
 

 للتنفيذالهيئة الفرعية 
 لثثااالجتماع ال

 0206يونيه/حزيران  61 –مايو/أيار  61، اإلنترنتعبر اجتماع 
 

 :الثالث اجتماعهاتقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ عن 
 )الجزء األول( األول من االجتماعوقائع مداوالت الجزء 

 )غانا( يالمقرر: السيد أريك أمانينغ أوكور 
 المداوالت وقائع - أوال

 مقدمة
 معلومات أساسية -ألف 

يونيه/حزيران  61مايو/أيار إلى  61من  اإلنترنت عبر االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذالجزء األول من عقد  -6
 .االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالجزء األول من ، بالتعاقب مع 0206

 الحضور -باء 
 ... حضر االجتماع ممثلو األطراف والحكومات األخرى التالية أسماؤها: -0
ى االتفاقيات والهيئات األخر وحضر االجتماع أيضا مراقبون من هيئات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة وأمانات  -1

 ... التالية:
 ... وكانت المنظمات التالية ممثلة أيضا بمراقبين: -4

 افتتاح االجتماع  1البند 
صباحا  لحادية عشرةافي الساعة الهيئة الفرعية للتنفيذ، االجتماع  رئيسةافتتحت السيدة شارلوتا سوكفيست )السويد(،  -5

ورحبت السيدة سوكفيست . 0206مايو/أيار  61األحد يوم )بالتوقيت العالمي المنسق( )السابعة صباحا بتوقيت مونتلاير( 
وأقربائهم بالصحة الجيدة واألمان وقدمت تعازيها للذين فقدوا أحبائهم، ودعت إلى لحظة  ايتمتعو بالمشاركين، وأعربت عن أملها أن 
 .وا خالل جائحة مرض فيروس كوروناسكوت للتذكير بجميع الذين فقد

، توقفت الهيئة الفرعية لحظة حدادا على 0206مايو/أيار  02وفي أثناء الجلسة العامة الرابعة لالجتماع، المنعقدة في  -1
ع فالسيدة مارلي أغيالر نقطة االتصال الوطنية للحصول وتقاسم المنافع والمنسقة الوطنية للمشروع العالمي للحصول وتقاسم المنا

 .فيروس كورونامؤخرا بسبب  وافتها المنيةفي هندوراس، التي 
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وأدلى ببيانات افتتاحية السيد حمد اهلل زيدان )مصر( والسيدة إليزابيت ماروما مريما، األمينة التنفيذية التفاقية التنوع  -7
 البيولوجي.

ه وتضامنه تعاطفوبالنيابة عن رئيسة مؤتمر األطراف، السيدة ياسمين فؤاد، رحب السيد زيدان بالمشاركين وأعرب عن  -8
أو عانوا من مصاعب من تأثيرات الجائحة العالمية الجارية. ورحب بالمشاركين في االجتماع، الذين لهم من فقدوا أحباء مع 

حراز تقدم في إعداد إطار عالمي طموح وقوي وتحويلي سيحافظون على الزخم نحو االجتماع الخامس  عشر لمؤتمر األطراف وا 
. وقال إن المشاركين سينظرون في قضايا كثيرة أساسية لعمل االتفاقية وبروتوكوليها. وقد 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ية والمكتب كانا عية للتنفيذ أن رئيسة الهيئة الفرعأظهرت الجلسات اإلفتراضية الخاصة السابقة والجلسة غير الرسمية للهيئة الفر 
ن للمضي قدما في هذا العمل. وأشار إلى أن العالم دخل حقبة جديدة وغير مؤكدة خالل العام الماضي، مليئة بتحديات و مستعد

السنوات القادمة،  يتبدو مستعصية في حلها، ولكن إذا تم تعظيم الفرص لزيادة حفظ التنوع البيولوجي وحمايته فغير مسبوقة و 
أنها الوقت الذي تقدم العالم إلى حالة جديدة بالكامل واجتمع المجتمع العالمي معا على مسار تحقيق رؤية عام بقد تتذكر الحقبة 

للحياة في انسجام مع الطبيعة. وشكر جميع األطراف على المرونة التي أظهروها والتعاون في إيجاد وسيلة للسماح  0252
 بالمضي قدما من خالل آلية االجتماعات اإلفتراضية.لالتفاقية 

ي التحضير على قيادتهم ف بوشكرت الرئيسة وأعضاء المكت االجتماعأيضا بالمشاركين في  األمينة التنفيذيةورحبت  -2
ن م تماعات اإلفتراضية، بما في ذلك عن طريق تقديم فريقجلالجتماع اإلفتراضي وشكرت حكومة كندا على دعمها الكريم لال

بلدا  608ممثال من  63812المتطوعين المتفانين. وقالت إن االجتماع يعتبر مهما للمجتمع العالمي، كما ظهر من تسجيل 
. وأشارت إلى أن المشاركين استعدوا لالجتماع الحالي من خالل المشاركة في جلسات ةمنظمة مراقب 622مشاركا من  63642و

قيمة خالل الجلسة غير الرسمية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة في وقت مبكر من السنة، إفتراضية خاصة وقدموا بالفعل مدخالت 
وعلى نحو أكثر أهمية، فإن االجتماع الحالي إعداد ورقات غرفة االجتماعات للجلسة الحالية.  دوالتي ستؤخذ في الحسبان عن

، وحثت 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام نذ وقت طويل لرئيسي الفريق العامل المعني بمسيولد مشورة منتظرة 
المشاركين على النظر في أهمية المسألة بالنسبة للناس والكوكب والعمل معا لالنتقال إلى مسار أكثر أمنا، وأكثر استداما وأكثر 

نة صعبة س خاللة على تفانيهم انمعن شكرها الخاص لموظفي األ األمينة التنفيذيةوأعربت  .إنصافا لمصلحة األجيال القادمة
 التعاطف والمرونة من المشاركين في الطلبات المقدمة إلى األمانة.وطلبت 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  2البند 
عمل مكتب مؤتمر األطراف كمكتب للهيئة الفرعية. واتفق على أن يعمل  1لطريقة تشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ،وفقا  -62

 عضو المكتب، السيد إريك أمانينغ أوكوري )غانا( كمقرر االجتماع.

على عملهم  بوأعرب المقرر، متحدثا بالنيابة عن جميع المشاركين، عن التهنئة لرئيسة الهيئة الفرعية وأعضاء المكت -66
ك باجتماع ناجح. وشكر أيضا األمينة التنفيذية وفريقها على تللهم الشاق في التحضير للجلسة الرسمية وأعرب عن تمنياته 

 التحضيرات، وشكر حكومة كندا على تمويل االجتماع.

 31ي من االجتماع، فتقرير المتعلق بالجزء األول من االجتماع في نهاية الجزء األول  ه ستتم المواقة علىوأوضح أن -60
اجتماعات  غرفة ورقاتبع وسيشير إلى حالة الوثائق التي يجري إعدادها وأي اطال . وسيكون التقرير إجرائي0203حزيران يونيه/

ويمكن . ضورياحسيتم تأجيل الموافقة على النتائج النهائية حتى الدورة المستأنفة للهيئة الفرعية، التي ستعقد و تمت الموافقة عليها؛ 
التقرير أيضا إلى أي طلبات إجرائية تم تقديمها إلى األمانة للعمل فيما بين الدورات في نطاق الواليات الحالية المتعلقة أن يشير 

لالجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  باألعمال التحضيرية

                                                 
 ، المرفق.61/05المقرر  1

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-25-ar.pdf
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مؤتمر األطراف، واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول لتماع الخامس عشر االجو ، 0202
قرطاجنة للسالمة األحيائية، واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الوصول 

 وتقاسم المنافع.

، أقرت الهيئة الفرعية جدول األعمال التالي على أساس 0203مايو/أيار  31منعقدة في ، الالجلسة العامة األولىوفي  -61
 :(CBD/SBI/3/1)جدول األعمال المؤقت 

 افتتاح االجتماع. -6
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -0
 .0202-0266استعراض التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  -1
 .بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية م واستعراض فعاليةتقيي -4
 .0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -5
 .حشد الموارد واآللية المالية -1
دارة المعارف، واالتصال.التعاون التقني والعلميبناء القدرات، و  -7  ، ونقل التكنولوجيا، وا 
 .والمبادرات األخرىالدولية التعاون مع االتفاقيات، والمنظمات  -8
 آليات اإلبالغ، وتقييم واستعراض التنفيذ. -2

 استعراض فعالية العمليات بموجب االتفاقية وبروتوكوليها. -62
 تعميم التنوع البيولوجي داخل القطاعات وعبرها واإلجراءات االستراتيجية األخرى لتعزيز التنفيذ. -66
 .، من بروتوكول ناغويا4، الفقرة 4ع في سياق المادة الصكوك الدولية المتخصصة للحصول وتقاسم المناف -60
 من بروتوكول ناغويا(. 62اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع )المادة  -61
 الشؤون اإلدارية والشؤون المتعلقة بالميزانية. -64
 شؤون أخرى. -65
 اعتماد التقرير. -61
 اختتام االجتماع. -67

ووافقت الهيئة الفرعية على تنظيم العمل على النحو المحدد في شروحات جدول األعمال  -64
CBD/SBI/3/1/Add.1/Rev.2))  وفي مذكرة السيناريو لالجتماع(CBD/SBI/3/1/Add.2). 

وبعد ذلك شرحت الرئيسة أن أفرقة االتصال ستعمل خالل االجتماع. وستجتمع أفرقة االتصال للجلسات التي تستغرق  -65
مدتها حتى ثالث ساعات ويمكن تحديد مواعيد جلسات متعددة كل يوم شريطة أال تجتمع أفرقة االتصال بالتوازي. وستكون 

بناء  :. وستطبق الممارسات المعتادة لمشاركة المراقبيننالجلسات مفتوحة لممثلي جميع األطراف، والحكومات األخرى والمراقبي
ها إلى طرحوني ةمأن تعطي لهم الكلمة بعد أن يتحدث األطراف وستحتاج أي مقترحات مه يمكنن المشاركين، يعلى تقدير الرئيس

نظام ي ف الدردشةدها طرف واحد على األقل لكي ينظر فيها فريق االتصال. ويشجع المشاركون على استخدام خاصية يأن يؤ 
  من طلب التحدث في الجلسة.المؤتمر القائم على صفحة الويب التفاعلية لإلشارة إلى مثل هذا التأييد بدال
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تي ينطوي بالتعقيدات ال االمستمر واعتراف الجائحةمع األخذ في االعتبار الظروف االستثنائية السائدة نتيجة وضع و  -61
( إلى أن سيتم تأجيل وضع اللمسات CBD/SBI/3/1/Add.2في مذكرة السيناريو )ُأشير عليها عقد االجتماع في بيئة افتراضية، 

لفريق العامل ل حضوريينظم بالتعاقب مع اجتماع  حضوريتوصيات الهيئة الفرعية إلى تاريخ الحق في اجتماع  األخيرة على
أو االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف، ما لم يقرر المكتب  0202المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 31)مسائل أخرى( و 31الثالثة األخيرة من جدول األعمال، وهي البنود  تعليق الجلسة، أرجئت البنودل ونتيجةخالف ذلك. 
 )اختتام االجتماع( إلى جلسة مستأنفة لالجتماع الذي سيعقد في وقت الحق. 31)اعتماد التقرير( و

استعراض التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع  3البند 
 1111-1122البيولوجي 

 31، المنعقدة في األولى لالجتماع العامة في الجلسةمن جدول األعمال  1لهيئة الفرعية للتنفيذ في البند انظرت  -67
لتقدم المحرز ااستعراض . ولدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدتها األمينة التنفيذية عن 0203مايو/أيار 

وكان أمامها  .، تشمل توصية مقترحة(CBD/SBI/3/2) 0202-0233ة للتنوع البيولوجي في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجي
ات لتلك الوثيقة، تحدد تحديث للتقدم المحرز في مراجعة/تحديث وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية إضافأيضا أربع 

ليل لمساهمة األهداف التي حددتها األطراف ، وتح(CBD/SBI/3/2/Add.1)للتنوع البيولوجي، بما في ذلك األهداف الوطنية 
، واستعراض لتنفيذ خطة عمل االعتبارات الجنسانية (CBD/SBI/3/2/Add.2) والتقدم المحرز نحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

(CBD/SBI/3/2/Add.2)0202-0231 ، واستعراض عن تنفيذ خطة عمل االعتبارات الجنسانية (CBD/SBI/3/2/Add.3) 
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشأن المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام  31ومذكرة عن التقدم المحرز نحو الهدف 

 .(CBD/SBI/3/2/Add.4)للتنوع البيولوجي 

رس/آذار ما 1وأشارت الرئيسة، لدى تقديمها لهذا البند أن الموضوع قد تم النظر فيه خالل الجلسة غير الرسمية، في  -68
 كتابة. همراقبين ببيانات وتقديم إضافي تم استالم 1طرفا ومجموعات إقليمية و 01، التي أدلى فيها ممثلو 0203

كوادور، وماليزيا، والنرويج، وبيرو، وجنو  -62  يقيا وأوغندا.أفر  بوأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، والبرازيل، وكمبوديا، وا 

ضافة إلى البيانات الشفوية المقدم -02 ة من األطراف، قدمت بيانات مكتوبة من جمهورية الكونغو الديمقراطية )بالنباية وا 
عن المجموعة األفريقية(، والبرتغال )بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء( وسويسرا وأتيحت على صفحة الويب 

 لالجتماع.

لبيولوجي، ي، واتحاد النساء المعني باتفاقية التنوع اوأدلى ببيانات أيضا ممثلو التحالف من أجل اتفاقية التنوع البيولوج -06
 (IIFB)والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي  (GYBN)والشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي 

 )أيضا بالنيابة عن شبكة نساء الشعوب األصلية من أجل التنوع البيولوجي(.

ويب لاوباإلضافة إلى البيانات المقدمة شفويا من المراقبين، قدم بيان مكتوب من اتحاد الرياح الجديدة وأتيح على صفحة  -00
 الجتماع.ل

وعقب تبادل اآلراء، قالت الرئيسة إنها ستعد توصية منقحة لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعربت عنها  -01
 .خالل الجلسة غير الرسمية المنعقدة في مارس/آذار وفي هذا االجتماع ا والتعليقات المستلمة كتابةاألطراف شفويا أو التي أيدته

 ، نظرت الهيئة الفرعية في مشروع توصية قدمته الرئيسة.0203مايو/أيار  02وفي الجلسة العامة الخامسة، المنعقدة في  -04

اء( ج، والبرتغال )بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضوأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، والبرازيل، وكندا، والنروي -05
 وجنوب أفريقيا.
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بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء باستخدام خاصية أدلى ببيان ممثل البرتغال إلى أن  ةالرئيس توأشار  -01
 الدردشة.

 .0203مايو/أيار  12السادسة المنعقدة في واستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في مشروع التوصية في الجلسة العامة  -07

ونيوزيلندا، ب، والمغر وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، والبرازيل، وكندا، والصين، وكولومبيا، وكوستاريكا، والمكسيك،  -08
لبريطانيا  متحدةلوالنرويج، وبيرو، والبرتغال )بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء(، وجنوب أفريقيا، وسويسرا والمملكة ا

 .العظمى وأيرلندا الشمالية

02- ... 

 بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية تقييم واستعراض فعالية 4البند 

 31، المنعقدة في األولى لالجتماعالعامة في الجلسة من جدول األعمال  4نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذ في البند  -12
عالية فتقييم واستعراض األمينة التنفيذية عن  من. ولدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة 0203مايو/أيار 

توصية مقترحة، فضال عن االستنتاجات من لجنة االمتثال  تضمنت ،(CBD/SBI/3/3)بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 
لمعلومات ة لتلك الوثيقة تحتوي على تحليل لإضافلتوالي. وكان أمامها أيضا وفريق االتصال في المرفقين األول والثاني، على ا

من أجل تقييم واستعراض فعالية بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية والتقييم النهائي للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة 
 .(CBD/SBI/3/3/Add.1) 0202-0233للسالمة األحيائية للفترة 

مارس/آذار  2الرئيسة، لدى تقديمها لهذا البند أن الموضوع قد تم النظر فيه خالل الجلسة غير الرسمية، في وأشارت  -16
 مراقبين ببيانات. ولم يتم استالم تقديمات إضافية مكتوبة. 1طرفا ومجموعات إقليمية و 30، التي أدلى فيها ممثلو 0203

 ماال، وماليزيا، والمكسيك، والمغرب، وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقياوأدلى ببيانات ممثلو البرازيل، وكولومبيا، وغواتي -10
 وأوغندا.

وباإلضافة إلى البيانات المقدمة من األطراف شفويا، قدمت بيانات مكتوبة من الجمهورية الدومينيكية، وغانا والبرتغال  -11
 ماع.الجتلويب ال)بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء( وأتيحت على صفحة 

وأدلى ببيانات أيضا ممثلو اتحاد النساء المعني باتفاقية التنوع البيولوجي، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني  -14
بالتنوع البيولوجي، ومعهد البحوث في علوم الصحة )بالنيابة أيضا عن شبكة التواصل لبحوث محرك الجينات( وشبكة العالم 

 .(TWN)الثالث 

اآلراء، قالت الرئيسة إنها ستعد توصية منقحة لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعربت عنها وعقب تبادل  -15
 خالل الجلسة غير الرسمية المنعقدة في مارس/آذار وفي هذا االجتماع. األطراف شفويا أو التي أيدتها والتعليقات المستلمة كتابة

11- ... 

 1111البيولوجي لما بعد عام تنوع اإلطار العالمي لل 5البند 

مايو/أيار  31األولى، المنعقدة في العامة من جدول األعمال في الجلسة  1نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذ في البند  -17
األمينة التنفيذية تقدم لمحة عامة لعملية اإلطار العالمي  من. ولدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة 0203
: قةلهذه الوثي فضال عن إضافتينعناصر لمشروع توصية،  كبما في ذل ،(CBD/SBI/3/2) 0202ع البيولوجي لما بعد عام للتنو 

مشروع  واألخرى عن تحديد (CBD/SBI/3/4/Add.1) 0202تصال لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام الان بشأ واحدة
 .(CBD/SBI/3/4/Add.1/Rev.1) عرض لخطة عمل االعتبارات الجنسانية
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 0202المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  العاملفريق لوقدم الرئيسان المشاركان ل -18
عرضا لتقديم توقعاتهما لنتائج االجتماع الحالي. وقاال إن الكثير من البنود على جدول أعمال االجتماع كانت حاسمة إلعداد 

، (CBD/SBI/3/1/Add.2). وعلى النحو المالحظ في مذكرة السيناريو 0202ار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اإلط
في إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة بدال من  0202ينبغي مناقشة القضايا المرتبطة المتعلقة باإلطار العالمي لما بعد عام 

 ،ة وتحديث المسودة األولية لإلطارعمال. ولضمان تغطية جميع العناصر المهمة لصياغمن جدول األ 1مناقشتها في إطار البند 
، المرفق(؛ ولم يكن الغرض من األسئلة CBD/SBI/3/2) سابقة ة أشهرعووزعا قائمة باألسئلة قبل بضالمشاركان قدم الرئيسان 

 .ذات الصلة الت في إطار بنود جدول األعمالالرد عليها بطريقة فردية بل أن تعمل بمثابة قائمة مرجعية عامة للمداخ

األعمال، مثل حشد الموارد والتعميم، تتعلق مباشرة بالغايات جدول بنود وأشار الرئيسان المشاركان إلى أن بعض  -12
 واالستعراض، بينما كانت بنود أخرى، مثل التخطيط، واإلبالغ 0202واألهداف في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

إطار للجميع من  إعداد فيالمبرر األساسي  تتعلق بشكل وثيق باإلطار وأشير إليها في المسودة األولية المحدثة الحالية. ويتمثل
خالل استخدام الصياغة العامة التي ستكون سارية فيما يتجاوز االتفاقية، والسماح بتطور اإلطار على مدى عمره البالغ عشر 

مقررات مؤتمر األطراف. ومن شأن أخذ هذه االعتبارات في الحسبان خالل مداوالت الفريق العامل المفتوح سنوات من خالل 
كتمال. وأخيرا، يعتبر التنفيذ جانبا رئيسيا، وينبغي أخذ الدروس المستفادة من تنفيذ الخطة عضوية أن يساعد على التناسق واالال

 الحسبان. في 0202-0233االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 01المنعقدة في  ،من جدول األعمال في الجلسة العامة الرابعة لالجتماع 1واستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في البند  -42
 .0203مايو/أيار 

ر، الرئيسة المشاركة لحلقة المشاورات الثانية المعنية باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بشأن وأفادت السيدة آن تال -46
، وهي تتعلق (CBD/SBI/3/INF/29)(، عن نتيجة حلقة العمل 0)برن  0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اإلطار 

 من جدول أعمال االجتماع الحالي. 33و 2و 1و 1أيضا بالبنود 

 .االتحاد األوروبي )أيضا بالنيابة عن دوله األعضاء( ممثل إقليمي وأدلى ببيان -40

ندونيسيا، وماليزيا، ومالوي، والمكسيك، وأدلى ببيانات ممثلو  -41 األرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، وشيلي، وكولومبيا، وا 
 وبيرو، والبرتغال )بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء(، وجنوب أفريقيا، وسويسرا والمملكة المتحدة.

، وشيلي، : أسترالياتعليقات باستخدام خاصية الدردشةا أضافوا أيضاألطراف التالية  يممثلوأشارت الرئيسة إلى أن  -44
 ال )بالنيابة أيضا عن االتحاد األوروبي(، وتوغو وأوغندا.غوكولومبيا، والمغرب، وبيرو، والبرت

 وأدلى ببيان أيضا ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي. -45

 02لسة العامة الخامسة لالجتماع، المنعقدة في جمن جدول األعمال في ال 1 واستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في البند -41
 .0203مايو/أيار 

 وأدلى ببيان أيضا ممثل كوستاريكا. -47

وباإلضافة إلى البيانات من األطراف المقدمة شفويا، قدمت بيانات مكتوبة من النرويج وفييت نام وأتيحت على صفحة  -48
 الويب لالجتماع.

ا ممثلو تحالف النساء من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي، والشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع وأدلى ببيانات أيض -42
لجنسين هيئة األمم المتحدة للمساواة بين افظ الطبيعة والموارد الطبيعية، وهيئة الرياح الجديدة و حالبيولوجي، واالتحاد الدولي ل

 .وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة(
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وباإلضافة إلى البيانات من المراقبين المقدمة شفويا، قدمت أيضا بيانات مكتوبة من مركز قانون األرض )بالنيابة أيضا  -52
نظمة العالمية مالعن شباب مناصرة األرض وحقوق أمنا األرض وحقوق الطبيعة في السويد(، واالتحاد الدولي للعلوم البيولوجية و 

 الجتماع.لويب الفحة لحماية الحيوان، وأتيحت على ص

تحاد : كندا، وكولومبيا، واالالدردشةتعليقات باستخدام خاصية وأشارت الرئيسة إلى أن ممثلي األطراف التالي أدلوا ب -56
 األوروبي )أيضا بالنيابة عن دوله األعضاء(، والمغرب، وبيرو، وجنوب أفريقيا، وسويسرا وأوغندا.

 المسائل في إطار االتفاقية - 3

الحظت الرئيسة أن كثير من األطراف قد دعا إلى وقت أطول للمدخالت بشأن خطة عمل االعتبارات دل اآلراء، وبعد تبا -50
 عمل في الفترة بين الدوراتال، مع اقتراح البعض منهم إنشاء فريق اتصال بينما دعا آخرون إلى 0202الجنسانية لما بعد عام 

 االجتماع الحالي، قالت إنها ستعد مشروع توصية بشأن هذه المسألة.لهذا الغرض. ونظرا للوقت المحدود المتاح في 

51- ... 

 وخطة عمل بناء القدرات لبروتوكول قرطاحنة 0202خطة التنفيذ بعد عام  - 0

السيد  برئاسةفريق اتصال  ة، أنشأت الرئيس0203مايو/أيار  02بعد تبادل اآلراء في الجلسة العامة، المنعقدة في  -54
وخطة  للعمل على استعراض والموافقة على هيكل ومحتوى خطة التنفيذ)الكاميرون( والسيدة ريتا أندوركو )هنغاريا(  ريغوبرت نتيب

 . وسيرأس فريق االتصال .CBD/SBI/3/18عمل بناء القدرات لبروتوكول قرطاجنة، مع العمل على أساس الوثيقة 

55- ... 

 حشد الموارد واآللية المالية 6البند 

 31، المنعقدة في لالجتماع ثانيةالالعامة في الجلسة من جدول األعمال  1نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذ في البند  -51
 .0203مايو/أيار 

بما في ، (CBD/SBI/3/5)المسألة  األمينة التنفيذية عن منكان أمام الهيئة الفرعية مذكرة فيما يتعلق بحشد الموارد، و  -57
 اإضافات بشأن عمل فريق الخبراء المعني بحشد الموارد، تحدد موجز  أمامها أيضا ثالثكان عناصر لمشروع توصية. و  ذلك

والتقرير الثالث  Add.(CBD/SBI/3/52/2(، والتقرير األولي الثاني CBD/SBI/3/5)Add.1/(للتقرير األول لفريق الخبراء 
(CBD/SBI/3/5/Add.3)المستلمة من المنظمات على الموقع الشبكي  . وباإلضافة إلى ذلك، تم نشر التقارير ذات الصلة

 لالجتماع، تحت عنوان وثائق "أخرى".

، تشمل (CBD/SBI/3/6)وفيما يتعلق باآللية المالية، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة من األمينة التنفيذية عن المسألة  -58
، (CBD/SBI/3/6/Add.1)مرفق البيئة العالمية عناصر مقترحة لمشروع توصية. وكان أمامها أيضا إضافة تحدد التقرير األولي ل

؛ (CBD/SBI/3/INF/7)مع قائمة مرفقة بالمشروعات والبرامج الموافق عليها خالل الفترة قيد اإلبالغ صدرت على نحو منفصل 
( 0201ونيه/حزيران إلى ي 0200مرفق البيئة العالمية )يوليه/تموز موارد الثامن ل التجديدوالموجز التنفيذي للتقرير المؤقت لفترة 

(CBD/SBI/3/6/Add.2) ، التقرير الكامل الوارد في الوثيقة معCBD/SBI/3/INF/24 وعناصر لمشورة من االتفاقيات المتعلقة ؛
، مع التقديمات المستلمة المحددة في الوثيقة (CBD/SBI/3/6/Add.3) 2، الفقرة 31/03لمقرر لبالتنوع البيولوجي عمال 

                                                 
ديم موارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية كانت ما زالت جارية في وقت تقلتجديد تقييم االحتياجات  ألنوصف التقرير الثاني على أنه أوليا  2

 التقرير. وسيقدم التقرير النهائي إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر.
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CBD/SBI/3/INF/23 الثامن لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية  للتجديد. وقدم أيضا رابط لمذكرة تخطيط
(GEF/R.8/Rev 01) ."على الموقع الشبكي لالجتماع، تحت عنوان وثائق "أخرى 

مارس/آذار  2وأشارت الرئيسة، لدى تقديمها لهذا البند أن الموضوع قد تم النظر فيه خالل الجلسة غير الرسمية، في  -52
 مراقبين ببيانات وتم استالم تقديم إضافي مكتوب. 1طرفا ومجموعات إقليمية و 02، التي أدلى فيها ممثلو 0203

الكويت )بالنيابة عن آسيا والمحيط الهادئ( والبرتغال )بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله  وأدلى ببيانات إقليمية ممثال -12
 األعضاء(.

ممثلو األرجنتين، وبنغالديش، والبرازيل، وكندا، والصين، وكولومبيا، وكوستاريكا، وجمهورية الكونغو  وأدلى ببيانات أيضا -16
ندونيسيا، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، والمغرب، ونيوزيلندا، والنرويج، وبيرو، وجن ثيوبيا، وجورجيا، وا  كوادور، وا  ب و الديمقراطية، وا 

 دا والمملكة المتحدة.أفريقيا، والسودان، وسويسرا، وأوغن

 وأدلى ببيان ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. -10

، وتحالف األعمال التجارية من أجل الطبيعة، والتحالف من أجل اتفاقية Avaaz منظمة وأدلى ببيانات أخرى ممثلو -11
لبيولوجي، واالتحاد ية المعنية بالتنوع ا، وشبكة الشباب العالمواتحاد النساء المعني باتفاقية التنوع البيولوجيالتنوع البيولوجي، 

بكة خريجي ش، و المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطريةالدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، وأمانة اتفاقية 
طيور الدولية، ، ومنظمة حياة الAvaaz منظمة جامعة كمبريدج والصندوق العالمي للطبيعة )بالنيابة أيضا عنقيادة الحفظ في 

 ومنظمة الحفظ الدولية، ومنظمة حفظ الطبيعة وجمعية الحفاظ على األحياء البرية(.

وباإلضافة إلى البيانات من المراقبين المقدمة شفويا، قدمت بيانات مكتوبة من االتحاد الدولي للعلوم البيولوجية )بالنيابة  -14
لمنتدى العلوم والسياسات للتنوع البيولوجي والمؤتمر الدولي الثامن بشأن لالجتماع الخامس المشترك عن الجلسات اإلفتراضية 

( وأمانة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية في منظمة األغذية والزراعة وأتيحت على صفحة الويب علوم االستدامة
 لالجتماع.

ورجيا( أينس فيرالي )بلجيكا( والسيدة تيونا كرشافا )جالسيدة برئاسة وعقب تبادل اآلراء، أنشأت الرئيسة فريق اتصال  -15
لمعالجة القضايا المستمرة في مشروع التوصيات بشأن اآللية المالية وحشد الموارد وإلعداد توصية منقحة عن كل جانب من 

لعضوية، يقترح ل المفتوح ااالجتماع الثالث للفريق العام إال بعدالهيئة الفرعية ال يرجح اعتمادها الجانبين. ونظرا ألن توصيات 
وع ت المناسب بشأن العناصر ذات الصلة إلعداد اإلطار العالمي للتنهيئة الفرعية بتقديم مشورة في الوقتقديم طريقة للسماح لل
 .0202البيولوجي لما بعد عام 

االتصال تقريرا عن ، قدم الرئيسان المشاركان لفريق 0203أيار /مايو 12وفي الجلسة العامة السادسة، المنعقدة في  -11
في الجلسة العامة.  للنظر فيها ةها الرئيستعمل الفريق. وانعكست نتائج مداوالت الفريق بشأن اآللية المالية في مسودة توصية أعد

المتعلقة بالعمل فيما بين الدورات حيث لن يتم اتخاذ  CBD/SBI/3/6تناول عناصر مشروع التوصية الواردة في الوثيقة  يجرلم و 
إعداد وثيقة منفصلة تلخص اآلراء التي أعربت عنها األطراف  وسيجرياء بشأنها وسيتم تناولها من خالل تقرير االجتماع. إجر 

للنظر فيها في فريق االتصال ثم إحالتها من قبل  0202الموارد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  حشدبشأن مكون 
 .0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام المعني ب اء المشاركين للفريق العاملالهيئة الفرعية إلى الرؤس ةرئيس

17- ... 
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دارة المعارف، واالتصال، ونقل التكنو التعاون التقني والعلميو  ،بناء القدرات  7البند   لوجيا، وا 

 31من جدول األعمال في الجلسة العامة الثانية لالجتماع، المنعقدة في  1في البند للتنفيذ نظرت الهيئة الفرعية  -18
والتعاون  بناء القدرات )أ(األمينة التنفيذية عن:  منولدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرات . 0203مايو/أيار 

بما في ذلك عناصر لمشروع توصية بشأن هذه الموضوعات، مع إضافة  3،(CBD/SBI/3/7)التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا 
 0202تحدد مشروع اإلطار االستراتيجي طويل األجل لتنمية القدرات لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

(CBD/SBI/3/7/Add.1) ومشروع المقترحات المحدثة لتعزيز برامج التعاون التقني والعلمي (CBD/SBI/3/7/Add.2) ؛
في ذلك عناصر لمشروع مقرر لمؤتمر األطراف،  ؛ بما(CBD/SBI/3/8)وبشأن إدارة المعارف وآلية غرفة تبادل المعلومات  )ب(

؛ (CBD/SBI/3/8/Add.1) 0202إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام في اإدارة المعارف  مكونمع إضافة تحدد مشروع 
وبشأن تقرير التقييم لإلطار  )ه(، بما في ذلك عناصر مقترحة لمشروع توصية؛ (CBD/SBI/3/9) تالتصاالوبشأن ا )ج(

، بما في ذلك (CBD/SBI/3/16)لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع وتنميتها االستراتيجي لبناء القدرات 
 عناصر لمشروع مقرر لمؤتمر األطراف. 

ذ الفعال لدعم التنفيوتنميتها إلطار االستراتيجي لبناء القدرات اتقييم  : )أ(أيضا وثائق معلومات تحددوكان أمامها  -12
وتقرير عن الدراسة إلرشاد إعداد إطار استراتيجي طويل األجل لبناء القدرات  )ب(؛ (CBD/SBI/3/INF/1)لبروتوكول ناغويا 

( 0202-0231والتقرير األولي النهائي عن تنفيذ خطة العمل قصيرة األجل ) )ج(؛ (CBD/SBI/3/INF/9) 0202بعد عام 
ومقترحات لعملية شاملة الستعراض وتجديد  )د(؛ (CBD/SBI/3/INF/14)لتعزيز ودعم بناء القدرات لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها 

ية لتيسير التعاون التقني والعلمي بموجب وخيارات آلليات مؤسس )ه(؛ (CBD/SBI/3/INF/15)برامج التعاون التقني والعلمي 
اون والشبكات لتيسير التعذات الصلة وقائمة أولية بالترتيبات المؤسسية  )ز(؛ (CBD/SBI/3/INF/16)اتفاقية التنوع البيولوجي 

التعاون وتقرير مرحلي عن  )ح(؛ (CBD/SBI/3/INF/17)التقني والعلمي على المستويات العالمي واإلقليمي ودون اإلقليمي 
 .(CBD/SBI/3/INF/18)التقني والعلمي ومبادرة الجسر البيولوجي 

 32دة في قنعوأشارت الرئيسة، لدى تقديمها لهذا البند أن الموضوع قد تم النظر فيه خالل الجلسة غير الرسمية، الم -72
مراقبين ببيانات وتم استالم تقديمين إضافيين  2إقليمية و ةطرفا ومجموع 32، التي أدلى فيها ممثلو 0203مارس/آذار  33و

 مكتوبين.

رة النامية(، الجزرية الصغي وأدلى ببيانات إقليمية ممثلو أنتيغوا وباربودا )بالنيابة عن بلدان البحر الكاريبي والدول -76
ئ، مع عن البلدان الجزرية في المحيط الهادوجمهورية الكونغو الديمقراطية )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(، وباالو )بالنيابة 

 الحيادي لفيجي( والبرتغال )بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء(. موقفمالحظة ال

مايو/أيار  31وواصلت الهيئة الفرعية نظرها في بند جدول األعمال في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في  -70
0203. 

ندونيسيا، واليابان، وماليزيا، وملديف، وأدلى ببيانات ممث -71 ثيوبيا، وا  كوادور، وا  لو األرجنتين، والبرازيل، وكندا، وكولومبيا، وا 
 والمكسيك، والمغرب، والنرويج، وبيرو، والفلبين، وجمهورية كوريا، وساموا، وسويسرا، وجنوب أفريقيا وأوغندا.

م بيان مكتوب من المملكة المتحدة وأتيح على صفة الويب وباإلضافة إلى البيانات من األطراف المقدمة شفويا، قد -74
 لالجتماع.

                                                 
( وقعت عليه حكومة 0201-0203جي )من الوثيقة باتفاق تمويل جديد للمرحلة الثانية من مبادرة الجسر البيولو 1في الصفحة  11تم استبدال الحاشية  3

 كوريا.
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اتحاد النساء و وأدلى ببيانات أيضا ممثلو منظمة مجتمع بارنز هيل للتنمية، والتحالف من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي،  -75
، والشبكة العالمية (GBIF)تنوع البيولوجي للمياه والبيئة، والمرفق العالمي لمعلومات ال DHI، والمعني باتفاقية التنوع البيولوجي

للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، 
للتنوع السياسات ى العلوم و واالتحاد الدولي للعلوم البيولوجية )بالنيابة عن الجلسات اإلفتراضية لالجتماع الخامس المشترك لمنتد

 تمر الدولي الثامن بشأن علوم االستدامة(.البيولوجي والمؤ 

 قل التكنولوجيانبناء القدرات والتعاون التقني والعلمي و  - 3

غانا( ) برئاسة السيد هايو هانسترا )هولندا(، والسيد ألفريد أوتنغ يبواعقب تبادل اآلراء، أنشأت الرئيسة فريق اتصال  -71
 ة التنفيذيةمذكرة األمينة في عناصر مشروع التوصيات الواردة في مستمر لمعالجة القضايا الوالسيدة لورا برميودز )كولومبيا( 

(CBD/SBI/3/7). 

، ، أفاد الرؤساء المشاركون لفريق االتصال عن عمل الفريق0203أيار /مايو 12وفي الجلسة السادسة، المنعقدة في  -77
 .لوقت إلكمال عملهمم بحاجة إلى مزيد من امشيرين إلى أنه

78- ... 

 إدارة المعارف وآلية غرفة تبادل المعلومات – 0

إنها ستعد نصوص منقحة على  الرئيسةقالت ، 0203مايو/أيار  31بعد تبادل اآلراء في الجلسة العامة المنعقدة في  -72
، بشأن إدارة المعارف وآلية غرفة تبادل المعلومات، لنظر CBD/SBI/3/8 يقةمشروع المقرر المقترحة في الوثعناصر أساس 

لسة غير الرسمية خالل الج األطراف شفويا والتعليقات المستلمة كتابةأو أيدتها الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعربت عنها 
 .المنعقدة في مارس/آذار وفي هذا االجتماع

82- ... 

 االتصاالت - 1

الرئيسة إنها ستعد، على أساس العناصر ، قالت 0203مايو/أيار  31بعد تبادل اآلراء في الجلسة العامة المنعقدة في  -86
، نصا منقحا بشأن االتصاالت لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعربت عنها أو CBD/SBI/3/9المقترحة في الوثيقة 

 .كتابة خالل الجلسة غير الرسمية المنعقدة في مارس/آذار وفي هذا االجتماعستلمة أيدتها األطراف شفويا والتعليقات الم

80- ... 

 بناء القدرات وتنميتها لدعم التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا - 4

الرئيسة إنها ستعد، على أساس العناصر ، قالت 0203مايو/أيار  31بعد تبادل اآلراء في الجلسة العامة المنعقدة في  -81
بناء القدرات وتنميتها لدعم التنفيذ الفعال لبروتوكول ، نصا منقحا بشأن CBD/SBI/3/16الوثيقة مشروع المقرر في ة في المقترح
تابة خالل الجلسة كلنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعربت عنها أو أيدتها األطراف شفويا والتعليقات المستلمة  ناغويا

 .مارس/آذار وفي هذا االجتماع غير الرسمية المنعقدة في

84- ... 

 والمبادرات األخرىالدولية التعاون مع االتفاقيات، والمنظمات  8البند 

85- ... 



CBD/SBI/3/Part1/L.1 

Page 11 

 

 آليات لإلبالغ، والتقييم واستعراض التنفيذ  9البند 

 31، المنعقدة في لالجتماع ثالثةال العامة في الجلسةمن جدول األعمال  2نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذ في البند  -81
يات خيارات لتحسين آل األمينة التنفيذية عن منولدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة  .0203مايو/أيار 

ضافات (CBD/SBI/3/11) التخطيط واإلبالغ واالستعراض بهدف تعزيز تنفيذ االتفاقية ، بما في ذلك عناصر لمشروع توصية، وا 
واإلجراءات المقترحة لتعزيز أوجه التآزر في  ؛(CBD/SBI/3/11/Add.1)تحدد: اإلبالغ الوطني بموجب االتفاقية وبروتوكوليها 

مات ومشروع ؛ ومزيد من المعلو (CBD/SBI/3/11/Add.2)اإلبالغ إلى االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو 
 0202لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  نموذج لتقديم االلتزامات/المساهمات الوطنية

(CBD/SBI/3/11/Add.3/Rev.1) . 

دام نتائج الدراسة االستقصائية لتقييم استخ )أ(وكان أمامها أيضا كوثائق معلومات، مذكرات من األمينة التنفيذية عن:  -87
واستعراض النظراء الطوعي لمراجعة  )ب(؛ (CBD/SBI/3/11/INF/3)ترونية للتقرير الوطني السادس لكإلبالغ اإلاألطراف ألداة ا

وأداة  )ج(؛ (CBD/SBI/3/11/INF/4)لسري النكا  0200-0231وتنفيذ االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
بموجب  ةوتحليل محدث للخبر  )د(؛ (CBD/SBI/3/11/INF/8) (DaRT)ألطراف اإلبالغ عن البيانات لالتفاقات البيئية المتعددة ا

وتقرير حلقة  )ه(؛ (CBD/SBI/3/11/INF/11)االتفاقية والعمليات واالعتبارات األخرى لتعزيز آلية استعراض متعددة األبعاد 
 Bern) 0202العمل التشاورية الثانية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي عن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

II) (CBD/SBI/3/11/INF/29) وكيفية تعزيز آليات التخطيط واإلبالغ واالستعراض لتعزيز تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع  )و(؛
 .(CBD/SBI/3/11/INF/37)واتفاقية التنوع البيولوجي  0202ما بعد عام البيولوجي ل

 33دة في قنعوأشارت الرئيسة، لدى تقديمها لهذا البند أن الموضوع قد تم النظر فيه خالل الجلسة غير الرسمية، الم -88
 ستالم تقديمين إضافيين مكتوبين.مراقبين ببيانات وتم ا 1إقليمية و ةطرفا ومجموع 32، التي أدلى فيها ممثلو 0203مارس/آذار 

 ممثل البرتغال بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء.إقليمي وأدلى ببيان  -82

وأدلى ببيانات أيضا ممثلو األرجنتين، والبرازيل، وكمبوديا، والصين، وكولومبيا، وماليزيا، والمغرب، والنرويج، وبيرو،  -22
 وأوغندا والمملكة المتحدة.وجنوب أفريقيا، وسويسرا، وتوغو، 

شفويا، قدمت أيضا بيانات مكتوبة من كندا، وكوبا، وجورجيا والمكسيك  التي قدمتها األطرافوباإلضافة إلى البيانات  -26
 الجتماع.لويب الوأتيحت على صفحة 

 وأدلى ببيان ممثل الشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي. -20

وباإلضافة إلى البيانات المقدمة شفويا، قدمت أيضا بيانات مكتوبة من التحالف من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي،  -21
يولوجي، نوع الب، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتشبكة العالم الثالثو  واتحاد النساء المعني باتفاقية التنوع البيولوجي،

المتحدة للبيئة والمجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية  ، وبرنامج األممبكة العالمي الثالثشوهيئة الرياح الجديدة، و 
 وأتيحت على صفحة الويب لالجتماع. (WBCSD) المستدامة

برئاسة السيد أندرو ستوت )المملكة المتحدة( والسيدة جيليان غوثري وعقب تبادل اآلراء، أنشأت الرئيسة فريق اتصال  -24
 مشروع التوصية بشأن آلية لإلبالغ وتقييم واستعراض التنفيذ. عناصر لمزيد من النظر في امايكا( )ج

، قدم الرئيسان المشاركان لفريق االتصال تقريرا عن 0203أيار /مايو 12وفي الجلسة العامة السادسة، المنعقدة في  -25
ن أربع فقرات للنظر فيها في الجلسة العامة وتضم ةا الرئيسهتانعكست نتائج مداوالت الفريق في مشروع توصية أعدو عمل الفريق. 

بشأن استخدام المؤشرات في آليات اإلبالغ واالستعراض لالتفاقية والتي تعكس النص الحالي لمشروع توصية بشأن المسألة التي 
 (.CBD/SBSTTA/24/L.3الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ) ااعتمدته
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21- ... 

 استعراض فعالية العمليات بموجب االتفاقية وبروتوكوليها 21البند 

. 0203مايو/ أيار  02من جدول األعمال في الجلسة العامة الخامسة، المنعقدة في  32الهيئة الفرعية البند  تناولت -27
ار االتفاقية الية العمليات في إطولدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة من األمينة التنفيذية عن استعراض فع

 ، بما في ذلك مشروع توصية.(CBD/SBI/3/12)وبروتوكوليها 

 34ولدى تقديمها لهذا البند، أشارت الرئيسة إلى أن البند تم النظر فيه خالل الجلسة غير الرسمية المنعقدة في  -28
 اقبين ببيانات، وتقديم إضافي تم استالمه كتابة.مر  1أطراف ومجموعات إقليمية و 1أدلى فيها ممثلو  ، التي0203مارس/آذار 

 وأدلى ببيان إقليمي ممثل مصر )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(. -22

 ممثلو األرجنتين، والبرازيل، وبيرو، وماليزيا والمملكة المتحدة.أيضا أدلى ببيانات و  -622

األوروبي )بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله وباإلضافة إلى البيانات المقدمة شفويا، قدم بيان مكتوب من االتحاد  -626
 وأتيح على صفة الويب لالجتماع. (األعضاء

 وألى ببيان كذلك ممثل شبكة العالم الثالث. -620

 الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي. ىوقدم أيضا بيان مكتوب من المنتد -621

، وكولومبيا، : أستراليا، وشيليالدردشةتعليقات باستخدام خاصية أضافوا األطراف التالية  يممثلوأشارت الرئيسة إلى أن  -624
 واالتحاد األوروبي )بالنيابة أيضا عن دوله األعضاء(، واليابان والمكسيك.

توصية منقح لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعربت مشروع وعقب تبادل اآلراء، قالت الرئيسة إنها ستعد  -625
 .كتابة خالل الجلسة غير الرسمية المنعقدة في مارس/آذار وفي هذا االجتماعطراف شفويا والتعليقات المستلمة عنها أو أيدتها األ

621- ... 

 ستراتيجية األخرى لتعزيز التنفيذالقطاعات وعبرها واإلجراءات اال داخلتعميم التنوع البيولوجي  22البند 

. ولدى 0203مايو/أيار  01الجلسة العامة الرابعة، المنعقدة في من جدول األعمال في  33هيئة الفرعية البند ال تناولت -627
نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرات من األمينة التنفيذية بشأن تعميم التنوع البيولوجي داخل القطاعات وعبرها 

، بما في ذلك مشروع توصية؛ (CBD/SBI/3/13)طويل األجل للتعميم  : نهجواإلجراءات االستراتيجية األخرى لتعزيز التنفيذ
معلومات ال. وكان أمامها أيضا وثائق (CBD/SBI/3/13/Add.1)وخطة عمل للنهج الطويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي 

 خطة عمل للنهج الطويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي)أ( تجميع لمصادر المعلومات ذات الصلة ل: التالية
(CBD/SBI/3/INF/21))زراعيةاللوجي عبر القطاعات و تعميم التنوع البي وتقرير لمنظمة األغذية والزراعة عن ؛ )ب 

(CBD/SBI/3/INF/6)التنوع البيولوجيتقرير عن تجربة الحكومات دون الوطنية في مجال و  )ج( ؛ (CBD/SBI/3/INF/10). 

ة الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلي وكان أمام الهيئة الفرعية أيضا تقديم من المملكة المتحدة بشأن إشراك -628
لندية تاألخرى ومذكرة من األمينة التنفيذية جمعت العناصر الرئيسية للتقديم، بما في ذلك مشروع توصية أعدته الحكومة االسك

إعداد  والمحلية بشأن وشركائها في "عملية أدنبرة". وكان أمامها أيضا وثيقة معلومات عن عملية أدنبرة للحكومات دون الوطنية
ووثيقة معلومات عن عملية أدنبرة  (CBD/SBI/3/INF/25): إعالن أدنبرة 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

: خطة عمل االستجابات 0202للحكومات دون الوطنية والمحلية بشأن إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 .(CBD/SBI/3/INF/26)التشاورية 
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، 0203مارس/ آذار  33ولدى تقديم البند، أشارت الرئيسة إلى أن البند قد تم النظر فيه خالل الجلسة غير الرسمية في  -622
 تقديمات إضافية مكتوبة. 1مراقبين بيانات، وتم استالم  1طرفا ومجموعات إقليمية و 00 ممثلو التي طرح فيها

ديم بخصوص إشراك الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى، ونتائج وقدم ممثل المملكة المتحدة التق -662
 "عملية أدنبرة".

وأدلى ببيانات إقليمية ممثال المغرب )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( والبرتغال )بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله  -666
 األعضاء.

ندونيسيا، واليابان، وماليزيا، وأدلى ببيانات أيضا ممثلو األرجنتين،  -660 كوادور، وا  والبرازيل، وكندا، والصين، وكولومبيا، وا 
 والمكسيك، وبيرو، والفلبين، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، وأوغندا والمملكة المتحدة.

البيولوجي،  عوأدلى ببيانات أيضا ممثلو التحالف من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي، وتحالف النساء من أجل اتفاقية التنو  -661
 ، والشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي، والمجلس الدولي للتعدين والمعادنGFCوومنظمة األغذية والزراعة، 

(ICMM)والحكومات المحلية من أجل االستدامة ، (ICLEI) والمجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة 
(WBCSD). 

اعة النفط رابطة صنقدمت أيضا بيانات مكتوبة من المنظمة الدولية للحفظ، و فة إلى البيانات المقدمة شفويا، وباإلضا -664
، واالتحاد الدولي للعلوم البيولوجية، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر (IPIECA) الدولية لحفظ البيئة

، والصندوق العالمي لألحياء البرية، وأتيحت على صفة الويب (UNCTAD) ارة والتنميةالكاريبي، ومؤتمر األمم المتحدة للتج
 لالجتماع.

بيا، : األرجنتين، وكولومالدردشةتعليقات باستخدام خاصية أدلوا باألطراف التالية وأشارت الرئيسة إلى أن ممثلي  -665
 ألعضاء(، وجنوب أفريقيا وأوغندا.والمكسيك، وبيرو، والبرتغال )بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله ا

 تعميم التنوع البيولوجي داخل القطاعات وعبرها - 3
عقب تبادل اآلراء، قالت الرئيسة إنها ستعد توصية منقحة لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعربت عنها أو  -661

وقالت  .الرسمية المنعقدة في مارس/آذار وفي هذا االجتماعكتابة خالل الجلسة غير ليقات المستلمة أيدتها األطراف شفويا والتع
 نظرا لتباين اآلراء المعرب عنها فإنها ستتشاور مع األطراف عند إعداد النص. إنه

، أبلغت الرئيسة الهيئة الفرعية بأنها ستعمل مع فريق 0203مايو/أيار  12وفي الجلسة السادسة لالجتماع، المنعقدة في  -667
 بالتعميم. ذات الصلةتسوية المسائل المعلقة األطراف ل مصغر من

668- ... 

 إشراك الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى - 0

عقب تبادل اآلراء، قالت الرئيسة إنها ستعد توصية منقحة لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعربت عنها أو  -662
 .المستلمة كتابة خالل الجلسة غير الرسمية المنعقدة في مارس/آذار وفي هذا االجتماعأيدتها األطراف شفويا والتعليقات 

602- ... 
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، 4، الفقرة 4متخصصة للحصول وتقاسم المنافع في سياق المادة الدولية الالصكوك  21البند 
 من بروتوكول ناغويا

. 0203مايو/أيار  02المنعقدة في  ،ةرابعالعامة ال الجلسةمن جدول األعمال في  30نظرت الهيئة الفرعية في البند  -606
اسم الصكوك الدولية المتخصصة للحصول وتقمذكرة من األمينة التنفيذية عن  لدى نظرها في البند، كان أمام الهيئة الفرعيةو 

 .توصيةمشروع ، بما في ذلك (CBD/SBI/3/14) ، من بروتوكول ناغويا4، الفقرة 4المنافع في سياق المادة 

 34و 30 غير الرسمية في ةإلى أن البند قد تم النظر فيه خالل الجلسهذا البند، أشارت الرئيسة ولدى تقديمها ل -600
 ولم يستلم أي تقديمات إضافيةمن المراقبين،  1ومجموعات إقليمية و افطر  33 ببيانات ممثلوفيها أدلى ، التي 0203آذار مارس/
 .ةمكتوب

دوله البرتغال )بالنيابة عن االتحاد األوروبي و و وأدلى ببيانات إقليمية ممثال مالوي )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(  -601
 األعضاء(.

ندونيسيا، وماليزيا، والمكسيك، وبيرو، وجنوب أفريقيا، وسويسرا والمملكة المتحدة. -604  وأدلى ببيانات أيضا ممثلو األرجنتين، وا 

موارد الوراثية اهدة الدولية بشأن العساء من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي، وأمانة المتحالف الن أيضا ممثلووأدلى ببيانات  -605
 النباتية لألغذية والزراعة وشبكة العالم الثالث.

ك يكس، والم: األرجنتين، ومالويالدردشةتعليقات باستخدام خاصية أدلوا باألطراف التالية  يممثلوأشارت الرئيسة إلى أن  -601
 وبيرو.

توصية منقح لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعربت مشروع وعقب تبادل اآلراء، قالت الرئيسة إنها ستعد  -607
 .المستلمة كتابة خالل الجلسة غير الرسمية المنعقدة في مارس/آذار وفي هذا االجتماععنها أو أيدتها األطراف شفويا والتعليقات 

608- ... 

 من بروتوكول ناغويا( 21)المادة  اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع  23البند 

. 0203مايو/أيار  02من جدول األعمال في جلستها العامة الخامسة المنعقدة في  31نظرت الهيئة الفرعية في البند  -602
ذلك عناصر مقترحة لتوصية، فضال عن ، بما في (CBD/SBI/3/15)وكان أمامها مذكرة من األمينة التنفيذية عن المسألة 

لتحديد حاالت معينة من الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي استعرضها النظراء دراسة إضافة مع 
أو الحصول  منح الموافقة المسبقة عن علم لم يكن من الممكن فيهالحدود أو التي عبور ا تحدث في حاالت

 . (CBD/SBI/3/15/Add.1)عليها

 34ي ير الرسمية المنعقدة فإلى أن البند قد تم النظر فيه خالل الجلسة غولدى تقديمها لهذا البند، أشارت الرئيسة  -612
 تقديم إضافي مكتوب. معمن المراقبين،  0أطراف ومجموعات إقليمية و 2، التي استمع فيها إلى مداخالت من 0203آذار مارس/

ممثال مالوي )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( واالتحاد األوروبي )بالنيابة أيضا عن دوله إقليمية وأدلى ببيانات  -616
 األعضاء(.

ندونيسيا، وماليزيا، والمكسيك، وسويسرا والمملكة المتحدة.أيضا وأدلى ببيانات  -610  ممثلو البرازيل، وا 

باتية جي، وأمانة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النممثال تحالف النساء من أجل التنوع البيولو  كذلكوأدلى ببيانات  -611
 لألغذية والزراعة.
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 السيد س. كيركيتا )الهند( والسيد توماس غريبر )ألمانيا( برئاسةفريق اتصال  أنشأت الرئيسةوعقب تبادل اآلراء،  -614
 .لمواصلة المناقشة

615- ... 

 بالميزانيةالشؤون اإلدارية والشؤون المتعلقة   24البند 

611- ... 

 تعليق االجتماع

أعاله، وافقت الهيئة الفرعية،  --( وموصوف في الفقرة CBD/SBI/3/1/Add.2) ةكما هو مبين في مذكرة الرئيس -617
 واستئنافه في وقت الحق.الثالث  اجتماعها، على تعليق 0203 /حزيرانيونيو 31في المنعقدة ، xxالعامة في جلستها 

سيتم  ( على أساس أنهCBD/SBI/3/Part1/L.1وافقت الهيئة الفرعية على التقرير الحالي )بعد مقدمة من المقرر، و  -618
 النظر في التقرير الكامل واعتماده في دورة مستأنفة.

 

__________ 


