوص  ومن ليمن التليديات األديرب التيي

 للة أن تت  مناقمة بنوده   ةمماالل ةفرقاألجماات وفي  اللامةفي الجماات أن ينتظر المندوبون 
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جميياال، عقيييدت  -12  31عميية ميييدب  ةمميييالال ةفرقيياألجماييية بييين جمايييات عاميية وجمايييات  22دييلل االجتماعيييات المتزامنيية وا 
جمايية عمييل عمييية  12جمايييات عمييل فييي المتوايي  عقيييدت فييي اليييو  الوالييد  وبالمقارنييية، عقييدت  1.8يومييا  وهييذا يلنييي أن هنييا. 

واالجتمياع األول لميؤتمر األ يراا اللاميل كاجتمياع لب يراا فيي  ،يوما دلل االجتمياع الثياني عمير لميؤتمر األ يراا 31مدب 
 1.2 بمتواييي أأ اللامييل كاجتمييياع لب ييراا فييي بروتوكيييول قر اجنيية،  اب  لمييؤتمر األ يييرااواالجتمييياع الايي ،بروتوكييول نانويييا

 ،يومييييا ديييلل االجتميييياع اللييييادأ عمييير لمييييؤتمر األ ييييراا 31جماييية عمييييل عميييية ميييدب  13جمايييات فييييي الييييو  الوالييييد  وعقييييدت 
ي الييييو  الواليييد  وبالمثيييل، جمايييات عميييل فيي 1.2 بمتوايي لميييؤتمر األ ييراا اللاميييل كاجتمييياع لب يييراا، أأ   واالجتميياع الاييياد

واالجتمييياع الدييام  لمييؤتمر األ يييراا  ،يوميييا دييلل االجتميياع اللامييير لمييؤتمر األ ييراا 31جمايية عميييل عميية مييدب  12عقييدت 
يومييا دييلل  31جمايية عمييل عمية مييدب  11جمايات فييي اليييو  الوالييد، كميا عقييدت  1.2 بمتوايي اللاميل كاجتميياع لب ييراا، أأ 

جمايات فيي  1.2 بمتواي واالجتمياع الرابي  لميؤتمر األ يراا اللاميل كاجتمياع لب يراا، أأ  ، يراااالجتمياع التااي  لميؤتمر األ
ودفي  اللييدد اإلجمييالي  ،أثيير عقييد اجتماعيات متزامنيية فيي تقميييل المييدة اإلجماليية للجتميياع تمثيل(  3نظير الجييدول االييو  الوالييد )

االجتماعييات جمايات اللميل فيي اليييو  الواليد كيان فيي متوايي  أكبير بقمييل ديلل   لال أن ةمميياالل ةفرقياألوجمايات  اللاميةلمجمايات 
جمايات الجيز  أيليا  لذا وليلنا فيي االعتبيارل  يكن هنيا. فيرق كبيير فيي عيدد جمايات اللميل  نير أنه  1032عا  في المتزامنة 

  1032للا   امنةالتي عقدت بالتوازأ م  االجتماعات الرامية قبل االجتماعات المتز  –الرفي  الماتوب 

مميا كييان عميييه  1032االتاييال وأاييدقا  اليرتي  أكبيير دييلل االجتماعيات المتزامنيية للييا   أفرقيةوكيان عييدد اجتماعييات  -12
ن كيان  دلل ملظ  االجتماعات الاابقة الجتماعيات ميؤتمر األ يراا واجتماعيات ميؤتمر األ يراا اللاميل كاجتمياع لب يراا، وا 

اجتماعييا  22 ،1032ذلي. أقيل مميا كيان عمييه ديلل االجتمياع اللاميير لميؤتمر األ يراا  وعقيد ديلل االجتماعيات المتزامنية لليا  
اجتماعيا ميين هييذا النيوع دييلل االجتمياع الثيياني عميير لميؤتمر األ ييراا واالجتميياع  12االتاييال وأايدقا  الييرتي   وعقييد  ةفرقيأل

مييل كاجتمياع لب يراا فييي بروتوكيول قر اجنية واالجتمياع األول لمييؤتمر األ يراا اللاميل كاجتميياع الاياب  لميؤتمر األ يراا اللا
 ،اجتماعييا مين هييذا النيوع دييلل االجتمياع اللييادأ عمير لمييؤتمر األ ييراا 21لب يراا فييي بروتوكيول نانويييا، فيي لييين تي  عقييد 

االتايال وأاييدقا  الييرتي  دييلل  ةفرقييألاجتماعييا  332واالجتمياع الايياد  لمييؤتمر األ يراا اللامييل كاجتميياع لب ييراا  وعقيد 
للية أن المفاوليات ديلل االجتمياع اللامير لميؤتمر  االجتماع اللامر لميؤتمر األ يراا  ويرجي  جيز  مين ايب  هيذا الليدد الكبيير

 1010-1033رة والد ة االاتراتيجية لمتنيوع البيوليوجي لمفتي الواعتمادلبروتوكول نانويا ول  الايوة النااتية األ راا تلمنت 
 الموارد  لمدفلل عن مناقمات بمىن ااتراتيجية ، 1010-1033لمفترة لبروتوكول قر اجنة والد ة االاتراتيجية 

 عدد الجلسات في كل اجتماع -1الجدول 

 االجتماعات
مدة 

 االجتماعات
 )باأليا (

عدد الجماات 
اات اللامة وجم

 12ةمماالل األفرقة

متوا  عدد 
الجماات في 

 الوالداليو  

 ةفرقأعدد 
االتاال 
وأادقا  
 الرتي 

متوا  عدد 
االتاال  ةفرقأ

وأادقا  
الرتي  في 
 اليو  الوالد

االجتمياع التااي  لميؤتمر األ يراا واالجتمياع الرابي  لميؤتمر 
 في بروتوكول قر اجنة األ راا اللامل كاجتماع لب راا

 ال يوجد ال يوجد 1.2 11 31

 الديييييام لمييييؤتمر األ ييييراا واالجتميييياع  اللامييييراالجتميييياع 
فييي بروتوكييول  لميؤتمر األ ييراا اللاميل كاجتميياع لب يراا

 قر اجنة
31 12 1.2 332 2.2 

االجتميييييياع اللييييييادأ عميييييير لمييييييؤتمر األ ييييييراا واالجتميييييياع 
فيييي  الايياد  لميييؤتمر األ ييراا اللاميييل كاجتميياع لب يييراا

31 13 1.2 21 1.8 

                                                                 
والذأ يل  أرب  جماات لكل اجتماع  ودلل االجتماعات  الجز  الرفي  الماتوب لمنال يتلمن عدد الجماات تم. التي عقدت  12

، ت  عقد الجز  الرفي  الماتوب قبيل البداية الرامية للجتماع، عمة عك  االجتماعات الاابقة لير ت  عقدال في 1032المتزامنة للا  
 نف  الوقت 
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 بروتوكول قر اجنة
 ر لميؤتمر األ ييراا واالجتميياع الايياب االجتمياع الثيياني عميي

فييي بروتوكييول  لميؤتمر األ ييراا اللاميل كاجتميياع لب يراا
األول لميييييييؤتمر األ ييييييييراا اللامييييييييل االجتميييييييياع و  قر اجنييييييية

 في بروتوكول نانويا كاجتماع لب راا

31 12 1.2 12 1.2 

الثييامن االجتمياع الثاليير عميير لميؤتمر األ ييراا واالجتميياع 
فييي بروتوكييول  كاجتميياع لب يراا لميؤتمر األ ييراا اللاميل

لمييييييؤتمر األ ييييييراا اللاميييييييل  االجتميييييياع الثييييييانيو  قر اجنيييييية
 في بروتوكول نانويا كاجتماع لب راا

31 22 1.8 22 2.1 

 اللاميةلمجمايات ودفي  الليدد اإلجميالي  ،دفي  ميدة االجتماعيات فييأثر عقيد االجتماعيات بيالتزامن  تمثلوبادتاار،  -18
 اللاميةوالجمايات  ةممياالل ةفرقياأل  ويبيدو أن ذلي. أدب أيليا للية ارتفياع ايوير فيي متواي  عيدد جمايات ةممياالل األفرقيةوجمايات 

جمايات الجييز  الرفيي  المايتوب )بدييلا  يكيون ايويرا لذا ولييلنا فيي االعتبيارهيذا االرتفيياع  نيير أنالتيي تلقيد فيي اليييو  الواليد  
االجتميياع الثاليير عميير لمييؤتمر األ ييراا(  وعييلوة عميية ذليي.، يبييدو أن عقييد االجتماعييات بييالتزامن أدب لليية عقييد المزيييد جمايات 

 أن ، يبيييدواندفلييت المييدة اإلجمالييية للجتماعيياتأن عميية الييرن  ميين و االتاييال وأاييدقا  الييرتي   ولييذل.،  أفرقييةميين اجتماعييات 
وكييذل. عييدد اجتماعيييات  ةمميياالل األفرقييةوجماييات  اللاميية أن عييدد الجماييات مييدة المفاولييات قييد زادت لليية لييد مييا لمتلييوي   لال

 ةفرقيأمين عيدد اجتماعيات ا التي تت  مناقميتاا أثنيا  االجتماعيات كميا يتلي بالمااتلاالتاال وأادقا  الرتي  تتىثر أيلا  ةفرقأ
لميييؤتمر األ ييراا اللاميييل كاجتمييياع  االتاييال وأايييدقا  الييرتي  ديييلل االجتمييياع اللاميير لميييؤتمر األ يييراا واالجتميياع الديييام 

  قر اجنة ولفي بروتوك لب راا

 هايزيادة التكامل بين االتفاقية وبروتوكول -خامسا
فيييييي الماتييييية مييييين األ يييييراا المجيبيييييين عمييييية اإلد يييييار أن ملييييييار زييييييادة التكاميييييل بيييييين االتفاقيييييية  13رأب مييييا مجموعيييييه  -19

ن كيت  ولي  لي  يايتوالماتية مينا  أنيه فيي ا 1ورأب  ،في الماتية مينا  أنيه قيد اايتوفي جزتييا 22ورأب  ،ااتوفي كميااا قد يوبروتوكول
هنيا. أأ ادتلفيات تييذكر عنيد النظيير فيي ردود البمييدان الناميية والبمييدان المتقدمية بمييكل منفايل، لال أنييه لي  تميير أأ دولية متقدميية 

  ل  ياتواللة أن المليار   را
 وكييان ليييه أن عقيييد االجتماعييات بييالتزامن يليييد د ييوة أوليية جييييدةلليية وأمييار اللديييد مييين األ ييراا فييي تلميقييياتا  الكتابييية  -10

بليي  اآلثييار اإليجابييية  ومييي  ذليي.، أمييار عيييدد قميييل ميين األ يييراا لليية أنييه ايييمز  المزييييد ميين الوقييت إلمكانيييية اللكيي  عميية هيييذال 
قييد تييي  للييراز تقييد  أكبييير بمييىن لدميياي المايياتل اإلجراتيييية فييي ل ييار االتفاقيييية ب ريقيية مجدييية  ورأب بلييي  األ ييراا أنييه  الماييىلة

مما ت  تلقيقه بمىن المااتل المولوعية  وأمار آدرون للة أن مكل االجتماعات المتزامنية يليزز زييادة فاي  كيفيية وبروتوكولياا 
 ارتبا  االتفاقية وبروتوكولياا ببللا  البل  

ردود االايييتبيان الييذأ وزع عميية األ يييراا  وفيمييا يديييص مماثمييية ليياتقاييا  اإللكترونييي ردود المميياركين فيييي اال وكانييت -13
أن عقييد اجتماعييات متزامنية قييد اياعد فييي هييذا الايدد  ووافييق بمييدة أو التكاميل بييين االتفاقيية وبروتوكولياييا، رأت أنمبييية المجيبيين 

 2الليال  وعيار  بميدة أو عيار  ميا مجموعيه  ذلي. هيو أن فيي الماتية عمية التيوالي عمية 11فيي الماتية و 32وافيق ميا مجموعيه 
ذا وليلييد فيي هيذا الميىن  افيي الماتية مين المجيبيين رأأ مل 10الي  وعيلوة عمية ذلي.، كيان ليدب و في الماتة عمة التي 1و ا فيي نوا 

لماتيية ووافييق فيي ا 11الييردود التيي قييدماا الممياركون الييذين يمثميون األ ييراا فيي االجتماعييات المتزامنية فقيي ، وافيق بمييدة  االعتبيار
فيي الماتية،  2  وعيار  ميا مجموعيه يايافيي الماتية عمية أن عقيد اجتماعيات متزامنية يزييد مين التكاميل بيين االتفاقيية وبروتوكول 13

 في الماتة من المجيبين ملايدين  38هو اللال  وكان  ذل.في الماتة بمدة أن  1وعار  
بوجيه عيا  تجياال آثييار  ةالمتزامنية عميية االاتقايا  اإللكترونيي ليجابيين فيي االجتماعيات ين الممياركيالمجيبي ت نظيرةوكاني -11

عقييد اجتماعيييات متزامنييية عمييية زييييادة التكاميييل بيييين االتفاقيييية وبروتوكولياييا فيييي تلميقييياتا  الكتابيييية  وكانيييت زييييادة اليييوعي بلممييييات 
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مين المجيبيين للية المناقميات بميىن البيولوجييا  االتفاقيات الثلثية وزييادة الممياورات مين بيين الماياتل التيي تي  لبرازهيا  وأميار اللدييد
 أدبومييي  ذلييي.، رأب آديييرون أن ذليييي.  الثلثييية  الايييكو.وملموميييات التامايييل الرقميييي كمثيييال عمييية زييييادة التكاميييل بيييين  التركيبيييية

اياؤالت وأثيار ت ،لية ذلي.، أميار بلي  المجيبيين للية أن عقيد اجتماعيات متزامنية لي  يياير التكاميلل وباإللافةلمفاولات ملقدة  
بالنايبة لموفيود الايويرة  ورأب آديرون أن عقيد اجتماعيات متزامنية أدب للية مناقميات موازيية  ن واليات االتفاقية والبروتوكولينبمى

آثيار االجتماعيات المتزامنية  ه ال يمكين اللكي  عميةومماورات ملقدة بيدال مين تلزييز التكاميل  وأميار بلي  المجيبيين أيليا للية أني
 وأن تلقيق التكامل يلتاي للة وقت  ،فق  نتاتج اجتماع والد عمة أاا مل فيما يتلمق بالتكا

ونظييرت لجنييية االمتثيييال أيلييا أثنيييا  االجتماعيييات المتزامنييية فييي مايييىلة التكاميييل بيييين االتفاقييية وبروتوكوليايييا فيييي ل يييار  -11
بروتوكييول قر اجنييية لماييلمة األلياتيييية دييلل اجتماعايييا الرابييي  عميير  وأميييار أعلييا  المجنييية أن االجتماعييات المتزامنييية أتاليييت 

التوجيايات المقدميية لليية تل الممييتركة بيين االتفاقييية وبروتوكوليايا، بمييا فيي ذليي. لجيرا  مناقمييات أفليل وأكثيير تكيامل بمييىن المايا
 13مرفق البيتة اللالمية 

 الفعالية من حيث التكلفة -سادسا
فيييي الماتييية مييين األ يييراا المجيبيييين عمييية االاتقايييا  أن هيييذا  12فيمييا يديييص ملييييار الفلاليييية مييين ليييير التكمفييية، رأب  -12

  وعنيييد لييي  يايييتوافيييي الماتييية ميينا  أنيييه  32ورأب  ،فييي الماتييية مييينا  أنيييه قيييد ااييتوفي جزتييييا 29ورأب  ،اايييتوفي كميييياالمليييار قيييد 
الناميية األ ييراا أن هيذا الملييار قييد  البميدانفيي الماتية ميين  21تاينيا النتياتج لاي  ردود البمييدان الناميية والبميدان المتقدميية، رأب 

  ومييين بيييين البميييدان ليي  يايييتواي الماتييية مييينا  أنيييه فيي 30ورأب  ،فيييي الماتييية ميينا  أنيييه قيييد اايييتوفي جزتييييا 21ورأب  ،ااييتوفي كمييييا
فييي الماتيية  11ورأب  ،فييي الماتيية أنييه قيد ااييتوفي جزتيييا 21ورأب  ،فييي الماتيية أن المليييار قيد ااييتوفي 31المتقدمية األ ييراا، رأب 

  ل  ياتواأنه 
فيي الماتيية مين الييردود لليية  19ت وفيميا يدييص ملييار الفلالييية مين لييير التكمفية بالناييبة للية بروتوكييول قر اجنية، أمييار  -11

فييي الماتيية  19وأمييارت  ،أن المليييار قييد ااييتوفي جزتيييالليية فييي الماتيية ميين اليردود  21وأمييارت  ،ااييتوفي كمييياأن هيذا المليييار قييد 
 ناليذيومقارنة بالملايير األدرب، كان هذا الملييار أكثير ملييار لايل عمية أكبير نايبة مين المجيبيين   ل  ياتوامناا أن المليار 

فيي الماتية  11وعنيد تاينيا اليردود اليواردة لاي  ردود البميدان الناميية والبميدان المتقدمية، رأب   لي  يايتواأمياروا للية أن الملييار 
فييي  10 رأبو  ،فيي الماتية مينا  أنيه قيد اايتوفي جزتييا 28ورأب  ،أن الملييار قيد ااييتوفي الناميية األ يراا البميدانمين المجيبيين مين 
ااييتوفي ميين المجيبييين ميين البمييدان المتقدميية األ ييراا أن المليييار قييد فييي الماتيية  39  وبالمقارنيية، رأب ياييتواليي  الماتية ميينا  أنييه 

  ل  ياتوافي الماتة منا  أنه  12 ورأب ،في الماتة منا  أنه قد ااتوفي جزتيا 11ورأب  ،كميا
ورات فييي التكياليا فيميا يتلميق بييبل  أن عقيد اجتماعييات متزامنية يلقيق وفيللية وأميارت األ يراا فيي تلميقاتاييا الكتابيية  -12

عنااير ممياركتاا مثيل مايىلة للييور أايبوعين فقي  مين االجتماعييات بيدال مين ثلثية أايابي ، ولكيين ذلي. أدب أيليا للية بليي  
باللاجيية للييية أن يللييير منيييدوبون مايييؤولون عييين  تتلميييقزييييادة التكييياليا أن وقيييد أميييير بوجييه عيييا  للييية  الزيييادات فيييي التكييياليا 

وعيلوة عمية ذلي.، ليولظ أن زييادة عيدد الجمايات الموازيية ت مبيت وفيودا    اجنية ونانوييا أايبوعين مين االجتماعياتبروتوكيولي قر 
 أكبر من أجل لمان المماركة الفلالة 

اجتماعيات االتفاقييية مجموعية مين التكياليا المرتب يية بلقيد وباإلليافة للية التكياليا المتاييمة بتموييل الممياركين، هنييا.  -12
الظيروا الو نييية لمبميدان المليييفة  ومي  ذليي.،  الدييتلا تكيياليا نظيرابيين المبامييرة مقارنية  ميين الايل  لجييرا و   والبروتوكيولين

 1032عييا  التيي عقيدت فيي عمية ايبيل المثيال، ت مبيت االجتماعيات المتزامنية و   الماياتل مين الناليية النايبيةيمكين مقارنية بلي  
االجتماعييات الاييابقة لمييؤتمر األ ييراا الييذين للييروا نفي  عييدد مييوظفي األميين ميين لدارة األميي  المتلييدة لمييؤون الايلمة واألميين 

                                                                 
  CBD/CP/CC/14/5 انظرلمزيد من الملمومات،  13



CBD/SBI/2/16/Add.1 
Page 13 

 

األمين  يب راا  نيير أنيه ديلل االجتماعيات المتزامنية، لي  يتوجي  لليور ميوظفمؤتمر األ راا اللامل كاجتماع لواجتماعات 
 يوما دلل االجتماعات األدرب  18و 12وجوده  م موبا لمدة تتراو  بين يوما بينما كان  10لال لفترة 

وجييود عييدد أكبيير ميين المتييرجمين  1032وفيمييا يتلمييق بتكيياليا المتييرجمين الفييوريين، ت مبييت االجتماعييات المتزامنيية للييا   -18
  لال أناي  قيد كاجتمياع لب يراا واجتماعيات ميؤتمر األ يراا اللاميلالفوريين بالمقارنة مي  االجتماعيات الايابقة لميؤتمر األ يراا 

مترجميا فورييا لميدة  12يوميا مين المتيرجمين الفيوريين ) 212لمية ايبيل المثيال، ت مبيت االجتماعيات المتزامنية فمبيوا لفتيرة أقاير     
واالجتميييياع الايييياد  لمييييؤتمر األ ييييراا اللامييييل كاجتميييياع  ،يوميييا(، بينمييييا ت ميييي  االجتميييياع الثيييياني عميييير لمييييؤتمر األ ييييراا 32

واالجتمييياع  ،واالجتميياع الديييام  لمييؤتمر األ يييراا اللامييل كاجتمييياع لب ييراا ،واالجتميياع اللامييير لمييؤتمر األ يييراا ،االب يير 
 22يومييا مين المتيرجمين الفييوريين ) 812واالجتميياع الرابي  لميؤتمر األ ييراا اللاميل كاجتمياع لب يراا  ،التااي  لميؤتمر األ يراا

واالجتميياع الاياد  لمييؤتمر األ ييراا اللامييل  ،اع اللييادأ عمير لمييؤتمر األ ييراايوميا(، وت ميي  االجتميي 39مترجميا فوريييا لمييدة 
 ،االجتمياع الثيامن لميؤتمر األ ييراايوميا(، وت ميي   39مترجميا لميدة  21يوميا مين المتييرجمين الفيوريين ) 298كاجتمياع لب يراا 

 39رجمييا فوريييا لمييدة مت 18الفييوريين ) يومييا ميين المتييرجمين 211واالجتمياع الثاليير لمييؤتمر األ ييراا اللامييل كاجتميياع لب ييراا 
مجموعيية ميين  تاييتند للييةوميي  ذليي.، فإنييه ميين المايي  اإللا يية بييىن  ييول مييدة عقييد المتييرجمين الفييوريين  ( 1نظيير الجييدول يومييا( )ا

اللوامييل، بميييا فييي ذلييي.  يييول مييدة االجتماعيييات وعييدد ع يييلت ناايييية األاييبوع والبميييد الييذأ يايييافر منيييه المترجمييون ليبمويييوا مكيييان 
 االجتماع  وعميه، فإن عقود المترجمين ال تلددها فق  مدة االجتماع 

 32مترجمييا لميييدة  21جمين )المتيير أييييا  يومييا ميين  210 كانيييت هنييا. لاجيية لليييةوفيمييا يدييص ديييدمات ترجميية الوثيياتق،  -19
واجتماعيات ميؤتمر األ ييراا   أميا بالناييبة للجتماعيات الايابقة لميؤتمر األ يراا 1032يوميا( ديلل االجتماعيات المتزامنية لليا  

يوميا(   13 مترجميا لميدة 20المتيرجمين )أييا  يوميا مين  820، فقد كانت المماراة المتبلية هيي اايتددا  اللامل كاجتماع لب راا
قيد يميز  زيييادة فييي لالية عقيد اجتماعيات متزامنية فيي المايتقبل ن التجربية المكتايبة ديلل االجتماعيات المتزامنية تميير للية أنيه بييد أ

 ل الة مدة عقوده  للة لد ما من أجل تمبية التياجات االجتماعات بمكل أفلل  /أووعدد المترجمين الملينين 

 الترجمةمن حتياجات اال -2الجدول 

 العقدمدة  االجتماعات
 

العدد المطلوب 
 أيام الترجمة من المترجمين

لميييؤتمر األ يييراا اللاميييل كاجتميييياع  الثاليييرلميييؤتمر األ يييراا واالجتميييياع  الثيييامناالجتمييياع 
 في بروتوكول قر اجنة لب راا

39 18 211 

لميييؤتمر األ ييييراا اللاميييل كاجتميييياع  الرابييي لمييييؤتمر األ يييراا واالجتميييياع  التااييي االجتمييياع 
 في بروتوكول قر اجنة لب راا

39 22 812 

لمييؤتمر األ ييراا اللامييل كاجتمييياع  الدييام ميير لمييؤتمر األ ييراا واالجتميياع اللااالجتميياع 
 في بروتوكول قر اجنة لب راا

39 22 812 

االجتمييياع اللييييادأ عميييير لمييييؤتمر األ يييراا واالجتميييياع الايييياد  واألول لمييييؤتمر األ ييييراا 
 298 21 39 ل قر اجنةاللامل كاجتماع لب راا في بروتوكو 

االجتماع الثاني عمر لمؤتمر األ يراا واالجتمياع الاياب  لميؤتمر األ يراا اللاميل كاجتمياع 
فييييي بروتوكييييول قر اجنيييية واالجتميييياع األول لمييييؤتمر األ ييييراا اللامييييل كاجتمييييياع  لب ييييراا

 لب راا في بروتوكول نانويا
39 22 812 

لميييييؤتمر األ ييييراا اللاميييييل الثييييامن االجتميييياع الثالييييير عميييير لميييييؤتمر األ ييييراا واالجتمييييياع 
واالجتمييياع الثيييياني لميييؤتمر األ ييييراا اللامييييل  فيييي بروتوكييييول قر اجنيييية كاجتمييياع لب ييييراا

 كاجتماع لب راا في بروتوكول نانويا
32 12 212 
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 نيةاالتصال الوط نقاطتحسين المشاورات والتنسيق والتآزر بين  -سابعا
أنا  يرون بوجه عا  أن عقد اجتماعات االتفاقية وبروتوكول قر اجنة للة أمارت ردود األ راا عمة اإلد ار  -41

والتآزر بين نقا  االتاال الو نية  وأمارت نالبية الردود للة أن  المماورات والتنايقمن ن وبروتوكول نانويا بالتزامن قد لاَّ 
ة من الردود للة أن هذا المليار قد تفي الما 15لة ذل. أمارت ل وباإللافةفي الماتة(   58) ااتوفي كمياهذا المليار قد 
  ول  تكن هنا. ادتلفات مملوظة بين ردود البمدان النامية ل  ياتوافي الماتة من الردود أنه  8وأمارت  ،ااتوفي جزتيا

 كل مناا عمة لدب النظر للة والبمدان المتقدمة عندما 
يق والتميياور  نيييير أن ايييأن عقيييد اجتماعييات متزامنييية قييد يايير التنلليية الكتابييية  اليي  األ يييراا فييي تلميقاتايييب توأمييار  -23

 الماييياتلوتمييت اإللا ييية أيلييا أن جمييي  بليي  األ ييراا األدييرب أميييارت لليية أناييا ليي  تمليييظ أأ تويييير يييذكر فيييي هييذا الاييدد  
مميا ليدَّ ميين الممياورات والتناييق  والليظ عييدد قمييل مين البمييدان  ،واليدة فرييق عامييلالمتلمقية بيالبروتوكولين قيد تمييت ملالجتايا فيي 

 النامية أنه ل  يدع  لال ممار. والد لكل وفد لللور االجتماع مما لدَّ من قدرتا  عمة التنايق والتماور 
ورأب ردود األ ييراا عمية اإلد ييار  لي مماثمييةاليردود الييواردة مين ااتقاييا  الممياركين فييي االجتماعيات المتزامنية  كانيتو  -21

فيي الماتيية ميين  32مييا مجموعييه  بميدةملظي  المجيبييين أن عقييد اجتماعيات متزامنيية قييد ياير التميياور والتنايييق بيين الوفييود  ووافييق 
وعيار  بمييدة  ،فيي الماتية ميين المجيبيين 9فييي الماتية مينا  عميية أن ذلي. هيو اللييال  وعيار  ميا مجموعييه  13ووافيق  ،المجيبيين

فيي الماتية مين المجيبيين رأأ ملاييد بميىن هيذال القليية  وكانيت النتياتج مماثمية  11ماتية مين المجيبيين  وكيان لميا مجموعيه فيي ال 1
عنيد النظير فقي  فيي اليردود اليواردة ميين المجيبيين اليذين مثميوا األ يراا ديلل االجتماعييات المتزامنية  ليير وافيق بميدة ميا مجموعييه 

  وعييار  عمية أن االجتماعيات المتزامنية قيد يايرت الممياورات والتناييقمينا  فيي الماتية  13ووافيق  ،فيي الماتية مين المجيبيين 10
فيي الماتية رأأ  38كيون ذلي. هيو الليال  وكيان لميا مجموعيه فيي الماتية  1وعيار  بميدة  ،فيي الماتية مين المجيبيين 8ما مجموعه 

 ملايد 
فيييرص لمتواايييل  نيييير أن  تتييييااعيييات المتزامنييية أن االجتمللييية فيييي تلميقييياتا  الكتابيييية وأمييار عيييدد قمييييل مييين المجيبيييين  -21

وأميير للية   الوقيت المتيا  لمتناييق والتمياور يقميلنأن االجتماعات المتزامنة للة جاني  جيدول األعميال الثقييل  أماروا للةآدرين 
  بالنابة للة الوفود الاويرةوال ايما اللال كذل.  أن

 األخرى المسائل -ثامنا
وأمييار عييدد ميين المجيبييين لليية أن عقيييد ردا عميية اإلد ييار    اإللييافية فييي تقييياريره المايياتلأثييارت األ ييراا عييددا ميين  -22

الملمقيية ميين أجيييل لييمان فلاليييية  الماييياتلهنيييا. لاجيية لليية ليييل عييدد ميين  ولكيين ،اجتماعييات متزامنيية كيييان فكييرة جيييدة بوجيييه عييا 
 ،للجتماعييات الثلثيية لتباييي اا بقييدر اإلمكيييان وتنظييي  جييداول األعميييال ،اللممييية  وكييان لييمان التمثيييل المنااييي  لمبمييدان النامييية

التيي تي  تلدييدها  وقيد ليولظ أيليا أنيه ينبويي  الماياتلاالتايال وأايدقا  اليرتي  مين بيين  أفرقيةواللد من اللاجة للة اجتماعات 
 ينالثلثية جميلايا  واقترليت بلي  األ يراا أن تقتاير المناقميات التيي تجيرب فيي ل يار البروتوكيول لمايكو.لع ا  وقت كاا 

االجتماعيات المتزامنية فيي المايتقبل  وعمقيت بلي  األ يراا أيليا عمية توقييت الجيز   أثنيا عمة األابوع األول من االجتماعيات 
 االجتماعات المتزامنة   15أو نااية 14الرفي  الماتوب وتاا لت عما لذا كان من األفلل عقدال في بداية

الجيز  الرفييي  المايتوب كجيز  مين االاتقايا  اإللكترونييي الميوزع عمية الممياركين فيي االجتماعييات  وتي  النظير أيليا فيي -21
مدتميا واليوزرا  فييي الجيز  الرفيي  الماييتوب قيد عيززت النظيير فيي تلميي  وتلزيييز الق اعييات الالمتزامنية  وقيد أمييير للية أن ممياركة 

ر لممناقمييات  بيفييرص أك لذا أتيليت أكبييرالفلاليية  ه لكييان مين الممكين أن تكييونأنيلليية  واأميار عييددا مين المجيبييين  نيير أنار  الليو 

                                                                 
 متزامنة راميا ودلل فترة األابوعين تتا  االجتماعات الأأ بلد اف 14
 أأ قبل بللة أيا  من ادتتا  االجتماعات المتزامنة  15
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وفيميا يديص توقييت الجييز  الرفيي  المايتوب، رأب المجيبييون بوجيه عيا  أن عقيدال قبييل بيد  االجتماعيات المتزامنيية رايميا كيان فليياال  
ألن بليي  المميياركين رفيلييي الماييتوب ليي  يكونيييوا  ،أدب لليية بليي  الاييلوباتن ذليي. قييد نييير أن بليي  المجيبييين أميياروا لليية أ

ناايييية االجتماعييات المتزامنييية  وفيميييا يتلمييق بتوقييييت األجيييزا  قيير  الدلفييية التيييي نميييىت  الماييياتلمتييالين لمماييياعدة فييي ملالجييية 
لجتماعييات الراييمي لبييد  الأنييه ينبوييي ااييتمرار عقييدها قبييل  أنمبييية المجيبييين للية أمييارالرفيلية الماييتوب فييي الماييتقبل، فييي لييين 

لية ذليي.، رأب اللدييد مين المجيبييين أن توقييت الجييز  ل وباإلليافة  ، فيإن المجيبييون كيانوا أكثير انقايياما فيي وجايات نظييره المتزامنية
 التي تجرأ مناقمتاا  المااتلعمة و ياتند للة أهدافه الرفي  الماتوب ينبوي أن 

 صالملخ  -تاسعا
تنميى عيدة مللظيات مين اايتلرا  الدبييرة فيي عقيد اجتماعيات ميؤتمر األ ييراا فيي االتفاقيية واجتماعيات األ يراا فييي  -22

 البروتوكولين بالتزامن:
، كانييت ناييبة األ ييراا التييي NP 2/12و CP 8/10و 31/12الملييايير الملييددة فييي المقيررات بالنايبة لملظيي   (أ )

نييير أن ملظيي  األ ييراا رأت   (3نظيير الميكل )ا لي  ياييتواأنييه  ترأ تييي يراا الرأت أن الملييار قييد ااييتوفي أكبير ميين ناييبة األ
ليجابييية بوجييه  كانييتفييي لييين يييرب الكثيييرون أن تجربيية عقييد اجتماعييات متزامنيية و أن ملظي  الملييايير قييد ااييتوفيت جزتيييا  وهكييذا، 

 جميي  الملياييراايتيفا  عا ، من الواليا أن هنيا. لاجية للية مزييد مين اللميل لجليل االجتماعيات المتزامنية أكثير فلاليية ولليمان 
 ؛بمكل كامل

 بما يمي: تجربة عقد اجتماعات متزامنةمن الجوان  نجالا أكثر وفقا للاتلرا ، تتلمق  (  )

 األطراف؛مؤتمر اجتماع الفعال لنتائج  اإلعداد (3)

 ؛كامل بين االتفاقية والبروتوكولينزيادة الت (1)

 تلاين المماورات والتنايق والتآزر بين نقا  االتاال الو نية  (1)

 ورأب ملظ  اآلدرين أناا قد ااتوفيت جزتيا؛ كمياورأب ناا عدد األ راا تقريبا أن هذال الملايير قد ااتوفيت 
 ،تتلميق بالفلاليية ميين ليير التكمفية بالناييبة لبروتوكيول قر اجنييةالجواني  نجالييا أقيل وفقيا للايتلرا ، كانييت  )ي(

  وميين بيييين ليي  يايييتواأنيييه  ترأ تيييلأن الملييييار قييد اايييتوفي هييو نفييي  عييدد األ يييراا ا ترأ التيييالييذأ كييان فييييه عييدد األ يييراا و 
 ،لمنااي  لمبميدان النامييةاللاجية للية ليمان التمثييل ا (3التيي ليددتاا األ يراا لتلايين عقيد االجتماعيات اللاليية هنيا. ) الماياتل

جيييييداول األعميييييال اللاجيييية للييييية تباييييي   (1) ،لمايييييكو. الثلثيييية فيييييي جماييييات التفييييياو اللاجيييية للييييية لتاليييية الوقيييييت الكييييافي  (1)
اللاجيية لليية ااتكمييياا  ييرق لملييد مييين الوقييت اليييذأ  (2) ،االتايييال أفرقييةللجتماعييات بقييدر اإلمكيييان باييدا تقميييل اللاجييية لليية 

 الماؤولة قلاؤال في االجتماعات المتزامنة؛يتلين عمة الوفود 
مين االاتقايا  اإللكترونيي واليذأ أجيا  فييه الممياركون بايفتا  المدايية ايورة مماثمية تقد  الردود الواردة  )د(

لتميي. التييي قيييدماا االاييتبيان اليييذأ وزع عميية األ ييراا  وعموميييا، رأب المجيبييون عمييية االاتقاييا  بوجييه عيييا  أن عقييد اجتماعيييات 
  ورأب وبروتوكيييول نانويييا يتاييي  بالكفيييا ة والفلالييية مييين ليييير التكمفييية ،وبروتوكيييول قر اجنييية ،التفاقيييية التنيييوع البيولييوجيمتزامنيية 

  نيير أن اللدييد مين المجيبيين أمياروا للية أن ذلي. ال بوجيه عيا  التكاميل وياير التمياور أدب للية زييادةالمجيبون أيلا أن ذل. قد 
 عمة لمان تمثيل جمي  األ راا عمة نلو ملت   يلتمدأن نجا  عقد اجتماعات متزامنة ين بق داتما عمة الوفود الاويرة و 

 ومواايمة ت يويرال، 31/12المقيرر  بموجي  االجتماعيات بيالتزامنعقيد  لتجربيةاالاتلرا  الليالي  ااتكمالومن المتوق   -22
نوفمبر/تميرين الثياني  11للية  30اير مين المتزامنة التي اتلقد فيي مير  المييي فيي م ات  الدبرة المكتابة من االجتماعفي لو 
1038   

__________ 


