
 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 شرع االجتماع الثاني
 4172أكتوبر/تشرين األول  71-6 جمهورية كوريا، بيونغ شانغ،

 *من جدول األعمال المؤقت 01البند 
 
 

 هابروتوكوليوالعمليات في إطار االتفاقية و  تحسين كفاءة الهياكل
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة -أوال
بشبنن تحيببين  م ترحبا، بالتشباور مبا المكتبب ، يعببد أن األمبين التنفيبذيإلبب   77/71 مبؤتمر األطببراي ابي الم بررطلب   -7

مبل ، وتنظيم الع4141، بما اي ذلك وتيرة انع اد االجتماعات حت  عام هابروتوكوليل والعمليات اي إطار االتفاقية و كفاءة الهياك
 ابي البروتوكبولين، لينظبر ايب  العامل كاجتمباع لططبرايايما بين الدورات، وتنظيم اجتماعات مؤتمر األطراي ومؤتمر األطراي 

 االتفاقية اي اجتماع  الخامس.  العامل المفتوح العضوية المخصص اليتعراض تنفيذالفريق 
العامبل المفتبوح العضبوية المخصبص اليبتعراض إلب  الفريبق  األمبين التنفيبذي بشبنن ابذم الميبنلةأعبداا مبذكرة وقدمت  -4

مببببن الخيببببارات لتحيببببين كفبببباءة الهياكببببل  اعبببدد تعببببرض(، UNEP/CBD/WGRI/5/12اببببي اجتماعبببب  الخببببامس   االتفاقيببببة تنفيبببذ
تماعبببات مبببؤتمر األطبببراي العمبببل ايمبببا ببببين البببدورات، وتنظبببيم اجمتعل بببة بخيبببارات و ، هبببابروتوكوليوالعمليببات ابببي إطبببار االتفاقيبببة و 
كفباءة الهياكبل والعمليبات بالمتعل بة  الميائلالبروتوكولين، وغيراا من  اي العامل كاجتماع لططرايواجتماعات مؤتمر األطراي 

 نظر ايها. يلفريق العامل لعل  ا ترح توصيات تها، و ياالتفاقية وبروتوكول اي إطار
تتضبمن مشبروع م برر التبي ، 5/4توصية الاالتفاقية  العامل المفتوح العضوية المخصص اليتعراض تنفيذأعد الفريق و  -0

 (. 01البند  ،UNEP/CBD/COP/12/1/Add.2لينظر اي  مؤتمر األطراي اي اجتماع  الثاني عشر  انظر 
 مؤتمر األطراي، اي يياق مشروع الم رر:  لينظر اي ما يلي األمين التنفيذي أن يعد إل  العامل أيضا الفريق طل  و  -2

لمخصبص اليبتعراض العامبل المفتبوح العضبوية احبل محبل الفريبق تالتنفيبذ لمعنيبة بارعية اختصاصات ايئة   أ(
 االتفاقية؛  تنفيذ

جتماعبببات الالح بببة لمبببؤتمر األطبببراي ابببي االتفاقيبببة، ومبببؤتمر اللابببي اتبببرة أيببببوعين  تنظبببيم المتببب امنلخطبببة ل   (
  ؛اي بروتوكول ناغويا العامل كاجتماع لططرايومؤتمر األطراي  ،بروتوكول قرطاجنةاي  العامل كاجتماع لططراياألطراي 
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طبببوعي اعبببداد وتنفيبببذ االيبببتراتيجيات وخطبببط العمبببل الوطنيبببة للتنبببوع نظبببراء إجبببراء ايبببتعراض شبببنن ب م ترحبببا  ج(
 البيولوجي. 

، UNEP/CBD/COP/12/25/Add.1التاليبببة علببب  التبببوالي:  ابببذم المهبببام البببثالف ابببي ااضبببااات البببثالف تنببباولويبببتم  -5
 . UNEP/CBD/COP/12/25/Add.3و UNEP/CBD/COP/12/25/Add.2و
ايهمببببا نظببببر لتUNEP/CBD/COP/12/25/Add.2 و UNEP/CBD/COP/12/25/Add.1 نيالببببوثي ت أيضبببباوتتبببباح  -6

 طراي اي بروتوكول ناغويا اي اجتماعها األول.األاليابا و  ااألطراي اي بروتوكول قرطاجنة اي اجتماعه
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