
 

 

 للتنفيذالهيئة الفرعية 
 لثثااالجتماع ال

 4242 أغسطس/آب 42-42 ، كندا،مونتلاير
 *من جدول األعمال المؤقت 4البند 

 

 المنقح المشروح جدول األعمال المؤقت
 مقدمة

( واعتمد اختصاصاتها 1، الفقرة 11/12 مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر الهيئة الفرعية للتنفيذ )المقررأنشأ  -1
مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال،  ، المرفق(. وقرر أن يسري النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف،11/12)المقرر 

، الفقرة 11/12)أوراق تفويض الممثلين( التي لن تسري )المقرر  11على اجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ باستثناء المادة 
 )ب((.1

قرر اعتمد مؤتمر األطراف طريقة تشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ الواردة في المرفق بالم ،وفي اجتماعه الثالث عشر -1
. وقد أيد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية في اجتماعه الثامن 11/12

طريقة تشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ وقرر أنه ينبغي أن تسري طريقة التشغيل هذه، مع إجراء ما يلزم من تعديل، حينما تخدم 
(. وبالمثل، أيد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول VIII/9-CPنة )المقرر الهيئة الفرعية بروتوكول قرطاج

ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع طريقة تشغيل الهيئة الفرعية وقرر أن تسري طريقة التشغيل هذه، مع إجراء ما يلزم من 
 (.NP-2/11تعديل، حينما تخدم الهيئة الفرعية بروتوكول ناغويا )المقرر 

مؤتمر األطراف بمزايا الُنهج المتكاملة بالنسبة الستعراض ودعم تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها وطلب إلى الهيئة  وأقر   -1
تحال إليها من مؤتمر األطراف أو مؤتمر  الفرعية للتنفيذ أن تضطلع بأي مهام تقع ضمن نطاق اختصاصاتها على النحو الذي

األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول المعني، واإلبالغ عن عملها إلى هذه الكيانات. وعندما تخدم الهيئة الفرعية 
 أحد بروتوكولي االتفاقية، ال تتخذ المقررات بمقتضى البروتوكول إال بواسطة األطراف في البروتوكول.

، المرفق(، ينتخب مؤتمر األطراف رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ 11/12ريقة تشغيل الهيئة الفرعية )المقرر ووفقا لط -4
للهيئة  لثاالجتماع الثا رئاسةل ةنتخبالم ةلضمان المشاركة الفعالة في العملية التحضيرية فضال عن تيسير االجتماع. والرئيس

سيعمل مكتب مؤتمر األطراف  ،)أ(1الفقرة  ،11/12المقرر . وتمشيا مع شارلوتا سوركفيست )السويد( ةالسيد يالفرعية للتنفيذ ه
 كمكتب للهيئة الفرعية.

في الفترة من  منظمة الطيران المدني الدوليفي مقر  ،للهيئة الفرعية للتنفيذ في مونتلاير، كندا لثوسُيعقد االجتماع الثا -2
تحتوي على تفاصيل التسجيل والترتيبات اللوجستية  معلومات. وستصدر األمانة مذكرة 1212 أغسطس/آب 12إلى  14
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ذلك من المسائل. وتم إعداد شروحات األخرى لالجتماع، بما في ذلك معلومات عن السفر، ومتطلبات التأشيرة، واإلقامة وغير 
صدارهاجدول األعمال المؤقت هذه و   ن.لتيسير العمليات التحضيرية لالجتماع من جانب األطراف والمراقبي ا 

 افتتاح االجتماع - 1البند 
 ةاألمين دليت. وس4242 أغسطس/آب 42يوم اإلثنين الموافق  ااالجتماع في الساعة العاشرة صباح ةفتتح الرئيستس -6

 .ببيانة التنفيذي
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - 2البند 

للهيئة الفرعية بالتشاور مع المكتب وفقا للفقرتين  لثجدول األعمال المؤقت لالجتماع الثا ةالتنفيذي ةاألمين تأعد -7
والطلبات المحددة التي طلبها من النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف، مع مراعاة اختصاصات الهيئة الفرعية  2و 1

عشر، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة  رابعمنها مؤتمر األطراف في اجتماعه ال
، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد تاسعاألحيائية في اجتماعه ال

 .لثلتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والخاص باتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه الثاالجينية وا

 .(CBD/SBI/3/1)وسُتدعى الهيئة الفرعية إلى النظر في جدول األعمال المؤقت إلقراره  -1

 .األول أدناهوسُتدعى الهيئة الفرعية إلى إقرار تنظيم العمل المقترح في المرفق  -2

 وترد في المرفق الثاني قائمة بوثائق ما قبل الدورة الخاصة باالجتماع. -12

استعراض التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية  - 3البند 
 2121-2111للتنوع البيولوجي 

، األطراف على استعراض، وحسب االقتضاء تحديث وتنقيح، استراتيجياتها 12/4حث مؤتمر األطراف، في المقرر  -11
واإلرشادات  4242-4211الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، بما يتماشى مع 

، عن طريق إدماج أهدافها الوطنية التي ُوضعت في إطار الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي للتنوع 2/8المعتمدة في المقرر 
، أن تقدم الهيئة 12/4ر من المقر  12، مشيرا إلى الفقرة 14/46وطلب مؤتمر األطراف في المقرر  البيولوجي الواردة فيها.

الدعم لمؤتمر األطراف في استعراضه للتقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية  4242الفرعية للتنفيذ بالنسبة للفترة حتى عام 
برنامج العمل المتعدد السنوات وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، مع مراعاة أيضا  4242-4211للتنوع البيولوجي 

 .4242لمؤتمر األطراف حتى عام 
 مؤتمر األطراف طلب، والثاني ها األوليوعقب استعراض أجرته الهيئة الفرعية للتقدم المحرز في التنفيذ في اجتماع -14

أن تواصل تحديث تحليل التقدم المحرز نحو تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع ، 12/1المقرر في  إلى األمينة التنفيذية،
 .على أساس المعلومات الواردة في التقارير الوطنية السادسة 1212-1211البيولوجي 

 ةالتنفيذي ةاألمين الذي أعدته التحليلوفي إطار هذا البند من جدول األعمال، سيكون أمام الهيئة الفرعية  -11
(CBD/SBI/3/2).  جيات وخطط العمل الوطنية للتنوع اتيوسيتم إعداد وثائق إضافية تصف الحالة وتقدم تحليال لالستر

والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي  ،التي حددتها األطرافالبيولوجي المنقحة وتعرض تحليال لمساهمة األهداف الوطنية 
والمعلومات ، 112-1212، والتقدم المحرز في تعميم المنظور الجنساني وتنفيذ خطة عمل المنظور الجنساني للتنوع البيولوجي

 )ي( واألحكام المتصلة بها.1لمطلوبة المتعلقة بتنفيذ المادة ا

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-ar.pdf
https://www.cbd.int/sp/
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-08-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-31-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-31-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-31-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-01-ar.pdf
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ومن المتوقع أن تستعرض الهيئة الفرعية التقدم المحرز في التنفيذ على أساس المعلومات المذكورة أعاله وتطرح  -12
توصيات إلى مؤتمر األطراف للنظر فيها في اجتماعه الخامس عشر. وستأخذ الهيئة الفرعية في االعتبار أيضا اإلصدار 

 .12/13، عمال بالمقرر يالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجالخامس من نشرة 

 بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية تقييم واستعراض فعالية - 4البند 
 التقييم بين الجمع يتم أن، قرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة CP/9-6في المقرر  -13

وأنشأ  4242-4211للفترة  قرطاجنة بروتوكولل االستراتيجية للخطة النهائي التقييم مع قرطاجنة لبروتوكول الرابع واالستعراض
للمعلومات  ا لتحليل وتوليفز موجسيكون أمام الهيئة الفرعية و عملية لهذه األغراض، بما فيها استعراض الهيئة الفرعية للتنفيذ. 

األمينة التنفيذية، بما في ذلك معلومات من التقارير الوطنية الرابعة وغرقة تبادل معلومات السالمة األحيائية فضال  من إعداد
وسيتم إصدار التحليل  .(CBD/SBI/3/3)عن االستنتاجات التي توصل إليها فريق االتصال ولجنة االمتثال بشأن المسألة 

فعالية بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية والتقييم النهائي للخطة االستراتيجية الكامل للمعلومات من أجل تقييم واستعراض 
 .CBD/SBI/3/3/Add.1بوصفه  4242-4211لبروتوكول قرطاجنة للفترة 

وستدعى الهيئة الفرعية إلى استعراض هذه المعلومات وتقديم توصيات إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  -16
 قرطاجنة للنظر فيها في اجتماعه العاشر.في بروتوكول 

 2121تنوع البيولوجي لما بعد عام اإلطار العالمي لل - 5البند 
بعد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما في اجتماعه الرابع عشر، اعتمد مؤتمر األطراف مقررا شامال بشأن تحضير  -11
وبموجب هذا المقرر، أنشأ مؤتمر األطراف الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات لدعم (. 12/12)المقرر  4242عام 

 االهيئة الفرعية للتنفيذ أن تساهم، في اجتماعه . وطلب إلى4242تحضير اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
العضوية،  على النحو الذي أعده الفريق العامل المفتوح ،4242الثالث، في إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 بالوسائل لدعم التنفيذ واستعراضه.وتكميله بعناصر تتعلق 
، شدد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية على CP-9/7وفي المقرر  -18

وحدد خطوات نحو تحضير مكون  4242أهمية إدراج السالمة األحيائية في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 .4242السالمة األحيائية إلطار ما بعد عام 

 12/12كول ناغويا بالمقرر العامل كاجتماع لألطراف في بروتو رحب مؤتمر األطراف ، NP-3/15وفي المقرر  -12
إلى المشاركة في عملية إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام لمؤتمر األطراف ودعا األطراف في البروتوكول 

1212. 
)ي( واألحكام 8إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة اف ، طلب مؤتمر األطر 12/11وفي المقرر  -42

المتصلة بها أن يضع، في اجتماعه الحادي عشر، مقترحات بشأن األعمال المقبلة الممكنة، فضال عن الترتيبات المؤسسية 
لمالية وبناء القدرات، حدد مؤتمر . وفي مقررات أخرى، مثل تلك المقررات بشأن حشد الموارد، واآللية االممكنة وطريقة عملها

 .4242لما بعد عام األطراف عملية للمسائل المتعلقة باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 
دعا الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام وفي اجتماعه األول،  -41

توصيات إضافية ذات صلة باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  إحالة إلى عنايته أي، الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى 4242

 ، القسم األول(.CBD/WG2020/1/5)انظر  1212عام 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-35-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cp-mop-09/cp-mop-09-dec-06-ar.pdf
https://bch.cbd.int/protocol/issues/cpb_stplan.shtml
https://www.cbd.int/conferences/post2020
https://www.cbd.int/conferences/post2020
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-34-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cp-mop-09/cp-mop-09-dec-07-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-03/np-mop-03-dec-15-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-17-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/0128/62b1/e4ded7710fead87860fed08d/wg2020-01-05-en.pdf
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من جدول األعمال المؤقت العمل المتعلق بهذه العملية. وفي إطار البند  11و 2و 8و 1و 6ولذلك، ستغطي البنود  -44
المتعلقة بالسالمة  4242الحالي، ستنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ في عناصر اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 11ات تماشى والمقررات المشار إليها في الفقر )ي( واألحكام المتصلة بها بما ي8األحيائية، والحصول وتقاسم المنافع والمادة 
بها الفريق العامل  االتي كلفه 4242مهام بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  أعاله، فضال عن أي 42و 12و

في اجتماعه الثاني. وستتناول أيضا المقترحات  4242المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 اجتماعي مؤتمر األطراف العاملين كاجتماع لألطراف في البروتوكولين.و لموعد ومكان وتواتر االجتماعات القادمة لمؤتمر األطراف 

، التي سيدعمها إضافات CBD/SBI/3/4ساعدة الهيئة الفرعية في هذه المهام، ستصدر األمينة التنفيذية الوثيقة ولم -41
 ومذكرات معلومات حسب الضرورة.

مل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية على وافق مؤتمر األطراف العا، CP-9/7وفي المقرر  -42
مؤتمر األطراف العامل  أقر   ،CP-9/3عملية إلعداد خطة تنفيذ محدجة لبروتوكول قرطاجنة. وعالوة على ذلك، في المقرر 

بالحاجة إلى خطة عمل محددة لبناء القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول قرطاجنة  كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة
كمل اإلطار االستراتيجي طويل األجل لبناء القدرات لما بعد عام بما يو التنفيذ يتماشى مع خطة  بماوبروتوكوله التكميلي 

 ان عمليات إلعداد الخطتين، بما في ذلك النظر فيهما بواسطة الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث.. وحدد المقرر 4242
مشروعي الخطتين فضال عن عرض عام للعملية  أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ نص ولمساعدتها في هذه المهمة، سيكون -43

وتعرض الخطتان مع الواحدة األخرى من أجل تيسير توافقهما . (CBD/SBI/3/18) أعددت بموجبها الخطتينالتشاورية التي 
 وتكاملهما ولتجنب اإلزدواجية.

من المتوقع أن تنظر الهيئة الفرعية في اجتماعها الثالث في مشروع خطة تنفيذ  ،CP-9/3و CP-9/7وعمال للمقررين  -46
طراف في بروتوكول قرطاجنة في األ( وتطرح توصية إلى 4212-4241بروتوكول قرطاجنة وخطة عمل بناء القدرات )

رك فقط األطراف في بروتوكول قرطاجنة في اتخاذ قرار بشأن هذا البند خالل اجتماع الهيئة تاجتماعها العاشر. وسوف تش
 الفرعية.

 حشد الموارد واآللية المالية - 6 البند
 حشد الموارد -ألف 

أن حشد الموارد سيكون جزءا ال يتجزأ من اإلطار العالمي للتنوع  أكد مؤتمر األطراف على، 12/44 في المقرر -41
في  البدء في التحضيرات بشأن هذا المكون في مرحلة مبكرة من عملية إعداد اإلطار قررو  4242البيولوجي لما بعد عام 

. وكجزء من العملية للنظر في هذه المسألة، طلب إلى 4242انسجام وتنسيق كاملين مع العملية الشاملة إلطار ما بعد عام 
، 2/11ة تتعلق باستراتيجية حشد الموارد )المقرر األمينة التنفيذية أن تكلف فريقا من الخبراء إلعداد تقارير عن مسائل عديد

الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي ومؤتمر المرفق( من أجل المساعدة في إرشاد عمل 
 األطراف.

في اجتماعه الثاني، قد  4242ر الفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام نظبا رهنو  -48
 (.CBD/SBI/3/5ُتدعى الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى استعراض نواتج هذه العملية )انظر 

 اآللية المالية -باء 
، في اجتماعها الثالث، مقترحات إلطار السنوات األربع ألوليات البرامج الفرعيةالهيئة ، ستعد 12/41وفقا للمقرر  -42

( لموارد الصندوق االستئماني 4246إلى يونيه/حزيران  4244من يوليه/تموز الموجه نحو تحقيق النتائج لفترة التجديد الثامن )

https://www.cbd.int/doc/decisions/cp-mop-09/cp-mop-09-dec-07-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cp-mop-09/cp-mop-09-dec-03-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-22-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-11-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-23-ar.pdf
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لتنوع البيولوجي لما بعد عام لعالمي لطار ااإل، بما يتوافق مع مشروع التفاقية وبروتوكوليهامن أجل ا لمرفق البيئة العالمية
التي قدمتها األطراف ذات الصلة التمويل واالستثمار  تقديرات الحتياجاتلوستنظر الهيئة الفرعية أيضا في تجميع  .4242
. وباإلضافة إلى (CBD/SBI/3/6)لتجديد الثامن لموارد الصندوق االستئماني توقعا لالتحديد الثالث الحتياجات التمويل إلرشاد 

ينظر  األمينة التنفيذية لكي اي أعدتهتذلك، ستستعرض الهيئة الفرعية اختصاصات االستعراض السادس لفعالية اآللية المالية ال
 فيه مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس عشر.

 .(CBD/SBI/3/6/Add.1)مشروع تقرير أولي لمجلس مرفق البيئة العالمية لنظر الهيئة الفرعية إصدار أيضا  وسيتم -12
المسائل إلى مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل  ومن المتوقع أن تطرح الهيئة الفرعية توصيات بشأن هذه -11

 لألطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا. كاجتماعي

دارة المعارف، واالتصال، ونقل التكنو التعاون التقني والعلميو  ،بناء القدرات - 7البند   لوجيا، وا 
 ، ونقل التكنولوجياالتعاون التقني والعلميبناء القدرات، و  -ألف 

ل قنظر مؤتمر األطراف في المسائل المتعلقة ببناء القدرات، والتعاون التقني والعلمي ون، 12/42في المقرر  -14
الذي يتواءم  1212ت بعد عام مشروع إطار استراتيجي طويل األجل لبناء القدرا عدأن تالتكنولوجيا. وطلب إلى األمينة التنفيذية 

كي تنظر فيه الهيئة الفرعية  1212خطة التنمية المستدامة لعام و  1212لتنوع البيولوجي لما بعد لعالمي لطار امشروع اإلمع 
. وباإلضافة إلى ذلك، طلب ينظر فيه بعد ذلك مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشرللتنفيذ في اجتماعها الثالث ولكي 

إلى األمينة التنفيذية أن تواصل تعزيز وتيسير التعاون التقني والعلمي، بما في ذلك إعداد مقترحات لعملية شاملة لالستعراض 
 ديد برامج التعاون التقني والعلمي.جوت
بالحاجة إلى خطة عمل محددة لبناء القدرات من أجل  ت األطراف في بروتوكول قرطاجنةقر أ، CP-9/3وفي المقرر  -11

كمل اإلطار بما يو ، 4242لما بعد عام لبروتوكول اتنفيذ خطة يتماشى مع  بماتنفيذ بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي 
وسيتم مناقشة مشروع  .12/12الذي سيتم إعداده وفقا للمقرر  4242االستراتيجي طويل األجل لبناء القدرات لما بعد عام 

 .3لبروتوكول مع مشروع خطة التنفيذ في إطار البند من أجل اخطة العمل لبناء القدرات 
بشأن عها الثالث في مشروع إطار استراتيجي طويل األجل وفي ضوء ما ذكر أعاله، ستنظر الهيئة الفرعية في اجتما -12

وخطة التنمية  4242يتوافق مع مشروع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  4242بناء القدرات لما بعد عام 
وصيات إلى ، فضال عن مقترحات الستعراض وتجديد وتعزيز ابرامج التعاون التقني والعلمي وتطرح ت4212المستدامة لعام 

 ائقمؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر. ولمساعدة الهيئة الفرعية في هذه المهام، ستصدر األمينة التنفيذية الوث
CBD/SBI/3/7  وAdd.1 وAdd.2. 

عد تقييما لإلطار االستراتيجي ، طلبت األطراف في بروتوكول ناغويا إلى األمينة التنفيذية أن تNP-3/5وفي المقرر  -13
نظر فيه لتقدم تقرير التقييم توأن  ،NP-1/8بشأن بناء القدرات وتنميتها من أجل دعم التنفيذ الفعال للبروتوكول وفقا للمقرر 

اإلطار بهدف ضمان وجود نهج فعال لبناء القدرات بموجب بروتوكول ناغويا يتسق مع  الهيئة الفرعية في اجتماعها الثالث،
 .1212 عام بعد العالمي للتنوع البيولوجي لما

ء القدرات وتنميتها من أجل دعم التنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناتقييم وعالوة على ذلك، ستنظر الهيئة الفرعية في  -16
جتماع الرابع لألطراف في البروتوكول. ولمساعدة الفعال لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع وتطرح توصيات لال

 .CBD/SBI/3/16الهيئة الفرعية في هذه المهام، ستصدر األمينة التنفيذية الوثيقة 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-24-ar.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.cbd.int/doc/decisions/cp-mop-09/cp-mop-09-dec-03-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-03/np-mop-03-dec-05-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-01/np-mop-01-dec-09-ar.pdf


CBD/SBI/3/1/Add.1/Rev.1 
Page 6 

 

 تبادل المعلومات إدارة المعارف وآلية غرفة -باء 
، طلب مؤتمر األطراف إلى األمينة التنفيذية أن تنفذ أنشطة مختلفة، رهنا بتوافر الموارد، 2، الفقرة 12/43في المقرر  -11

وتقديم تقرير مرحلي إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيه في  تتعلق بإدارة المعارف في إطار االتفاقية وبروتوكوليها
اجتماعها الثالث. وتضمنت األنشطة إعداد مكون إلدارة المعارف كجزء من العملية التحضيرية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 

 ستراتيجية الويب لالتفاقية وبروتوكوليها.آللية غرفة تبادل المعلومات واومواصلة دعم تنفيذ برنامج العمل  4242لما بعد عام 
وتقرير  4242وستنظر الهيئة الفرعية في عناصر مكون إدارة المعارف لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -18

التي ، Biolandالمستمر والترويج ألداة التطوير مرحلي عن تنفيذ برنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات واستراتيجية الويب، و 
)انظر  تطوير واختبار أداة البيانات واإلبالغو آلياتها الوطنية لغرفة تبادل المعلومات، أو تحسين تساعد األطراف في إنشاء 

CBD/SBI/3/8.) 
 تاالتصاال -جيم 

تستااتييية ال العمل تنفيذ إطار، طلب إلى األمينة التنفيذية، أن تواصل، رهنا بتوافر التمويل، 12/46في المقرر  -12

بالتعاون مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم ، وأن تعد، الميةعاتصاالت 
اإليكولوجية واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة، والمنظمات األخرى ذات الصلة، مثل االتحاد الدولي لحفظ 

خرى والمنظمات المعنية والشعوب األصلية والمجتمعات الطبيعة، مواضيع ومواد أساسية، يمكن لألطراف والحكومات األ
عالمي للتنوع الطار اإل تحضيرو المحلية تنظيم اتصاالت وحمالت للتوعية العامة بشأن الحالة الراهنة للتنوع البيولوجي 

 .4242البيولوجي لما بعد عام 
إلى  11/44ذكورة أعاله وعن تنفيذ المقرر وطلب أيضا إلى األمينة التنفيذية أن تقدم تقريرا مرحليا عن األنشطة الم -22

ولكي ينظر فيه بعد ذلك مؤتمر األطراف في اجتماعه  (CBD/SBI/3/9)الثالث  االهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه في اجتماعه
 الخامس عشر.

 والمبادرات األخرىالدولية التعاون مع االتفاقيات والمنظمات  - 8البند 
الجهود الجارية لمعالجة التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات  مر األطراف فيتمؤ  بحث، 12/21في المقرر  -21

 .تعزيز أوجه التآزر فيما بين االتفاقياتذلك الجهود لالدولية األخرى، بما في 
رهنًا بتوافر الموارد، أن تواصل دعم العمل الذي يضطلع به الفريق االستشاري غير  ،وطلب إلى األمينة التنفيذية -24

أن تنظم حلقة عمل لتيسير إجراء مناقشات بين األطراف في مختلف االتفاقيات المتعلقة بالتنوع و  ني بأوجه التآزرالرسمي المع
 .4242تنوع البيولوجي لما بعد عام بهدف تعزيز مشاركتها في تصميم اإلطار العالمي لل ،البيولوجي

لفريق االستشاري غير ل، بما في ذلك التقرير المرحلي (CBD/SBI/3/10)وستنظر الهيئة الفرعية في تحديث للتعاون  -21
اإلطار العالمي ، فضال عن تقارير حلقات العمل التشاورية مع االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو بشأن الرسمي

 .4242تنوع البيولوجي لما بعد عام لل

 آليات اإلبالغ، وتقييم واستعراض التنفيذ - 9البند 
نظر مؤتمر األطراف في آليات االستعراض لالتفاقية. وباإلضافة إلى ذلك، طلب إلى األمينة ، 12/42في المقرر  -22

أن تقدم تحديثات عن العمل المتعلق باإلبالغ الوطني، وخصوصا االستجابة للطلبات الواردة في ، 12/41التنفيذية، في المقرر 
 ( و)ح(.ھ)ب( و)1الفقرات 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-25-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-26-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-22-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-30-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-29-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-27-ar.pdf


CBD/SBI/3/1/Add.1/Rev.1 
Page 7 
 

التحضير الختبار عملية االستعراض التي يقودها الطرف وتنظيمها من خالل منتدى وطلب إلى األمينة التنفيذية  -23
االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ، ووضع توجيهات للتقديم الطوعي لتقارير االستعراض في هذا مفتوح العضوية في 

 المنتدى. وباإلضافة إلى ذلك، طلب إلى األمينة التنفيذية وضع خيارات لتعزيز آليات االستعراض بهدف تعزيز تنفيذ االتفاقية،
عملية إعداد اإلطار العالمي للتنوع  كجزء منتعزيز استعراض التنفيذ الطرائق الممكنة لتطبيق الُنهج لوتقديم تقرير عن 

 .4242البيولوجي لما بعد عام 
 مفتوح العضوية كجزء من تنظيم عملها. ياوبناء عليه، ستستضيف الهيئة الفرعية، في اجتماعها الثالث، منتد -42

الهيئة الفرعية للتنفيذ، في اجتماعها ، طلب مؤتمر األطراف إلى 11، الفقرة 14/14وعالوة على ذلك، في المقرر  -47
 بعناصر تتعلق بوسائل دعم واستعراض التنفيذ. 1212الثالث، أن تكم ل اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

وستنظر الهيئة الفرعية في الخيارات لتعزيز آليات االستعراض بهدف تعزيز تنفيذ االتفاقية وفي تقرير محدث عن  -41
 1212وطني، بما في ذلك العناصر المقترحة إلطار اإلبالغ عن تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اإلبالغ ال

 (Add.2و Add.1و  CBD/SBI/3/11 )انظر

 استعراض فعالية العمليات بموجب االتفاقية وبروتوكوليها - 11البند 
، سينظر مؤتمر األطراف، 14/11المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف المعتمد من خالل المقرر  وفقا لبرنامج العمل -22

 وبروتوكوليها.من بينها استعراض فعالية العمليات في إطار االتفاقية  في اجتماعه الخامس عشر، في جملة أمور
اجتماعاته العادية المقبلة في غضون فترة أسبوعين تشتمل وفي اجتماعه الثاني عشر، قرر مؤتمر األطراف أن يعقد  -32

ن يستعاض، في اجتماعيه الاابع عشا والخامس أوقرر أيضا وناغويا.  قرطاجنة ياألطراف في بروتوكول يأيضا اجتماع

. وبالمثل، قرر مؤتمر األطراف العامل (14/41)انظر المقرر  اعات المتزامنةعشا، الخباة المكتسبة من تنظيم االجتم
وقد  (.NP-1/12كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا أن يجري هذا االستعراض في اجتماعيه الثالث والرابع )انظر المقرر 

ضا مقررا مماثال الستكمال مثل هذا االستعراض في اعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة أي
 (.3ألف، الفقرة  VII/9-BSاجتماعه العاشر )انظر المقرر 

وعلى أساس التوصيات من الهيئة الفرعية للتنفيذ، قام مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر، ومؤتمر األطراف  -21
العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في اجتماعه التاسع، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 

 مؤتمر األطراف اتالجتماع لمكتسبة من تنظيم االجتماعات المتزامنةالخبرة ابروتوكول ناغويا في اجتماعه الثالث باستعراض 
 11/12استخدم هذا االستعراض المعايير المحددة في المقررات قد مع اجتماعي األطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا. و 

سبة من أن تواصل إعداد االستعراض األولي، على أساس الخبرة المكتلب إلى األمينة التنفيذية وطُ  NP-2/12و VIII/10-CP و
االجتماعات المتزامنة لالجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف واالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 
بروتوكول قرطاجنة، واالجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، وذلك لنظر الهيئة 

ها الثالث. وفي ضوء ما ورد أعاله، من المتوقع أن تستعرض الهيئة الفرعية المعلومات عن الخبرة الفرعية للتنفيذ في اجتماع
( وطرح توصيات لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس CBD/SBI/3/12المكتسبة في عقد االجتماعات المتزامنة )انظر 

روتوكول قرطاجنة في اجتماعه العاشر، ومؤتمر عشر، وحسب االقتضاء، مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ب
 األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الرابع.

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-31-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-27-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-01/np-mop-01-dec-12-ar.pdf
http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=13356
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-26-ar.pdf
http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=13540
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-02/np-mop-02-dec-12-ar.pdf


CBD/SBI/3/1/Add.1/Rev.1 
Page 8 

 

ستراتيجية القطاعات وعبرها واإلجراءات اال داخلتعميم التنوع البيولوجي  - 11البند 
 األخرى لتعزيز التنفيذ

، نظر مؤتمر األطراف في اإلجراءات االستراتيجية لتعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 11/1في المقرر  -21
نوع البيولوجي داخل القطاعات وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بما في ذلك ما يتعلق بتعميم ودمج الت 1211-1212

، 14/1وعبرها، وخصوصا المسائل المتعلقة بالزراعة والغابات ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية، والسياحة. وفي المقرر 
، والصناعات التحويلية والتجهيزالبيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين، والبنية التحتية، نظر مؤتمر األطراف في تعميم التنوع 

 والصحة.

فريق استشاري غير رسمي معني بتعميم التنوع البيولوجي،  تأسيس، طلب إلى األمينة التنفيذية 12/1وفي المقرر  -31
إلسداء المشورة بشأن مواصلة إعداد مقترح لنهج طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي، بما في ذلك بشأن ُسبل إدماج التعميم 

لفريق العامل المفتوح وباإلضافة إلى ذلك، دعا ا .4242بشكل مناسب في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
في اجتماعه األول الفريق االستشاري غير الرسمي إلى  4242العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

التقييم العالمي عن التنوع أن يدرج في تقريره إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ مقترحات ملموسة ذات صلة باإلشارة إلى نتائج 
الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي  البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 نظم اإليكولوجية.الوخدمات 
، مع مراعاة (CBD/SBI/3/13)لمرحلي عن عمل الفريق االستشاري غير الرسمي وستنظر الهيئة الفرعية في التقرير ا -32
 .تتعلق بالتعميم 4242نتائج للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  أي

، 4متخصصة للحصول وتقاسم المنافع في سياق المادة الدولية الالصكوك  -12البند 
 بروتوكول ناغويا، من 4الفقرة 

 1بالدراسة، أحاط مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا علما NP-3/14في المقرر  -33

من بروتوكول ناغويا،  2الفقرة ، 2المنافع في سياق المادة والمعايير المحتملة للصكوك الدولية المتخصصة للحصول وتقاسم 
 .على إعادة النظر في هذه المعايير المحتملة في اجتماعه الرابع وافقو 

 كيفية معالجة الصكو كوستنظر الهيئة الفرعية في توليف للمعلومات المقدمة من األطراف والحكومات األخرى عن  -36
ن المعايير المحتملة الواردة في الدراسة فضال عن بشأافع في تدابيرها المحلية وآرائها الدولية المتخصصة للحصول وتقاسم المن

طرح توصية إلى االجتماع الرابع لألطراف في بروتوكول ت، و (CBD/SBI/3/14)التطورات في المنتديات الدولية ذات الصلة 
 ناغويا.

 اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع - 13البند 
 من بروتوكول ناغويا( 11)المادة 

المعلومات ذات  ، استعرض مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياNP-3/13في المقرر  -31
المزيد من المعلومات عن الحاالت المحددة للموارد الجينية  أن اعتبرو  نافعمتعددة األطراف لتقاسم المالصلة بآلية عالمية 

منح فيها العابرة للحدود أو التي لم يكن من الممكن  األوضاعحدثت في والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي 
 من خالل النهج الثنائي ة مثل هذه الحاالتمعالجال يمكن ، مصجوبة بتفسير لماذا أو الحصول عليها الموافقة المسبقة عن علم

                                                 
1

 .(CBD/SBI/2/INF/17) "بهراسة معايير لتحديد صك دولي متخصص للحصول وتقاسم المنافع، وعملية ممكنة لالعتراف "د 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-03-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-03-ar.pdf
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-03/np-mop-03-dec-14-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-03/np-mop-03-dec-13-ar.pdf
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فضال عن الخيارات لمعالجة مثل هذه الحاالت، بما في ذلك من خالل آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع، سيساعد 
 .12في نظرها في المادة 

ء لتحديد الحاالت المحددة الستعراض النظراتخضع  بإجراء دراسةوطلب إلى األمينة التنفيذية أن تقوم بالتكليف  -38
العابرة للحدود أو التي لم يكن من الممكن  األوضاعللموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي حدثت في 

الحاالت لمعلومات المقدمة من األطراف واآلخرين عن ل تعد توليفا، وأن أو الحصول عليها منح الموافقة المسبقة عن علمفيها 
المنصوص عليه في بروتوكول  من خالل النهج الثنائي ة مثل هذه الحاالتمعالجال يمكن لماذا وبة بتفسير حالمحددة مص

 ناغويا.
بهدف تحديد الحاالت المحددة، أن وجدت،  (CBD/SBI/3/15)وستنظر الهيئة الفرعية في الدراسة والتوليف  -32

عالمية محتملة متعددة األطراف لتقاسم المنافع، وتقديم توصية إلى مؤتمر ك آلية والخيارات لمعالجة هذه الحاالت، بما في ذل
 .في اجتماعه الرابع األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

 المتعلقة بالميزانية الشؤون اإلدارية والشؤون - 14البند 
أن تقدم اقتراحا العتماده في االجتماع الخامس عشر ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمينة التنفيذية 12/11في المقرر  -62

االجتماع التاسع لمؤتمر المعتمدة في  BZلمؤتمر األطراف، الستعراض الهيكل والقواعد المتعلقة بالصندوق االستئماني 
يركز  BZلضمان أن الصندوق و األطراف، من أجل معالجة المشكلة المتكررة لنقص التمويل المستدام والذي يمكن التنبؤ به 

والسيما أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة على تقديم التمويل للبلدان التي هي في أشد حاجة للمساعدة على المشاركة، 
األمينة التنفيذية أن تبلغ عن التقدم المحرز في تصميم التدابير لزيادة مكانة  كذلك إلىمؤتمر األطراف طلب و  .ةالنامي

الصندوق االستئماني وجاذبيته بالنسبة للجهات المانحة، مع االستعانة بالخبرة من الصناديق االستئمانية المشابهة في المحافل 
 .الدولية األخرى

إعداد توصية لنظر مؤتمر األطراف لنظر الهيئة الفرعية بهدف  (CBD/SBI/3/17)وستعد األمينة التنفيذية مقترحا  -61
 .في اجتماعه الخامس عشر

 أخرى شؤون - 15البند 
 في إطار هذا البند، قد تتناول الهيئة الفرعية الشؤون األخرى المتعلقة بموضوع المسألة الخاصة باالجتماع. -64

 التقرير اعتماد - 16البند 
على أساس مشروع التقرير الذي أعده  وتعتمده عملها في االجتماع الثالث في تقريرإلى النظر الهيئة الفرعية  دعىستُ  -61

 .المقرر

 اختتام االجتماع - 17البند 
  .1212 أغسطس/آب 12السبت الموافق  يوم السادسة مساءاختتام االجتماع في الساعة  متوقعال من -62

  

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-37-ar.pdf
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 األولالمرفق 
 تنظيم العمل المقترح

 
 18:11إلى الساعة  15:11 من الساعة 13:11إلى الساعة  11:11من الساعة  التاريخ
 االثنين

 أغسطس/آب 42
4242 

 افتتاح االجتماع -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -4
استعراض التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية  -1

-4211البيولوجي والخطة االستراتيجية للتنوع 
4242 

بروتوكول قرطاجنة  تقييم واستعراض فعالية -2
 للسالمة األحيائية

إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ا -3
1212 

 حشد الموارد واآللية المالية -6

 الثالثاء
 أغسطس/آب 43

4242 

، ونقل التعاون التقني والعلميبناء القدرات، و  -1
دارةالتكنو   المعارف، واالتصال لوجيا، وا 

الدولية التعاون مع االتفاقيات والمنظمات  -8
 والمبادرات األخرى

استعراض فعالية العمليات بموجب االتفاقية  -12
 وبروتوكوليها

تعميم التنوع البيولوجي داخل القطاعات وعبرها  -11
 واإلجراءات االستراتيجية األخرى لتعزيز التنفيذ

 األربعاء
 أغسطس/آب 46

4242 

الصكوك الدولية المتخصصة للحصول وتقاسم  -14
، من 2، الفقرة 2المنافع في سياق المادة 

 بروتوكول ناغويا
اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع  -11

 من بروتوكول ناغويا( 12)المادة 
 الشؤون اإلدارية والشؤون المتعلقة بالميزانية -12

آليات من جدول األعمال ) 2منتدى مفتوح بشأن البند 
 (اإلبالغ، وتقييم واستعراض التنفيذ

 الخميس
 أغسطس/آب 41

4242 

 آليات اإلبالغ، وتقييم واستعراض التنفيذ -2
 النظر في ورقات غرفة االجتماعات

 النظر في ورقات غرفة االجتماعات

 الجمعة
 أغسطس/آب 48

4242 

 غرفة االجتماعات النظر في ورقات النظر في ورقات غرفة االجتماعات

 سبتال
 أغسطس/آب 42

4242 

 أخرى شؤون -13
 اعتماد التقرير -16

 )تابع( حسب الضرورة 16البند 
 اختتام االجتماع -11
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 المرفق الثاني
 قائمة بوثائق العمل

بند جدول  وثيقةعنوان ال رمزال
 األعمال

CBD/SBI/3/1 2 جدول األعمال المؤقت 

CBD/SBI/3/1/Add.1/Rev.1 2 المنقح جدول األعمال المؤقت المشروح 

CBD/SBI/3/2  التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
 ونحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 4211-4242

3 

CBD/SBI/3/2/Add.1  تحديث عن التقدم المحرز في مراجعة/تحديث وتنفيذ االستراتيجيات وخطط
 العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، بما في ذلك األهداف الوطنية

3 

CBD/SBI/3/2/Add.2  تحليل لمساهمة األهداف التي وضعتها األطراف والتقدم المحرز نحو
 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

3 

CBD/SBI/3/2/Add.3  3 4242-4213استعراض تنفيذ خطة عمل المنظور الجنساني 

CBD/SBI/3/2/Add.4  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشأن  18التقدم المحرز نحو الهدف
 يدية واالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجيلالتق فالمعار 

3 

CBD/SBI/3/3 4 تقييم واستعراض فعالية بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 

CBD/SBI/3/3/Add.1 لتقييم واستعراض فعالية بروتوكول قرطاجنة للسالمة لمعلومات تحليل ل
األحيائية والتقييم النهائي للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للفترة 

4211-4242 

4 

CBD/SBI/3/4  5 4242اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

CBD/SBI/3/4/Add.1  5 4242لما بعد عام االتصاالت لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 

CBD/SBI/3/5 6 حشد الموارد 

CBD/SBI/3/5/Add.1  مساهمة فريق الخبراء في مكون حشد الموارد في اإلطار العالمي للتنوع
 4242البيولوجي لما بعد عام 

6 

CBD/SBI/3/5/Add.2  من أهداف أيشي  42ستراتيجية حشد الموارد والهدف التقييم واستعراض
 البيولوجي. موجز تنفيذي لتقرير فريق الخبراءللتنوع 

6 

CBD/SBI/3/5/Add.3  الموارد الالزمة لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  اتتقدير
 . موجز تنفيذي للتقرير األولي لفريق الخبراء4242

6 

CBD/SBI/3/6 6 لآللية المالية اتإرشاد 

CBD/SBI/3/6/Add.1  6 األولي لمرفق البيئة العالميةالتقرير 

CBD/SBI/3/6/Add.2  تقرير أولي عن تقييم مبالغ األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها
 ةخالل فترة التجديد الثامن لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمي

6 

CBD/SBI/3/7  7 التكنولوجيابناء القدرات، والتعاون التقني والعلمي، ونقل 
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بند جدول  وثيقةعنوان ال رمزال
 األعمال

CBD/SBI/3/7/Add.1  7 4242فيما بعد عام  األجل لبناء القدرات طويل إطار استراتيجيمشروع 

CBD/SBI/3/7/Add.2  مقترحات لتعزيز التعاون التقني والعلمي دعما لإلطار العالمي مشروع
 4242للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

7 

CBD/SBI/3/8  7 تبادل المعلومات آلية غرفةإدارة المعارف و 

CBD/SBI/3/9 7 االتصال 

CBD/SBI/3/10 8 األخرى التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية والمبادرات 

CBD/SBI/3/11 9 آليات الستعراض التنفيذ 

CBD/SBI/3/11/Add.1 9 اإلبالغ الوطني بموجب االتفاقية وبروتوكوليها 

CBD/SBI/3/11/Add.2  أوجه التآزر في اإلبالغ فيما بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع خيارات لزيادة
 البيولوجي واتفاقيات ريو

9 

CBD/SBI/3/12 10 استعراض فعالية العمليات بموجب االتفاقية وبروتوكوليها 

CBD/SBI/3/13 11 تعميم التنوع البيولوجي داخل القطاعات وعبرها 

CBD/SBI/3/13/Add.1  11 األجل للتعميمخطة عمل لنهج طويل 

CBD/SBI/3/14  2الصكوك الدولية المتخصصة للحصول وتقاسم المنافع في سياق المادة ،
 ، من بروتوكول ناغويا2 الفقرة

12 

CBD/SBI/3/15  من بروتوكول  12اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع )المادة
 ناغويا(

13 

CBD/SBI/3/16  االستراتيجي بشأن بناء القدرات من أجل دعم تنفيذ بروتوكول تقييم اإلطار
 ناغويا

7 

CBD/SBI/3/17 14 االتجاهات في ميزانيات االتفاقية وبروتوكوليها 

CBD/SBI/3/18  بناء القدرات لتنفيذ لبروتوكول قرطاجنة ومشروع خطة عمل مشروع خطة
(4241-4212) 

5 

__________ 


