
 للتنفيذالهيئة الفرعية 
 لثثااالجتماع ال
 المكان والتاريخ في وقت الحق سيتم تحديد

 *من جدول األعمال المؤقت 9البند 
 

 إلى الوطنية /المساهماتاللتزاماتلتقديم اومشروع نموذج  معلومات إضافية
  0202إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ا 

 مذكرة من األمينة التنفيذية
رية خدمات النظام اإليكولوجي التي تعتمد عليها البش وصونحماية التنوع البيولوجي  النجاح في اعتراف متزايد بأن ثمة -1
 طاراإل وأهداف غاياتفي تحقيق  ةجماعي بصورةاألطراف المساهمة  كافةوسيتطلب ذلك من  .ينوعمال متزايد تطلب طموحايس

إلى آلية يمكن من خاللها تقييم اآلثار الجماعية لهذه  أيضا وستبرز الحاجة. 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي
عمليات ل أن توفر التغذية الراجعةم نتائج هذا التقييلطموح اإلطار العالمي، والتي يمكن من خاللها  على خلفيةالمساهمات 

 .الطموح الجماعي حسب الضرورة مستوىزيادة  بغيةالتخطيط الوطنية 

 المحّسنة ليةاآلفي  1الدور الذي يمكن أن تؤديه االلتزامات/المساهمات الوطنية حولتقدم هذه الوثيقة معلومات و  -0
باالستراتيجيات وخطط يمكن أن ترتبط  ف، وكيCBD/SBI/3/11الوثيقة في واإلبالغ واالستعراض المقترحة  ،والرصد ،لتخطيطل

طرق التي يمكن أن الفي  الوثيقة نظرتذلك،  وباإلضافة إلىوعمليات التخطيط الوطنية األخرى. العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
، مثل لدولية وغير الحكومية األخرىبها االلتزامات الوطنية االلتزامات التي تم التعهد بها في إطار العمليات الحكومية ا تكّمل

مم المتحدة عقد األ مثل ،، والمبادرات الحكومية الدوليةاالتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى، بما في ذلك اتفاقيات ريو
 لواردةا وغير الحكوميةوالتزامات الجهات الفاعلة دون الوطنية وعقد األمم المتحدة لعلوم المحيطات،  2،إلصالح النظم اإليكولوجية

 لعمااألتحالف و  4الطبيعة،ب الزاخرةالمدن مبادرة و  3،كونمينغ من أجل الطبيعة والناس الشيخ إلىعمل من شرم الخطة  في

                                                 
* CBD/SBI/3/1. 
امات االلتز و الوطنية؛  األهداف وهي تشملمفهوم "االلتزامات الوطنية".  يخصالمصطلحات على نطاق واسع فيما مجموعة متنوعة من  يتم استخدام1 

وما إلى  ،التعهداتو ؛ واإلعالنات ؛طموحاتوالجراءات؛ واإلالعالمية؛  األهدافالمساهمات في و (؛ ةوالسياسي ،التنوع البيولوجيوذات الصلة ب ،)الوطنية
يولوجي لما بعد لتنوع البل العالمي طاراإل العالمية المحددة في األهدافمساهمة وطنية في  باعتبارهمصطلح االلتزام  يتم استخدامفي هذه الوثيقة، و ذلك. 
 .0202عام 

  .37/082انظر قرار الجمعية العامة  2
  .agenda/-https://www.cbd.int/actionانظر  3
  ./https://citieswithnature.orgانظر  4
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 من بين مبادرات أخرى.  5،من أجل الطبيعة التجارية

نموذج ممكن لتقديم  ويتم عرضمن خالل نموذج موحد.  رسميااألطراف االلتزامات الوطنية  أن تقدم المتوخىمن و  -3
 .في المرفق االلتزامات الوطنية

أن  ،0202اللتزامات الوطنية، كمساهمات في األهداف العالمية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام يمكن لو  -4
في ذلك المقرر، دعا مؤتمر األطراف األطراف و . 14/34بالمقرر  عماللطوعية التي تم التعهد بها تستند إلى االلتزامات ا

إلى النظر في أن تقوم بإعداد، حسبما يالئم السياق الوطني وعلى أساس طوعي،  ، فرديا أو في تحالفات،والحكومات األخرى
وع البيولوجي، لالتفاقية، وتعزز االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنتسهم في تحقيق األهداف الثالثة للتنوع البيولوجي  التزامات

دون اإلخالل ، 0202فعال للتنوع البيولوجي لما بعد عام عالمي إطار وتسهم في  ،وتيسر تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات ووسائل لتزاماتالمعلومات بشأن هذه اال تبادل وتوجب بنتائج العملية إلعداد هذا اإلطار.

األصلية والمجتمعات المحلية وجميع المنظمات وأصحاب  شجع مؤتمر األطراف الشعوبالمقرر، (. وفي نفس 11أخرى )الفقرة 
المصلحة ذوي الصلة، بما في ذلك القطاع الخاص، على النظر في إعداد، قبل االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف، 

تاحة هذه المعلومات 0202تزامات التنوع البيولوجي التي يمكن أن تسهم في إطار عالمي فعال للتنوع البيولوجي لما بعد عام ال ، وا 
 6.(12)الفقرة  من شرم الشيخ إلى كونمينغ من أجل الطبيعة والناسعمل الكمساهمة في خطة 

 0202-0222الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  فيتجربة المساهمات الوطنية  -ألف

قليمية، باستخدام الخطة االستراتيجية مع على  األطراف، حث مؤتمر األطراف 02/0في المقرر  -5 وضع أهداف وطنية وا 
التنوع  جاهاتأهداف أيشي المذكورة فيها، كإطار مرن، وفقا لألولويات والقدرات الوطنية، ومع مراعاة األهداف العالمية وحالة وات

البيولوجي في البلد، والموارد المقدمة من خالل استراتيجية حشد الموارد، بغية المساهمة في الجهود العالمية الجماعية المبذولة 
 7.من أجل بلوغ األهداف العالمية، ورفع تقرير عنها إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر

قليمية واإل ،من األمين التنفيذي أن يعد تحليال/تجميعا لإلجراءات الوطنيةوفي نفس المقرر، طلب مؤتمر األطراف  -6
طراف في األ مؤتمروغيرها من اإلجراءات، بما في ذلك وحسب االقتضاء األهداف الموضوعة وفقا للخطة االستراتيجية لتمكين 

. ةة واإلقليمية في تحقيق األهداف العالمياجتماعه الحادي عشر وفي اجتماعاته الالحقة من تقييم مساهمة هذه األهداف الوطني
جتماعه لمؤتمر األطراف في كل اجتماع منذ ا بهذه المسألةواستجابة لهذا الطلب، قام األمين التنفيذي بإتاحة التحليل ذي الصلة 
 8الحادي عشر وللهيئات الفرعية لالتفاقية في االجتماعات ذات الصلة.

                                                 
  ./https://www.businessfornature.org انظر 5
االجتماع الرابع في  0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل باإلطار العالمياالعتبارات المتعلقة بوضع االلتزامات/المساهمات الوطنية المتعلقة  تمت إتاحة 6

 :الرابط االلتزامات الطوعية بموجب خطة العمل علىوتُتاح )المرفق الثالث(.  CBD/COP/14/9 عشر لمؤتمر األطراف في الوثيقة
agenda/contributions/-https://www.cbd.int/action.  

استعراض، وحسب االقتضاء، تحديث وتنقيح، استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، بما يتمشى  األطراف أيضا على 10/2ر حث المقر  7
، بما في ذلك عن طريق إدماج أهدافها الوطنية في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع 9/9لمقرر مع الخطة االستراتيجية واإلرشادات المعتمدة في ا

 17الهدف  . ويدعو، ورفع تقرير عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر أو الثاني عشرسياساتيةالبيولوجي، المعتمدة بوصفها أدوات 
  . 2015د استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي، واعتمادها وطنيا، والبدء بتنفيذها بحلول عام من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي إلى إعدا

إلى تجميع لألهداف الوطنية واإلقليمية التي تم تقديمها منذ االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف عبر يمكن الوصول 8 
.https://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=10. 12/11 وعلى سبيل المثال، انظر الوثائق/COP/CBD/UNEP ،

Rev.1/10/12/COP/CBD/UNEP ،Rev.1/8/13/COP/CBD/UNEP ،Rev.1/Add.1/8/13/COP/CBD/UNEP، 

https://www.businessfornature.org/
https://www.cbd.int/action-agenda/contributions/
https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11652
https://www.cbd.int/nbsap/targets/?aichi=10
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/official/cop-11-12-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/official/cop-11-12-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-12/official/cop-12-10-rev1-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/official/cop-13-08-rev1-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/official/cop-13-08-add1-rev1-ar.pdf
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الوثائق التي  عالوة على ،نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيصدار الخامس من إلى التحليل الوارد في اإل واستنادا -7
 أتيحت في االجتماعات المتعاقبة لمؤتمر األطراف والهيئة الفرعية للتنفيذ:

في المائة( بوضع أهداف وطنية استجابة للخطة االستراتيجية  8قام عدد قليل جدا من األطراف )أقل من  (أ)
التي ، زاد عدد األطراف 0202آب /بحلول أغسطسو االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف.  انعقادقبل  0200-0202
في  24) األطراف ، كان حوالي نصف0202 /تشرين الثانيبحلول نوفمبرو في المائة(.  00زيادة طفيفة )حوالي  أهدافا وضعت

 9وطنية؛ أهداف بوضع في المائة( 88معظم األطراف )حوالي  قامت، وفي الوقت الحاليوطنية.  أهداف وضعالمائة( قد 
وتقديم أهدافها الوطنية من خالل االستراتيجيات وخطط  وضعالمختلفة في  الُنهجاستخدمت األطراف عددا من  (ب)

لتنوع لحوالي نصف االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  وقامتالعمل الوطنية للتنوع البيولوجي أو عملية اإلبالغ الوطني. 
لتزامات المماثلة( أهدافها الوطنية )أو اال فقط بربطالبيولوجي التي تم تحليلها في االستعراض في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ 

وشّكل عدم إدراج . للربطمختلفة  اُنهجأهداف أيشي ب ربطهاأيشي للتنوع البيولوجي، واستخدمت األهداف الوطنية التي تم  بأهداف
 استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي التي تم تضمينها فيلبعض أو لكل األهداف الوطنية في بعض األطراف 
 ؛تحديا إضافيا تقاريرها الوطنية

مع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي من حيث النطاق ومستوى  سيئة التواؤمكانت األهداف الوطنية، بشكل عام، و  (ج)
مع أهداف أيشي، وكان حوالي ُعشر جميع األهداف  ةجيد بصورةفي المائة(  07) ألهداف الوطنيةا أقل من ربع وتواءمالطموح. 

االستراتيجيات  افةكألهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ولم يتم تناول أي من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشكل كامل في  مماثالفقط 
 10البيولوجي.وخطط العمل الوطنية للتنوع 

 تحليل األهداف الوطنية السابقة بطريقة دقيقة ومناسبة من حيث التوقيت ومتسقة وشفافة الكامنة فيالتحديات  أخذومع  -8
واإلبالغ  ،صدوالر  ،معززة في آلية التخطيط شفافية أن يوفر المستقبليةتوحيد االلتزامات الوطنية  من شأن، بعين االعتبار

لاللتزامات وتحديد موعد نهائي مبكر لها  األكبر ، سيساعد التوحيد0202 عام دفي فترة ما بعو واالستعراض بموجب االتفاقية. 
ي ف كضميمةللظروف الوطنية، يمكن إدراج االلتزامات الوطنية كمرفق أو  وتبعاعلى مواجهة التحديات المذكورة أعاله. 

 وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. االستراتيجيات

 ؟همات الوطنيةالمسا على ماذا ستشتمل -باء

أن تحدد االلتزامات الوطنية المساهمة التي يعتزم كل طرف تقديمها نحو تحقيق كل هدف من أهداف  من المقترح -9
بيولوجي لتنوع الل العالمي طاراإلاعتماد  قبيلسيتم تقديم االلتزامات الوطنية و . 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 .تقديم االلتزامات جميع األطراف على ، وسيتم تشجيعفترة وجيزة من اعتمادهأو بعد  0202لما بعد عام 

نوع البيولوجي العمل الحالية للت ةوخط االستراتيجيةوالجارية من  القائمةيمكن أن تستند االلتزامات الوطنية إلى االلتزامات و  -12
 متوخاةة المساهمات المقدمة في هذه االلتزامات نتيج وستتضمنم التعهد بها على المستوى السياسي. أو االلتزامات الجديدة التي ت

، وستكون كمية وقابلة 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طارأهداف اإلمع  بحيث تتطابق، 0232واضحة لعام 
                                                 

Rev.1/Add.2/8/13/COP/CBD/UNEP ،5/14/COP/CBD/UNEP ،Add.1/5/14/COP/CBD ،Add.2/5/14/COP/CBD ،
2/3/SBI/CBD ،Add.1/2/3/SBI/CBDو ،Add.2/2/3/SBI/CBD. 
9 UNEP/CBD/COP/11/12 ،UNEP/CBD/COP/11/INF/12 ،UNEP/CBD/COP/13/8/Add.2/Rev.1 .أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي 
  /https://www.cbd.int/nbsap/targets.   .صفحة 155، اإلصدار الخامس، مونتلاير،نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي(، 2014)

10 CBD/SBI/3/2  البيولوجيونشرة التوقعات العالمية للتنوع. 

https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/official/cop-13-08-add2-rev1-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/2700/a146/fe0df2a7f3e2b834c5f649eb/cop-14-05-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/8d25/71d0/b30ac1b8814572674434c15c/cop-14-05-add1-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/48b8/b429/f12ef951de661676f676e877/cop-14-05-add2-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/ce77/e8c4/9ee1d31292b3635b1551d5b3/sbi-03-02-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/87a3/8171/79b68b7b16615bc8c5251fd3/sbi-03-02-add1-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/052c/0060/ccd12f7c9e734fa5ca2c43f4/sbi-03-02-add2-ar.pdf
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ن و للقياس إلى أقصى حد ممكن.   العامة مع المؤشرات تتواءمطراف على وضع التزامات كمية ، سيتم تشجيع األكان ذلك ممكناا 
 2020.11عام  لتنوع البيولوجي لما بعدل العالمي طاراإلإلطار رصد 

لتنوع ل العالمي طاراإلفي  الحكومة بأسرها نطاقعلى ل مساهمة سيتم تشجيع األطراف على تقديم التزامات تمثّ و  -11
لتنوع ل أهداف اإلطار العالمييساعد على ضمان تغطية نطاق وطموح  أنومن شأن ذلك . 0202البيولوجي لما بعد عام 

ات العمل مع الوزارات والسلط التابعة لالتفاقيةاالتصال الوطنية  جهات. وسيتطلب ذلك من 0202البيولوجي العالمي لما بعد عام 
 .وتعاونها والتزاماتها ،تأييدها الحصول علىاألخرى من أجل 

 التزامات مشتركة مع السلطات دون الوطنية أو أصحاب المصلحة الوطنيين م، حسب تقديرها،أن تقد يمكن لألطرافو  -10
يه فيمكن لألطراف إبراز حاالت التقديم المشترك بوضوح  قسماالوطنية. وسيشمل نموذج التقديم  ا( التزاماتهجزءا من) باعتبارها

 .المزدوج عند تجميع االلتزامات العد تفاديبحيث يتم الحرص على 

 هاء أدناه. القسمالتخطيط الوطني على النحو المبين في عمليات االلتزامات الوطنية في  وسيتم إدماج -13

 ؟ألغراض الرصد واالستعراضااللتزامات الوطنية  سيتم استخدامكيف  -جيم

 بينيس مي الذيالعالالفجوات تقرير و تقييم  من أجل إعداداألطراف  لكافةااللتزامات الوطنية النتائج المتوخاة من  سُتجّمع -14
ي لما لتنوع البيولوجل العالمي طارإلمع ما هو ضروري لتحقيق األهداف العالمية ل متناسباما إذا كان مستوى الطموح العالمي 

ة المحتملة للطموح والحاج جماليمؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية هذه المعلومات لتقييم المستوى اإلوسيستخدم  .0202بعد عام 
 أو "تثبيته". تحقيق األهداف العالميةمن أجل الطموح الوطني مستوى لزيادة 

 واإلطار العالمي للتنوع بآلية استعراض محّسنة لالتفاقية المتعلقة CBD/SBI/3/11 في الوثيقة الموضحوعلى النحو  -15
العالمي أن مستوى الطموح  واتفي الحالة التي يحدد فيها تقرير الفج، مؤتمر األطراف سيدعو ،0202البيولوجي لما بعد عام 

المنشود  للطموح امساوي طموحا عكست اللتزامات الوطنيةلجولة جديدة  إلى تنظيم ،األهداف العالميةحقيق لت غير كافالعالمي 
 .موعد نهائي جديد في ذلك الوقت وسيتم تحديد ،أو أعلى منه الجولة السابقة في

ن أجل تقديم مالحكومية بها الجهات الفاعلة دون الوطنية وغير  تتعهدتي االلتزامات الومن المتوقع أيضا إمكانية تجميع  -16
وفي حال  0202.12إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اأهداف  لتحقيق لطموح جميع الجهات الفاعلة وفىأ عرض

ية لتدابير المالئمة لتفادي ازدواجتقديم األطراف اللتزامات مشتركة مع جهات فاعلة دون وطنية أو غير حكومية، سيتم اتخاذ ا
 العد.

 ؟ذلك سيتموكيف  تقديم االلتزامات الوطنية ما هو موعد -دال 

ام لتنوع البيولوجي لما بعد عالعالمي لطار اإلااللتزامات الوطنية في غضون عام واحد بعد اعتماد ب الوفاءسيتوجب  -17
تبادل  عبر سجل مخصص آللية غرفة يتم تقديمهاوأن  ،سهل االستخدام يامعيار  نموذجا. ومن المقترح أن تتبع االلتزامات 0202

 .المعلومات التابعة لالتفاقية. ويرد مخطط أولي لهذا النموذج في المرفق األول

لى العالمي، ويتغلب ع الفجواتتقرير غراض من شأن استخدام النموذج المخصص أن يسهل التحليل والتجميع ألو  -18

                                                 
11 CBD/SBSTTA/24/3. 
 .CBD/SBI/3/INF/21يرد وصف أكثر تفصيال في 12 
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تقديم  اللمن ختقديم المساهمات الوطنية إلى اإلطار العالمي  شّكلفي حين و ستراتيجية السابقة. الخطة اال الكامن فيالنقص 
اللتزامات حديد التنظام  وعدم وجوداالفتقار إلى توحيد المحتوى  فإنأهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  أحد عناصراألهداف الوطنية 
 .لاللتزامات التحليل العالمي أعاقا في الوقت المناسب

ل آلية غرفة من خالفيها في السجل متاحة للجمهور وقابلة للبحث  يتم إدراجهاستكون جميع االلتزامات الوطنية التي و  -19
ب الهدف االلتزامات الوطنية حس من أجل رؤيةتبادل المعلومات، وسيتم تصميم بوابة مخصصة، على الموقع الشبكي لالتفاقية، 

 المتغيرات الممكنة. وغير ذلك من ،مواإلقلي ،والبلد ،العالمي

ع للتنو  المحدثة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيةو االلتزامات الوطنية  ما هي العالقة بين -هاء
 األخرى؟ واالستراتيجيات والخطط الوطنيةالبيولوجي 

الوطنية الرئيسية  والتنسيق والتنفيذ ،أدوات التخطيط تمّثلستظل االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  -02
وفي حين ستحدد االلتزامات الوطنية ما يعتزم الطرف تحقيقه على صعيد الغايات واألهداف العالمية، ستعرض  .االتفاقيةفي إطار 

ة للتنوع ياالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي كيفية تحقيق ذلك. وستحدد االستراتيجيات وخطط العمل الوطن
 للوفاء( نيةعواألموال والجهات الفاعلة الم ،والمواقع ،المحدديتخذها كل طرف )بما في ذلك التوقيت ساإلجراءات التي  البيولوجي

 تزامات الوطنية للطرفمع االللتتواءم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي سيتعين تنقيح و  .التزاماته الوطنيةب
 ،ية القدراتتنممجاالت  أيضا االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيوستعرض  .المعني كما تم شرحه أعاله

االستراتيجيات ب اإلرشادات المتعلقةكما هو مبين في  ،والجهود الوطنية األخرى ،والتوعية العامة ثقيفوالت ،واالتصال ،لتعميموا
 وغيره من مقررات مؤتمر األطراف ذات الصلة. 9/8المقرر في المعتمدة و البيولوجي وخطط العمل الوطنية للتنوع 

ة يمستويات الحكوملاالوطنية للتنوع البيولوجي على أعلى  عملهاوخطط  هااستراتيجيات اعتماداألطراف على  وسيتم تشجيع -01
سبما وكلما اقتضى ، حالوطنية للتنوع البيولوجي عملهاوخطط  هااستراتيجياتبأسرها، وتحديث تشمل الحكومة  دورها كأدواتضمان ل

  13.بالنظر إلى العمليات والظروف الوطنية األمر،

 شاملة أن تكوناالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  وضع الرامية إلى عملياتال ويتوجب على -00
ية والشعوب األصل ،بما في ذلك النساء ،وطنيينمع مراعاة معارف ومصالح مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة ال ،وتشاركية

النظر غي ينبو  .الخاص والمالي انوالقطاع ،األكاديميالقطاع و  وقطاع البحوث ،والشباب ،والمجتمع المدني ،والمجتمعات المحلية
الوطنية  ملهع ةوخط ة الطرف المعنياستراتيجي استعراضالتزامات الجهات الفاعلة دون الوطنية وغير الحكومية في عملية  في

 .بيولوجيالعمل الوطنية للتنوع ال ةفي االستراتيجية وخطالرامية إلى تحقيقها وينبغي إدراج خطط العمل  ،للتنوع البيولوجي

التي و بالتنوع البيولوجي  صلةل االلتزامات الوطنية االلتزامات األخرى المتكيف ستكم   -واو
 ؟ات أخرىفي منتدي بالفعل تعهدت بها الحكومات الوطنية

لك اتفاقيات بما في ذ ،بالتنوع البيولوجي في إطار عمليات أخرى صلةقدم العديد من البلدان بالفعل تعهدات رسمية مت -03
متعددة لاريو األخرى )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر( واالتفاقيات البيئية 

البرية  الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات االتجاراتفاقية و  ،األنواع المهاجرة معاهدةبالتنوع البيولوجي )مثل  صلةاألطراف المت

                                                 
 .CBD/SBI/3/11في الوثيقة  الوطنية للتنوع البيولوجي العمل ةوخط استراتيجيةالمزيد من المعلومات حول عملية  تتوفر13 
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 بالتنوع البيولوجي صلةالتزامات مت منها كذلك العديد قدم و  14.وغيرها( ،اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبةو  ،المهددة باالنقراض
أجل الطبيعة والناس  ائتالف الطموح الكبير من بينهان م عمليات طوعيةفي إطار 

(coalition-ambition-https://www.campaignfornature.org/high ،) الذي أطلق  الطبيعةتعهد القادة من أجل و
 0202 /أيلولسبتمبرفي  بشأن التنوع البيولوجيالمتحدة األمم الذي عقدته  مؤتمر القمة خالل

(https://www.leaderspledgefornature.org/ ،) البلدان وسيتم تشجيع. عقد األمم المتحدة إلصالح النظم اإليكولوجيةو 
تقديماتها وربطها بأهداف محددة في اإلطار العالمي للتنوع  ، عند االقتضاء، فيتلك التعهدات إدراجالتي قدمت التزامات على 

 .0202بعد عام  لما البيولوجي

ل االلتزامات الوطنية االلتزامات التي تعهدت بها الجهات الفاعلة دون كيف ستكم   -زاي
 الوطنية وغير الحكومية؟

ودفعها  الجهات الفاعلة دون الوطنية وغير الحكومية طموح استثارة ،0202في فترة ما بعد عام سيكون من الضروري،  -04
من الحكومات  ويمكن للقيادات .0202لما بعد عام  اإلطار العالمي للتنوع البيولوجيتنفيذ وحشد دعمها من أجل  إلى العمل

لب اإلطار سيتط ،لذلكو  .وأن تغير سويا وتيرة العملبعضها البعض  أن تؤازروالجهات الفاعلة دون الوطنية وغير الحكومية 
ات تتوفر معلومات إضافية عن التزامات الجه. و الجميع التي يقدمها مساهماتقرار بالواإل ،جميع الجهات الفاعلة جهودتضافر 

 .CBD/SBI/3/INF/21الفاعلة دون الوطنية وغير الحكومية في الوثيقة 

 تاذ والجهات صاحبة المصلحةالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وجميع المنظمات  أن تستمر ومن المقترح -05
جل . ويوجد سعلى أساس طوعي في تقديم التزاماتها والسلطات دون الوطنية ،بما في ذلك القطاعان الخاص والمالي ،الصلة

نحو على ال نغ من أجل الطبيعة والناسخطة العمل من شرم الشيخ إلى كونمي لتعهدات الجهات الفاعلة غير الحكومية ضمن
غير أن هنالك حاجة إلى توحيد التزامات الجهات الفاعلة دون الوطنية وغير الحكومية  .14/34من المقرر  00المطلوب في الفقرة 

يع مالتي يتم تقديمها من خالل خطة العمل، أو من خالل منصات وسجالت الجهات الشريكة، بغية إدراجها في التحليل والتج
وطنية المشتركة بين الدولة والجهات الفاعلة دون ال االلتزامات مطابقة، سُتستخدم ذكره ألغراض تقرير الفجوات العالمي. وكما تم

  .أدنى حد ممكنتقليل العد المزدوج إلى من أجل وغير الحكومية 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

14 "experiences from other sectors to bearBringing  -Driving ambition through national biodiversity commitments  "
 .(CBD/SBI/3/INF/19من أجل التأثير( )الخبرات من القطاعات األخرى  نقل -البيولوجي  المتصلة بالتنوعالطموح من خالل االلتزامات الوطنية  )توجيه

https://www.campaignfornature.org/high-ambition-coalition
https://www.leaderspledgefornature.org/
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 األول المرفق
  تقديم االلتزامات الوطنيةلنموذج  مشروع

 مالحظات   
هذا االلتزام  ُيقد مالطرف الذي  2

  باسمه
  

كان هذا يشمل التزامات مقدمة إذا  1-1
أيضا بشكل منفصل من قبل 

حكومات دون وطنية، أو جهات 
 فالرجاءفاعلة غير حكومية، 

  ذكرها.

 دخل علىسيقتصر هذا المُ  
التي  ألنشطة المشتركةا

تشارك فيها الحكومة الوطنية 
وسيتم  .وجهات أخرى

من أجل استخدام هذه الخانة 
من احتماالت العد  الحد

 المزدوج.
اسم السلطة الحكومية الوطنية  0

 المسؤولة عن هذا االلتزام 
 يُقصد بلفظ المسؤولة 

اإلشراف على التنفيذ واإلبالغ 
 .عن التقدم المحرز

    
 تجاه اجديد التزاماهذا  يشكل هل 3

اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 
 ؟0202 عام المعتمد لما بعد

لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما ، هذا أول تقديم نعم   ☐
 2020بعد عام 
عل بالف تم التعهد بهاللتزام وطني ال، هذا استعراض    ☐

 0202لما بعد عام  اإلطار العالمي للتنوع البيولوجيبموجب 
 

 االلتزام: مرجع/رقم/اسم
_________________________________ 
_________________________________ 

 

أنه بالنسبة  يرجى مالحظة
للتقديمات الالحقة )بعد 

األول(، قد يرغب الطرف في 
تنقيح مجموعة فرعية فقط من 

 على مستوىمعلومات ال
 والحفاظ علىالهدف 

نفسها بالنسبة المعلومات 
 األخرى. لألهداف

يرتبط هذا االلتزام )أو جزء منه(  3-1
ا م بالفعل في سياق مقطوعبالتزام 
 يلي:

 

 بموجب اتفاقالتي يقدمها بلدك  وطنياالمحددة  المساهمة  ☐
 باريس
تحييد أثر واحد أو أكثر من أهداف بلدك بشأن هدف   ☐

 تدهور األراضي
 )مثللبلدك  االلتزامات الطوعيةأو أكثر من  التزام واحد  ☐

ن متعهد القادة األهداف الوطنية إلصالح النظم اإليكولوجية؛ 
منصة ؛ خطة العمل من أجل الطبيعة والناس؛ الطبيعةأجل 

 (بإقامة مدن زاخرة بالطبيعةااللتزام 
أخرى  سياقات  ☐

_____________________________ 
_________________________________ 

أدرج أكبر عدد ممكن من 
 االلتزامات ذات الصلة.
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الحالي اللتزام ا( مراجعمرجع )/رقم )أرقام(/اسم )أسماء(
 :)االلتزامات(

_________________________________ 
_________________________________ 

    
ف كل هد بتحقيقااللتزام الوطني  4

إلطار ل من األهداف العالمية
ا بعد لم لتنوع البيولوجيل العالمي
  0202عام 

  

 :االلتزام الوطني 1الهدف العالمي  
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
_________________________________ 

هذا  ابه سيساهم الكيفية التيبإيجاز  منك أن توضحيرجى 
 مية(:العال )األهداف العالمي االلتزام الوطني في تحقيق الهدف

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

إيجاز التدابير أو اإلجراءات على صعيد السياسات التي يرجى 
 ي( لتحقيق ذلك )اختيار سيتم اتخاذها 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 
أيضا في  أهداف عالمية أخرى يساهم هذا االلتزام الوطني

دلة القائمة المنسواحد أو أكثر من  خيار يرجى تحديد .تحقيقها
 .اختياري()
 .جميع األهداف العالمية(تضم )قائمة منسدلة مع قائمة   ☐
 .بالظروف الوطنية ليست له صلةهذا الهدف العالمي   ☐
 

 ______________________ ذلك يرجى توضيح
__________________________________ 
_________________________________ 

__________________________________ 

لجميع  الخانةتتكرر هذه 
أهداف اإلطار العالمي للتنوع 

البيولوجي لما بعد عام 
0202 

 
مطلوبة لكل هدف  جابةاإل

  من األهداف العالمية

__________ 

 


