
  توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
 آلیات لتیسیر استعراض التنفیذ

  :بأن یعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر مقررا على غرار ما یلي

األطـــراف وااللتزامـــات األساســـیة لوضـــع المجتمـــع العـــالمي علـــى المســـار 
  2020،1-2011المنصوص علیها في الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

 ،نیــةتقاألبعــاد بموجــب االتفاقیــة ینبغــي أن تكــون ســلیمة مــن الناحیــة ال
  وأن تهدف إلى تیسیر الجهود المعززة التي تبذلها األطراف،

إلــى  اشـیر مینبغـي أن تأخـذ فـي االعتبـار االحتیاجـات والظـروف الخاصـة بـاألطراف، 

 أهمیة إشراك أصحاب المعارف التقلیدیة في آلیات االستعراض بموجب االتفاقیة،
ـــى األطـــراف مســـاعدة إلـــى ـــة قـــدراتها تحســـین عل  الفردی

صـدار البیولوجي للتنوع ٕ  لألطـراف محـددة توصـیات وا

 األخرى؛ واألطراف
 البیولــوجي للتنــوع الوطنیــة العمــل وخطــط االســتراتیجیات

 تجریبیـةال المرحلـة مـن اإلیجابیـة والنتیجـة ،النظـراء 
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 الهیئة الفرعیة للتنفیذ
  االجتماع الثاني
  2018تموز /یولیه 13-9مونتلایر، كندا، 

  من جدول األعمال
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  إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،
بأن یعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر مقررا على غرار ما یلي توصي

  األطراف، مؤتمر إن
ر إلى  یشیرإذ  ّ   ،13/25المقر

ذ یســـلم  ٕ األطـــراف وااللتزامـــات األساســـیة لوضـــع المجتمـــع العـــالمي علـــى المســـار  جانـــبالتنفیـــذ مـــن  رورة تعزیـــزبضـــوا
المنصوص علیها في الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي  2050الصحیح صوب تحقیق رؤیة عام 

ذ یســلم ٕ األبعــاد بموجــب االتفاقیــة ینبغــي أن تكــون ســلیمة مــن الناحیــة ال المتعــدداالســتعراض  نهــجعناصــر  بــأن وا
وأن تهدف إلى تیسیر الجهود المعززة التي تبذلها األطراف،وتعاونیة وبناءة وموضوعیة وشفافة 
 ّ ذ یقـر ٕ ینبغـي أن تأخـذ فـي االعتبـار االحتیاجـات والظـروف الخاصـة بـاألطراف،  بـأن عملیـات االسـتعراضوا

 ُ  هج والرؤى،اختالفات وطنیة في الن
ذ یالحظ ٕ أهمیة إشراك أصحاب المعارف التقلیدیة في آلیات االستعراض بموجب االتفاقیة، وا

-   ّ ـــ النظـــراء اســـتعراض عملیـــة بـــأن یقـــر إلـــى تســـعى ةالطوعی
 :طریق عن أكبر بفعالیة االتفاقیة تنفیذ على

للتنوع الوطنیة العمل وخطط االستراتیجیات وتنفیذ وضع تقییم  )
 االستعراض؛
واألطراف مباشرة المعنیة لألطراف األقران لتعلم فرص توفیر  )ب
االســتراتیجیات وتنفیــذ بوضــع یتعلــق فیمــا والمســاءلة الشــفافیة تعزیــز  )ج

  ؛األخرى واألطراف
 السـتعراض طوعیـة آلیـة تطـویر في المحرز بالتقدم یرحب  -
 ؛13/25 المقرر خالل من

                                                           
 .، المرفق10/2

 

  

الهیئة الفرعیة للتنفیذ
االجتماع الثاني
مونتلایر، كندا، 

من جدول األعمال 12البند 
 

إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،
توصي

إن
إذ 

ذ یســـلم  ٕ وا
الصحیح صوب تحقیق رؤیة عام 

ذ یســلم ٕ وا
وموضوعیة وشفافة 
 ّ ذ یقـر ٕ وا

 ُ اختالفات وطنیة في الن
ذ یالحظ ٕ وا

1-
على والجماعیة

)أ(
االستعراض؛ قید

ب(
ج(
واألطراف للجمهور

2-
من بدأت التي

                  
ر  1 ّ 10المقر
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 بموجـــب األبعــاد المتعــدد االســـتعراض نهــج عناصــر مـــن كعنصــر نظــراءلل الطـــوعي االســتعراض دراجإ یقــرر  - 3
  تشغیله؛ تیسیر ةالتنفیذی ةاألمین إلى ویطلب ،االتفاقیة

 :، رهنا بتوافر المواردالتنفیذیةإلى األمینة  یطلب  -4
التــي أعــدتها  مــذكراتال فــي المبینــة األبعــاد المتعــدد االســتعراض نهــج عناصــر وضــع، اســتنادا إلــى مواصــلة  )أ(

ـــ ـــة الهیئـــة فیهـــا تنظـــر كـــي 2المســـألة، هـــذه بشـــأن ةالتنفیذیـــ ةاألمین ـــارات الثالـــث، اجتماعهـــا فـــي للتنفیـــذ الفرعی  آلیـــات لتعزیـــز خی
 واألعبــاء والفوائــد التكــالیف علــى وداللــة والضــعف القــوة مــواطن تحلیــل ذلــك فــي بمــا االتفاقیــة، تنفیــذ تعزیــز بهــدف االســتعراض
 فــي المســتفادة والــدروس الممارســات أفضــل االعتبــار فــي األخــذ مــع واألمانــة، اآلخــرین المصــلحة وأصــحاب لألطــراف المحتملــة
  للتنفیذ؛ الفرعیة للهیئة الثاني االجتماع في الواردة والتعلیقاتاألخرى  العملیات

 فــي العضــویة مفتــوح منتــدى خـالل مــن وتنظیمهــا الطــرف یقودهــا التـي االســتعراض عملیــة الختبــار التحضـیر  )ب(
 المنتـدى فـي االسـتعراض لتقـاریر الطـوعي للتقـدیم توجیهات وضع طریق عن ذلك في بما للتنفیذ، الفرعیة للهیئة الثالث االجتماع
  ؛العضویة المفتوح

 فــي العضــویة المفتــوح المنتــدى الختبــار طــوعي، أســاس علــى ،اســتعراض تقــاریر تقــدیم إلــى األطــراف دعــوة  )ج(
 للتنفیذ؛ الفرعیة للهیئة الثالث االجتماع

 لتطبیــق الممكنــة الطرائــق استكشــاف أجــل مــن اآلخــرین المصــلحة وأصــحاب األطــراف مــع التشــاور مواصــلة  )د(
 ُ  التقــدم عــن تقریــر وتقــدیم 2020 عــام بعــد لمــا العــالمي البیولــوجي التنــوع إطــار وضــع عملیــة فــي التنفیــذ اســتعراض لتعزیــز هجالــن

 الثالث؛ ااجتماعه في لتنفیذل الفرعیة الهیئة إلى المحرز
ُ  هــذه لتطبیــق الممكنــة الطرائــق استكشــاف  )ه(  الفرعیــة الهیئــة فیــه تنظــر كــي التنفیــذ اســتعراض تعزیــز بغیــة هجالــن

  ؛الثالث اجتماعها في للتنفیذ
وتســـمیة تیســـیر مواصـــلة استعراضـــات النظـــراء الطوعیـــة ودعـــوة األطـــراف إلـــى التطـــوع إلجـــراء االســـتعراض   )و(

  .مرشحین ألفرقة االستعراض
__________ 
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