
 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 االجتماع األول

 2106مايو/أيار  6-2كندا،  ،مونتريال
 من جدول األعمال 01البند 

 

 توصية اعتمدتها الهيئة الفرعية للتنفيذ
 إدارة االتفاقية 1/11

 لمتنفيذإن الهيئة الفرعية 
من  7مفقرة ل اوفق ،األمين التنفيذي إلىتطمب و  1بالتقدم المحرز في االستعراض الوظيفي لألمانة حيط عممات -0
 ؛نظر فيهايل مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر إلى التي تم إجراؤهااإلبالغ عن التعديالت ، 02/22المقرر 

 والهيكل التنظيمي الجديد لألمانة؛لألمانة جل األ متوسطبإطار النتائج التشغيمية أيضا  تحيط عمما -2
 االضطالع بما يمي: مين التنفيذيإلى األ تطمب -2
 20من االتفاقية، والمادة  22أن الوظائف الرئيسية لألمانة، عمى النحو المنصوص عميه في المادة ن أن يضم )أ(

االستعراض الوظيفي وتنعكس في هيكل استكمال  من بروتوكول ناغويا، تظل بثبات في صمب 28من بروتوكول قرطاجنة والمادة 
 األمانة؛

ن تحميل الوظائف الفردية عالتقرير الكامل لمخبير االستشاري المستقل  مع مكتب مؤتمر األطرافتبادل أن ي )ب(
 ألمم المتحدة؛لذات الصمة  ةواإلداري ةاألساسي النظممع متسقة امج بطريقة مناسبة و لموظفي البر 
ال الخطوات المتبقية لالستعراض الوظيفي، عمى النحو المنصوص عميه في األطراف عند استكم أن يخطر )ج(

ب بشأن التقدم تشاور مع المكتأن يو  2المرفق بالمذكرة المقدمة من األمين التنفيذي إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف،
 ؛المحرز

 ؛األطراف مؤتمر مكتبتدفق المعمومات عن أنشطة األمانة من خالل من  أن يحّسن )د(
بالتزاماتها التشغيمية، بما في ذلك تعيين نقاط االتصال المطموبة، وتقديم  أن تضمن الوفاءإلى األطراف  تطمب -2

في الوقت المناسب، والحضور المنتظم في اجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية، واالمتثال لمنظام الداخمي  اشتراكاتها المقررة
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فويض، فضال عن تقديم التقارير الوطنية واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المحدثة لمتنوع البيولوجي فيما يتعمق بمتطمبات الت
 في الوقت المناسب؛

 :إلىالتي هي في وضع يسمح لها بالقيام بذلك وعمى أساس طوعي األطراف ب تهيب -1
صغيرة والدول الجزرية ال سيما أقل البمدان نموا الو لمشاركة ممثمي البمدان النامية، توفير الدعم المالي الالزم  )أ(

، في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف واالجتماعين لتي تمر اقتصاداتها بمرحمة انتقاليةابمدان الالنامية من بينها، وكذلك 
إجراء ترتيبات السفر في بكرة يمكن أن تسمج بمة المالحظة أن المساهمالمتزامنين لألطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا، مع 

 ؛خفض التكاليفوقت مبكر و 
التحضير لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف واالجتماعين المتزامنين لألطراف في بروتوكولي قرطاجنة  )ب(
االجتماعات، لألنشطة تمك خالل لدعم المالي با تعهدات بهدف تقديم، األمانة مسبقا ستقدمهاإلى المعمومات التي  وناغويا استنادا

أكثر فعالية واستخدام الموارد  عمى نحوالتخطيط  فياألمانة  مساعدةفي مشاريع مقررات االجتماعات، من أجل متوقعة الالطوعية 
 ؛بكفاءة أكبر
األمين التنفيذي أن ُيعّد، لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر واالجتماعين المتزامنين  إلىتطمب  -6

 ما يمي:لألطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا، 
، البمدان الناميةن م األطرافكة ستعراض وتحديث المباد  التوجيهية لتوزيع األموال الالزمة لمشار ال مقترحا )أ(

، في اجتماعات االتفاقية لتي تمر اقتصاداتها بمرحمة انتقاليةابمدان الوالدول الجزرية الصغيرة، وكذلك سيما أقل البمدان نموا  الو 
لألطراف في  ةالمتزامن اتواالجتماع ،عالة في اجتماعات مؤتمر األطرافتشجيع المشاركة الكاممة والف هدف، بابروتوكوليهو 

 ويا واجتماعات الهيئات الفرعية؛غبروتوكولي قرطاجنة ونا
وبروتوكول  ،ستعراض الطريقة التي يمكن بها تقاسم تكاليف الميزانيات األساسية لألمانة بين االتفاقيةال مقترحا )ب(

االستعراض الوظيفي لألمانة، بما في ذلك التكامل أجل وضع سيناريوهات لمتكاليف في ضوء قرطاجنة وبروتوكول ناغويا من 
 .ذات الصمة ومساهماتها ذات الصمةعدد األطراف في الصكوك بما يتناسب مع و  المتزايد لمعمل

__________ 

 
 


