
 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 االجتماع األول

 2106مايو/أيار  6-2كندا،  ،مونتريال
 من جدول األعمال 02البند 

 

 توصية اعتمدتها الهيئة الفرعية للتنفيذ
 دعم استعراض التنفيذطريقة تشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ وآليات  1/9

 إن الييئة الفرعية لمتنفيذ،
 ،12/26و 10/2المقررين  إذ تشير إلى

ذ تقر  ،2020-2011بالحاجة إلى تعزيز استعراض تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي  وا 
بأن يعتمد مؤتمر  توصيو 1األمين التنفيذي، أعده الذيبمشروع طريقة تشغيل الييئة الفرعية لمتنفيذ  ترحب -1

 ؛مشروع المقرر أدناهبمرفق ال ساسأعمى  طريقة التشغيل في اجتماعو الثالث عشر األطراف
الستراتيجيات وخطط العمل الوطنية استعراض ال الطوعيةالنظراء آلية  إنشاءبالتقدم المحرز في  تحيط عمما -2 

 مواصمةإلى األمين التنفيذي، رىنا بتوافر الموارد، أن ييسر  تطمبو لالستعراض  منيجيةوخاصة وضع مشروع  2لمتنوع البيولوجي،
إلى مؤتمر  امنقح امشروعيقدم  وأن مع إيالء اىتمام خاص إلجراءات الموافقة عمى التقارير النيائية، المنيجية، مشروع عمىل العم

 نظر فيو؛يل األطراف في اجتماعو الثالث عشر
حتى اآلن في تطبيق  التي تحققتبالنتائج  يط عمماتحبالتقدم المحرز في إعداد أداة تتبع المقررات و ترحب -3

 3ستعراض مقررات االجتماعين الثامن والتاسع لمؤتمر األطراف؛الاألداة عمى أساس تجريبي 
 بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعو الثالث عشر مقررا عمى غرار ما يمي: توصى -4

 إن مؤتمر األطراف
 مرفق بيذا المقرر؛عمى النحو ال طريقة تشغيل الييئة الفرعية لمتنفيذ يعتمد -1

                                                           
1 UNEP/CBD/SBI/1/10. 
 .UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.1انظر   2
 .UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.2انظر   3

CBD 

  
 

Distr. 

GENERAL 
 
UNEP/CBD/SBI/REC/1/9 
6 May 2016 
 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH  

 

https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/official/sbi-01-10-ar.doc
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/official/sbi-01-10-add1-ar.doc
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/official/sbi-01-10-add2-ar.doc


UNEP/CBD/SBI/REC/1/9 
Page 2 

النظراء الطوعية، وخاصة وضع مشروع منيجية  استعراضآلية  إنشاءبالتقدم المحرز في يرحب  -2
لمنيجية، بما في ذلك اتطوير اختبار و مواصمة نا بتوافر الموارد، أن ييسر ىاألمين التنفيذي، ر  إلىيطمب لالستعراض، و

 ؛يم تقرير عن التقدم المحرز إلى الييئة الفرعية لمتنفيذ في اجتماعيا الثانيتطبيقيا من خالل مرحمة تجريبية، وتقد
األطراف إلى تطوير عمميات وطنية وتعزيزىا واالستفادة منيا الستعراض التدابير التي اتخذتيا  يدعو -3

شراك بما في ذلك، حسب االقتضاء، النيج الت األطراف لتنفيذ االتفاقية والخطط االستراتيجية ذات الصمة، شاركية وا 
لتحديد العقبات التي يمكن أن تعترض ىذا الشعوب األصمية والمجتمعات المحمية والمجتمع المدني والنساء والشباب، 

 ؛ىذه المعمومات من خالل آلية غرفة تبادل المعموماتالتنفيذ، وتبادل 
بالتشاور مع األطراف وأصحاب المصمحة و  رىنا بتوافر الموارد، يعداألمين التنفيذي أن  إلى يطمب -4

الممارسات الفعالة المتعمقة بتنفيذ األىداف  وأن يحدد كذلكأعاله،  3المعنيين، معمومات عن العقبات المحددة في الفقرة 
مثل  استعراض التنفيذ،في العناصر الممكنة آلليات  النظرالوطنية والعالمية، استنادا إلى التقارير الوطنية، بما في ذلك 

وخطط العمل الوطنية لمتنوع البيولوجي، ومراعاة اآلراء التي أعربت  لالستراتيجياتلنظراء استعراض ال ةالطوعيلية اآل
عنيا األطراف والمراقبون في االجتماع األول لمييئة الفرعية لمتنفيذ واآلراء اإلضافية المقدمة من األطراف والمراقبين، بما 

 تمعات المحمية، لتنظر فييا الييئة الفرعية لمتنفيذ في اجتماعيا الثاني؛في ذلك الشعوب األصمية والمج
أو تعميقات  آراءتطوير أداة تتبع المقررات مع مراعاة أي  أن يواصلاألمين التنفيذي  إلىيطمب أيضا  -5

استعراض مقررات مؤتمر األطراف التي اُتخذت منذ االجتماع األول  وأن يواصلاألطراف أو الحكومات األخرى،  تقدميا
ذلك إلى الييئة الفرعية عن تقديم تحديث حتى االجتماع السابع، فضال عن مقررات االجتماعين العاشر والحادي عشر، و 

 لمتنفيذ في اجتماعيا الثاني؛
في طمباتو المقدمة إلى ىيئتيو الفرعيتين، عمى النحو  االزدواجيةأىمية ضمان التكامل وتجنب  يؤكد -6

 4من اختصاصات الييئة الفرعية لمتنفيذ؛ 3المحدد في الفقرة 
العمميات الرامية إلى دمج المسائل المتعمقة خيارات لتعزيز  أن يحدداألمين التنفيذي  إلىيطمب  -7

 بالشعوب األصمية والمجتمعات المحمية في عمل الييئة الفرعية لمتنفيذ؛
في بروتوكول قرطاجنة في اجتماعو الثامن  لألطرافبأن يعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  توصي أيضا -5

 مقررا عمى غرار ما يمي:
 ماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنةتإن مؤتمر األطراف العامل كاج

أن تسري طريقة  ويقررطريقة تشغيل الييئة الفرعية لمتنفيذ التي اعتمدىا مؤتمر األطراف في االتفاقية،  يؤيد
 تشغيل الييئة الفرعية لمتنفيذ، مع إجراء ما يمزم من تعديل، حينما تخدم الييئة الفرعية بروتوكول قرطاجنة.

ن يعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعو الثاني بأ توصي كذلك -6
 مقررا عمى غرار ما يمي:

 تماع لألطراف في بروتوكول ناغوياإن مؤتمر األطراف العامل كاج
أن تسري طريقة  ويقررطريقة تشغيل الييئة الفرعية لمتنفيذ التي اعتمدىا مؤتمر األطراف في االتفاقية،  يؤيد

 تشغيل الييئة الفرعية لمتنفيذ، مع إجراء ما يمزم من تعديل، حينما تخدم الييئة الفرعية بروتوكول ناغويا.

                                                           
 .12/26رر المقب المرفق 4

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-26-ar.doc
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 المرفق
 ئة الفرعية للتنفيذل الهيطريقة تشغي

 الوظائف -ألف 
ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ية، ستؤدي الييئة الفرعية لمتنفيذ وظائفيا تحت إرشاد مؤتمر األطراف في االتفاق

. ووظائف الييئة الفرعية لمتنفيذ ىي تمك الواردة في اختصاصاتيا مبنود التي يحيميا إلييا المؤتمرانلبروتوكولي قرطاجنة وناغويا 
 (.12/26المقرر ب المرفق)

 مجاالت العمل -باء 
المبينة أدناه. وتضطمع العمل األربعة المترابطة عمى النحو الوارد في اختصاصاتيا، مجاالت تعكس وظائف الييئة الفرعية لمتنفيذ، 

الييئة الفرعية لمتنفيذ بالعمل في ىذه المجاالت، مع إجراء ما يمزم من تعديل، فيما يتعمق بالمسائل التي يحيميا إلييا مؤتمر 
 ؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا.األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة وم

 استعراض التقدم المحرز في التنفيذ -1
سيتضمن ذلك بنودا تتعمق باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية ذات الصمة، بما في ذلك استعراض 
جراءاتيا  التقدم المحرز في توفير الدعم لمتنفيذ، وعمى وجو الخصوص التقدم المحرز من جانب األطراف في وضع أىدافيا وا 

األىداف الوطنية التي مساىمة  فضال عنفرادى األطراف، الذي يحرزه ىذه اإلجراءات، والتقدم الوطنية وتحقيقيا فضال عن نتائج 
بموغ أىداف االتفاقية، مع مراعاة التقييمات العممية، والتوصيات والمشورة المقدمة من الييئة الفرعية  نحواألطراف  تبمغ عنيا

 لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية. 
 اءات االستراتيجية لتعزيز التنفيذاإلجر  -2

سيتضمن ذلك بنودا تتعمق بتحديد إجراءات استراتيجية وتقديم إرشادات لتعزيز التنفيذ استنادا إلى استعراض التقدم المحرز في 
حسب  التنفيذ والمعمومات األخرى ذات الصمة، بما في ذلك النظر في توجيات تنفيذ االتفاقية في المستقبل. وقد يتضمن ذلك،

التآزر مع االتفاقيات  وأوجو االقتضاء، إجراءات تتعمق بالتعميم؛ ووضع تدابير متماسكة وفعالة وأطر مؤسسية داعمة وتنفيذىا؛
دور  وتحسين ؛األخرى المتعمقة بالتنوع البيولوجي، والشراكات مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية األخرى 

 القطاع الخاص والحكومات دون الوطنية.الصمة في التنفيذ، بما فييا الشعوب األصمية والمجتمعات المحمية و الجيات الفاعمة ذات 
 تعزيز وسائل التنفيذ -3

سيتضمن ذلك بنودا تتعمق بحشد الموارد، واآللية المالية والجوانب العامة واالستراتيجية واآلليات المؤسسية من أجل التعاون التقني 
 والتثقيف والتوعية العامة. ية غرفة تبادل المعمومات، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا واالتصالوالعممي، وآل

 عمميات االتفاقية: تحسين فعالية العمميات واألنشطة -4
، ييابما في ذلك اتباع نيج متكامل لتنفيذ االتفاقية وبروتوكول ،سيتضمن ذلك بنودا تتعمق بسبل ووسائل زيادة كفاءة العمميات

ل الثالثة األخرى لمييئة وأي إجراءات تدعم مجاالت العم ،تنفيذ االتفاقية وبروتوكولييالمشتركة  وخاصة التي تحتوي عمى بنود
 والمسائل المتعمقة بإدارة االتفاقية، بما في ذلك عمميات األمانة.، الفرعية

 المسائل اإلجرائية -جيم
 ذات الصمة، بما في ذلك ما يمي: 12/26رعية لمتنفيذ وفقا ألحكام المقرر سيجري عمل الييئة الف -1
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من النظام الداخمي الجتماعات مؤتمر األطراف، يسري النظام الداخمي  26من المادة  5تمشيا مع الفقرة  )أ(
، التي 18نفيذ باستثناء المادة الجتماعات مؤتمر األطراف، مع مراعاة ما يقتضيو اختالف الحال، عمى اجتماعات الييئة الفرعية لمت

 لن تسري؛
ينبغي أن تجتمع الييئة الفرعية لمتنفيذ في كل فترة ما بين الدورات. وينبغي إبراز عدد وطول اجتماعات وأنشطة  )ب(

 انية؛الييئة الفرعية لمتنفيذ ومكوناتيا في الميزانية التي يعتمدىا مؤتمر األطراف أو مصادر التمويل األخرى من خارج الميز 
عندما تخدم الييئة الفرعية لمتنفيذ أحد برتوكولي االتفاقية، فإن المقررات في إطار ىذا البروتوكول ال يتخذىا إال  )ج(

 األطراف في ىذا البروتوكول؛
ينبغي أن تضطمع الييئة الفرعية لمتنفيذ بأي ميام تقع ضمن نطاق اختصاصاتيا والميام المحالة إلييا من  )د(

إلى تقدم تقريرا بشأن عمميا أن جانب مؤتمر األطراف أو من جانب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكولييا، و 
 ىذه الييئات.

( 5/20و 1/1تكون من الرئيس ونوابو وفقا لمنظام الداخمي )المرفق بالمقررين وسيعمل مكتب مؤتمر األطراف الذي ي -2
رئيس الييئة الفرعية لمتنفيذ لضمان المشاركة الفعالة في العممية سينتخب مؤتمر األطراف  أنغير كمكتب الييئة الفرعية لمتنفيذ. 

ميمية ويتم انتخابو في اجتماع عادي لمؤتمر من المجموعات اإلقالرئيس التحضيرية فضال عن تيسير االجتماع. وسيتم ترشيح 
في نياية  المنصب وسيظل في منصبو حتي يتولى خميفتومنصبو اعتبارا من اختتام اجتماع مؤتمر األطراف ويتولى األطراف، 

ات اإلقميمية لألمم . وكقاعدة عامة، ينبغي تناوب رئاسة الييئة الفرعية لمتنفيذ بين المجموعلمؤتمر األطراف التالياالجتماع العادي 
وكفاءة في المسائل  وينبغي أن يكون لدى المرشحين لمنصب رئيس الييئة الفرعية لمتنفيذ خبرة في عمميات االتفاقية 5المتحدة.

المتعمقة باالتفاقية. وينبغي لممجموعات اإلقميمية، عند تحديد أحد المرشحين، أن تأخذ في الحسبان الوقت الذي يتيحو المرشحون 
الييئة الفرعية لمتنفيذ. وفي الحالة التي يكون فييا الرئيس من بمد ليس طرفا في أحد البروتوكولين أو في كمييما، سيعين بديل  لعمل

من بين أعضاء المكتب ويكون ممثال لطرف في البروتوكول ليرأس النظر في البنود المتصمة بأحد البروتوكولين أو بالبروتوكول 
ة الفرعية لمتنفيذ عضوا في مكتب مؤتمر األطراف بحكم منصبو. وسيدعو رئيس مؤتمر األطراف رئيس . ويكون رئيس الييئاآلخر

 الييئة الفرعية لمتنفيذ إلى رئاسة جمسات المكتب فيما يتعمق بالمسائل المتصمة بالييئة الفرعية.
الفرعية لمتنفيذ منتدى مفتوح  تنشئ الييئة يجوز أنوبناء عمى مقرر يصدر عن مؤتمر األطراف، ورىنا بتوافر الموارد،  -3

تيسير تبادل المعمومات والخبرات بين  فيدبوالخطط االستراتيجية ذات الصمة  دة دعم استعراض تنفيذ االتفاقيةالعضوية لزيا
 األطراف. ويمكن تنظيم ىذا المنتدى في دورة ُتعقد أثناء اجتماعات الييئة الفرعية لمتنفيذ ومؤتمر األطراف.

تنجز الييئة الفرعية واليتيا، ورىنا بتوافر  أنمن الضروري أن فيو  يرى عن مؤتمر األطراف  يصدروبناء عمى مقرر  -4
أفرقة خبراء مخصصة متوازنة إقميميا لتساعد في التحضير لعمل الييئة الفرعية لمتنفيذ. ويختار األمين  يجوز إنشاءالموارد، 

رعية لمتنفيذ ومكتب مؤتمر األطراف، الخبراء من بين الترشيحات المقدمة من األطراف. التنفيذي، بالتشاور مع رئيس الييئة الف
األطراف، مع مراعاة  لذين ترشحيمالخبراء اعادة أكثر من خمسة عشر خبيرا من في الويجب أال تضم أفرقة الخبراء المخصصة 

البمدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية  خاصة أقل التوزيع الجغرافي، والتوازن الجنساني والظروف الخاصة لمبمدان النامية،
ال أيجب و  . وعند االقتضاء، يمكن أيضا اختيار عدد محدود من الخبراء من المنظمات.ةانتقاليىا بمرحمة اقتصاد التي تمروالبمدان 

 األطراف. الذين تعّينيميتجاوز عدد الخبراء من المنظمات عدد الخبراء 
                                                           

 وقت من األوقات أيفي  تقدمتجنب أن لانتخاب رئيس الييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية، و  طبقا لمممارسة المتبعة في 5
التي فإن ترتيب المناطق الييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية، رئيس الييئة الفرعية لمتنفيذ و  منطقة من المناطق كال من رئيس

كاريبي، ال، وأمريكا الالتينية ومنطقة والمحيط اليادئ ، وآسيادول أخرى عمى النحو التالي: أفريقيا، وأوروبا الغربية و ىو رئيس ال سُينتخب منيا
 .وأوروبا الوسطى والشرقية
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الييئة الفرعية لمتنفيذ، في حدود موارد الميزانية التي يعتمدىا مؤتمر األطراف أو مؤتمر األطراف العامل تقدم  أن ويمكن -5
كاجتماع لألطراف في بروتوكولي قرطاجنة أو ناغويا فيما يتعمق بمقرر محدد تصدره ىذه الييئات في إطار والية الييئة الفرعية، 

 المتاحة في إطار االتفاقية أو بروتوكولييا، حسب االقتضاء. اآللياتتستخدم أن طمبات إلى األمين التنفيذي و 
وسيجري عمل الييئة الفرعية لمتنفيذ في جمسات عامة أو، حسب االقتضاء، في أفرقة عاممة مفتوحة العضوية أثناء  -6

ن عامالن مفتوحا الموارد الالزمة من الميزانية. ويمكن أن ُينشأ، كحد أقصى، فريقاعمى مؤتمر األطراف  يوافقالدورات حينما 
وال يجتمع الفريقان  العضوية أثناء الدورات لمييئة الفرعية لمتنفيذ بحيث يعمالن معا في وقت واحد أثناء اجتماعات الييئة الفرعية.

ا فتح باب العضوية فييمالعامالن بالتوازي مع الجمسة العامة. وينبغي إنشاء الفريقين طبقا الختصاصات ُمحددة بشكل جيد، و 
 لجميع األطراف والمراقبين.

 نقاط االتصال -دال
يجوز لألطراف و  وطنية لمييئة الفرعية لمتنفيذ.التصال االستعمل نقاط االتصال الوطنية األساسية لالتفاقية عادة كنقاط 

 ، حسب االقتضاء، نقطة اتصال وطنية إضافية لمييئة الفرعية لمتنفيذ.أن تعين أيضا
 الوثائق -هاء

اجتماع،  أيح قبل ثالثة أشير من افتتاوثائق اجتماعات الييئة الفرعية لمتنفيذ  ةإلتاحستبذل األمانة قصارى جيدىا  -1
 من النظام الداخمي الجتماعات مؤتمر األطراف. 10حال قبل ستة أسابيع عمى األقل من افتتاح االجتماع، وفقا لممادة  يوعمى أ

وينبغي اإلبقاء عمى عدد وطول الوثائق، بما في ذلك الوثائق اإلعالمية، عند أدنى حد، وينبغي أن تشمل الوثائق  -2
 االستنتاجات والتوصيات المقترحة لكي تنظر فييا الييئة الفرعية لمتنفيذ.

__________ 
 
 


