
 

                            المتعلقة بالتنوع البيولوجي                          مؤتمر األطراف في االتفاقية
    شر ع                االجتماع الثالث

      2016           كانون األول  /      ديسمبر    17- 4           ، المكسيك،       كانكون
                من جدول األعمال   8 1      البند 

 
  مر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيمقرر معتمد من مؤت

  طريقة تشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ وآليات دعم استعراض التنفيذ  -  13/25لمقرر ا
  ،إن مؤتمر األطراف

  مرفق بهذا المقرر؛على النحو الطريقة تشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ  يعتمد -1
، وخاصة وضع مشروع منهجية اءالنظر اضستعرطوعية الآلية  إنشاءبالتقدم المحرز في  يحيط علما -2

لمنهجية، بما في ذلك ااختبار وتطوير مواصلة نا بتوافر الموارد، أن ييسر هاألمين التنفيذي، ر إلىيطلب لالستعراض، و
 إلى ، بما في ذلك معلومات عن تكلفة المرحلة التجريبية،تطبيقها من خالل مرحلة تجريبية، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز

 ؛الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني
األطراف إلى تطوير عمليات وطنية وتعزيزها واالستفادة منها الستعراض التدابير التي اتخذتها  يدعو -3

هج التشاركية وإشراك الشعوب                             ُبما في ذلك، حسب االقتضاء، الن  األطراف لتنفيذ االتفاقية والخطط االستراتيجية ذات الصلة،
لتحديد العقبات التي يمكن أن تعترض هذا التنفيذ، وتبادل والنساء والشباب،  ،والمجتمع المدني ،والمجتمعات المحلية األصلية

 ؛هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات
بالتشاور مع األطراف وأصحاب المصلحة و ،رهنا بتوافر الموارد، يعداألمين التنفيذي أن  إلى يطلب -4
الممارسات الفعالة المتعلقة بتنفيذ األهداف  وأن يحدد كذلكأعاله،  3معلومات عن العقبات المحددة في الفقرة  المعنيين،

لية اآلفي العناصر الممكنة آلليات استعراض التنفيذ، مثل  النظرالوطنية والعالمية، استنادا إلى التقارير الوطنية، بما في ذلك 
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، ومراعاة اآلراء التي أعربت عنها  يجياتلالستراتلنظراء استعراض ال ةالطوعي

األطراف والمراقبون في االجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ واآلراء اإلضافية المقدمة من األطراف والمراقبين، بما في 
 تنفيذ في اجتماعها الثاني؛ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، لتنظر فيها الهيئة الفرعية لل

أو تعليقات  آراءمع مراعاة أي  ،تطوير أداة تتبع المقررات أن يواصلاألمين التنفيذي  إلىيطلب أيضا  -5
                                   ُ                     استعراض مقررات مؤتمر األطراف التي ات خذت منذ االجتماع األول  وأن يواصلاألطراف أو الحكومات األخرى،  تقدمها

ذلك إلى الهيئة الفرعية عن ررات االجتماعين العاشر والحادي عشر، وتقديم تحديث حتى االجتماع السابع، فضال عن مق
 للتنفيذ في اجتماعها الثاني؛
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، على النحو المحدد ةه الفرعيتافي طلباته المقدمة إلى هيئ االزدواجيةأهمية ضمان التكامل وتجنب  يؤكد -6
 1من اختصاصات الهيئة الفرعية للتنفيذ؛ 3في الفقرة 

خيارات لتعزيز العمليات الرامية إلى دمج المسائل المتعلقة بالشعوب  أن يحدداألمين التنفيذي  إلىيطلب  -7
  .3، الفقرة 13/26المقرر وفقا للعملية المشار إليها في  األصلية والمجتمعات المحلية في عمل الهيئة الفرعية للتنفيذ

  مرفق
  طريقة تشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ

  الوظائف  - ألف 
ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع دي الهيئة الفرعية للتنفيذ وظائفها تحت إرشاد مؤتمر األطراف في االتفاقية، ستؤ

ووظائف الهيئة الفرعية للتنفيذ هي تلك . راتمؤتمالحيلها إليها تلبنود التي للألطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا 
  ).المرفق ،12/26المقرر (الواردة في اختصاصاتها 

  مجاالت العمل  - باء 
 الوارد وصفهاالعمل األربعة المترابطة تعكس وظائف الهيئة الفرعية للتنفيذ، على النحو الوارد في اختصاصاتها، مجاالت 

وتضطلع الهيئة الفرعية للتنفيذ بالعمل في هذه المجاالت، مع إجراء ما يلزم من تعديل، فيما يتعلق بالمسائل التي . أدناه
لها إليها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع يحي

  .لألطراف في بروتوكول ناغويا
  استعراض التقدم المحرز في التنفيذ  -1

بما في  سيتضمن ذلك بنودا تتعلق باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية ذات الصلة، -1
في وضع ي أحرزته األطراف ذ، وعلى وجه الخصوص التقدم الللتنفيذذلك استعراض التقدم المحرز في توفير الدعم 

 فضال عنفرادى األطراف، حرزه أالذي أهدافها وإجراءاتها الوطنية وتحقيقها فضال عن نتائج هذه اإلجراءات، والتقدم 
بلوغ أهداف االتفاقية، مع مراعاة التقييمات العلمية، والتوصيات  نحواألطراف  تبلغ عنهامساهمة األهداف الوطنية التي 

  .العلمية والتقنية والتكنولوجية والمشورة المقدمة من الهيئة الفرعية للمشورة
  اإلجراءات االستراتيجية لتعزيز التنفيذ  -2

يز التنفيذ استنادا إلى استعراض التقدم سيتضمن ذلك بنودا تتعلق بتحديد إجراءات استراتيجية وتقديم إرشادات لتعز -2
وقد يتضمن . المحرز في التنفيذ والمعلومات األخرى ذات الصلة، بما في ذلك النظر في توجهات تنفيذ االتفاقية في المستقبل

آزر التوأوجه  وفعالة وأطر مؤسسية داعمة وتنفيذها؛ سقةتدابير مت ووضعذلك، حسب االقتضاء، إجراءات تتعلق بالتعميم؛ 
شراكات مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، و مع االتفاقيات األخرى

وتحسين دور الجهات الفاعلة ذات الصلة في التنفيذ، بما فيها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والقطاع  األخرى؛
  .الخاص والحكومات دون الوطنية

  ز وسائل التنفيذتعزي  -3
والجوانب العامة واالستراتيجية واآلليات المؤسسية من  ،سيتضمن ذلك بنودا تتعلق بحشد الموارد، واآللية المالية -3

أجل التعاون التقني والعلمي، وآلية غرفة تبادل المعلومات، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا واالتصال والتثقيف والتوعية 
  .العامة

                                                           
 .لمرفقا، 12/26المقرر   1
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  تحسين فعالية العمليات واألنشطة: تفاقيةعمليات اال  -4
بما في ذلك اتباع نهج متكامل لتنفيذ االتفاقية  ،سيتضمن ذلك بنودا تتعلق بسبل ووسائل زيادة كفاءة العمليات -4

وأي إجراءات تدعم مجاالت العمل  ،تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليهالمشتركة  ، وخاصة التي تحتوي على بنودوبروتوكوليها
  .والمسائل المتعلقة بإدارة االتفاقية، بما في ذلك عمليات األمانة، ة األخرى للهيئة الفرعيةالثالث

  المسائل اإلجرائية  -  جيم
  :ذات الصلة، بما في ذلك ما يلي 12/26سيجري عمل الهيئة الفرعية للتنفيذ وفقا ألحكام المقرر   -1

الجتماعات مؤتمر األطراف، يسري النظام الداخلي من النظام الداخلي  26من المادة  5تمشيا مع الفقرة   )أ(
الجتماعات مؤتمر األطراف، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال، على اجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ باستثناء المادة 

  ، التي لن تسري؛18
اجتماعات  دةموينبغي إبراز عدد و. بين الدوراترعية للتنفيذ في كل فترة ينبغي أن تجتمع الهيئة الف  )ب(

وأنشطة الهيئة الفرعية للتنفيذ ومكوناتها في الميزانية التي يعتمدها مؤتمر األطراف أو مصادر التمويل األخرى من خارج 
  الميزانية؛

فإن المقررات في إطار هذا البروتوكول ال عندما تخدم الهيئة الفرعية للتنفيذ أحد برتوكولي االتفاقية،   )ج(
  يتخذها إال األطراف في هذا البروتوكول؛

ينبغي أن تضطلع الهيئة الفرعية للتنفيذ بأي مهام تقع ضمن نطاق اختصاصاتها والمهام المحالة إليها من   )د(
ن عملها عدم تقريرا تقأن بروتوكوليها، وكل من مؤتمر األطراف أو من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 

  .هذه الهيئاتإلى 
 1/1المرفق بالمقررين (الذي يتكون من الرئيس ونوابه وفقا للنظام الداخلي  ،وسيعمل مكتب مؤتمر األطراف  -2
مؤتمر األطراف سينتخب رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ لضمان المشاركة  غير أن. كمكتب الهيئة الفرعية للتنفيذ ،)5/20و

من المجموعات اإلقليمية ويتم انتخابه في الرئيس وسيتم ترشيح . العملية التحضيرية فضال عن تيسير االجتماعالفعالة في 
يتولى  حتىوسيظل في منصبه  ،منصبه اعتبارا من اختتام اجتماع مؤتمر األطرافويتولى اجتماع عادي لمؤتمر األطراف، 

وكقاعدة عامة، ينبغي تناوب رئاسة الهيئة الفرعية . مر األطرافلمؤت التاليفي نهاية االجتماع العادي  خليفته المنصب
وينبغي أن يكون لدى المرشحين لمنصب رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ خبرة  2.للتنفيذ بين المجموعات اإلقليمية لألمم المتحدة

مية، عند تحديد أحد المرشحين، أن وينبغي للمجموعات اإلقلي. وكفاءة في المسائل المتعلقة باالتفاقية في عمليات االتفاقية
وفي الحالة التي يكون فيها الرئيس من بلد ليس . تأخذ في الحسبان الوقت الذي يتيحه المرشحون لعمل الهيئة الفرعية للتنفيذ

طرفا في أحد البروتوكولين أو في كليهما، سيعين بديل من بين أعضاء المكتب ويكون ممثال لطرف في البروتوكول ليرأس 
ويكون رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ عضوا في مكتب . نظر في البنود المتصلة بأحد البروتوكولين أو بالبروتوكول اآلخرال

وسيدعو رئيس مؤتمر األطراف رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى رئاسة جلسات المكتب فيما . مؤتمر األطراف بحكم منصبه
  .يتعلق بالمسائل المتصلة بالهيئة الفرعية

تنشئ الهيئة الفرعية للتنفيذ منتدى  يجوز أنوبناء على مقرر يصدر عن مؤتمر األطراف ورهنا بتوافر الموارد،   -3
تيسير تبادل المعلومات  بهدفوالخطط االستراتيجية ذات الصلة  مفتوح العضوية لزيادة دعم استعراض تنفيذ االتفاقية

  .   ُ                                                       ة ت عقد أثناء اجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ ومؤتمر األطرافجلسفي  ويمكن تنظيم هذا المنتدى. والخبرات بين األطراف

                                                           
في أي وقت من  طبقا للممارسة المتبعة في انتخاب رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، ولتجنب أن تقدم  2

الفرعية للتنفيذ ورئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،  كال من رئيس الهيئةاإلقليمية  المجموعات ىحدإ األوقات
، والمحيط الهادئ أفريقيا، وأوروبا الغربية ودول أخرى، وآسيا:                                            التي سي نتخب منها الرئيس هو على النحو التالي قاليمفإن ترتيب األ

 .ةوأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي، وأوروبا الوسطى والشرقي



CBD/COP/DEC/XIII/25 
Page 4 

 
أن من الضروري أن تنجز الهيئة الفرعية واليتها، ورهنا فيه وبناء على مقرر يصدر عن مؤتمر األطراف يرى   -4

ويختار . يئة الفرعية للتنفيذأفرقة خبراء مخصصة متوازنة إقليميا لتساعد في التحضير لعمل الهيجوز إنشاء بتوافر الموارد، 
األمين التنفيذي، بالتشاور مع رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ ومكتب مؤتمر األطراف، الخبراء من بين الترشيحات المقدمة من 

 الخبراء الذين ترشحهمعادة أكثر من خمسة عشر خبيرا من في الويجب أال تضم أفرقة الخبراء المخصصة . األطراف
أقل  السيماالجغرافي، والتوازن الجنساني والظروف الخاصة للبلدان النامية،  مثيللتل مع إيالء االعتبار الواجباألطراف، 
وعند االقتضاء، يمكن أيضا . ةانتقاليها بمرحلة اقتصاد التي تمروالدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان  ،البلدان نموا

هم رشحعدد الخبراء من المنظمات عدد الخبراء الذين تال يتجاوز يجب أو .اختيار عدد محدود من الخبراء من المنظمات
  .األطراف

الهيئة الفرعية للتنفيذ، في حدود موارد الميزانية التي يعتمدها مؤتمر األطراف أو مؤتمر األطراف تقدم  ويمكن أن  -5
يئات في ناغويا فيما يتعلق بمقرر محدد تصدره هذه الهبروتوكول قرطاجنة أو  امل كاجتماع لألطراف في بروتوكولالع

المتاحة في إطار االتفاقية أو بروتوكوليها،  اآللياتتستخدم أن إطار والية الهيئة الفرعية، طلبات إلى األمين التنفيذي و
  .حسب االقتضاء

وسيجري عمل الهيئة الفرعية للتنفيذ في جلسات عامة أو، حسب االقتضاء، في أفرقة عاملة مفتوحة العضوية أثناء   -6
                                      ويمكن أن ي نشأ، كحد أقصى، فريقان عامالن . الموارد الالزمة من الميزانيةعلى مؤتمر األطراف  وافقيالدورات حينما 

وال . مفتوحا العضوية أثناء الدورات للهيئة الفرعية للتنفيذ بحيث يعمالن معا في وقت واحد أثناء اجتماعات الهيئة الفرعية
                              طبقا الختصاصات م حددة بشكل جيد، العاملين وينبغي إنشاء الفريقين . ةيجتمع الفريقان العامالن بالتوازي مع الجلسة العام
  .وفتح باب العضوية فيهما لجميع األطراف والمراقبين
  نقاط االتصال  -  دال

يجوز و .وطنية للهيئة الفرعية للتنفيذالتصال االستعمل نقاط االتصال الوطنية األساسية لالتفاقية عادة كنقاط 
 .، حسب االقتضاء، نقطة اتصال وطنية إضافية للهيئة الفرعية للتنفيذنأن تعي لألطراف أيضا

  الوثائق  -  هاء
اجتماع،  أيوثائق اجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ قبل ثالثة أشهر من افتتاح  إلتاحةستبذل األمانة قصارى جهدها   -1

من النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر  10ة حال قبل ستة أسابيع على األقل من افتتاح االجتماع، وفقا للماد يوعلى أ
  .األطراف

وينبغي اإلبقاء على عدد وطول الوثائق، بما في ذلك الوثائق اإلعالمية، عند أدنى حد، وينبغي أن تشمل الوثائق   -2
  .االستنتاجات والتوصيات المقترحة لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ

 
__________  


