
 

 الهيئة الفرعية لمتنفيذ
 االجتماع األول

 2106مايو/أيار  6-2كندا،  ،مونتريال
 من جدول األعمال 04البند 

 

 توصية اعتمدتها الهيئة الفرعية لمتنفيذ
 تعزيز التكامل بين االتفاقية وبروتوكوليها وتنظيم االجتماعات 1/11

 إن الييئة الفرعية لمتنفيذ
االجتماع بخطة وتنظيم العمل لعقد االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراؼ في االتفاقية بالتزامن مع  ترحب -0

الثامن لمؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الثاني لمؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع 
 1لألطراؼ في بروتوكول ناغويا؛

لمخطة وبالتشاور مع  ن التنفيذي أن يضطمع بالتحضيرات الالزمة لالجتماعات المتزامنة، وفقااألمي إلىتطمب  -2
 المكتب وحكومة المكسيك، البمد المضيف لالجتماعات؛

مع مكتب مؤتمر األطراؼ  الصيغة النيائية لتنظيم العمل بالتشاور عيضاألمين التنفيذي أن  إلىأيضا تطمب  -3
أبديت ونتائج االجتماع الحالي فضال عن نتائج االجتماعين  إلىخذ في االعتبار وجيات النظر ع األالبمد المضيف، موالمكسيك، 

 ؛التاسع عشر والعشرين لمييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية

 بشأن 02/27من المقرر  5، بيدؼ ضمان تنفيذ الفقرة أن يقوم بالمتابعةإلى األمين التنفيذي  كذلكيطمب  -4
، وال سيما أقل البمدان نموا والدول الجزرية البمدان الناميةمن  األطراؼ ثميملم 2في االجتماعات المتزامنة ركة الكاممة والفعالةالمشا

 ؛لشعوب األصمية والمجتمعات المحميةا ممثميفضال عن  والبمدان التي تمر اقتصاداتيا بمرحمة انتقاليةالصغيرة النامية من بينيا، 

استضافة االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراؼ، واالجتماع التاسع بحكومتا مصر وتركيا اىتمام ب تحيط عمما -5
لمؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ في بروتوكول قرطاجنة، واالجتماع الثالث لمؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ 

                                                           
 .UNEP/CBD/SBI/1/12/Add.1من  المرفقان األول والثاني 1 
 امالي اأن تقدم دعمإلى يسمح ليا بالقيام بذلك وعمى أساس طوعي دعت الييئة الفرعية لمتنفيذ أيضا األطراؼ التي ىي في وضع  2

البمدان التي تمر اقتصاداتيا لمشاركة ممثمي البمدان النامية، وال سيما أقل البمدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينيا، فضال عن 
حظة القرطاجنة وناغويا، مع م يبروتوكول، في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراؼ واالجتماعين المتزامنين لألطراؼ في بمرحمة انتقالية
 (.0/03من التوصية  )أ(5الفقرة خفض التكاليف )ت مبكر و إجراء ترتيبات السفر في وقبكرة يمكن أن تسمج بمأن المساىمة ال

CBD 

  
 

Distr. 

GENERAL 
 
UNEP/CBD/SBI/REC/1/11 
6 May 2016 
 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH  

 

https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/official/sbi-01-12-add1-ar.doc


UNEP/CBD/SBI/REC/1/11 
Page 2 

خامس عشر لمؤتمر األطراؼ، واالجتماع العاشر لمؤتمر استضافة االجتماع البفي بروتوكول ناغويا، وحكومتا الصين وبيرو 
األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ في بروتوكول قرطاجنة، واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ في 

 بروتوكول ناغويا؛

ىذه األمين التنفيذي أن يتشاور مع ىذه الحكومات من أجل توضيح متطمبات استضافة  إلىتطمب  -6
، بما فييا المتطمبات الموجستية، مثل األمن والمتطمبات التقنية والمالية، والمتطمبات المتعمقة باالمتيازات والحصانات االجتماعات

وتسييل إصدار التأشيرات، بغية تأكيد عروض استضافة االجتماعات، قبل ثالثة أشير عمى األقل من انعقاد االجتماع الثالث 
 ؼ؛عشر لمؤتمر األطرا

 عمى غرار ما يمي: في اجتماعو الثالث عشر مقررا مؤتمر األطراؼأن يعتمد ب توصي -7

 إن مؤتمر األطراؼ
 هج المتكاممة لممسائل المدرجة في إطار االتفاقية وبروتوكوليهاالن  

يج متكاممة لممسائل ن السبل والوسائل الممكنة لتعزيز نُ عاألمين التنفيذي أن ُيعّد مذكرة  إلىيطمب  -0
التي توجد في الواجية البينية بين األحكام المتصمة بالسالمة األحيائية في االتفاقية وأحكام بروتوكول قرطاجنة، مع 

، والمسائل األخرى ذات الصمة باالتفاقية وبروتوكول قرطاجنة من االتفاقية 09من المادة  4( والفقرة ي)8مراعاة المادة 
 مؤتمر األطراؼ في اجتماعو الرابع عشر؛الييئة الفرعية لمتنفيذ في اجتماعيا الثاني و ظر فييا تنل

يج متكاممة لدى اقتراح بنود نُ ، حسب االقتضاء، استخدام يواصلإلى األمين التنفيذي أن  أيضا يطمب -2
ألنشطة بين الدورات، وخاصة في تناول جداول األعمال وعمميات تنظيم العمل، وا عداد الوثائق، وفي تخطيط وتنفيذ ا

دارة آليات غرؼ تبادل المعمومات،  المجاالت العامة الشاممة لعدة قطاعات، مثل بناء القدرات، واإلبالغ الوطني، وا 
تحقيق أوجو تآزر لدى النظر في المسائل  بيدؼواالتصال والتثقيف والتوعية العامة، وحشد الموارد واآلليات المالية، 

 البروتوكولين؛ة في العمميات المتعمقة بيذه المجاالت في إطار االتفاقية و والكفاء

 المتزامنة االجتماعات
وكمػػا  ،02/27مػػن المقػػرر  6فػػي الفقػػرة  المحػػددالتاليػػة عمػػى النحػػو قائمػػة المعػػايير  يسػػتخدمأن  يقػػرر -3

االجتمػػاعين الرابػػع عشػػر والخػػامس عشػػر  خػػالل لخبػػرة المكتسػػبة مػػن عقػػد اجتماعػػات متزامنػػةا السػػتعراض تطويرىػػا سػػيتم
 :مؤتمر األطراؼل

ال سػػػيما أقػػػل البمػػػدان نمػػػوا والػػػدول و  ،مػػػن البمػػػدان الناميػػػة األطػػػراؼ المشػػػاركة الكاممػػػة والفعالػػػة لممثمػػػي )أ(
، فػي اجتماعػات مػؤتمر األطػراؼ العامػل والبمػدان التػي تمػر اقتصػاداتيا بمرحمػة انتقاليػةالجزرية الصغيرة النامية من بينيا، 

 لألطراؼ في بروتوكول قرطاجنة؛كاجتماع 
 اإلعداد الفعال لنتائج مؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ في بروتوكول قرطاجنة؛ )ب(
 زيادة التكامل بين االتفاقية وبروتوكولييا؛ )ج(
 من حيث التكمفة؛ الفعالية )د(
الوطنيػػة  ين نقػػاا اتصػػاليابػػ عػػدد األطػػراؼ المبمغػػة عػػن تحسػػن أوجػػو التشػػاور والتنسػػيق والتػػآزر فيمػػا )ى(

 لالتفاقية والبروتوكولين؛
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التقيػػػػػيم مػػػػػن جانػػػػػب الحكومػػػػػات المضػػػػػيفة لألعبػػػػػاء الموجسػػػػػتية والتقنيػػػػػة لالجتماعػػػػػات المتزامنػػػػػة التػػػػػي  )و(
 استضافتيا؛

لمخبػػػرة المكتسػػػبة مػػػن عقػػػد اجتماعػػػات متزامنػػػة،  أوليػػػا األمػػػين التنفيػػػذي أن ُيعػػػّد استعراضػػػا إلػػػىيطمػػػب  -4
 معايير المشار إلييا أعاله، لتنظر فيو الييئة الفرعية لمتنفيذ في اجتماعيا الثاني؛باستخدام ال

 االجتماعات التحضيرية اإلقميمية
اتفاقيػة التجػارة الدوليػة بػأنواع الحيوانػات والنباتػات لتنػوع البيولػوجي و ااتفاقيػة بالتعاون بين أمػانتي  يرحب -5

اتفاقيػة التنػوع تنظيم اجتماعات إقميمية لمتحضير لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطػراؼ فػي في  البرية الميددة باالنقراض
اتفاقيػػة التجػػارة الدوليػػة بػػأنواع الحيوانػػات والنباتػػات البريػػة الميػػددة واالجتمػػاع السػػابع عشػػر لمػػؤتمر األطػػراؼ فػػي  البيولػػوجي
المػانحين إلػى تقػديم مسػاىمة  ويػدعوإلى األمين التنفيذي أن يعػزز التعػاون المماثػل مػع جيػات أخػرى،  ويطمب، باالنقراض

 ه االجتماعات التحضيرية اإلقميمية؛مالية إضافية إلتاحة إمكانية تنظيم ىذ

 استضافة االجتماعات

الستضافة االجتماع الرابع عشر لمؤتمر  ]مصر[ ]تركيا[بالعرض السخي المقدم من حكومة  يرحب -6
، واالجتماع التاسع لمؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الثالث لمؤتمر األطراؼ

 األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ في بروتوكول ناغويا؛
جتماع الخامس عشر ستضافة االال ]الصين[ ]بيرو[بالعرض السخى المقدم من حكومة  يرحب أيضا -7

، واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراؼ
 لمؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ في بروتوكول ناغويا؛

التاسع لمؤتمر األطراؼ  االجتماعابع عشر لمؤتمر األطراؼ في االتفاقية، وكذلك أن يعقد الر  يقرر -8
العامل كاجتماع لألطراؼ في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الثالث لمؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ في 

 ؛2108الربع األخير من عام  في مصر[ ]تركيا[] فيبروتوكول ناغويا 

االجتماع العاشر  وكذلك ،ماع الخامس عشر لمؤتمر األطراؼ في االتفاقيةأن يعقد االجت أيضا يقرر -9
لمؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع 

 ؛2121الربع األخير من عام  في ]الصين[ ]بيرو[ فيلألطراؼ في بروتوكول ناغويا 

)أ( التناوب فيما بين المجموعات اإلقميمية، )ب( المتطمبات الموجستية،  عتباراال فيذ خأأن ي يقرر -01
مثل األمن، والمتطمبات التقنية والمالية، الستضافة ىذه االجتماعات، والمتطمبات المتعمقة باالمتيازات والحصانات 

استضافة االجتماعات المقبمة لمؤتمر في  لبتالدى  ،وتسييل إصدار التأشيرات، التي يمكن لألمين التنفيذي التحقق منيا
 األطراؼ؛

أعاله،  8األطراؼ الميتمة إلى إخطار األمين التنفيذي، مع مراعاة العناصر المحددة في الفقرة  يدعو -00
السادس عشر أو السابع عشر لمؤتمر األطراؼ في أقرب وقت ممكن ولكن في موعد ال  بعرضيا الستضافة االجتماع

المجموعات اإلقميمية المعنية بإجراء مشاورات لتحديد أي بمد  يشجع، عمى التوالي، و2109و 2107عامي يتجاوز نياية 
 من بمدان منطقتيا سيقدم عرض االستضافة باسم المجموعة؛
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، بالتشاور مع المكتب، توصيات لمؤتمر األطراؼ في اجتماعو يضعاألمين التنفيذي أن  إلىيطمب  -02
العروض المقدمة الستضافة االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراؼ، وفي اجتماعو الخامس الرابع عشر فيما يتعمق ب

 عشر فيما يتعمق بالعروض المقدمة الستضافة االجتماع السابع عشر لمؤتمر األطراؼ.
 مؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ في بروتوكول قرطاجنة في اجتماعو الثامن مقررابأن يعتمد  توصي -8

 غرار ما يمي:عمى 
 ماع لألطراؼ في بروتوكول قرطاجنةإن مؤتمر األطراؼ العامل كاجت

 5لمفقػػرة  اسػػتخدام المعػػايير التاليػػة السػػتعراض الخبػػرة المكتسػػبة مػػن عقػػد اجتماعػػات متزامنػػة وفقػػا يقػػرر -0
 :BS-VII/9من المقرر 
والػػػدول  سػػػيما أقػػػل البمػػػدان نمػػػوا الو  ،البمػػػدان الناميػػػةمػػػن  األطػػػراؼالمشػػػاركة الكاممػػػة والفعالػػػة لممثمػػػي  )أ(

، فػي اجتماعػات مػؤتمر األطػراؼ العامػل والبمدان التي تمر اقتصػاداتيا بمرحمػة انتقاليػةيا، الجزرية الصغيرة النامية من بين
 كاجتماع لألطراؼ في بروتوكول قرطاجنة؛

 الفعال لنتائج مؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ في بروتوكول قرطاجنة؛ اإلعداد )ب(
 لتكامل بين االتفاقية وبروتوكولييا؛زيادة ا )ج(
 الفعالية من حيث التكمفة؛ )د(
عػػدد األطػػراؼ المبمغػػة عػػن تحسػػن أوجػػو التشػػاور والتنسػػيق والتػػآزر فيمػػا بػػين نقػػاا االتصػػال الوطنيػػة  (ى)

 لالتفاقية والبروتوكولين؛
المتزامنػػػػػة التػػػػػي التقيػػػػػيم مػػػػػن جانػػػػػب الحكومػػػػػات المضػػػػػيفة لألعبػػػػػاء الموجسػػػػػتية والتقنيػػػػػة لالجتماعػػػػػات  )و(
 استضافتيا؛
فػي الصػناديق االسػتئمانية  مسػاىماتيازيػادة لالمتقدمػة  البمػدانمػن األطػراؼ دعوتػو الموجيػة إلػى  يكرر -2
سػيما أقػل البمػدان  ، والمن البمدان الناميػةاألطراؼ  لممثميالكاممة والفعالة  ذات الصمة من أجل ضمان المشاركةالطوعية 

، فػػػي االجتماعػػػات واألطػػػراؼ التػػػي تمػػػر اقتصػػػاداتيا بمرحمػػػة انتقاليػػػةيرة الناميػػػة مػػػن بينيػػػا، والػػػدول الجزريػػػة الصػػػغ نمػػػوا
 .المتزامنة

 مؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ في بروتوكول ناغويا في اجتماعو الثاني مقررابأن يعتمد  توصي -9
 عمى غرار ما يمي:

 تماع لألطراؼ في بروتوكول ناغوياإن مؤتمر األطراؼ العامل كاج
استخدام المعايير التالية فػي االسػتعراض الػذي سػيجريو، فػي اجتماعػو الخػامس، لمخبػرة المكتسػبة  يقرر -0

 من عقد اجتماعات متزامنة:
والػػػدول  لبمػػػدان نمػػػواسػػػيما أقػػػل ا الو  ،البمػػػدان الناميػػػةمػػػن  األطػػػراؼالمشػػػاركة الكاممػػػة والفعالػػػة لممثمػػػي  )أ(
، فػي اجتماعػات مػؤتمر األطػراؼ العامػل والبمدان التي تمر اقتصػاداتيا بمرحمػة انتقاليػةصغيرة النامية من بينيا، الجزرية ال

 كاجتماع لألطراؼ في بروتوكول ناغويا؛
 الفعال لنتائج مؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ في بروتوكول ناغويا؛ اإلعداد )ب(
 تفاقية وبروتوكولييا؛زيادة التكامل بين اال )ج(
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 الفعالية من حيث التكمفة؛ )د(
عػػدد األطػػراؼ المبمغػػة عػػن تحسػػن أوجػػو التشػػاور والتنسػػيق والتػػآزر فيمػػا بػػين نقػػاا االتصػػال الوطنيػػة  (ى)

 لالتفاقية والبروتوكولين؛
 التقيػػػػػيم مػػػػػن جانػػػػػب الحكومػػػػػات المضػػػػػيفة لألعبػػػػػاء الموجسػػػػػتية والتقنيػػػػػة لالجتماعػػػػػات المتزامنػػػػػة التػػػػػي )و(
 استضافتيا؛
ذات فػػػي الصػػػناديق االسػػػتئمانية الطوعيػػػة  مسػػػاىماتيا أن تزيػػػدالمتقدمػػػة  البمػػػدانمػػػن  طراؼاألبػػػ يييػػػب -2

والػدول  سػيما أقػل البمػدان نمػوا الو ، مػن البمػدان الناميػةاألطػراؼ  لممثمػيالكاممػة والفعالػة  الصمة من أجل ضمان المشػاركة
 .، في االجتماعات المتزامنةواألطراؼ التي تمر اقتصاداتيا بمرحمة انتقاليةبينيا، الجزرية الصغيرة النامية من 

__________ 

 
 


