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 الثالث هاجتماعالهيئة الفرعية للتنفيذ عن اتقرير 
 

 41في جزأين. عقد الجزء األول عبر االنترنت، في الفترة من الثالث اجتماعها  للتنفيذعقدت الهيئة الفرعية 
. 8288مارس/آذار  82إلى  41وعقد الجزء الثاني في جنيف، في الفترة من  ،8284يونيه/حزيران  41مايو/أيار إلى 

جملة أمور من  في مجموعها تعالج ةتوصي 49 في جميع البنود على جدول أعمالها، وأعدت الهيئة الفرعية ونظرت
بينها استعراض تنفيذ االتفاقية وبروتوكول قرطاجنة، وآليات لدعم التنفيذ، ومسائل مختلفة تتعلق بالسياسة. واشتملت هذه 

وكول كاجتماع لألطراف في بروت العامل توصية إلى مؤتمر األطراف، وتوصيتين إلى مؤتمر األطراف 41على 
اع لألطراف في بروتوكول ناغويا، وتوصية واحدة إلى متوصيات إلى مؤتمر األطراف العامل كاجت ثالثقرطاجنة، و 

التوصيات على نحو وثيق باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  نالعديد م ارتبطجميع الهيئات الثالث. و 
 ض حوله بالتزامن مع هذه الهيئات.الذي يجري التفاو ، 8282
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 التوصيات المعتمدة من الهيئة الفرعية للتنفيذ -أوال 

التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية استعراض  -3/1التوصية 
 1111-1111للتنوع البيولوجي 

 1:على غرار ما يلي امقرر بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر  للتنفيذالهيئة الفرعية توصي 
 إن مؤتمر األطراف،

وأهداف أيشي للتنوع  0202-0266المتعلق بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  62/0المقرر  إذ يشير إلى]
 [البيولوجي،

ذ يشير أيضا األطراف والحكومات األخرى، بدعم من المنظمات  حث فيها، التي 62/0من المقرر  1إلى الفقرة  ]وا 
وبصفة  0202-0266الحكومية الدولية والمنظمات األخرى، حسب االقتضاء، على تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

قليمية، باستخدام الخطة االستراتيجية مع أهداف أيشي المذكورة فيها، كإطار  خاصة مرن، وفقا وضع أهداف وطنية وا 
لألولويات والقدرات الوطنية، ومع مراعاة األهداف العالمية وحالة واتجاهات التنوع البيولوجي في البلد، والموارد المقدمة من 

 ،[خالل استراتيجية حشد الموارد، بغية المساهمة في الجهود العالمية الجماعية المبذولة من أجل بلوغ األهداف العالمية
ذ يشير ] األطراف، وال سيما األطراف من البلدان المتقدمة، تي حث فيها ال، 62/0من المقرر  62إلى الفقرة  كذلكوا 

الحكومات األخرى والمؤسسات المالية الدولية، ومصارف التنمية اإلقليمية، والمؤسسات المالية المتعددة األطراف األخرى،  دعاو 
 ،قت المناسب إلى األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نمواإلى تقديم دعم مالي مناسب ويمكن التنبؤ به وفي الو 

والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان األكثر ضعفا من الوجهة البيئية، فضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، لتمكين 
التأكيد على أن مدى التنفيذ الفعال لألطراف من  أعادو  0202-0266التنفيذ الكامل للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

هذه البلدان النامية اللتزاماتها بموجب االتفاقية سيعتمد على التنفيذ الفعال لألطراف من البلدان المتقدمة اللتزاماتها بموجب 
 ،[االتفاقية فيما يتعلق بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا

ذ يشير  من نشرة  واإلصدار الثاني، التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة  امساإلصدار الخإلى استنتاجات وا 
الذي أجراه المنبر  وتقرير التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، التوقعات المحلية للتنوع البيولوجي

ات النظم اإليكولوحية، أنه على الرغم من إحراز بعض الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدم
للتنوع البيولوجي  0252التقدم، لم يتم تحقيق أي من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بالكامل وأن هذا يقّوض تحقيق رؤية عام 

 وغيرها من األهداف والغايات العالمية،
 3والتقارير الوطنية 2تنوع البيولوجيبالتحليل المحدث لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لل يرحب -6

 المقدم في هذه الوثائق؛ 02024-0266واستعراض التقدم المحرز نحو تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

                                                      
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  تعّدهيرجى مالحظة أن هذه التوصية لمشروع مقرر يكملها مشروع المقرر بشأن التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي الذي  1

 .(SBSTTA24/1)يرد في التوصية  والتكنولوجية في اجتماعها الرابع والعشرين
2 CBD/SBI/3/2/Add.1 
3 CBD/SBI/3/2/Add.2 
4 CBD/SBI/3/2 
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بالجهود التي بذلتها األطراف لتعكس أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في استراتيجياتها وخطط  أيضا يرحب -0
عملها الوطنية للتنوع البيولوجي والجهود المبذولة إلظهار الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والمعارف التقليدية، 

 واالستخدام المألوف المستدام والقضايا الجنسانية فيها؛

بالجهود التي بذلتها األطراف لتنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي منذ  كذلك يرحب -1
الشعوب األصلية ب القضايا المتعلقة وبجهودها لتحسين إظهار 0202-0266اعتماد الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

الجنسانية في التنفيذ الوطني  وبالمسائللوف المستدام للتنوع البيولوجي، والمجتمعات المحلية ومعارفها التقليدية واالستخدام المأ
 لالتفاقية؛

بالجهود التي بذلتها األطراف لتعزيز مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب يرحب  -4
بذلتها هذه المجموعات لتنفيذ المصلحة في إعداد وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وبالجهود التي 

 ؛0202-0266الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

ما زالت تمثل العقبة المستمرة لتنفيذ  الكافيةوسائل التنفيذ  عدم وجودبأن ] البالغ يحيط علما مع القلق -5]
على الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي و[  االتفاقية والخطة االستراتيجية في األطراف من البلدان النامية وبالتالي يسلط الضوء

أن األهداف الوطنية التي وضعتها األطراف من خالل استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي ]ال تتناسب على 
جماعية ] ]ال تتناسب مع الجهود العالمية النحو جماعي مع مستوى الطموح المنصوص عليه في أهداف أيشي للتنوع البيولوجي[

تقدم مشجع نحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، فإن التقدم  بالرغم من إحرازوأنه،  الالزمة لبلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي[
 ككل كان محدودا؛[

وأهداف أيشي للتنوع  0202-0266بأن الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  يحيط علما مع القلق البالغ بديلة 5]
 لم يتم تحقيقهما على المستوى العالمي على الرغم من الجهود القوية المبذولة والتقدم المحرز في بعض المجاالت؛[ البيولوجي

بالكامل وأنه  تُنفذلم  02025-0265بأن خطة عمل االعتبارات الجنسانية  يحيط علما مع القلق البالغ أيضا -1
الجنسانية، فلم تنعكس الجنسانية على نحو مالئم في تنفيذ االتفاقية أو في  بينما تزايد اإلدراك والفهم بالتنوع البيولوجي والقضايا

  الكثير من االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

بأنه على الرغم من التقدم المحرز المشجع، لم تنعكس المشاركة الكاملة  يحيط علما مع القلق البالغ كذلك -7
لمجتمعات المحلية والنظر في المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي على والفعالة للشعوب األصلية وا

 نحو مالئم في تنفيذ االتفاقية أو في كثير من االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

التفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع بالدروس المستفادة من استعراض التقدم المحرز نحو تنفيذ ايحيط علما  -8]
[، و]يتعهد بأخذ هذه الدروس في 6[ ]المقدمة في مذكرة األمينة التنفيذيةبهذا المقرر، ]المرفقة 0202-0266البيولوجي 

بعد عام الحسبان[ ]بالنظر في هذه الدروس[، حسب االقتضاء، بغية تعزيز تنفيذ االتفاقية واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما 
 ؛[0202

استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، إلى  تنقيحتحديث أو أو األطراف، عند إعداد، يشجع  -9
األخذ في الحسبان الدروس المستفادة من استعراض التقدم المحرز نحو تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

واإلصدار ، وع البيولوجيالتوقعات العالمية للتن نشرةمن  اإلصدار الخامسفضال عن المعلومات الواردة في  0266-0202
                                                      

 ، المرفق.60/7المقرر  5
6 CBD/SBI/3/2 
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، حسب 0202-0265واستعراض تنفيذ خطة عمل االعتبارات الجنسانية  التوقعات المحلية للتنوع البيولوجي نشرةمن  الثاني
 ؛االقتضاء ووفقا لألولويات والظروف الوطنية

المصلحة دعم الحوارات الوطنية مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وأصحاب على األطراف يشجع  -62
الحكومات  ويدعو، 0202ذوي الصلة، بما في ذلك النساء والشباب، حول تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ؛القيام بذلكاألخرى والمنظمات إلى 

مشاركة األطراف، تنظيم حوارات دولية مع الشعوب باألمينة التنفيذية، رهنا بتوافر الموارد، و يطلب إلى  -66
ي الصلة، بما في ذلك النساء والشباب حول التقدم المحرز في تنفيذ و ية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة ذاألصل

 .0202وخطة االعتبارات الجنسانية لما بعد عام  0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ]المرفق
االتفاقية الدروس المستفادة من استعراض التقدم المحرز نحو تنفيذ 

 1111-1122والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 فيما يتعلق، تم تحديد عدد من الدروس 0202-0266على مدى فترة تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  -6
واستعراض التنفيذ  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، والتقارير الوطنية، وبناء القدرات، وحشد الموارد،ب

في الحسبان في إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  هاينبغي أخذ]. وهذه الدروس بوجه عاموتنفيذ االتفاقية 
 ما يلي:تشمل  وهي[. ذات الصلةوالعمليات واآلليات  0202 عام

 االبقاء على تركيز االهتمام واإلجراءات على التنفيذ؛ إلىالحاجة  (أ)
وما يرتبط بها من عمليات الحاجة إلى تعزيز االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  (ب)
 ؛[مختلف المستوياتسياساتية للحكومة ككل ]على جعلها أدوات  طريق، بما في ذلك عن التخطيط

]ومتكاملة[ ناسبة الحاجة إلى كفالة أن تكون األهداف أو االلتزامات أو الطموحات التي حددتها األطراف مت (ج)
 ؛مع األطر العالمية على المستوى الوطني

حتى ال تتأخر  الحاجة إلى تقليص الفواصل الزمنية في التخطيط ومراعاة هذه الفواصل الزمنية في التنفيذ (د)
 اإلجراءات بشأن التنفيذ؛

 وشموال؛الحاجة إلى استعراضات عملية للتنفيذ أكثر فعالية، ]وكفاءة[  (ه)
ستدام وموجه لألطراف وجهد أكثر تناسقا لتيسير ]وربط[ التنفيذ من خالل شبكات الدعم الحاجة إلى دعم م (و)

 على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛

 ومواءمتها مع الظروف الوطنية المحددة؛ الستفادة القصوى من المواد والموارد التوجيهية المتاحةا (ز)
ة وغير المباشرة لفقدان التنوع البيولوجي بطريقة أكثر المباشر  الدوافعالحاجة إلى بذل جهود أكبر لمعالجة  (ح)

تكامال وشامال، بما في ذلك عن طريق تنفيذ حزم اإلجراءات المكونة من األطر القانونية أو أطر السياسات، والحوافز 
شراك الجمهور وأصحاب المصلحة، والرصد واإلنفاذ، وتجنب معالجة القضايا  في معزل  بطةالمرتاالجتماعية االقتصادية، وا 

 عن بعضها البعض؛
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إدراك القيم المتعددة للتنوع البيولوجي  الحاجة إلى توسيع نطاق الدعم السياسي والعام للتنفيذ من أجل ضمان (ط)
عبر الحكومة وأصحاب المصلحة  على جميع مستويات وخدمات النظم اإليكولوجية المرتبطة به ]، بما في ذلك قيم الوجودية،[

 فئات المجتمع؛
الحاجة إلى إقامة شراكات على جميع المستويات لزيادة اإلجراءات على نطاق واسع من أجل حشد الملكية  (ي)

الضرورية لضمان تعميم التنوع البيولوجي عبر قطاعات الحكومة، والمجتمع واالقتصاد وتمكين أوجه التآزر في التنفيذ الوطني 
 لمختلف االتفاقات البيئية المتعددة األطراف؛

 إلى دعم أكبر للتعاون التقني والعلمي فيما بين األطراف وبناء القدرات؛ الحاجة (ك)
 زيادة عامة كبيرة في مجموع التمويل المتعلق بالتنوع البيولوجي. (ل)
] 
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 تقييم واستعراض فعالية بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية -3/2التوصية 
 للتنفيذ،الهيئة الفرعية إن 

الرابع للبروتوكول والتقييم النهائي للخطة  واالستعراض بتحليل المعلومات من أجل التقييم علما تحيط -6
، الذي يقدم وصفا للحالة واالتجاهات في تنفيذ 0202-0266للفترة  7للسالمة األحيائيةاالستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة 

 8ستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة؛البروتوكول والخطة اال

في التقييم واالستعراض الرابع لبروتوكول قرطاجنة والتقييم النهائي للخطة االستراتيجية  اهماتسبالم ترحب -0
التي قدمتها لجنة االمتثال في اجتماعها السابع عشر وفريق  0202-0266للفترة  للسالمة األحيائية لبروتوكول قرطاجنة

 9في اجتماعه الرابع عشر؛قرطاجنة بروتوكول المعني باالتصال 

لجنة االمتثال إلشراك األطراف التي لم تقدم تقاريرها الوطنية الرابعة حتى  اضطلعت بهبالعمل الذي  لمتس -1
 اللجنة على مواصلة جهودها في هذا الصدد؛ وتشجعاآلن، 

في  ،للسالمة األحيائيةمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة  بأن يعتمد توصي -4
 :على غرار ما يلي امقرر  ،اجتماعه العاشر

 ،مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةإن 
في  02026-0266ستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة بفائدة الخطة اال يقر -6

 دعم التنفيذ الوطني؛
أن يسهم في تنفيذ  جبي 0202بأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  أيضا يقر -0

بأهمية البروتوكول وخطة تنفيذه وخطة عمل بناء القدرات  يقربروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية واالمتثال له، و
 تفاقية التنوع البيولوجي؛اللتحقيق األهداف الثالثة 

 المعني ببروتوكول قرطاجنة ولجنة االمتثال في التقييم بمساهمة فريق االتصال يرحب -1
للفترة للسالمة األحيائية لبروتوكول والتقييم النهائي للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة لالرابع  واالستعراض

بعة لمتا التقييم الخامس وعملية لتقييم واالستعراضل ساهماتتقديم م في منهما االستمرار ويطلب 0266-1،0202
 ستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة، حسب االقتضاء؛الخطة اال

 األطر الوطنية للسالمة األحيائية -ألف
بالتقدم المحرز في وضع الترتيبات اإلدارية الوظيفية، مع مالحظة أن جميع األطراف تقريبا  يرحب -4

 لديها موظفين دائمين إلدارة الوظائف المتعلقة بالسالمة األحيائية؛

من إعالن ريو بشأن  65األطراف على إعادة التأكيد على النهج الوقائي الوارد في المبدأ  يحث -5]
 [10البيئة والتنمية؛

                                                      
 ، المرفق األول.V/16-BS لمقررا 7
8 CBD/SBI/3/3/Add.1 
9 CBD/SBI/3/3.المرفقان األول والثاني، على التوالي ، 
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، لديهااألطراف على تخصيص الموارد الالزمة لتشغيل مؤسسات السالمة األحيائية  أيضا يحث -1
 [؛من البروتوكول 08 ]، وفقا للمادة بالنظر إلى الدور الحاسم لهذه المؤسسات في تنفيذ البروتوكول

األطراف على حشد الموارد من جميع المصادر الوطنية والدولية المتاحة، بما في ذلك  كذلكيحث  -7
 التعاون الدولي والقطاع الخاص، من أجل مزيد من الدعم لتشغيل مؤسسات السالمة األحيائية لديها؛

لتدابير ل باإلدخال الكاملما يزيد قليال عن نصف األطراف  ه لم يقم سوىبالغ أن بقلقيالحظ  -8
حراز ية واإلدارية وغيرها من التدابير الالزمة لتنفيذ التزاماتها بموجب البروتوكول و لقانونا تقدم محدود في هذا الصدد ا 

 11منذ تقييم منتصف المدة للخطة االستراتيجية؛
دارية وتدابير أخرى لتنفيذ الت يحث -9 زاماتها بموجب األطراف التي لم تتخذ بعد تدابير قانونية وا 

سلم بالحاجة وي، على سبيل األولوية بشكل كاملذلك ب على القيامالبروتوكول، وال سيما تشريعات السالمة األحيائية، 
 إلى مزيد من الدعم في هذا المجال؛

الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، واالعتبارات الجنسانية،  مراعاةاألطراف على  يشجع -62
 في أطرها الوطنية للسالمة األحيائية؛ ]حقوق اإلنسان[ لُنهج القائمة على الحقوقوالنساء، والشباب، وا

 التنسيق والدعم -باء
ة وعلى مختلف المستويات، وأهمية تعميم السالمة عنيبأهمية التنسيق بين السلطات الم يقر -66

ر األدوات القطاعية والشاملة للقطاعات ذات الصلة، بما في ذلك االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بعاألحيائية 
 للمضي قدما في تنفيذ البروتوكول؛للتنوع البيولوجي، 

تعزيز الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة، ولكنه يالحظ بالدعم المقدم لبناء القدرات ل يرحب -60
 رز في الوفاء باحتياجات بناء القدرات في معظم المناطق؛مع القلق عدم التقدم المح

الحاجة الجارية لتنمية وتعزيز قدرات األطراف على تنفيذ البروتوكول، بما في ذلك في  يشدد على -61
، ويسلم بالدور ]الحديثة[ ]ذات الصلة ببروتوكول قرطاجنة[ ضوء التطور السريع الجاري للتكنولوجيات األحيائية

 في هذا الصدد؛ 0202خطة العمل المتعلقة ببناء القدرات للبروتوكول بعد عام  تؤديهيمكن أن  التيسيري الذي

األطراف على التعاون في بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية، بما في ذلك على  يشجع -64
 المستوى اإلقليمي؛

إضافية تتجاوز  أقل من األطراف لديه إمكانية الوصول إلى موارد مالية اأن عددبقلق يالحظ  -65
 ميزانياتها الوطنية، مقارنة بالتقييم واالستعراض الثالث وتقييم منتصف المدة للخطة االستراتيجية؛

لآللية المالية فيما يتعلق بدعم تنفيذ  إرشاداتهاعتماده  لدىبأن يقوم مؤتمر األطراف،  يوصي -61
مواصلة مساعدة األطراف المؤهلة  [إلى]بيئة العالمية ال مرفق [بمطالبة[ ]بدعوة]األحيائية، بروتوكول قرطاجنة للسالمة 

على االحتياجات لمزيد من الدعم المحددة في هذا  بناءاألولوية التالية  في المجاالت ذاتنشطة األفي االضطالع ب

                                                                                                                                                                           
، المجلد األول، القرارات التي اتخذها 6990/حزيران يونيو 64-1تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، البرازيل،  10

 ، المرفق األول.6( القرار E.93.1.8)نشرات األمم المتحدة، رقم المبيعات  المؤتمر
 .8/65انظر المقرر  11
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دارة و وتنفيذ التدابير القانونية واإلدارية وغيرها من التدابير لتنفيذ البروتوكول؛  وضعالمقرر:  تقييم المخاطر وا 
واالعتبارات والمشاركة؛  ثقيفالوعي العام والتو ؛ هويتهاالكائنات الحية المحورة وتحديد عن كشف والالمخاطر؛ 
 واإلبالغ الوطني؛ ونقل التكنولوجيا؛ ؛التعويضيوالمسؤولية والجبر االقتصادية؛  –االجتماعية 

إنشاء نافذة تمويل لبروتوكول قرطاجنة للسالمة  ]إلى[ مرفق البيئة العالمية [يطلب إلى] [يدعو] -67
 األحيائية من أجل دعم األطراف المؤهلة في تنفيذ البروتوكول؛

والمانحين األخرى، الحكومات  ويدعومن البروتوكول،[  08و 00]، وفقا للمادتين األطراف  يحث -68
لتعزيز القدرات  ادعم األطراف في جهودهل [إلى إتاحة الموارد]ومبادرات بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية 

 ؛أعاله 65وتعزيز تنفيذ بروتوكول قرطاجنة في المجاالت ذات األولوية المشار إليها في الفقرة 
دارة المخاطر -جيم  تقييم المخاطر وا 

بالتقدم الذي أحرزته األطراف في إجراء تقييمات المخاطر عمال بالبروتوكول وفي نشر  يرحب -69
 موجزة عن تقييم المخاطر إلى جانب المقررات بشأن غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛التقارير ال

ا للمرفق ، وفقهج مشتركة لتقييم المخاطربالتقدم الذي أحرزته األطراف في اعتماد نُ  أيضايرحب  -02
دارة المخاطر وفي اعتماد أو استخدام  الثالث من بروتوكول قرطاجنة، لغرض إجراء  لطوعيةية اتوجيهالوثائق الوا 

 تقييم المخاطر المقدمة من المخطرين؛عن تقييمات المخاطر أو تقييم التقارير الموجزة 
دارة المخاطر، بما في ذلك عن طريق تعزيز  يقر -06 بالحاجة إلى مزيد من الدعم لتقييم المخاطر وا 

، والبنية التحتية التقنية المناسبة ف العلمية، والمعار قدرات الموارد البشرية وتيسير الوصول إلى الموارد المالية الكافية
]ذات الصلة[ ]معارف الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية[ ]والمعارف  المعارف األصلية والمحلية] مع مراعاة أيضا

 ؛، واإلبتكارات والممارسات والتكنولوجيات]المحلية[ ]التقليدية[
 يكون لها آثار ضارةأو السمات التي قد  حورةالكائنات الحية الم -دال

الكائنات هوية تحديد ]الكشف عن،[  على العدد الكبير من األطراف التي أنشأت القدراتب يشيد -00
حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه كون لها آثار ضارة على تأو السمات التي قد  هاورصد هاوتقييم لحية المحورةا

 ؛المستدام
والسيما من ، والقدرات المؤسسية مع ذلك بالحاجة إلى مزيد من الدعم لتعزيز الموارد البشرية يقر -01

كون الخاصة التي قد ت خالل التعاون الدولي المعزز بين األطراف، لتحديد هوية الكائنات الحية المحورة أو السمات
ر الوصول إلى البنية التحتية التقنية المالئمة ولتيسي حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام لها آثار ضارة على

 ؛[61، وفقا للمادة ] الكائنات الحية المحورةوتقييم ورصد  لتحديد هوية
 التعويضي المسؤولية والجبر -اءهـ

العدد المحدود من األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية التي  [مع األسف]الحظ ي -04
 ؛جبر التعويضيكوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية وال -صدقت على بروتوكول ناغويا 

[ ]وبناء الوعي إذكاء]]ضطلع بأنشطة تأن  [، رهنا بتوافر الموارد،] ةالتنفيذي ةاألمين إلى يطلب -05
الوعي بشأن البروتوكول  إذكاءبأنشطة أيضا الشركاء اآلخرين إلى االضطالع  ويدعولدعم جهود التصديق،  القدرات[[
 التكميلي؛
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بالتقدم الذي أحرزته األطراف في البروتوكول التكميلي في إدخال تدابير لتنفيذ البروتوكول  يرحب -01
طراف في البروتوكول التكميلي التي تواجه تحديات في هذا ألل تقديم الدعمالتكميلي مع االعتراف بالحاجة إلى 

 الصدد؛

 المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية -واو
بعض العاملين في المختبرات على  دّربتأن جميع األطراف تقريبا قد  ادهامف بحقيقة يرحب -07
الكائنات الحية المحورة، مع االعتراف بأن حوالي نصف هذه األطراف أشار إلى الحاجة إلى مزيد من  الكشف عن

 التدريب؛

ه موثوق إلى مرافق المختبرات، لكن ها بشكلأن معظم األطراف أبلغت عن إمكانية وصول يالحظ -08
 ال تزال تواجه تحديات وأن الدعم مطلوب في هذا الصدد؛ أطرافا أخرىأن  الحظ بقلقي

 االقتصادية -االعتبارات االجتماعية  -زاي
كيفية أخذ االعتبارات  تيسرأو متطلبات محددة  ُنهج اأن ما يقرب من نصف األطراف لديه يالحظ -09
 [ ]يدعو[يشجع]و ،] بالكائنات الحية المحورة ات فيما يتعلقالقرار  اتخاذ عنداالقتصادية في الحسبان  -االجتماعية 

من  01 للمادةحسب االقتضاء ووفقا  مثل هذه الُنهج أو المتطلبات ]على[ ]إلى[ القيام بذلك تعّد بعد األطراف التي لم
 ؛[لظروفها وقدراتهاالبروتوكول و 
األطراف على تبادل  ويشجع، أنه ينبغي جمع وتبادل معلومات أكثر عن المنهجيات والُنهج يالحظ -12

أخذ [ على التي ترغب في القيام بذلك]األطراف  االقتصادية لدعم –البحوث والمعلومات عن االعتبارات االجتماعية 
 ؛[ من البروتوكول[02[ ]، والمادة 6]، الفقرة  01]وفقا للمادة  االقتصادية في الحسبان –االعتبارات االجتماعية 

 الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء تعزيز إشراكاألطراف على  أيضا يشجع -16
 ؛االقتصادية -عند إجراء البحوث بشأن االعتبارات االجتماعية  [ ]والعالقة بين الطبيعة والثقافة[والثقافات] ]والشباب[

 وارئوالتحركات غير المقصودة عبر الحدود وتدابير الط عزولالعبور واالستخدام الم -حاء 
 عزولأن ما يقرب من ثالثة أرباع األطراف لديها تدابير قائمة لتنظيم االستخدام الم بحقيقة يرحب -10

 للكائنات الحية المحورة والكائنات الحية المحورة أثناء العبور؛
أن ما يقرب من ثالثة أرباع األطراف لديها القدرة على اتخاذ التدابير المناسبة  بحقيقة يرحب أيضا -11

 ؛التحركات غير المقصودة عبر الحدود للكائنات الحية المحورةفي حالة 

للكائنات الحية  عزولة لتنظيم االستخدام المالزمالتدابير اللم تعتمد بعد األطراف التي  يشجع -14
فضال عن التحركات غير المقصودة عبر الحدود للكائنات الحية المحورة  المحورة والكائنات الحية المحورة أثناء العبور

 بأهمية دعم تلك األطراف في اعتماد مثل هذه التدابير وتنمية القدرات في ذلك الصدد؛ ويسلم ى القيام بذلك،عل
 تبادل المعلومات -طاء

االتجاهات اإليجابية فيما يتعلق بتبادل المعلومات في غرفة تبادل معلومات السالمة  يالحظ -15
 األحيائية، بما في ذلك ما يتعلق بعدد السجالت الوطنية والسجالت المرجعية المنشورة وعدد الزوار؛

 ؛على ذلكالمستخدمين اآلخرين  ويشجع لى ضمان أن تظل السجالت محدثةإاألطراف  يدعو -11
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االتصال الوطنية لبروتوكول قرطاجنة  ةنقطلديها  أن جميع األطراف تقريبا قد عينت بحقيقة يرحب -17
 لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ اونقطة االتصال الخاصة به

ألغراض تلقي  االتقدم الذي أحرزته األطراف في تعيين نقاط االتصال الخاصة به يالحظ -18
 ركات غير المقصودة عبر الحدود وتدابير الطوارئ(؛)التح 67اإلخطارات بموجب المادة 

جميع المعلومات المطلوبة لغرفة تبادل  لم تقم بعد بشكل كامل بإتاحةاألطراف التي  يحث -19
، مع التركيز بشكل خاص على المعلومات المتعلقة بما على القيام بذلكسجالتها  وتحديثمعلومات السالمة األحيائية 

)ج( القرارات النهائية  ؛وائح والمبادئ التوجيهية الوطنية؛ )ب( ملخصات تقييمات المخاطريلي: )أ( التشريعات والل
)د( نقاط االتصال الوطنية ونقاط االتصال الوطنية والسلطات  ؛الكائنات الحية المحورةإطالق المتعلقة باستيراد أو 

الوطنية المختصة؛ )هـ( معلومات عن االتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو اإلقليمية أو المتعددة األطراف التي دخلت 
 ؛المعلومات المتعلقة بالتحركات غير المشروعة عبر الحدود للكائنات الحية المحورة فيها؛ )و(

األمينة التنفيذية ضمان تزويد غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بالدعم المناسب إلى  يطلب -42
مكانياتها؛ لتمكين  اآللية من العمل بكامل طاقتها وا 

 واالستعراضاالمتثال  -ياء
المتثال لاللتزامات الرئيسية في ااألطراف  الذي أحرزته تقدمالاالختالفات الكبيرة في  يالحظ -46
 روتوكول؛بموجب الب

بالتقدم الذي أحرزته األطراف في االمتثال اللتزاماتها بموجب البروتوكول، بما في ذلك  يرحب -40
تعيين نقاط و )ب(  ؛االلتزامات المتعلقة بما يلي: )أ( إتاحة بعض المعلومات لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 االتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة؛
أن عددا كبيرا من األطراف ال يمتثل امتثاال كامال لاللتزامات الرئيسية بموجب  قلقمع ال يالحظ -41

البروتوكول، بما في ذلك: )أ( االلتزام باتخاذ التدابير القانونية واإلدارية وغيرها من التدابير الالزمة لتنفيذ البروتوكول، 
 االلتزام بتقديم تقرير وطني في الوقت المناسب؛و )ب( 

نفاذ لتنفيذ البروتوكول؛ترة أن بضرو  يسلم -44  كون لدى األطراف أنظمة رصد وا 
، كمساهمة في BS-V/1عمال بالمقرر  به تضطلع، الذي االمتثال بالدور الداعم للجنة يرحب -45

 التقدم الذي أبلغت عنه األطراف في تنفيذ التزاماتها بموجب البروتوكول؛
المقدمة من لجنة االمتثال، أن  رشاداتلإل، حسب االقتضاء ووفقا ةالتنفيذي ةاألمين إلى يطلب -41

إلى األطراف أن  ويطلبواصل المتابعة مع األطراف التي لم تمتثل بالكامل بعد اللتزاماتها بموجب البروتوكول، ت
 في هذا الصدد؛ بشكل كاملتتعاون 

 الوعي العام والمشاركة، والتثقيف والتدريب في مجال السالمة األحيائية -كاف 
بالحاجة إلى  مقرامن أجل تنفيذ البروتوكول،  ةمشاركالو  الوعي العام، والتثقيفهمية على أ يشدد -47

 مزيد من الدعم في هذا المجال؛
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في صنع القرار بشأن الكائنات الحية  لمشاركة الجمهورآليات  وضعالتقدم المحرز في  يالحظ -48
 ثقيف والتدريب في مجال السالمة األحيائية؛المحورة وفي عدد األطراف التي لديها مؤسسات أكاديمية تقدم برامج الت

المواد ذات الصلة بالتوعية العامة والتثقيف والمشاركة من خالل  شاركلى تعاألطراف  يشجع -49
 ؛إلى القيام بذلكالمستخدمين اآلخرين  ويدعو، غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 التواصل والتعاون -الم
األطراف باإلضافة إلى التعاون فيما بين المنظمات الحكومية على أهمية التعاون بين  يشدد -52

 ؛الدولية لدعم تنفيذ البروتوكول

على أهمية التواصل والتعاون مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية فضال عن  يشدد أيضا -56
 النساء، والشباب وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول؛

األطراف على تقديم الدعم، وخاصة للبلدان النامية، من أجل المشاركة الفعالة في أنشطة  يشجع -50]
من  69من البروتوكول والمادة  00البحوث المتعلقة بالتكنولوجيا األحيائية وبالسالمة األحيائية، وفقا للمادة 

 االتفاقية.[
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 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام خطة عمل االعتبارات الجنسانية لإلطار  3/3التوصية 
 ، إن الهيئة الفرعية للتنفيذ

لالعتبارات بشأن خطة العمل األولى  9/04بشأن تعميم مراعاة االعتبارات الجنسانية و 60/7إلى المقررين  شيرتإذ 
 لالتفاقية، الجنسانية

ذ  الرابع عشر بإنشاء عملية شاملة وتشاركية إلى القرار الذي اتخذه مؤتمر األطراف في اجتماعه  شير أيضاتوا 
 ،0202ومراعية لالعتبارات الجنسانية من أجل التحضير لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

أشارت التي  0202،12-0265بنتائج استعراض تنفيذ خطة عمل االعتبارات الجنسانية للفترة  حيط علمات -4
بارات الجنسانية أو استراتيجية جنسانية جديدة لدعم تنفيذ إطار عالمي للتنوع البيولوجي االعت بشأنالحاجة إلى خطة عمل  إلى

 يراعي االعتبارات الجنسانية؛ 0202لما بعد عام 

، والحكومات دون الوطنية، والمدن مع التقدير بمشاركة ومساهمات األطراف والحكومات األخرى رحبت -8
في  وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلةاألخرى والمنظمات الدولية والمنظمات  واألمم المتحدة والسلطات المحلية األخرى،

 ؛اد خطة عمل االعتبارات الجنسانيةإعد

، 0212بأن االتساق مع عمليات األمم المتحدة ذات الصلة، وال سيما خطة التنمية المستدامة لعام  تعترف -1
الرامية االعتبارات الجنسانية في اإلجراءات  لتعميممن خالل التنفيذ الوطني، سيسهم في تحسين كفاءة وفعالية الجهود المبذولة 

 ؛ف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجيوتحقيق األهدا فقدان التنوع البيولوجيإلى التصدي ل

 بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقررا على غرار ما يلي: وصيت -4]

 إن مؤتمر األطراف،

خطة عمل االعتبارات الجنسانية من السابقة  بالنسخ، اللذين يرحبان 9/04و 60/7إلى المقررين  إذ يشير
 لالتفاقية،

ذ  لضمان والفتيات  النساءتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المبذولة لالجهود ب لنهوضابأهمية  يعترفوا 
 ،0202التنفيذ الفعال لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ذ  بأن المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وقيادتها في جميع جوانب عمليات االتفاقية، وال سيما  أيضا يعترفوا 
طويلة العلى المستويين الوطني والمحلي، أمر حيوي لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي  اإلجراءاتو  اتفي السياس

 ،للعيش في وئام مع الطبيعة 0252األجل، ورؤية 

 ؛خطة عمل االعتبارات الجنسانية يعتمد -4

تعميم االعتبارات  خطة عمل االعتبارات الجنسانية لدعم وتعزيز تنفيذ علىاألطراف  يحث -8
 يدعوو ، الجنسانيةبطريقة مراعية لالعتبارات  0202إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اتنفيذ و  الجنسانية

إلى القيام والمنظمات ذات الصلة  والحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى الحكومات األخرى
 ؛بذلك

                                                      
12 en.pdf-add3-02-03-https://www.cbd.int/doc/c/2a29/307a/3235fdabd9edd01b9576e42b/sbi 

https://www.cbd.int/doc/c/2a29/307a/3235fdabd9edd01b9576e42b/sbi-03-02-add3-en.pdf
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في أسرة األمم المتحدة والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى إلى المنظمات ذات الصلة  يدعو -1
العتبارات الجنسانية، من خالل ة تراعي امتسقبطريقة  0202إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ادعم تنفيذ 

 تحديد أوجه التآزر واالستفادة من الخبرات ذات الصلة من العمليات ذات الصلة؛

 االستراتيجيات وخطط العملإدراج خطة عمل االعتبارات الجنسانية في لى إ األطراف يحث -1
دراج مؤشرات جنسانية  المؤشرات الوطنية، وجمع البيانات المصنفة حسب  إعداد عندالوطنية للتنوع البيولوجي، وا 

مات ذات الصلة المنظعند االقتضاء ويدعو ؛ ، حيثما أمكنومؤشرات جنسانية الجنس والعمر وعوامل ديمغرافية أخرى
 ؛إلى القيام بذلك

األطراف إلى تنفيذ خطة عمل االعتبارات الجنسانية بالتآزر مع الخطط أو االستراتيجيات يدعو  -5
الجنسانية التي ُوضعت بموجب االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى ذات الصلة أو العمليات المتعددة األطراف 

 ذات الصلة، حسب االقتضاء؛

تقديم معلومات عن الجهود والخطوات المتخذة لتنفيذ خطة عمل االعتبارات  علىألطراف ا يشجع -1
 الجنسانية في تقاريرها الوطنية، بما في ذلك بيانات مصنفة حسب الجنس؛

االعتبارات الجنسانية والتنوع معنية بنقطة اتصال وطنية  تخصيصاألطراف على  أيضا يشجع -7
 أجل مفاوضات التنوع البيولوجي، والتنفيذ والرصد؛، من إليهاوتقديم دعم  البيولوجي

والشعوب األصلية والمجتمعات  ، بالتعاون مع األطرافأن تيسر إلى األمينة التنفيذية يطلب -2
وتنمية  الصلة، أنشطة التوعية وبناء القدرات وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي المحلية ومنظمات النساء والشباب

 والممارسات الجيدة والدروس المستفادة، لدعم تنفيذ خطة عمل االعتبارات الجنسانية؛ بهدف تبادل الخبرات القدرات

، استنادا إلى جملة أمور منها المعلومات الواردة عمال أن تجري إلى األمينة التنفيذية يطلب أيضا -9
، ات الجنسانيةيذ خطة عمل االعتبار أعاله وبدعم من الشركاء المعنيين، استعراض منتصف المدة لتنف 1بالفقرة 

الدروس المستفادة، والعمل اإلضافي الذي يتعين االضطالع به لكي تنظر فيه الهيئة الفرعية و وتحديد التقدم المحرز، 
 للتنفيذ في اجتماعها الخامس؛

منظمات التمويل الثنائية والمتعددة األطراف ذات الصلة إلى تقديم و  13مرفق البيئة العالمية يدعو -42
 من أجل تنفيذ خطة عمل االعتبارات الجنسانية؛ وتنمية القدرات الي وكذلك بناء القدراتالدعم التقني والم

إلى زيادة تمثيل النساء في وفودها إلى اجتماعات اتفاقية التنوع البيولوجي، بغية  األطراف يدعو -44
ماني الطوعي تحقيق توازن بين الجنسين، بما في ذلك من خالل طلبات دعم المشاركة من خالل الصندوق االستئ

 ؛الخاص، عند االقتضاء

األطراف، والكيانات العامة والخاصة ذات الصلة، إلى زيادة االستجابة الجنسانية لبناء  أيضا يدعو -48
وتوفير الموارد المالية  ، والتعاون التقني والعلمي، ونقل التكنولوجيا،التنوع البيولوجي القدرات وتنمية القدرات في مجال

 .للنساء والفتيات مشاركة الكاملة والفعالةالخرى، بهدف تعزيز دعم ووسائل التنفيذ األ

  

                                                      
 من المقرر أن ُتضاف دعوة مرفق البيئة العالمية في المقرر ذي الصلة. 13
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 المرفق

 ةالجنسانياالعتبارات خطة عمل 

 الغرض -أوال

لما بعد  إلطار العالمي للتنوع البيولوجياالغرض من خطة عمل االعتبارات الجنسانية هو دعم وتعزيز تنفيذ  -4
وستدعم الخطة أيضا نهجا يراعي االعتبارات الجنسانية لتطبيق آليات التنفيذ  الجنسانية.بطريقة مراعية لالعتبارات  0202 عام

 المرتبطة باإلطار.

 الطرائق -ثانيا

جراءاتها المتوقعة المقترحة -8  إلى الطرائق التالية: 14يستند تنفيذ خطة عمل االعتبارات الجنسانية ونتائجها وأهدافها وا 

الموارد الجينية واستخدامها المستدام والتقاسم العادل وحفظ  جنسينتعظيم أوجه التآزر بين المساواة بين ال )أ(
، مع مراعاة أيضا آثار تغير المناخ والتغير في استخدام األراضي والبحار باعتبارها والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

شواغل البيئية الرئيسية، يهدف تنفيذ خطة لروابط بين المساواة بين الجنسين والاعترافا باو . محركات لفقدان التنوع البيولوجي
التآزر بين هذه المجاالت، من أجل أوجه المساهمة في تعظيم و  تعميم االعتبارات الجنسانية عمل االعتبارات الجنسانية إلى

 ؛0202ودعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  تحقيق األهداف المشتركة

. تتضمن خطة التنمية المستدامة لعام 0212ضمان االتساق والتنسيق مع خطة التنمية المستدامة لعام  )ب(
شامل حاسم، وتؤكد على عدم  مكونالمساواة بين الجنسين كهدف قائم بذاته و  الواردة فيهاوأهداف التنمية المستدامة  0212

رات الجنسانية إلى استكمال ودعم تنفيذ مختلف أهداف التنمية المختلفة. وتهدف خطة عمل االعتبا األهدافو تجزئة الغايات 
 ؛0202وتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  المستدامة، بما يتماشى مع جدول أعمال التنوع البيولوجي

واستخدامه تطبيق نهج قائم على حقوق اإلنسان للنهوض بالمساواة بين الجنسين في حفظ التنوع البيولوجي  )ج(
ذ تقر بأن من المهم تهيئة بيئة نظيفة  المستدام والتقاسم العادل والمنصف للموارد الجينية ]للمنافع الناشئة عن استخدامها[، ]وا 

تقدم الصكوك واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على و . وصحية ومستدامة للتمتع بحقوق اإلنسان[
العتبارات الجنسانية ايراعي ذي للعمل البيئي ال حاسمةتمييز ضد المرأة ولجنة الخبراء التي أنشأتها، إرشادات جميع أشكال ال

 الذي يعود بفائدة على الناس وكوكب األرض؛

للنساء والفتيات بكل التي يمكن من خاللها تضخيم عدم المساواة بين الجنسين  متقاطعةالطرق ال تناول )د(
حسب لنساء والرجال والفتيان والفتيات في جميع أنحاء العالم من التهميش بطرق مختلفة ومتعددة ومتقاطعة عاني ات. و تنوعهن

وتوجههم الجنسي وهويتهم الجنسية وعمرهم وبيئتهم، من بين عوامل  االجتماعية ووضعهم االجتماعي وطبقتهم أصلهم اإلثني
ازين القوى التي تعيق شمول المجتمع بأسره، فإن تنفيذ خطة عمل لحواجز الهيكلية واالختالالت في مو واعترافا باأخرى. 

، مع إيالء اهتمام جميع النساء والفتياتاألولوية الحتياجات ومصالح  يعطي متقاطعااالعتبارات الجنسانية سوف يتخذ نهجا 
أيضا إلى تبارات الجنسانية خطة عمل االعمتعددة ومتقاطعة من التمييز. وسيسعى تنفيذ  أشكاال ألولئك الذين يواجهونخاص 

الموارد الجينية ضمان مشاركة الرجال والفتيان، لضمان اتباع نهج تعاوني وداعم لتحقيق المساواة بين الجنسين في حفظ 
 واستخدامها المستدام والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛

                                                      
لتنوع العالمي لإلطار ا. نظرا ألن الخطة تهدف إلى تمكين تنفيذ االعتبارات الجنسانيةلضمان التنفيذ الفعال لخطة عمل  تدابيرك الطرائقذه طرح هتُ  14

 .المطروحة ذات صلة بتنفيذ اإلطار الطرائقيمكن اعتبار كما ، بطريقة تراعي االعتبارات الجنسانية 0202لما بعد عام  البيولوجي
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. وتمكينهن تيات من الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةضمان المشاركة الهادفة والفعالة للنساء والف )هـ(
تشارك نساء وفتيات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بشكل متكامل في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ومع و 

ا بما في ذلك األراضي، مهمشات في عمليات صنع القرار، والوصول إلى الموارد وملكيته ال يزلنذلك ما زلن يواجهن التمييز و 
. وعلى هذا النحو، ُيقترح أن ]وخدمات النظم اإليكولوجية[ الجينية ]البيولوجية و[ وفي الحصول على المنافع المرتبطة بالموارد

المشاركة الهادفة والمستنيرة والفعالة لنساء وفتيات  تمكين ودعميشمل تنفيذ خطة عمل االعتبارات الجنسانية التركيز على 
 هنواالعتراف بمعارفهن وابتكاراتهن وممارسات ومصالحهن، احتياجاتهنو  حقوقهن عوب األصلية والمجتمعات المحلية لتلبيةالش

وما يتصل بها من حقوق في دعم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وفي  ،التقليدية وتقديرها هنوثقافات هنوتكنولوجيات
 التقاسم العادل والمنصف للمنافع.

نساء والإشارات فردية إلى النساء والفتيات من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  ُتدرجلسهولة القراءة، لم و  -1
أدناه. وتتضمن خطة عمل االعتبارات الجنسانية التركيز على دعم المشاركة  الواردة، في كل من البيانات بكل تنوعهن فتياتالو 

الفعالة للنساء والفتيات من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وأولئك الذين يواجهون أشكاال متعددة ومتقاطعة من التمييز، 
في النتائج واألهداف واإلجراءات المتوقعة على أنها في جميع اإلجراءات. وبالتالي ينبغي فهم اإلشارات إلى "النساء والفتيات" 

، بما في ذلك من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية نفتيات بكل تنوعهالنساء و اليعرفون على أنهم تشمل أولئك الذين 
والمجتمعات  وعند استشارة نساء وفتيات من الشعوب األصلية وأولئك الذين يواجهون أشكاال متعددة ومتقاطعة من التمييز.

 المحلية، ينبغي القيام بذلك بموجب مبدأ الموافقة الحرة المسبقة عن علم.

 النتائج واألهداف المتوقعة -ثالثا

من األهداف واإلجراءات مجموعات بموجبها  ُتجمعتشتمل خطة عمل االعتبارات الجنسانية على ثالث نتائج متوقعة،  -1
طرح النتائج واألهداف واإلجراءات تُ في الجدول أدناه. و  الواردزمنية، على النحو وجداول  نواتجاإلرشادية وما يرتبط بها من 

طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد اإل أهدافو المتوقعة لخطة عمل االعتبارات الجنسانية بهدف دعم تحقيق جميع غايات 
فعال بشأن التنوع البيولوجي يتطلب من جميع أفراد ، مع االعتراف بأن العمل البطريقة تراعي االعتبارات الجنسانية 0202عام 

 15بشكل كامل. المشاركةالمجتمع 

وتهدف اإلجراءات اإلرشادية إلى توجيه الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الخطة، من خالل مجموعة متنوعة من  -5
عداد وتطبيق اإلرشادات والتوصيات ذات  تنميةالتدابير الموجهة نحو   تيسيرالصلة، وتعزيز المشاركة، و القدرات والمعارف، وا 

ه قد تكون هذه اإلجراءات كمجاالت تتطلب اهتماما خاصا، مع االعتراف بأن وتُقترحوتعزيز التمويل، من بين أمور أخرى. 
ودون  الوطني المستوىإجراءات أخرى مطلوبة لتكملة ومواصلة تحديد الجهود المبذولة لتحقيق األهداف ذات الصلة على هناك 
 والجداول الزمنية المقترحة لتوجيه تنفيذ اإلجراءات المختلفة. المحتملةطرح النواتج تُ واإلقليمي والدولي. و  الوطني

إلى فهم أن جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة لها دور تؤديه  االعتبارات الجنسانيةخطة عمل  إعدادتستند عملية و  -1
في تنفيذ  يراعي االعتبارات الجنسانيةنهج  ويستلزم اتباعاعاة االعتبارات الجنسانية. في تنفيذ االتفاقية ودعم أهداف تعميم مر 

 . وعلى هذا النحو، فإن األطراف،للجميع واالتفاقية عملية تشاركية وشاملة 0202طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اإل
منظومة األمم المتحدة، كيانات والكيانات الدولية و  خرى،إلى جانب الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األ

والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والجماعات النسائية، والشباب، والقطاع الخاص، وأصحاب المصلحة اآلخرين 
العتبارات عمل ا ة، بما في ذلك خط0202لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  الفعال تنفيذالمدعوون إلى دعم 

 الجنسانية.

                                                      
15 /3/INF/41CBD/SBI. 
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  خطة عمل االعتبارات الجنسانية
 -ألف

 األهداف

 -باء
 اإلجراءات اإلرشادية

 -جيم
 النواتج المحتملة

 -دال
األطر الزمنية 

 المقترحة

 -هاء
الجهات الفاعلة 

 المسؤولة

 رقم الصف

 1 األهداف الثالثة لالتفاقية، وال سيما النساء والفتيات، بتكافؤ الفرص والقدرة على المساهمة في [جميع األجناس]تمتع : 1النتيجة المتوقعة 

 في ملكيةالنساء والفتيات ]حقوق زيادة  6-6
، يهاوالسيطرة علاألرضية والطبيعية الموارد 

لدعم حفظ التنوع  [المياه، والحصول على
 البيولوجي واستخدامه المستدام

العالقة بين تدخالت  بشأنتجميع البيانات األساسية والبحوث 
 النساء والفتيات في ملكيةوحقوق ]الحفظ واالستخدام المستدام 

 والحصول على، يهاوالسيطرة علاألرضية والطبيعية الموارد 
عداد إرشادات للعمل على المستوى الوطني [المياه،  وا 

إتاحة البيانات األساسية والبحوث 
النساء واإلرشادات بشأن حقوق 

األرضية الموارد  والفتيات في ملكية
، يهاوالسيطرة علوالطبيعية 
في سياق  [المياه، والحصول على

 هالتنوع البيولوجي واستخدام حفظ
 االجتماعالمستدام لألطراف في 
 الرابع للهيئة الفرعية للتنفيذ

 اإلطار الزمني:
0204 

 ة:يالقياد
المنظمات و األمانة، 
 ذات الصلة

 المساهمة:
 األطراف

2 

اتخاذ تدابير لتحديث التشريعات الوطنية بحيث تتمتع النساء 
 وكذلكوالفتيات بالوصول العادل إلى الموارد البيولوجية، 

 هاوالسيطرة علي تهاملكي، و األراضي والمياه

حقوقا  يمنحتشريع إنشاء أو تحديث 
متساوية للنساء والرجال في 

 والمياه لى األراضيإصول و ال
 يهاعل والسيطرةوملكيتها 

 اإلطار الزمني:
0212 

 ة:يالقياد
المنظمات و ، األطراف

 ذات الصلة

3 

للحصول على فرص  الشبكات النسائيةو  دعم المنظمات
متساوية لقيادة عملية صنع القرار بشأن السياسات المتعلقة 
باألهداف الثالثة لالتفاقية أو المشاركة فيها، بما في ذلك فيما 
صالحات  يتعلق باألراضي والمياه، وحيازة األراضي، وا 
الملكية، من خالل عدة أمور منها استشارة النساء، وفقا 

 الدعم المالي للقانون الوطني، وتوفير

تضمن المشاركة الفعالة تمشاورات 
؛ النساء والفتياتلمنظمات/شبكات 

تقديم الدعم المالي وغيره من و 
إلى الدعم ذي الصلة أشكال 

 النساء والفتياتمنظمات/شبكات 
 قدرتهنلتعزيز 

 اإلطار الزمني:
0212 

 ة:يالقياد
المنظمات و ، األطراف

 ذات الصلة

4 



CBD/SBI/3/21 

Page 20 

 

 -ألف
 األهداف

 -باء
 اإلجراءات اإلرشادية

 -جيم
 النواتج المحتملة

 -دال
األطر الزمنية 

 المقترحة

 -هاء
الجهات الفاعلة 

 المسؤولة

 رقم الصف

ضمان المساواة في وصول النساء  6-0
 والتكنولوجياتإلى الموارد والخدمات والفتيات 

لدعم مشاركتهن في حوكمة وحفظ التنوع 
البيولوجي واستخدامه المستدام )بما في ذلك 
الخدمات المالية واالئتمان والتعليم والتدريب 
 والمعلومات ذات الصلة من بين أمور أخرى(

 

لتحديد الفجوات بين  بخطوط أساستشاركية  إجراء تقييمات
فعالة لتمكين المساواة في الوصول إلى التدابير والالجنسين 

الموارد والخدمات والتكنولوجيات ذات الصلة بحوكمة وحفظ 
 التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

التقييمات التي أجريت تبادل 
من خالل األحداث والتجميعات 

ية الشبكصفحات الالجانبية وعلى 
 التفاقيةل

 اإلطار الزمني:
0201 

 ة:يالقياد
المنظمات و ، األطراف

 ذات الصلة
 المساهمة:

 األمانة

5 

على قدم المساواة لنساء اوصول  لتيسير موجهةاتخاذ تدابير 
إلى  ، ووصول النساء والفتياتإلى الخدمات المالية واالئتمان

والخدمات التعليم والتدريب والمعلومات، من بين الموارد 
بمشاركتهن في إدارة التنوع  والتكنولوجيات األخرى ذات الصلة

البيولوجي وحفظه واستخدامه المستدام، والتقاسم العادل 
 والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية

مبادرات/برامج إنشاء أو تعزيز 
على قدم لنساء التيسير وصول 

إلى الخدمات المالية المساواة 
 ، ووصول النساء والفتياتالئتمانوا

التدريب والمعلومات والتدابير  إلى
 األخرى ذات الصلة

 اإلطار الزمني:
0212 

 ة:يالقياد
المنظمات و ، األطراف

 ذات الصلة
 المساهمة:

 األمانة

6 

 

]اعتماد تدابير محددة الحترام وصون وحفظ المعارف 
والفتيات من الشعوب واالبتكارات والممارسات التقليدية للنساء 

األصلية والمجتمعات المحلية، باإلضافة إلى حقوقهن المقابلة 
 فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام[

]إجراء تقييمات ودراسات حالة 
بشأن تدابير محددة الحترام وصون 
وحفظ المعارف واالبتكارات 
والممارسات التقليدية للنساء 

عوب األصلية والفتيات من الش
 والمجتمعات المحلية[

 اإلطار الزمني:]
0212] 

 ة:يالقياد]
والشعوب ، األطراف

األصلية والمجتمعات 
المحلية، والمنظمات 
ذات الصلة، ودوائر 

 البحوث، واألمانة[
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 -ألف
 األهداف

 -باء
 اإلجراءات اإلرشادية

 -جيم
 النواتج المحتملة

 -دال
األطر الزمنية 

 المقترحة

 -هاء
الجهات الفاعلة 

 المسؤولة

 رقم الصف

 ما يتعلقضمان المساواة بين الجنسين في 6-1
بأدوات الحصول وتقاسم المنافع، حسب 

 االقتضاء

المنظور واختبار وتعزيز المنهجيات ذات الصلة لتعميم  وضع
، حسب الحصول وتقاسم المنافع أدواتفي  الجنساني
 االقتضاء

بشأن  لألطراف إرشاداتإتاحة 
فيما تعميم االعتبارات الجنسانية 

الحصول وتقاسم  يتعلق بأدوات
 المنافع

 اإلطار الزمني:
0201 

 ة:يالقياد
المنظمات ذات 

، ومجتمع الصلة
 البحث، واألمانة

 المساهمة:
 األطراف

7 

ريادة  ها فيتعزيز تمكين المرأة وفرص 6-4
والقطاعات القائمة  اإلمداداألعمال في سالسل 

اإلدارة  والتي تدعمعلى التنوع البيولوجي، 
 المستدامة وممارسات اإلنتاج

 

إجراء تقييمات ألدوار الجنسين عبر سالسل اإلمداد 
التنوع البيولوجي لتحديد الفجوات بين  والقطاعات القائمة على

واالستفادة من التقييمات التي ُأجريت بالفعل في هذا  الجنسين
 الصدد

االسترشاد بالتقييمات ودراسات 
الحالة في صنع القرار وتقاسمها 
من خالل الحلقات الدراسية الشبكية 

 واألحداث الجانبية

 اإلطار الزمني:
0201 

 ة:يالقياد
القطاع الخاص، 

واألطراف، 
ذات المنظمات و 

 الصلة
 :المساهمة
 األمانة

8 

لتعزيز تمكين المرأة وفرصها في ريادة  تنفيذ تدخالت داعمة
القائمة على التنوع  في سالسل اإلمداد والقطاعات األعمال

 التي تدعم اإلدارة المستدامة لممارسات اإلنتاجالبيولوجي 

]عقد حلقات عمل ودورات تدريبية 
في مجال بناء القدرات وتنمية 
القدرات للنساء تركز على تمكينهن 
وفرصهن في ريادة األعمال فيما 

اإلمداد والقطاعات يتعلق بسالسل 
 [القائمة على التنوع البيولوجي

 اإلطار الزمني:
 ]جار[

 ة:يالقياد
القطاع الخاص، 

واألطراف، 
ذات المنظمات و 

 الصلة
 

9 
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 -ألف
 األهداف

 -باء
 اإلجراءات اإلرشادية

 -جيم
 النواتج المحتملة

 -دال
األطر الزمنية 

 المقترحة

 -هاء
الجهات الفاعلة 

 المسؤولة

 رقم الصف

تحديد جميع أشكال التمييز والعنف  6-5
على الجنس والقضاء عليها ومنعها  ةالقائم

فيما يتعلق بالسيطرة  ، وال سيماوالتصدي لها
االستخدام المستدام للتنوع و والملكية والوصول 

البيولوجي وحفظه، بما في ذلك حماية 
وحماة  المدافعات عن حقوق اإلنسان البيئية

 المنتزهات

شر البيانات واألدوات واالستراتيجيات لفهم العنف ون إعداد
والروابط بين التنوع  الجنس والتصدي لهالقائم على 

البيولوجي، بما في ذلك التركيز على حماية المدافعات عن 
ات وبرامج وتنفيذ سياس وضعحقوق اإلنسان البيئية، لدعم 

 التنوع البيولوجي

البيانات و/أو المنتجات  إعداد
المعرفية، والحمالت، واألدوات، 
والحلقات الدراسية الشبكية، بشأن 
الروابط بين العنف القائم على 
تاحتها  الجنس والتنوع البيولوجي، وا 

 لألطراف وأصحاب المصلحة

 اإلطار الزمني:
0201 

 ة:يالقياد
ذات المنظمات 
 الصلة، واألمانة

 :المساهمة
 األطراف

10 

اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف 
فيما  ، وال سيماومنعها والتصدي لهاالقائمة على الجنس 

االستخدام المستدام للتنوع و يتعلق بالسيطرة والملكية والوصول 
البيولوجي وحفظه، بما في ذلك حماية المدافعات عن حقوق 

 وحماة المنتزهات اإلنسان البيئية

ع وتبادل دراسات الحالة ]تجمي
بشأن تنفيذ تدابير للقضاء على 
جميع أشكال التمييز والعنف 

ومنعها القائمة على الجنس 
فيما يتعلق  ، وال سيماوالتصدي لها

بالسيطرة والملكية والوصول 
االستخدام المستدام للتنوع و 

البيولوجي وحفظه، بما في ذلك 
حماية المدافعات عن حقوق 

 وحماة المنتزهات[ اإلنسان البيئية

 اإلطار الزمني:]
0201] 

 ة:يالقياد]
المنظمات األطراف، و 

ذات الصلة، ودوائر 
 البحوث[

 

 

]تلك  وال سيما ،[جميع األجناسالخاصة ]من واهتمامات واحتياجات وحقوق اإلنسان  على قدم المساواة منظوراتتخطيط وبرمجة التنوع البيولوجي و سياسات وقرارات تتناول  :1النتيجة المتوقعة 
 النساء والفتيات الخاصة بـ[

11 

زيادة الفرص وتعزيز المشاركة الهادفة  0-6
والفعالة وقيادة المرأة على جميع مستويات 
العمل والمشاركة وصنع القرار فيما يتعلق 

 باألهداف الثالثة لالتفاقية

، يضم المدافعات عن حقوق اإلنسان خبراءلفريق عقد اجتماع 
تهدف إلى القضاء على لوضع إرشادات وتوصيات  البيئية،

أوجه االختالف بين الجنسين في مشاركة وريادة النساء 
 وصنع القرارات المتعلقة باألهداف الثالثة لالتفاقية

إتاحة تقرير اجتماع فريق الخبراء 
والتوصيات لألطراف وأصحاب 

 المصلحة

 اإلطار الزمني:
0204 

 ة:يالقياد
المنظمات و ، األمانة

، ذات الصلة
 واألطراف

12 
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تطبيق اإلرشادات والتوصيات لضمان مشاركة المرأة المستنيرة  
على  الحوكمةفي هيئات  تها على قدم المساواةوالفعالة وقياد

 فيما يتعلق باألهداف الثالثة لالتفاقية جميع المستويات

البيانات/المعلومات المتعلقة إدراج 
بمشاركة المرأة وقيادتها في هيئات 

ذات الصلة بالتنوع  الحوكمة
البيولوجي في التقارير الوطنية 

 بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي

 اإلطار الزمني:
0201 

 ة:يالقياد
المنظمات و ، األطراف

 ذات الصلة

13 

لمرأة لتعزيز المشاركة الهادفة والفعالة  0-0
في العمليات بموجب اتفاقية التنوع  تهاوقياد

البيولوجي، بما في ذلك من خالل إشراك 
 المجموعات النسائية والمندوبات

دعم تنمية القدرات في مجال القيادة والتفاوض والتيسير 
للمندوبات، بما في ذلك من خالل الحلقات الدراسية الشبكية 

 وحضوريةُبعد ، من خالل طرائق عن اتوالتدريب أثناء الدور 

تدريب و حلقات دراسية شبكية، 
مشاركة نشطة و ، اتأثناء الدور 

أصدقاء المساواة  فريقللممثلين في 
بين الجنسين بموجب اتفاقية التنوع 

 البيولوجي

 اإلطار الزمني:
0201 

 ة:يالقياد
المنظمات و ، األمانة

 ذات الصلة

14 

 جميعفي الجنسانية بشأن االعتبارات خبرة وجود ضمان 
الخبراء بموجب اتفاقية التنوع هيئات الهيئات االستشارية و 

 البيولوجي

معنيين باالعتبارات خبراء إدراج 
المجموعات  ي/ممثلةالجنساني

النسائية في جميع 
الهيئات/االجتماعات االستشارية 

الخبراء في إطار اتفاقية هيئات و 
 التنوع البيولوجي

 اإلطار الزمني:
0201 

 ة:يالقياد
 األمانة

15 
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المشاركة الهادفة  لتمكينإجراء تقييمات لتحديد التدابير 
لمرأة في برنامج العمل الجديد المتعلق لوالمستنيرة والفعالة 

)ي( وتحليل االعتبارات الجنسانية التي يتعين تناولها 8بالمادة 
 في برنامج العمل هذا

تمكين المشاركة الهادفة لتدابير 
إلدماج لمرأة و لوالمستنيرة والفعالة 

االعتبارات الجنسانية في برنامج 
 )ي(8العمل الجديد المتعلق بالمادة 

 اإلطار الزمني:
0204 

 ة:يالقياد
الشعوب األصلية 
والمجتمعات المحلية، 
واألطراف والمنظمات 

 ذات الصلة
 :المساهمة
 األمانة

16 

 ]حقوق اإلنسان[ ]حقوق المرأة[ دمج 0-1
في اعتبارات المساواة بين الجنسين و 

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
 البيولوجي

على  القدرات للحكومات لبناء القدرات وتنميةتوفير فرص 
وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة  جميع المستويات

بشأن التنمية المراعية لالعتبارات الجنسانية والتخطيط والتنفيذ 
راتيجيات وخطط والميزنة والرصد والتقييم واإلبالغ عن االست

 العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

تنمية بناء القدرات و مبادرات تنفيذ 
عداد القدرات و  النماذج واألدلة ا 

 ومجموعات األدوات

 اإلطار الزمني:
 16 ]جار[

 ة:يالقياد
المنظمات ذات 
الصلة، واألطراف، 

 واألمانة

18 

والتنوع  معنية باالعتبارات الجنسانيةتعيين نقاط اتصال وطنية 
الخبرات وأفضل تقاسم البيولوجي لدعم تبادل المعارف و 

 الممارسات والتعلم من األقران والتوجيه والتدريب

ترشيح نقاط االتصال الوطنية 
 المعنية باالعتبارات الجنسانية

أنشطة  وتنفيذوالتنوع البيولوجي، 
عداد التوصيات للدعم ، التعلم، وا 

ووضع خطة إلذكاء الوعي/تقاسم 
 معارفال

 اإلطار الزمني:
0204 

 ة:يالقياد
 األطراف
 :المساهمة

األمانة، والمنظمات 
 ذات الصلة

19 

                                                      
 .9وفقا للمقرر بموجب البند  16
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إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وال سيما 
االعتبارات المعنية بمؤسسات الالمجموعات النسائية و 

االعتبارات الجنسانية والشعوب المعنيين بخبراء الالجنسانية و 
وتحديث  وضعاألصلية والمجتمعات المحلية، في عملية 

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
وسياسات وخطط واستراتيجيات التنوع البيولوجي ذات الصلة 

 على جميع المستويات

استراتيجيات وخطط عمل وطنية 
ارات مراعية لالعتب للتنوع البيولوجي

  الجنسانية

 اإلطار الزمني:
0201 

 ة:يالقياد
المنظمات و ، األطراف

 ذات الصلة

20 

 21 الجنسانيةبطريقة مراعية لالعتبارات  0202طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اإلتهيئة الظروف التمكينية لضمان تنفيذ : 3النتيجة المتوقعة 

 الستخالصالقدرات الوطنية  تنمية 1-6
االعتبارات المتعلقة ببيانات الواستخدام 

الجنسانية والتنوع البيولوجي، بما في ذلك 
الجنس   حسبالبيانات ذات الصلة )مثال توزيع

والعوامل الديمغرافية  واألصل اإلثنيوالعمر 
 األخرى(

 

بناء المعارف والقدرة لدى المكاتب اإلحصائية الوطنية 
حسب الجنس  الموزعة لضمان جمع بيانات التنوع البيولوجي

واستخدام المؤشرات الجنسانية ذات  وضعو ة منهجيبطريقة 
 الصلة

تطوير أدوات التدريب وتقديم الدعم 
، وتصنيف البيانات لتنمية القدرات

 المتاحة حسب الجنس

 اإلطار الزمني:
0201 

 ة:يالقياد
المنظمات و ، األطراف

 ذات الصلة

22 

مؤشرات والبيانات وأفضل الممارسات عينات ال تبادل
ورصد البيانات  استخالصواإلرشادات ذات الصلة بشأن 

المصنفة حسب الجنس والعوامل الديمغرافية األخرى، لكل 
 قطاع

 حلقات، و حلقات دراسية شبكية
عداد تقرير اتعمل أثناء الدور  ، وا 

يسلط الضوء على أفضل 
 الممارسات

 اإلطار الزمني:
0201 

 ة:يالقياد
المنظمات و ، األطراف

 ذات الصلة

23 
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تعزيز قاعدة األدلة، وفهم وتحليل اآلثار  1-0
طار العالمي للتنوع اإلالمرتبطة بالجنس لتنفيذ 
ودور النساء  0202البيولوجي لما بعد عام 

 والفتيات كعوامل للتغيير في تحقيق غاياته
أهدافه، بما في ذلك الرؤى المستمدة من و 

لنساء وفتيات الشعوب المعارف التقليدية 
 األصلية والمجتمعات المحلية

إجراء البحث والتحليل، وجمع وتطبيق المعلومات والبيانات، 
، على أساس الجنسبما في ذلك المعارف التقليدية المتمايزة 

طار اإللتنفيذ  على أساس الجنس بشأن اآلثار المتمايز
نساء ودور ال 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 والفتيات كعوامل للتغيير

مصادر و المواد اإلعالمية، تبادل 
البيانات/قواعد البيانات المتاحة، 

البيانات التقارير ووثائق تجميع و 
من خالل الحلقات الدراسية 
الشبكية، واألحداث الجانبية في 
اجتماعات هيئات االتفاقية، ووسائل 

صفحات الالتواصل االجتماعي، و 
 المتعلقة يةلالتفاق الشبكية

 باالعتبارات الجنسانية

 اإلطار الزمني:
0201 

 ة:يالقياد
المنظمات و ، األطراف

 ذات الصلة
 المساهمة:

 األمانة

24 

دعم الوصول إلى المعلومات والمشاركة  1-1
 لمنظمات وشبكات النساء والفتياتالعامة 
االعتبارات الجنسانية المعنيين بخبراء الوالقادة و 

طار العالمي للتنوع لإلفي توفير الموارد 
 هورصد هتنفيذو  0202البيولوجي لما بعد عام 

 هواإلبالغ عن

عداد  وتنمية القدرات تنظيم حلقات عمل لبناء القدرات وا 
 منظمات وشبكات النساء والفتياتمبادئ توجيهية لتعزيز قدرة 

سانية لدعم تخطيط االعتبارات الجنالمعنيين بخبراء الو 
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

، بما في ذلك هاواإلبالغ عن هاتنفيذو  واألنشطة ذات الصلة
دمج االعتبارات الجنسانية في جميع برامج التنوع البيولوجي 

 على جميع المستويات

 تنظيم حلقات عمل لبناء القدرات
عداد مبادئ  وتنمية القدرات وا 

  جيهيةتو 
 

اإلبالغ عن مبادرات بناء إدراج 
شراك  وتنمية القدرات القدرات وا 

المنظمات والشبكات النسائية 
االعتبارات المعنيين بخبراء الو 

الجنسانية في التقارير الوطنية 
 بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي

 اإلطار الزمني:
0201 

 
 اإلطار الزمني:

0212 

 ة:يالقياد
المنظمات و ، األمانة

 ذات الصلة

 المساهمة:
 األطراف

 ة:يالقياد
المنظمات و ، األطراف

 ذات الصلة

 المساهمة:
 األمانة

25 
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إلطار العالمي للتنوع اضمان تنفيذ  1-4
 ةمتسقبطريقة  0202البيولوجي لما بعد عام 

الجنسانية، من خالل  ومراعية لالعتبارات
تحديد أوجه التآزر واالستفادة من الخبرات ذات 
الصلة من األمم المتحدة والعمليات الدولية 

 ذات الصلة

والتنوع البيولوجي في  العتبارات الجنسانيةاتعزيز الروابط بين 
معلومات وأنشطة األمم المتحدة والعمليات الدولية صكوك و 

مشتركة مع اتفاقيات ريو ذات الصلة، واالضطالع بأنشطة 
واألمم المتحدة والشركاء الدوليين في مجال المساواة بين 

 الجنسين

تعزيز الروابط ذات الصلة مع 
األمم المتحدة والعمليات الدولية، 
واألنشطة المشتركة، بما في ذلك 
األحداث الرفيعة المستوى في 

 االجتماعات الدولية الرئيسية

 اإلطار الزمني:
0201 

 ة:يالقياد
األمانة، واألمم 
المتحدة، والشركاء 

 الدوليون

26 

، منظمات/شبكات النساء والفتياتإنشاء آليات تنسيق بين 
المسؤولة عن االعتبارات  أو المؤسسات األخرى والوزارات

عن البيئة، ونقاط االتصال ذات  ةالمسؤولتلك الجنسانية و 
الصلة، والشركاء المحليين لتعزيز البرمجة المتسقة بشأن 

 قضايا االعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي

/آليات تنسيق أفرقة عاملةإنشاء 
على المستوى الوطني بشأن 
المساواة بين الجنسين/التنوع 
البيولوجي/البيئة، وتقديم تقارير عن 

عمل/حدث  وحلقةالتقدم المحرز؛ 
لتبادل  الدوراتجانبي أثناء 

 الفجواتالخبرات ومناقشة 
 والتحديات

 اإلطار الزمني:
0201 

 ة:يالقياد
المنظمات و ، األطراف

 ذات الصلة

27 

أن توفر التقارير الوطنية  ضمان 1-5
بموجب اتفاقية التنوع المقدمة  والتقديمات

البيولوجي معلومات عن تنفيذ خطة عمل 
إلطار العالمي ااالعتبارات الجنسانية وتنفيذ 
بطريقة  0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 الجنسانية مراعية لالعتبارات 

لمستفادة تحديد وتجميع أفضل الممارسات والدروس ا
المراعية  اإلبالغو  الرصدالتنفيذ و عمليات في  والفجوات

لالعتبارات الجنسانية، مع إشراك المنظمات والشبكات 
 االعتبارات الجنسانيةالمعنيين بخبراء الالنسائية و 

أفضل الممارسات والدروس عرض 
المستفادة والفجوات المحددة في 

أو األحداث  اتاجتماعات الدور 
الجانبية وتقاسمها على الموقع 
اإللكتروني التفاقية التنوع 

 البيولوجي

 اإلطار الزمني:
0201 

 ة:يالقياد
األطراف، 

المجموعات 
/الشبكات النسائية، 
والمنظمات ذات 

 الصلة، واألمانة

28 
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استخدام المؤشرات والبيانات الخاصة باالعتبارات الجنسانية 
المصنفة حسب الجنس في اإلبالغ عن التقدم المحرز نحو 

طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد اإلأهداف و تنفيذ غايات 
، واإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل 0202عام 

 االعتبارات الجنسانية

طنية بموجب تشمل التقارير الو 
اتفاقية التنوع البيولوجي اإلبالغ 
عن تنفيذ خطة عمل االعتبارات 
الجنسانية وتشمل مؤشرات جنسانية 

 وبيانات مفصلة حسب الجنس

 اإلطار الزمني:
0212 

 ة:يالقياد
 األطراف

29 

دمج اإلبالغ عن مساهمات النساء والفتيات في حفظ التنوع 
االعتبارات عن تعميم البيولوجي واستخدامه المستدام، و 

الجنسانية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
، في آليات واإلبالغالبيولوجي، بما في ذلك التنفيذ والميزنة 

 اإلبالغ الوطنية القائمة

التقارير الوطنية بموجب  تشتمل
على اتفاقية التنوع البيولوجي 

عن مساهمات النساء  معلومات
لتنوع البيولوجي والفتيات في حفظ ا

 تعميمواستخدامه المستدام، وعن 
اعتبارات االعتبارات الجنسانية في 
االستراتيجيات وخطط العمل 
الوطنية للتنوع البيولوجي، بما في 

 واإلبالغذلك التنفيذ والميزانية 

 اإلطار الزمني:
0212 

 ة:يالقياد
المنظمات و ، األطراف

 ذات الصلة

30 

تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية  1-1
إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما الدعم تنفيذ 
بطريقة تقوم على الحقوق  0202بعد عام 

الجنسانية، بما في الحقوق وتراعي االعتبارات 
ذلك عن طريق تتبع تخصيص الموارد 

هج الوعي بالدعم المالي والتقني المتاح لتعزيز النُ  رفع
الجنسانية للسياسات والخطط  المراعية لالعتبارات

واالستراتيجيات واإلجراءات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بما 
لمنظمات النسائية اوصول  لتيسيرفي ذلك الممارسات الجيدة 
 إلى التمويل والمجتمعات المحليةالشعبية والشعوب األصلية 

ومواد اتصال  حلقات دراسية شبكية
 اتوحلقات عمل أثناء الدور 

 اإلطار الزمني:
0204 ،0201 

 :القيادية
المنظمات و ، األمانة

 ذات الصلة
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 -ألف
 األهداف

 -باء
 اإلجراءات اإلرشادية

 -جيم
 النواتج المحتملة

 -دال
األطر الزمنية 

 المقترحة

 -هاء
الجهات الفاعلة 

 المسؤولة

 رقم الصف

واإلبالغ عنها للمبادرات الجنسانية، وتطبيق 
 الجنسانية لالعتباراتالمراعية الميزنة 

إلطار الدعم تنفيذ  موجهة إنشاء برامج تمويل أو بنود ميزانية
بطريقة مراعية  0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 الجنسانيةلالعتبارات 

برامج التمويل وبنود الميزانية 
 الموجهة

 اإلطار الزمني:
0201 

 ة:يالقياد
األطراف، ومرفق 
البيئة العالمية، 
والصندوق األخضر 

 للمناخ

32 



CBD/SBI/3/21 

Page 30 

 عمل بناء القدرات لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةخطة التنفيذ وخطة  3/4التوصية 
 للتنفيذ، الهيئة الفرعية إن 

 خطة تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية -ألف

بأن يعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، في اجتماعه العاشر،  وصيت -4
 ي:مقررا على غرار ما يل

 ألطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،إن مؤتمر ا
من أجل  020217-0266ستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة بفائدة الخطة اال يقرإذ 

 دعم التنفيذ الوطني،

ذ يشير إلى و  قرطاجنة ترتكز على اإلطار ، الذي قرر فيه إعداد خطة تنفيذ لبروتوكول CP-9/7المقرر ا 
 وتكمله، 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ذ يشير أيضا إلى  خطة عمل محددة لبناء القدرات من أجل  ، الذي أقر فيه بالحاجة إلىCP-9/3المقرر وا 
ستراتيجي الطويل تنفيذ بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي بما يتماشى مع خطة التنفيذ وبما يكمل اإلطار اال

 ،0202األجل لتنمية القدرات لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ذ يرحب  بمساهمة فريق االتصال المعني ببروتوكول قرطاجنة في إعداد خطة التنفيذ، واالستعراض الذي وا 
 أجرته الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث،

ذ يدرك  أهمية البروتوكول وخطة تنفيذه وخطة عمله بشأن بناء القدرات كخطتين مترابطتين ولكن وا 
 منفصلتين لتحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، 

ذ يقر لتخطيط والعمل البرنامجي الذي يتعين فيما يتعلق با بشكل دوري إلى تحديد األولوياتبالحاجة  وا 
 لخطة التنفيذ،االضطالع به خالل الفترة الزمنية 

 خطة التنفيذ على النحو الوارد في المرفق األول لهذا المقرر؛[يعتمد  -6]

 ؛[--/65المعتمد في المقرر  0202باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  يرحب -0]

أن خطة بو  0202بتكامل خطة التنفيذ مع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  قري -1
في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام الوارد فيذ يمكن أن تسهم في تحقيق هدف السالمة األحيائية التن

 ، وال سيما بالنسبة لألطراف في االتفاقية التي هي أيضا أطراف في بروتوكول قرطاجنة؛0202

بروتوكول، بما األطراف على استعراض خطط عملها وبرامجها الوطنية ذات الصلة بتنفيذ اليحث  -4
الحكومات األخرى ويدعو في ذلك استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية، ومواءمتها حسب االقتضاء مع خطة التنفيذ 

 إلى القيام بذلك؛

األطراف على تخصيص الموارد الكافية الالزمة إلسراع وتيرة تنفيذ خطة التنفيذ يحث أيضا  -5
 08من االتفاقية والمادة  02لنامية األطراف من تنفيذ الخطة وفقا للمادة ]وتوفير موارد مالية جديدة لتمكين البلدان ا
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بشكل خاص ]بالدور الذي يؤدي[ ويقر الحكومات والجهات المانحة األخرى إلى القيام بذلك، ويدعو من لبروتوكول[ 
 ل؛مرفق البيئة العالمية ]في دعم بناء القدرات لتنفيذ[ ]في تشغيل اآللية المالية[ للبروتوكو 

الموارد من جميع المصادر، بما في ذلك من خالل التعاون  حشداألطراف على كذلك  يحث -1]
 ؛[من البروتوكول 08من االتفاقية والمادة  02الدولي والقطاع الخاص، وفقا للمادة 

 18أن يتضمن خط أساس خطة التنفيذ المعلومات التي ُجمعت في دورة اإلبالغ الرابعة؛يقرر  -7

إجراء تقييم منتصف المدة لخطة التنفيذ باالقتران مع التقييم واالستعراض الخامس  أيضايقرر  -2
 للبروتوكول؛

أن تدرج في نموذج اإلبالغ الخاص بالتقرير الوطني الخامس  إلى األمينة التنفيذية )أ(يطلب  -9
مؤشرات خطة؛  بشأن تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية األسئلة المصممة للحصول على معلومات عن

أن تحلل وتجمع المعلومات لتيسير تقييم منتصف المدة باالقتران مع التقييم واالستعراض الخامس لبروتوكول  )ب(
تاحة هذه المعلومات لفريق االتصال، حسب االقتضاء، إلى لجنة االمتثال؛  قرطاجنة وا 

ولجنة االمتثال، حسب  فريق االتصال المعني ببروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية إلى يطلب -42
االقتضاء، العمل بطريقة تكميلية وغير مزدوجة، للمساهمة في تقييم منتصف المدة لخطة التنفيذ، وتقديم استنتاجاته 

 لتنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ؛

[ النظر في المعلومات المقدمة الخامسإلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها ] يطلب -44
لتي توصل إليها فريق االتصال ولجنة االمتثال، وتقديم نتائجها وتوصياتها إلى مؤتمر األطراف العامل واالستنتاجات ا

 تقييم منتصف المدة لخطة التنفيذ. هدف تيسير[ ب--ألطراف في بروتوكول قرطاجنة في اجتماعها ]لكاجتماع 

كوااللمبور  –توكول ناغويا خطة عمل بناء القدرات لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وبرو  -باء
 التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي

بأن يعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، في اجتماعه العاشر،  وصيت -8
 ي:مقررا على غرار ما يل

 األحيائية،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة 
 19فعال،بشكل بفائدة إطار وخطة عمل بناء القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول قرطاجنة  يقرإذ 

ذ يشير إلى  خطة عمل محددة لبناء القدرات من أجل تنفيذ  ، الذي أقر فيه بالحاجة إلىCP-9/3المقرر وا 
ل قرطاجنة وبما يكمل اإلطار بروتوكول قرطاجنة وبروتوكوله التكميلي بما يتماشى مع خطة تنفيذ بروتوكو 

 ،0202االستراتيجي طويل األجل لتنمية القدرات لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ذ يشير أيضا إلى و  ، الذي قرر فيه إعداد خطة تنفيذ لبروتوكول قرطاجنة ترتكز على CP-9/7المقرر ا 
 وتكمله، 0202عام اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 
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ذ يرحب  بمساهمة فريق االتصال المعني ببروتوكول قرطاجنة في إعداد خطة عمل بناء القدرات، وا 
 واالستعراض الذي أجرته الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث،

ذ يدرك  أهمية البروتوكول وخطة تنفيذه وخطة عمله بشأن بناء القدرات كخطتين مترابطتين ولكن وا 
 منفصلتين لتحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي،

ذ يقر األولويات للتخطيط والعمل البرنامجي الذي يتعين االضطالع به بشكل دوري إلى تحديد بالحاجة  وا 
 خالل الفترة الزمنية لخطة عمل بناء القدرات،

 [خطة عمل بناء القدرات على النحو الوارد في المرفق الثاني بهذا المقرر؛ يعتمد -6]

 ؛[--/65باإلطار االستراتيجي طويل األجل لتنمية القدرات المعتمد في المقرر  يرحب -0]

 بتكامل خطة عمل بناء القدرات مع اإلطار االستراتيجي طويل األجل لتنمية القدرات؛ يقر -1

خطط عملها وبرامجها الوطنية ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول، بما األطراف على استعراض يحث  -1
ويدعو في ذلك استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية، ومواءمتها حسب االقتضاء مع خطة عمل بناء القدرات، 

 الحكومات األخرى إلى القيام بذلك؛

ذ خطة عمل بناء األطراف على تخصيص الموارد الكافية الالزمة إلسراع وتيرة تنفييحث أيضا  -5
من االتفاقية  02القدرات ]وتوفير موارد مالية جديدة لتمكين البلدان النامية األطراف من تنفيذ الخطط وفقا للمادة 

بشكل خاص بدور ويقر الحكومات والجهات المانحة األخرى إلى القيام بذلك، ويدعو من لبروتوكول[  08 والمادة
 عالمية ]في دعم بناء القدرات لتنفيذ[ ]في تشغيل اآللية المالية لـ[ البروتوكول؛[ مرفق البيئة اله]بالدور الذي يؤدي

الموارد من جميع المصادر، بما في ذلك من خالل التعاون  حشداألطراف على كذلك  يحث] -1
 من البروتوكول؛[ 08من االتفاقية والمادة  02الدولي والقطاع الخاص، وفقا للمادة 

خطة عمل بناء القدرات المعلومات التي ُجمعت في دورة اإلبالغ أن يتضمن خط أساس يقرر  -7
 20الرابعة؛

تقييم منتصف المدة  إجراء تقييم منتصف المدة لخطة عمل بناء القدرات باالقتران مع أيضا يقرر -2
 21؛لخطة التنفيذ

ت السلطات الوطنية المعنية بالسالمة األحيائية على دعم تنفيذ خطة عمل بناء القدرايشجع ] -9]
دارتها، حسب االقتضاء[  الحكومات األخرى واألوساط األكاديمية ومؤسسات ويدعو ]تجنب تضارب المصالح وا 

يشجع البحوث والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة إلى القيام بذلك[/]
اعلة ذات الصلة لدعم تنفيذ خطة عمل بناء األطراف، من خالل السلطات الوطنية المختصة، على تحديد الجهات الف

دارتها، حسب االقتضاء[[.[  القدرات ]تجنب تضارب المصالح وا 
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 المرفق األول
 (1131-1111خطة تنفيذ بروتوكول قرطاجنة )

 الغرض من خطة التنفيذ -أوال

األطراف في تنفيذها ُأعدت خطة التنفيذ كإطار إلنجازات ومنجزات واسعة مرغوب فيها للمساعدة على توجيه  -4
 .0212-0206للبروتوكول وقياس التقدم المحرز في هذا الصدد للفترة 

وُتستكمل خطة التنفيذ بخطة عمل بناء القدرات بهدف تيسير تنمية وتعزيز قدرات األطراف على تنفيذ البروتوكول، بما  -8
تعزيز التعاون والتنسيق على المستويين اإلقليمي في ذلك من خالل ما تيسير مشاركة الشركاء، بما في ذلك الجهات المانحة؛ و 

 . 0212إلى عام  0206والدولي. وتغطي خطة عمل بناء القدرات نفس الفترة التي تغطيها خطة التنفيذ، من عام 

وُتوجه خطة التنفيذ في األساس إلى األطراف. ولكن من المسلم به أن الدول من غير األطراف وأصحاب المصلحة  -1
طاعات، والمنظمات، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والجهات المانحة يمكنها أن تدعم تنفيذ من مختلف الق

 البروتوكول. 

 1111الصلة باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -ثانيا
 1131 وخطة التنمية المستدامة لعام

وتكمله، إذ تساهم غاياتها وأهدافها  0202بعد عام  ترتكز خطة التنفيذ على اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما -1
، يقّيم التنوع البيولوجي وُيحفظ وُيستعاد ويستخدم برشد، 0252: "بحلول عام 0252ونواتجها في تحقيق رؤية اإلطار لعام 

ومهمته: "اتخاذ  وُتصان خدمات النظم اإليكولوجية، مما يؤدي إلى استدامة كوكب سليم وتقديم منافع أساسية لجميع الشعوب"؛
إجراءات عاجلة عبر المجتمع لوضع التنوع البيولوجي في مسار االستعادة لصالح الكوكب والبشر". وتهدف خطة التنفيذ إلى 
تيسير تنفيذ بروتوكول قرطاجنة وهي موجهة إلى األطراف في بروتوكول قرطاجنة. ويمكن لخطة التنفيذ أيضا أن تدعم 

ألهداف والغايات ذات الصلة بالسالمة األحيائية في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد األطراف وتوجهها في تحقيق ا
 ]وال سيما السالمة األحيائية المحدد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي[. 0202عام 

على سبيل  ويمكن أن تساعد خطة التنفيذ أيضا على دعم األطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك -5
)ضمان  1)القضاء على الجوع، وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة( والهدف  0المثال الهدف 

 تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار(.

 هيكل خطة التنفيذ -ثالثا

 أهداف ومؤشرات ونواتج خطة التنفيذ.تُقدم في التذييل نظرة عامة في صورة جدول على غايات و  -1

وتحدد خطة التنفيذ الغايات، التي تمثل اإلنجازات الواسعة المرغوب فيها من جانب األطراف. وتُنظم غايات خطة  -7
التنفيذ وفقا "لمجاالت التنفيذ" و"البيئة التمكينية". وتتكون "مجاالت التنفيذ" من غايات تتعلق بالعناصر الرئيسية لتنفيذ 

وتوكول. وتتضمن "البيئة التمكينية" غايات شاملة تتعلق بتقديم الدعم للتنفيذ، أي بناء القدرات وحشد الموارد والتعاون البر 
والتوعية العامة والتثقيف والمشاركة. وتمثل الغايات في إطار "البيئة التمكينية" إنجازات شاملة تفيد مجموعة متنوعة من الغايات 

قراءتها باالقتران مع األهداف المتعلقة "بمجاالت التنفيذ". وتتضمن كل غاية األهداف والنواتج  المتعلقة بالتنفيذ ويمكن
 والمؤشرات المقابلة. 
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اإلنجازات الرئيسية لتحقيق الغاية التي تتعلق بها. وال ُيقصد من األهداف تقديم قائمة شاملة  األهدافوتحدد  -2
متثل األهداف ألحكام البروتوكول، بما في ذلك االلتزامات واألحكام األخرى، باإلنجازات التي قد تكون ذات صلة بالغاية. وت

والتوجيه المقدم بموجب مقررات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول. وتتضمن معظم الغايات أهدافا 
 متعددة. 

المؤشرات بسيطة وقابلة للقياس وذات لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف. ويجب أن تكون  المؤشراتوُتصمم  -9
 صلة بالهدف المعني.

 التأثير الناجم عن تحقيق الغاية. وتحدد النواتج -42

( بروتوكول BS-V/11)لمقرر  0262واعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في عام  -44
وتضمنت الخطة االستراتيجية للبروتوكول، التي اعُتمدت في كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي.  – ناغويا
، عناصر بشأن المسؤولية والجبر التعويضي والبروتوكول التكميلي. ودخل البروتوكول التكميلي حيز التنفيذ في 0262عام 

 .0268مارس/آذار  5

بشأن البروتوكول التكميلي يتمثل  وُأدرج عنصر بشأن البروتوكول التكميلي في التذييل أدناه. والهدف من إدراج عنصر -48
في دعم تنفيذ بروتوكول قرطاجنة والمساهمة في التنفيذ الفعال للبروتوكول التكميلي، مع االعتراف بأنهما صكان قانونيان 

 منفصالن وأن االلتزامات الناشئة عن هذين الصكين ال ُتلزم سوى األطراف في الصك المعني.

 التقييم واالستعراض -رابعا

على مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة إجراء تقييم منتصف المدة وقد يقرر  يجب -41
إجراء التقييم النهائي لخطة التنفيذ. وقد يستند هذان التقييمان إلى المعلومات التي قدمتها األطراف في تقاريرها الوطنية 

مة األحيائية، من بين أمور أخرى. ويمكن االستعانة بهذه المعلومات لتقييم والمعلومات الواردة في غرفة تبادل معلومات السال
 إلى أي مدى ُتحقق أهداف خطة التنفيذ. 

وستستخدم نتائج التقييم واالستعراض الرابع لفعالية بروتوكول قرطاجنة والتقييم النهائي للخطة االستراتيجية لبروتوكول  -41
 لمحرز في تحقيق أهداف خطة التنفيذ.قرطاجنة إلنشاء خط أساس لقياس التقدم ا

 األولويات والبرمجة -خامسا

قد يحدد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة بشكل دوري أولويات للتخطيط والعمل  -45
التي تؤدي إلى تحقيق  البرنامجي المقرر االضطالع به خالل الفترة الزمنية لخطة التنفيذ. وقد يتضمن ذلك تحديد المعالم البارزة

 غايات خطة التنفيذ. 

وعند اتخاذ قرار بشأن األولويات والبرمجة، قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول  -41
قرطاجنة في أن ينظر في التطورات واإلنجازات في مجال السالمة األحيائية والتكنولوجيا األحيائية. وفي هذا الصدد، اتخذت 

التنفيذ نهجا مفاده أنه عندما تمثل الكائنات الحية المطورة من خالل التقنيات الجديدة "كائنات حية محورة" على النحو خطة 
 المعرف في البروتوكول، يتم تناول هذه الكائنات في الخطة.

 الموارد  -سادسا

ية والتقنية المالية الكافية والتعاون الفعال يعتمد التنفيذ الناجح للبروتوكول اعتمادا كبيرا على الوصول إلى الموارد البشر  -47
من البروتوكول[. وتهدف خطة التنفيذ إلى دعم األطراف في هذا الصدد، بما في ذلك على وجه  08و 00]وفقا للمادتين 

 الخصوص الغايات المتعلقة بتهيئة بيئة تمكينية. 
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 دور األمانة -سابعا

ألول إلى األطراف، فإن أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ستدعم األطراف بالرغم من أن خطة التنفيذ موجهة في المقام ا -42
في جهودها الرامية إلى تنفيذ البروتوكول، باتباع توجيهات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة 

يشمل هذا الدعم إدارة غرفة تبادل معلومات من اتفاقية التنوع البيولوجي. و  04من بروتوكول قرطاجنة والمادة  16ووفقا للمادة 
السالمة األحيائية وصيانتها، باإلضافة إلى االضطالع بأنشطة تتضمن أنشطة بناء القدرات، كما طلب مؤتمر األطراف العامل 

 كاجتماع لألطراف في البروتوكول. 

 
 تذييل المرفق األول

 
 خطة التنفيذ

 النواتج المؤشرات األهداف الغايات

 )تأثير تحقيق الغاية( )قياس التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف( )ما يجب إنجازه لتحقيق الغاية( )إنجازات مرغوب فيها(

 مجاالت التنفيذ -ألف

تكون لدى  1-ألف
األطراف أطر وطنية 

 للسالمة األحيائية

 

تقوم األطراف  6-6-ألف
باعتماد وتنفيذ تدابير قانونية 

دارية وتدابير أخرى للوفاء  وا 
 بالتزاماتها بموجب البروتوكول؛

تعين األطراف  0-6-ألف
سلطات وطنية مختصة ونقاط 

اتصال وطنية للبروتوكول 
وجهة اتصال لتدابير الطوارئ 

 (؛67)المادة 

يكون لدى السلطات  1-6-ألف
الوطنية المختصة موظفون 

مدربون تدريبا كافيا لالضطالع 
 بمهامهم.

يها تدابير )أ( نسبة األطراف التي لد
 لتنفيذ أحكام البروتوكول؛

)ب( نسبة األطراف التي عينت نقاط 
اتصال وطنية وسلطات وطنية مختصة 

للبروتوكول وجهة اتصال لتدابير 
( وأبلغت األمانة 67الطوارئ )المادة 

 بذلك؛

)ج( نسبة األطراف التي لديها موظفون 
لتشغيل أطرها الوطنية للسالمة 

 األحيائية.

ر الوظيفية من شأن األط
الوطنية للسالمة األحيائية أن 

تمّكن السلطات الوطنية 
ونقاط االتصال الوطنية 
وجهات االتصال المعنية 

لدى جميع  67بالماردة 
األطراف من الوفاء 
بالتزاماتها بموجب 

 البروتوكول بكفاءة وفعالية

تقوم األطراف  1-ألف
بتحسين توافر وتبادل 
المعلومات ذات الصلة 

غرفة تبادل  من خالل
معلومات السالمة 

 األحيائية

تقدم األطراف  6-0-ألف
معلومات إلزامية دقيقة وكاملة 

في غرفة تبادل معلومات 
السالمة األحيائية وفقا 

 اللتزاماتها بموجب البروتوكول؛

تنشر األطراف أي  0-0-ألف
معلومات غير إلزامية متعلقة 

)أ( نسبة األطراف التي تتيح معلومات 
إلزامية في غرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية؛

)ب( نسبة األطراف التي تنشر أي 
معلومات غير إلزامية متعلقة بالسالمة 

األحيائية من خالل غرفة تبادل معلومات 
 السالمة األحيائية؛

تيسر غرفة تبادل معلومات 
السالمة األحيائية توافر 

وتبادل المعلومات المتعلقة 
وتمّكن  بالسالمة األحيائية

األطراف من اتخاذ قرارات 
 مستنيرة
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 خطة التنفيذ

 النواتج المؤشرات األهداف الغايات

بالسالمة األحيائية من خالل 
مات السالمة غرفة تبادل معلو 

 األحيائية.

لغرفة )ج( عدد المستخدمين النشطين 
تبادل معلومات السالمة األحيائية وعدد 

 الزيارات فيها؛
)د( النسبة المئوية من القرارات في غرفة 

تبادل معلومات السالمة األحيائية 
 المشفوعة بتقارير عن تقييم المخاطر.

تتيح األطراف  3-ألف
معلومات كاملة عن 
تنفيذ البروتوكول في 

 الوقت المناسب

تقدم األطراف  6-1-ألف
تقارير وطنية كاملة قبل الموعد 

 النهائي المحدد؛

)أ( نسبة األطراف التي قدمت تقارير 
 وطنية كاملة قبل الموعد النهائي المحدد؛

نسبة األطراف المؤهلة التي )ب( 
حصلت على تمويل من مرفق البيئة 
العالمية إلعداد تقاريرها الوطنية في 

 الوقت المناسب.

من شأن المعلومات الدقيقة 
ومناسبة التوقيت عن تنفيذ 
البروتوكول أن تمّكن مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

لألطراف في البروتوكول من 
 تحديد األولويات والمجاالت

 التي تحتاج إلى الدعم

تمتثل  4-ألف
األطراف لمتطلبات 

 البروتوكول

تمتثل األطراف  6-4-ألف
 اللتزاماتها بموجب البروتوكول

تحل األطراف؛  0-4-ألف
قضايا عدم االمتثال التي 

 حددتها لجنة االمتثال.

)أ( نسبة األطراف التي تمتثل اللتزاماتها 
 بموجب البروتوكول؛
التي حلت قضايا )ب( نسبة األطراف 

عدم االمتثال التي حددتها لجنة 
  االمتثال.

من شأن آلية االمتثال الفعال 
 أن تيسر تنفيذ البروتوكول

تجري  5-ألف
األطراف تقييمات 

سليمة علميا لمخاطر 
الكائنات الحية 
المحورة، وتدير 

وتتحكم في المخاطر 
المحددة لمنع اآلثار 

الضارة للكائنات الحية 
ى حفظ المحورة عل

التنوع البيولوجي 
واستخدامه المستدام، 
مع أخذ في االعتبار 

أيضا المخاطر 
 للصحة البشرية

تطبق األطراف  6-5-ألف
إجراءات سليمة ومالئمة علميا 
دارة المخاطر  لتقييم المخاطر وا 

فيما يتعلق بالكائنات الحية 
المحورة، وفقا للمرفق الثالث 

 للبروتوكول؛
تعد األطراف  0-5-ألف
حسب االقتضاء( مواد مرجعية )

مالئمة وتصل إليها وتستخدمها 
دارة  إلجراء تقييمات مخاطر وا 

مخاطر سليمة علميا ]مع 
 مراعاة المعارف التقليدية[.

)أ( نسبة األطراف التي تقوم بإجراء تقييم 
المخاطر من أجل صنع القرارات المتعلقة 
بالكائنات الحية المحورة عند االقتضاء 

توكول ]بما في ذلك تلك بموجب البرو 
]الكائنات الحية المحورة[ المطورة من 
خالل البيولوجيا التركيبية ومن خالل 

 محركات الجينات[؛

)ب( نسبة األطراف التي لديها إمكانية 
الوصول إلى مواد مرجعية لتقييم 

دارة المخاطر وتستخدمها؛  المخاطر وا 
)ج( نسبة األطراف التي تجري تقييمات 

اعي األدلة العلمية المتاحة للمخاطر، تر 
 65األخرى، المشار إليها في المادة 

والمعارف التقليدية ذات الصلة للشعوب 
األصلية والمجتمعات المحلية، شريطة 

تقوم األطراف بتحديد وتقييم 
مخاطر الكائنات الحية 

المحورة على التنوع 
البيولوجي وتديرها وتتحكم 
فيها بشكل مناسب، مع 

مراعاة المخاطر على صحة 
 اإلنسان
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 خطة التنفيذ

 النواتج المؤشرات األهداف الغايات

 النظر فيها بطريقة سليمة علميا وشفافة[؛
نسبة األطراف التي لديها تدابير )د( 

قائمة لتحديد الكائنات الحية المحورة أو 
د يكون لها آثار ضارة سمات معينة ق

واستخدامه لتنوع البيولوجي اعلى حفظ 
تدابير لتخفيف  واعتمدت المستدام
 .المخاطر

األطراف تمنع  6-ألف
النقل غير القانوني 
وغير المقصود عبر 

الحدود للكائنات الحية 
 المحورة وتتصدى له

تعتمد األطراف  6-1-ألف
تدابير مناسبة لمنع النقل غير 
القانوني وغير المقصود عبر 

الحدود للكائنات الحية المحورة 
 والتصدي له.

)أ( نسبة األطراف التي لديها تدابير 
ير القانوني وغير قائمة لمنع النقل غ

المقصود عبر الحدود للكائنات الحية 
 المحورة والتصدي له.

منع النقل غير القانوني 
وغير المقصود عبر الحدود 
للكائنات الحية المحورة أو 

 تقليله إلى أدنى حد

تمتلك  7-ألف
األطراف تدابير قائمة 

للوفاء بمتطلبات 
من  11المادة 

البروتوكول بشأن 
الكائنات الحية مناولة 

المحورة ونقلها 
وتعبئتها وتحديد 

 هويتها

تعتمد األطراف  6-7-ألف
التدابير الالزمة الشتراط مناولة 

الكائنات الحية المحورة 
الخاضعة للنقل عبر الحدود 
وتعبئتها ونقلها في ظروف 
آمنة، مع مراعاة القواعد 

والمعايير الدولية ذات الصلة، 
 حسب االقتضاء؛

تلك األطراف تم 0-7-ألف
تدابير للوفاء بمتطلبات التوثيق 

الخاصة بالكائنات الحية 
المحورة المراد استخدامها 

مباشرة كأغذية أو كأعالف أو 
للتجهيز، والكائنات الحية 

المحورة الموجهة لالستخدام 
المعزول، والكائنات الحية 

المحورة المراد إدخالها عن عمد 
في البيئة والكائنات الحية 

 ة األخرى.المحور 

)أ( نسبة األطراف التي اتخذت التدابير 
الالزمة الشتراط مناولة الكائنات الحية 
المحورة الخاضعة للنقل عبر الحدود 
وتعبئتها ونقلها في ظروف آمنة، مع 
مراعاة القواعد والمعايير الدولية ذات 

 الصلة، حسب االقتضاء؛

)ب( نسبة األطراف التي وضعت 
صة بالكائنات متطلبات التوثيق الخا

الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة 
 كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز؛

)ج( نسبة األطراف التي وضعت 
متطلبات التوثيق الخاصة بالكائنات 
الحية المحورة الموجهة لالستخدام 

 المعزول؛
)د( نسبة األطراف التي وضعت 

متطلبات التوثيق الخاصة بالكائنات 
لمراد إدخالها عن عمد الحية المحورة ا

في البيئة والكائنات الحية المحورة 
 األخرى.

من خالل مناولة الكائنات 
الحية المحورة ونقلها وتعبئتها 

وتحديد هويتها بشكل 
مناسب، يتسنى لألطراف أن 
تدير بأمان النقل المقصود 
عبر الحدود للكائنات الحية 

 المحورة

تكون  1-ألف
األطراف قادرة على 

تمتلك األطراف  6-8-ألف
القدرة على الوصول إلى البنية 

)أ( نسبة الكائنات الحية المحورة في 
بادل معلومات السالمة األحيائية غرفة ت

من خالل الكشف عن 
الكائنات الحية المحورة 
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 النواتج المؤشرات األهداف الغايات

ن الكائنات الكشف ع
الحية المحورة وتحديد 

 هويتها

األساسية التقنية والخبرات 
التقنية الالزمة للكشف عن 

الكائنات الحية المحورة وتحديد 
 هويتها؛

تكون لألطراف  0-8-ألف
إمكانية الوصول إلى المواد 

المرجعية المناسبة واستخدامها 
للكشف عن الكائنات الحية 

 المحورة وتحديد هويتها؛

تمتلك األطراف  1-8-ألف
القدرة على الوصول إلى 

المعلومات الالزمة واستخدامها 
للكشف عن الكائنات الحية 

المحورة وتحديد هويتها، بما في 
ذلك طرق الكشف والمواد 

 المرجعية المعتمدة.

 التي تتوافر لها طرق الكشف؛

)ب( نسبة األطراف التي لديها إمكانية 
الوصول إلى المواد المرجعية وطرق 

الكشف واستخدامها للكشف عن الكائنات 
 الحية المحورة وتحديد هويتها؛

)ج( نسبة األطراف التي لديها إمكانية 
عتمدة الوصول إلى المواد المرجعية الم

الالزمة واستخدامها للكشف عن الكائنات 
 الحية المحورة وتحديد هويتها؛

)د( نسبة األطراف التي لديها إمكانية 
الوصول إلى البنية األساسية التقنية 
الالزمة للكشف عن الكائنات الحية 

 المحورة وتحديد هويتها.

نى وتحديد هويتها، يتس
لألطراف أن تستجيب للنقل 

غير المقصود وغير القانوني 
عبر الحدود، وأن تنفذ 

متطلبات المناولة والنقل 
والتعبئة وتحديد الهوية، وفقا 

 للبروتوكول

تراعي  9-ألف
األطراف، التي تختار 

القيام بذلك، 
االعتبارات االجتماعية 

واالقتصادية عند 
اتخاذ قرارات بشأن 

 استيراد الكائنات
الحية المحورة 

وتتعاون في البحوث 
وتبادل المعلومات 

من  16وفقا للمادة 
 البروتوكول

تراعي األطراف،  6-9-ألف
التي تختار القيام ذلك، 
االعتبارات االجتماعية 

واالقتصادية عند اتخاذ القرارات 
 ؛01وفقا للمادة 

تكون لدى األطراف  0-9-ألف
التي تختار أن تراعي 

االجتماعية االعتبارات 
 01واالقتصادية وفقا للمادة 

إمكانية الوصول إلى المواد 
المرجعية والقدرة على 

 استخدامها؛

تتعاون األطراف في  1-9-ألف
البحوث وتبادل المعلومات عن 
]أي[ آثار اجتماعية واقتصادية 
للكائنات الحية المحورة ]على 

حفظ التنوع البيولوجي 

)أ( نسبة األطراف التي تراعي 
االعتبارات االجتماعية واالقتصادية عند 

من  01اتخاذ القرارات وفقا للمادة 
 البروتوكول؛

)ب( من بين األطراف التي تراعي 
ادية، االعتبارات االجتماعية واالقتص

نسبة األطراف التي تستخدم المواد 
 المرجعية لهذا الغرض؛

)ج( نسبة األطراف التي تتعاون في 
البحوث وتبادل المعلومات عن ]أي[ آثار 

اجتماعية واقتصادية للكائنات الحية 
المحورة ]على حفظ التنوع البيولوجي 

واستخدامه المستدام[، خاصة ]فيما يتعلق 
بالنسبة إلى[  بقيمة التنوع البيولوجي

]على[ الشعوب األصلية والمجتمعات 
 المحلية.

]بمراعاة االعتبارات 
االجتماعية واالقتصادية وفقا 

، يمكن لألطراف 01للمادة 
أن تختار القيام بذلك للنظر 

في مجموعة من القضايا عند 
اتخاذ قرارات بشأن واردات 
الكائنات الحية المحورة[ 

األطراف التي تختار القيام ]
االعتبارات  تراعيذلك، ب

االجتماعية واالقتصادية وفقا 
في صنع القرار  01للمادة 

بشأن واردات الكائنات الحية 
 [.المحورة
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واستخدامه المستدام[، خاصة 
ما يتعلق بقيمة التنوع ]في

البيولوجي بالنسبة إلى[ ]على[ 
الشعوب األصلية والمجتمعات 

 المحلية.

تصبح  11-ألف
األطراف في 

بروتوكول قرطاجنة 
أطرافا في بروتوكول 

كوااللمبور -ناغويا
التكميلي بشأن 

المسؤولية والجبر 
التعويضي وأن تكون 

للوفاء لديها تدابير 
بالتزاماتها بموجب 
 البروتوكول التكميلي

زيادة عدد  6-62-ألف
األطراف في البروتوكول 

 التكميلي؛

تقوم األطراف في  0-62-ألف
البروتوكول التكميلي باعتماد 
وتنفيذ تدابير مناسبة إلنفاذ 
 أحكام البروتوكول التكميلي؛

تقدم األطراف في  1-62-ألف
عن البروتوكول التكميلي تقارير 
 تنفيذ البروتوكول التكميلي.

)أ( نسبة األطراف في بروتوكول 
قرطاجنة التي أصبحت أطرافا في 

 البروتوكول التكميلي؛
)ب( نسبة األطراف في البروتوكول 
التكميلي التي لديها التدابير الالزمة 
 لتنفيذ أحكام البروتوكول التكميلي؛

)ج( نسبة األطراف في البروتوكول 
تقدم تقارير عن تنفيذ التكميلي التي 

 البروتوكول التكميلي.

   

من شأن زيادة عدد 
التصديقات على بروتوكول 

كوااللمبور التكميلي -ناغويا
بشأن المسؤولية والجبر 

التعويضي أن يحرز تقدما 
جراءات  في إعداد قواعد وا 

وطنية بشأن المسؤولية 
والجبر التعويضي عن 
األضرار الناجمة عن 

لمحورة الكائنات الحية ا
الناشئة أثناء نقلها عبر 

 الحدود 

 

 البيئة التمكينية -باء

تشارك  1-باء
األطراف في أنشطة 

 بناء القدرات

تقوم األطراف بتحديد  6-6-باء
احتياجاتها فيما يتعلق ببناء 
 القدرات ومنح األولوية لها؛

تضطلع األطراف  0-6-باء
بأنشطة بناء القدرات، على 

عمل النحو المبين في خطة 
 بناء القدرات؛

تستخدم األطراف  1-6-باء
مواد بناء القدرات، بما في ذلك 

 الموارد عبر اإلنترنت؛
تتعاون األطراف  4-6-باء

لتعزيز القدرات من أجل تنفيذ 
 البروتوكول.

)أ( نسبة األطراف التي حددت 
احتياجاتها فيما يتعلق ببناء القدرات 

 ومنحت لها األولوية؛

التي تضطلع )ب( نسبة األطراف 
 بأنشطة بناء القدرات؛

)ج( نسبة األطراف التي لديها احتياجات 
تتعلق ببناء القدرات وتستخدم مواد بناء 

القدرات، بما في ذلك الموارد عبر 
 اإلنترنت؛

)د( نسبة األطراف التي تتعاون لتعزيز 
 القدرات من أجل تنفيذ البروتوكول.

تمتلك األطراف القدرات 
 لبروتوكولالالزمة لتنفيذ ا



CBD/SBI/3/21 

Page 40 

 

 خطة التنفيذ

 النواتج المؤشرات األهداف الغايات

تحشد األطراف  1-باء
موارد كافية ]من 

جميع المصادر[ لدعم 
تنفيذ البروتوكول 

من  11]وفقا للماردة 
 البروتوكول[

تخصيص موارد  6-0-باء
كافية للسالمة األحيائية من 
 خالل الميزانيات الوطنية؛

تخصص األطراف  0-0-باء
حصة من المخصصات 

الوطنية للتنوع البيولوجي لنظام 
التخصيص الشفاف للموارد 

التابع لمرفق البيئة العالمية من 
 أجل أنشطة السالمة األحيائية.

)أ( نسبة األطراف التي لديها موارد كافية 
للسالمة األحيائية من الميزانيات 

 الوطنية؛

)ب( نسبة األطراف المؤهلة التي تستخدم 
مخصصات وطنية لنظام التخصيص 

البيئة  الشفاف للموارد التابع لمرفق
 العالمية ألنشطة السالمة األحيائية؛

)ج( نسبة األطراف التي لديها القدرة 
 على الوصول إلى موارد إضافية.

تمّكن الموارد الكافية من 
 التنفيذ الكامل للبروتوكول

 

تقوم األطراف  3-باء
بتعزيز وتيسير 
التوعية العامة 

والتثقيف والمشاركة 
فيما يتعلق بنقل 

ة الكائنات الحي
المحورة ومناولتها 

واستخدامها بطريقة 
 13آمنة، وفقا للمادة 

 من البروتوكول

تعد األطراف آليات  6-1-باء
لتعزيز وتيسير التوعية العامة 
والتثقيف والمشاركة في مجال 

 السالمة األحيائية؛

تمتلك األطراف  0-1-باء
القدرة على الوصول إلى المواد 

المرجعية لتعزيز وتيسير 
العامة والتثقيف التوعية 

والمشاركة في مجال السالمة 
 األحيائية؛

تتشاور األطراف مع  1-1-باء
الجمهور في اتخاذ القرارات 

المتعلقة بالكائنات الحية 
المحورة، وفقا لقوانينها 

تاحة نتائج القرارات  ولوائحها، وا 
 للجمهور؛

تقوم األطراف بإبالغ  4-1-باء
الجمهور عن طرق الوصول 

غرفة تبادل  المفتوح إلى
 معلومات السالمة األحيائية.

)أ( نسبة األطراف التي لديها القدرة على 
الوصول إلى المواد المرجعية لتيسير 

وتعزيز التوعية العامة والتثقيف 
 والمشاركة في مجال السالمة األحيائية؛
)ب( نسبة األطراف التي تعمم السالمة 
األحيائية في برامج التثقيف والتدريب 

 الصلة؛ذات 
)ج( نسبة األطراف التي لديها آلية تيسر 

وتعزز مشاركة الجمهور في اتخاذ 
القرارات المتعلقة بالكائنات الحية المحورة 

 ]وفقا لقوانينها ولوائحها ذات الصلة[؛
)د( نسبة األطراف التي تبلغ الجمهور 
عن طرق المشاركة في صنع القرارات 

 ؛]وفقا لقوانينها ولوائحها ذات الصلة[
)ه( نسبة األطراف التي تشاورت مع 

 الجمهور في عملية اتخاذ القرارات؛
)و( نسبة األطراف التي أتاحت نتائج 
القرارات إلى الجمهور ]وفقا لقوانينها 

 ولوائحها ذات الصلة[؛
)ز( نسبة األطراف التي أبلغت الجمهور 

عن طرق الوصول المفتوح إلى غرفة 
 ة.تبادل معلومات السالمة األحيائي

من خالل التوعية العامة 
والتثقيف والمشاركة، تكفل 

األطراف أن يكون الجمهور 
على دراية كافية بشأن نقل 

الكائنات الحية المحورة 
بطريقة آمنة ومشاركته في 
صنع القرارات المتعلقة بنقل 

الكائنات الحية المحورة 
ومناولتها واستخدامها بطريقة 

 آمنة

من خالل التعاون على )أ( نسبة األطراف التي تتعاون في تبادل تتعاون األطراف  6-4-باءتعزز األطراف  4-باء
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التعاون والتنسيق 
بشأن قضايا السالمة 

األحيائية على 
المستويات الوطني 
 واإلقليمي والدولي

لدعم تنفيذ البروتوكول، بما في 
ذلك من خالل تبادل المعارف 

 العلمية والتقنية والمؤسسية

تضع األطراف آليات  0-4-باء
فعالة إلشراك الشعوب األصلية 

المحلية وأصحاب والمجتمعات 
المصلحة المعنيين من مختلف 
 القطاعات في تنفيذ البروتوكول

تيسر األطراف  1-4-باء
التنسيق والتعاون داخل 

القطاعات وفيما بين القطاعات 
على المستوى الوطني من أجل 

 تعميم السالمة األحيائية

 لمؤسسية؛المعارف العلمية والتقنية وا
)ب( نسبة األطراف التي تشارك في 
أنشطة ثنائية األطراف أو إقليمية أو 

متعددة األطراف من أجل تنفيذ 
 البروتوكول؛

)ج( نسبة األطراف التي لديها آلية 
إلشراك الشعوب األصلية والمجتمعات 

المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين من 
 مختلف القطاعات في تنفيذ البروتوكول؛

نسبة األطراف التي دمجت السالمة )د( 
األحيائية ضمن االستراتيجيات أو خطط 

العمل أو البرامج أو السياسات أو 
التشريعات الوطنية القطاعية والمشتركة 

 بين القطاعات.

المستويات الوطني واإلقليمي 
والدولي، ومشاركة أصحاب 

المصلحة، يصبح تنفيذ 
ل أكثر األطراف للبروتوكو 

 فعالية

 
 المرفق الثاني

 (1131-1111خطة عمل بناء القدرات لبروتوكول قرطاجنة )

 الغرض من خطة عمل بناء القدرات -أوال

يتمثل الغرض من خطة عمل بناء القدرات في تيسير تنمية وتعزيز قدرات األطراف على تنفيذ البروتوكول من خالل  -4
ما يلي: )أ( تحديد المجاالت الرئيسية لبناء القدرات فيما يتعلق بالغايات المختلفة لخطة التنفيذ؛ )ب( وتيسير مشاركة الشركاء، 

يز اتباع نهج متماسك ومنسق لبناء القدرات من أجل تنفيذ البروتوكول؛ )د( وتعزيز بما في ذلك الجهات المانحة؛ )ج( وتعز 
التعاون والتنسيق على المستويين اإلقليمي والدولي. وتغطي خطة عمل بناء القدرات نفس الفترة التي تغطيها خطة التنفيذ، من 

 . 0212إلى عام  0206عام 

حة من مختلف القطاعات، والمنظمات، والشعوب األصلية وتستطيع األطراف وغير األطراف وأصحاب المصل -8
والمجتمعات المحلية والجهات المانحة أن تدعم االضطالع بأنشطة بناء القدرات، بما في ذلك األنشطة الواردة في خطة عمل 

 بناء القدرات. 

، واإلطار 1111الصلة باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -ثانيا
جي طويل األجل لبناء القدرات ألغراض االتفاقية وبروتوكوليها االستراتي

 1131 وخطة التنمية المستدامة لعام

ُأعدت خطة عمل بناء القدرات بما يتماشى مع خطة تنفيذ بروتوكول قرطاجنة على النحو المطلوب في  -1
التنفيذ. وتعد خطة العمل مكملة  ، من خالل تحديد أمثلة ألنشطة بناء القدرات لكل غاية من غايات خطةCP-9/3 المقرر
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لخطة التنفيذ إذا أن أنشطة بناء القدرات يمكن أن تدعم تحقيق غايات ونواتج خطة التنفيذ. وباإلضافة إلى ذلك، لضمان 
من خطة التنفيذ مسألة بناء القدرات بوجه عام وتشير إلى أنشطة  6-المواءمة وتجنب االزدواجية المحتملة، تتناول الغاية باء

 ناء القدرات المحددة والموضحة في جميع أجزاء خطة عمل بناء القدرات. ب

تؤخذ في االعتبار المبادئ وتعتبر خطة عمل بناء القدرات مكملة لإلطار االستراتيجي طويل األجل لتنمية القدرات. و  -1
عند  طويل األجل لتنمية القدراتفي اإلطار االستراتيجي ال توالنهج واالستراتيجيات العامة لتعزيز بناء القدرات، التي وضع
 تخطيط أنشطة بناء القدرات على أساس خطة عمل بناء القدرات

ويمكن أن تساعد خطة عمل بناء القدرات أيضا على دعم األطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك  -5
ة المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة( والهدف )القضاء على الجوع، وتوفير األمن الغذائي والتغذي 0على سبيل المثال الهدف 

 )ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار(. 1

 هيكل خطة عمل بناء القدرات -ثالثا

المتعلقة بكل غاية من غايات خطة التنفيذ. وتتماشى  المجاالت الرئيسية لبناء القدراتتحدد خطة عمل بناء القدرات  -1
 الرئيسية لبناء القدرات مع أهداف خطة التنفيذ وتتضمن مجاالت ُتقترح فيها أنشطة بناء القدرات.  المجاالت

تمثل األهداف إنجازات مرغوبة واسعة و تتماشى خطة عمل بناء القدرات مع أهداف خطة تنفيذ بروتوكول قرطاجنة. و  -7
بناء القدرات، واألمثلة على أنشطة بناء القدرات والمؤشرات لكل هدف، يتم توفير المجاالت الرئيسية لوبالنسبة النطاق لألطراف. 

 والنتائج والجهات الفاعلة.

تتماشى المجاالت الرئيسية لبناء و بكل هدف من أهداف خطة التنفيذ.  المجاالت الرئيسية لبناء القدراتتتصل و  -2
 القدرات.القدرات مع أهداف خطة التنفيذ وتشمل المجاالت التي تُقترح فيها أنشطة بناء 

، التي ُوضعت بمراعاة أنشطة بناء القدرات التي ال تزال أنشطة بناء القدراتوتقدم خطة العمل أيضا قائمة بأمثلة على  -9
مالئمة والمدرجة في عدة وثائق من بينها إطار وخطة عمل بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة 

تهدف أنشطة بناء القدرات إلى دعم التنفيذ و  61لتوعية العامة والتثقيف والمشاركة.(، وبرنامج العمل بشأن ا0260-0202)
 نواتج.واحد أو عدة  ناتجتساهم األنشطة في  ويمكن أنالناجح لبروتوكول قرطاجنة. 

وال يعنى أن تكون المجاالت الرئيسية وأنشطة بناء القدرات المبينة في خطة عمل بناء القدرات وصفية أو حصرية.  -42
فالمجاالت الرئيسية لبناء القدرات هي مجاالت إرشادية قد يلزم توافر القدرات فيها، ويمكن أن تركز عليها تدخالت بناء 

أن على كل بلد يتعين حيث القدرات، وفقا للظروف واالحتياجات الوطنية. وتعد أنشطة بناء القدرات أمثلة وليست قائمة شاملة 
باإلضافة إلى ذلك، يمكن للدروس المستفادة من أنشطة بناء القدرات السابقة أن تدعم و تها. األنشطة مع واقعها واحتياجا يكيف

. ومن المسلم به أن االحتياجات والظروف الوطنية واإلقليمية ينبغي أن تحديد أنسب األنشطة التي يتعين تطويرها في كل بلد
ة أيضا التوجيه االستراتيجية المقدم في اإلطار االستراتيجي تحدد في النهاية تصميم أنشطة بناء القدرات وتنفيذها، مع مراعا

 طويل األجل لبناء القدرات، حسب االقتضاء. 

. الناتجأو مساهمة األنشطة في /توفر خطة العمل أيضا مجموعة من المؤشرات المصممة لقياس نجاح األنشطة وو  -44
 .ناتجأو /يشير كل مؤشر إلى نشاط وو . أن تكون بسيطة وقابلة للقياس وذات صلة بالنتيجةهي والغرض منها 

جهات الفاعلة المشاركة في للتحدد خطة العمل أيضا الجهات الفاعلة، التي تمثل قائمة إرشادية غير شاملة و ] -48
 الجماهير المستهدفة باعتبارها جهات مخاطبة لألنشطة.[/األنشطة )بما في ذلك عن طريق التمويل( باإلضافة إلى الفئات
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المعلومات بشأن أنشطة بناء القدرات المضطلع بها أو موارد بناء القدرات أو المواد الُمعدة في سياق وينبغي تقاسم  -41
 خطة عمل بناء القدرات في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية. 

 الجهات المقدمة ألنشطة بناء القدرات والجماهير المستهدفة

 المستويات، بما في ذلك المستويات الوطني واإلقليمي والعالمي.يمكن االضطالع بأنشطة بناء القدرات على مختلف  -41

ويمكن إشراك مجموعة من الجهات الفاعلة في تيسير تنفيذ أنشطة بناء القدرات، بما في ذلك الحكومات ومنظمات  -45
البحوث، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص واألمانة. ويعتمد تحديد الجهات الفاعلة في هذا الصدد اعتمادا كبيرا على 

 الظروف واالحتياجات واألولويات الوطنية. 

بالمثل، قد تستفيد طائفة من الجماهير المستهدفة من أنشطة محددة لبناء القدرات، وفقا للظروف واالحتياجات و  -41
واألولويات الوطنية. ويمكن أن تتضمن هذه الجماهير واضعي السياسات، والسلطات اإلدارية، وفنيي المختبرات، وموظفي 

 الجمارك وغيرهم.

مجاالت بناء القدرات أو استنادا إلى أمثلة األنشطة المبينة في خطة عمل بناء  وعند تصميم تدخالت بناء القدرات في -47
القدرات، ينبغي تحديد الجهات الفاعلة والجماهير المستهدفة. وعلى النحو المبين في غايات خطة التنفيذ وخطة عمل بناء 

ير الموارد الكافية شروطا مسبقة لالضطالع بأنشطة القدرات في إطار "البيئة التمكينية"، يعد التعاون والتآزر باإلضافة إلى توف
 بناء القدرات لدعم تنفيذ البروتوكول. 

( بروتوكول BS-V/11)لمقرر  0262واعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في عام  -42
ستراتيجية للبروتوكول، التي اعُتمدت في كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي. وتضمنت الخطة اال – ناغويا
، عناصر بشأن المسؤولية والجبر التعويضي والبروتوكول التكميلي. ودخل البروتوكول التكميلي حيز التنفيذ في 0262عام 

 .0268مارس/آذار  5

التكميلي يتمثل  وُأدرج عنصر بشأن البروتوكول التكميلي في التذييل أدناه. والهدف من إدراج عنصر بشأن البروتوكول -49
في دعم بناء القدرات لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة والمساهمة في التنفيذ الفعال للبروتوكول التكميلي، مع االعتراف بأنهما صكان 

 قانونيان منفصالن وأن االلتزامات الناشئة عن هذين الصكين ال ُتلزم سوى األطراف في الصك المعني.

 التقييم واالستعراض -رابعا

لى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة إجراء تقييم منتصف المدة وقد يقرر يجب ع -82
إجراء التقييم النهائي لخطة التنفيذ. وقد يستند هذان التقييمان إلى المعلومات التي قدمتها األطراف في تقاريرها الوطنية، 

مات الواردة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، من بين أمور أخرى. والمعلومات المتعلقة بأنشطة بناء القدرات والمعلو 
 ويمكن االستعانة بهذه المعلومات لتقييم إلى أي مدى ُتحقق أهداف خطة التنفيذ، بما في ذلك من خالل أنشطة بناء القدرات. 

ييم النهائي للخطة االستراتيجية لبروتوكول وستستخدم نتائج التقييم واالستعراض الرابع لفعالية بروتوكول قرطاجنة والتق -84
 قرطاجنة إلنشاء خط أساس لقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف خطة التنفيذ وخطة عمل بناء القدرات.

 األولويات والبرمجة -خامسا

ل قد يحدد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة بشكل دوري أولويات للتخطيط والعم -88
البرنامجي المقرر االضطالع به خالل الفترة الزمنية لخطة بناء القدرات. وقد يؤدي ذلك إلى الحاجة إلى إجراء تعديالت على 

 خطة عمل بناء القدرات. 
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وعند اتخاذ قرار بشأن األولويات والبرمجة، قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول  -81
في التطورات واإلنجازات في مجال السالمة األحيائية والتكنولوجيا األحيائية. وفي هذا الصدد، اتخذت قرطاجنة في أن ينظر 

خطة عمل بناء القدرات نهجا مفاده أنه عندما تمثل الكائنات الحية المطورة من خالل التقنيات الجديدة "كائنات حية محورة" 
 كائنات في الخطة.على النحو المعرف في البروتوكول، يتم تناول هذه ال

 الموارد  -سادسا

يعتمد التنفيذ الناجح للبروتوكول اعتمادا كبيرا على الوصول إلى الموارد البشرية والتقنية المالية الكافية والتعاون الفعال  -81
على  من البروتوكول[. وتهدف خطة عمل بناء القدرات إلى دعم األطراف في هذا الصدد، بما في ذلك 08و 00]وفقا للمادتين 

 وجه الخصوص الغايات المتعلقة بتهيئة بيئة تمكينية. 

 دور األمانة -سابعا

بالرغم من أن خطة عمل بناء القدرات موجهة إلى األطراف، فإن أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ستدعم األطراف  -85
طراف في بروتوكول قرطاجنة وأصحاب المصلحة اآلخرين في جهودها، باتباع توجيهات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لأل

من اتفاقية التنوع البيولوجي. ويشمل هذا الدعم إدارة غرفة تبادل معلومات  04من بروتوكول قرطاجنة والمادة  16ووفقا للمادة 
السالمة األحيائية وصيانتها، باإلضافة إلى االضطالع بأنشطة تتضمن أنشطة بناء القدرات، كما طلب مؤتمر األطراف العامل 

 اجتماع لألطراف في البروتوكول. ك
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 تذييل المرفق الثاني

 خطة عمل بناء القدرات

المجاالت الرئيسية لبناء  الغايات
 القدرات

 الجهات الفاعلة النواتج المؤشرات أنشطة بناء القدرات

)إنجازات مرغوب 
 فيها(

)المجاالت الرئيسية التي يلزم 
 القدرات(فيها توافر 

)أمثلة على أنشطة بناء القدرات المقترحة 
 في المجاالت الرئيسية لبناء القدرات(

)قياس التقدم المحرز نحو 
 تحقيق األهداف(

في  ةالمشارك الجهات الفاعلة]) )تأثير تحقيق الغاية بنجاح(
 األنشطة / المجموعات المستهدفة([

 مجاالت التنفيذ -ألف

تكون لدى  1-ألف
أطر وطنية األطراف 

 للسالمة األحيائية

 

( وضع وتنفيذ تدابير قانونية 6)
دارية وتدابير أخرى لتنفيذ  وا 

 البروتوكول؛

( تعزيز قدرات السلطات 0)
 الوطنية المختصة.

( توفير التدريب على وضع وتنفيذ 6)
دارية وتدابير أخرى  تدابير قانونية وا 

 لتنفيذ البروتوكول؛

نية ( تدريب موظفي السلطات الوط0)
المختصة على إدارة نظمها التنظيمية 

 الوطنية للسالمة األحيائية.

)أ( نسبة األطراف التي لديها 
احتياجات تدريبية على 
تطوير وتنفيذ التدابير 

القانونية واإلدارية وغيرها من 
التدابير لتنفيذ البروتوكول 
والتي نفذت بنجاح أنشطة 

 التدريب؛
)ب( نسبة األطراف التي 

كاٍف من  لديها عدد
الموظفين المدربين إلدارة 
النظام الوطني للسالمة 

 األحيائية.

من شأن األطر الوظيفية 
الوطنية للسالمة األحيائية أن 
تمّكن السلطات الوطنية ونقاط 

االتصال الوطنية وجهات 
االتصال، فيما يتعلق بتلقي 
، 67اإلخطارات بموجب المادة 

لدى جميع األطراف من الوفاء 
تها بموجب البروتوكول بالتزاما

 بكفاءة وفعالية

 ]السلطات الوطنية/
 موظفو السلطات الوطنية[

تقوم األطراف  1-ألف
بتحسين توافر وتبادل 
المعلومات ذات الصلة 
من خالل غرفة تبادل 

معلومات السالمة 
 األحيائية

( نشر معلومات على غرفة 6)
تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية؛

( الوصول إلى المعلومات 0)
الموجودة في غرفة تبادل 

معلومات السالمة األحيائية 

( تطوير وتحديث وصيانة أدوات 6)
الدعم التفاعلية، بعد انتقال غرفة تبادل 
معلومات السالمة األحيائية إلى المنصة 

 الجديدة؛

( توفير التدريب على استخدام غرفة 0)
 ة األحيائية.تبادل معلومات السالم

)أ( نسبة أدوات الدعم 
تحديثها  يجريالتفاعلية التي 

منصة غرفة  سماتلتالئم 
تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية الجديدة؛
)ب( عدد المستخدمين الذين 

تيسر غرفة تبادل معلومات 
السالمة األحيائية توافر وتبادل 
المعلومات المتعلقة بالسالمة 
األحيائية وتمّكن األطراف من 

 اتخاذ قرارات مستنيرة؛
ُتستخدم غرفة تبادل معلومات 

]السلطات الوطنية / موظفو السلطات 
الوطنية وأصحاب المصلحة اآلخرون 

 المهتمون
 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي[
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 خطة عمل بناء القدرات

المجاالت الرئيسية لبناء  الغايات
 القدرات

 الجهات الفاعلة النواتج المؤشرات أنشطة بناء القدرات

يستخدمون مواد التدريب  واستخدامها.
استخدام غرفة المتعلقة ب

تبادل معلومات السالمة 
 األحيائية؛

)ج( نسبة األطراف التي 
معلومات وثيقة الصلة لديها 

ومحدثة عن غرفة تبادل 
 معلومات السالمة األحيائية.

السالمة األحيائية كمنصة 
مات مرجعية للمعلومات معلو 

 .المتعلقة بالسالمة األحيائية

تتيح األطراف  3-ألف
معلومات كاملة عن 
تنفيذ البروتوكول في 

 الوقت المناسب

( إنشاء وتعزيز نظم التنسيق 6)
الوطنية لجمع معلومات 

 السالمة األحيائية؛

 ( إعداد تقرير وطني.0)

( تقديم أنشطة التدريب على جمع 6)
دارة البيانات إلى السلطات  المعلومات وا 
الوطنية ذات الصلة ألغراض اإلبالغ 

 الوطني؛

( إعداد أدوات لمساعدة األطراف على 0)
 إعداد وتقديم تقاريرها الوطنية؛

( دعم التعاون بين األطراف لمساعدة 1)
 التي تعاني من نقص فياألطراف 

الموارد في إعداد وتقديم تقاريرها الوطنية 
من  08و 00]، وفقا للمادتين 

 البروتوكول[.

)أ( نسبة األطراف التي تحدد 
احتياجاتها التدريبية بشأن 

 وتضعاإلبالغ الوطني 
التدريب للسلطات الوطنية 

 ذات الصلة؛
التي ( نسبة األطراف )ب

إلى المساعدة والتي  تحتاج
قامت، باستخدام أدوات 

المساعدة، بإعداد تقاريرها 
وتقديمها في الوقت 

 المناسب؛
)ج( نسبة األطراف التي 

تحتاج إلى دعم وتستفيد من 
األنشطة التعاونية لمساعدتها 

في إعداد وتقديم تقاريرها 

من شأن المعلومات الدقيقة 
اسبة التوقيت عن تنفيذ ومن

البروتوكول أن تمّكن مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

لألطراف في البروتوكول من 
تحديد األولويات والمجاالت 

 التي تحتاج إلى الدعم

]السلطات الوطنية / موظفو السلطات 
الوطنية وأصحاب المصلحة اآلخرون 

 المهتمون
 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي[
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 خطة عمل بناء القدرات

المجاالت الرئيسية لبناء  الغايات
 القدرات

 الجهات الفاعلة النواتج المؤشرات أنشطة بناء القدرات

 الوطنية.

متثل ت 4-ألف
األطراف لمتطلبات 

 البروتوكول

( معالجة قضايا عدم 6)
االمتثال التي حددتها لجنة 

 االمتثال.

( تقديم الدعم لألطراف المعنية 6])
لالضطالع باألنشطة المحددة في خطط 
عمل االمتثال، لمعالجة القضايا المحددة 

 لعدم االمتثال.[

)أ( نسبة األطراف غير 
الممتثلة التي أسفرت خطة 
عملها الخاصة باالمتثال 
التي نفذت بنجاح عن 

 االمتثال الكامل.

من شأن آلية االمتثال الفعال 
 أن تيسر تنفيذ البروتوكول

 ]السلطات الوطنية/
 موظفو السلطات الوطنية[

 لجنة االمتثال

تجري  5-ألف
األطراف تقييمات 

سليمة علميا لمخاطر 
الكائنات الحية 
المحورة، وتدير 

المخاطر وتتحكم في 
المحددة لمنع اآلثار 

الضارة للكائنات الحية 
المحورة على حفظ 
التنوع البيولوجي 

واستخدامه المستدام، 
مع أخذ في االعتبار 

أيضا المخاطر 
 للصحة البشرية

( إجراء واستعراض تقييمات 6)
 المخاطر السليمة علميا؛

( تنظيم المخاطر المحددة 0)
دارتها والتحكم فيها؛  وا 

الوصول إلى البنية ( 1)
األساسية والخبرات التقنية فيما 
دارة  يتعلق بتقييم المخاطر وا 

 المخاطر؛
( الوصول إلى البيانات 4)

العلمية ذات الصلة بتقييم 
دارة المخاطر؛  المخاطر وا 

األطراف التي لديها ( 5)
ن لتقييم و ن مؤهلو موظف

دارة المخاطر  على المخاطر وا 
 كل حالة على حدةأساس 

 

تطوير مواد تدريب على تقييم ( 6)
دارة المخاطر، أو تحديثها  المخاطر وا 

 حسب االقتضاء، ونشرها؛
( توفير التدريب على إجراء 0)

واستعراض تقييمات المخاطر، بما في 
ذلك استخدام الوثائق المرجعية وجمع 

 المعلومات العلمية وتحليلها؛
( تيسير الوصول إلى البنية األساسية 1)

برات فيما يتعلق بتقييم الكافية والخ
دارة المخاطر؛  المخاطر وا 

( توفير التدريب على إجراء البحوث 4)
العلمية، واالستعراض، والحصول على 
بيانات عن التنوع البيولوجي لمناطق 
إيكولوجية محددة فيما يتعلق بتقييم 

دارة المخاطر؛  المخاطر وا 
 الهيئاتإقامة عالقات مع ( 5)

 )أ( نسبة األطراف التي
حّدثت موادها  طورت أو

التدريبية حسب الحاجة بشأن 
التقييم السليم علميا للمخاطر 

دارة المخاطر ]بشأن  وا 
الكائنات الحية المحورة 

الناتجة عن التقنيات الجينية 
 ؛دة[الجدي

)ب( نسبة األطراف التي 
توفر تدريبا على إجراء تقييم 

دارة المخاطر واستعراض ه وا 
 ؛المخاطر

عدد الخبراء من  (ج)
األطراف القادرين على إجراء 
أو استعراض تقييم المخاطر 
دارة المخاطر على أساس  وا 

 كل حالة على حدة؛

تقوم األطراف بتحديد وتقييم 
مخاطر الكائنات الحية المحورة 
على التنوع البيولوجي وتديرها 

وتتحكم فيها بشكل مناسب، مع 
مراعاة المخاطر على صحة 

 اإلنسان
 الهيئاتزيادة مشاركة 
عاهد البحوث األكاديمية وم

المتخصصة يعزز الدعم 
دارة  العلمي لتقييم المخاطر وا 

 المخاطر
 

 ]السلطات الوطنية/
 موظفو السلطات الوطنية[

 /أو كياناتاألكاديمية و الهيئات
 المتخصصةالبحوث 
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كيانات بحثية محددة أو /األكاديمية و
لتطوير برامج تعليمية محددة بشأن تقييم 

دارة المخاطر.  المخاطر وا 

( نسبة األطراف التي د)
لديها إمكانية الوصول إلى 

لتحتية والخبرات البنية ا
دارة  الكافية لتقييم المخاطر وا 

 المخاطر؛
( نسبة األطراف التي ه)

توفر التدريب إلجراء البحوث 
العلمية واالستعراض 

والحصول على البيانات ذات 
دارة  الصلة بتقييم المخاطر وا 

 المخاطر؛
( نسبة األطراف التي و)
ها عالقات راسخة مع ديل

أو /األكاديمية و الهيئات
نات بحثية محددة لتطوير كيا

برامج تعليمية محددة بشأن 
دارة  تقييم المخاطر وا 

 المخاطر.[

تمنع األطراف  6-ألف
النقل غير القانوني 
وغير المقصود عبر 

الحدود للكائنات الحية 
 المحورة وتتصدى له

وطنية عاملة  أنظمة( إنشاء 6)
لإلخطار واالستجابات المناسبة 

للنقل غير المقصود عبر 
من  67الحدود، وفقا للمادة 

 البروتوكول؛

( تقديم التدريب إلى أصحاب 6)
المصلحة المعنيين على توثيق الكائنات 
الحية المحورة وأخذ عينات لها والكشف 

 عنها وتحديد هويتها؛
محلية التدابير ( تقديم تدريب بشأن ال0)

نسبة األطراف التي توفر )أ( 
ألصحاب المصلحة المعنيين 
التدريب على وثائق الكائنات 

الحية المحورة، وعيناتها، 
 والكشف عنها وتحديد هويتها

منع النقل غير القانوني وغير 
المقصود عبر الحدود للكائنات 

الحية المحورة أو تقليله إلى 
 أدنى حد

موظفو السلطات  ]السلطات الوطنية/
 الوطنية.

 والحدود[مسؤولو الجمارك 
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( وضع تدابير محلية عاملة 0)
النقل غير القانوني وغير لمنع 

المقصود عبر الحدود للكائنات 
وفقا  له يتصدالالحية المحورة و 

 ]للتشريعات الوطنية[
 من البروتوكول[. 05دة ]للما

 

عاملة لمنع النقل غير القانوني وغير ال
المقصود عبر الحدود للكائنات الحية 

من  05لمادة لورة والتصدي له وفقا المح
 البروتوكول.

إجراء التدريب على رصد التحركات  (1)
غير المشروعة عبر الحدود للكائنات 

 الحية المحورة.

عدد حاالت التحركات  )ب(
غير المقصودة أو غير 
 المشروعة عبر الحدود
للكائنات الحية المحورة 

 المبلغ عنها؛
( نسبة األطراف التي ج)

تدابير ولديها توفر التدريب 
دارة  عاملةمحلية  لمنع وا 

النقل غير المقصود وغير 
المشروع للكائنات الحية 

 المحورة عبر الحدود.
نسبة األطراف التي  )د(

توفر التدريب على رصد 
التحركات غير المشروعة 

عبر الحدود للكائنات الحية 
 المحورة. 

تمتلك  7-ألف
األطراف تدابير قائمة 

للوفاء بمتطلبات 
البروتوكول بشأن 

مناولة الكائنات الحية 
المحورة ونقلها 
وتعبئتها وتحديد 

( إنشاء أنظمة وطنية عاملة 6)
للمناولة والنقل والتعبئة وتحديد 
الهوية، بما في ذلك ما يتعلق 

 بالوثائق؛

 

للسلطات الوطنية ( توفير التدريب 6)
المختصة ذات الصلة بشأن التحقق من 

الوثائق المتعلقة بمناولة ونقل وتعبئة 
 وتحديد هوية الكائنات الحية المحورة.

)أ( نسبة األطراف التي لديها 
موظفون مؤهلون للتحقق من 
الوثائق المصاحبة لشحنات 

 الكائنات الحية المحورة؛
 )ب( نسبة األطراف التي

ل على تحص] ]تدربت[
على الوثائق المتعلقة  [تدريب

من خالل الكشف عن الكائنات 
الحية المحورة وتحديد هويتها، 
يتسنى لألطراف أن تستجيب 
للنقل غير المقصود وغير 

القانوني عبر الحدود، وأن تنفذ 
متطلبات المناولة والنقل 

تحديد الهوية، وفقا والتعبئة و 

 ]السلطات الوطنية/
 موظفو السلطات الوطنية[
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بمناولة ونقل وتعبئة وتحديد  هويتها
هوية الكائنات الحية 

 المحورة.

 للبروتوكول

تكون  1-ألف
األطراف قادرة على 

الكشف عن الكائنات 
الحية المحورة وتحديد 

 هويتها

( القيام، حسب االقتضاء، 6)
جراءات  بإعداد مواد مرجعية وا 

ومعلومات ألخذ عينات 
الكائنات الحية المحورة والكشف 
عنها وتحديد هويتها، والوصول 

إلى هذه المواد واإلجراءات 
 والمعلومات؛

( تعزيز قدرات المسؤولين 0)
وموظفي المختبرات على أخذ 

العينات والكشف وتحديد 
 الهوية؛

( الوصول إلى البنية 1)
األساسية التقنية للكشف وتحديد 

الهوية، بما في ذلك المواد 
 المرجعية المعتمدة؛

تعاون، بما في ( تعزيز ال4)
ذلك من خالل شبكات 

 المختبرات.

( إجراء التدريب على منهجيات 6)
وبروتوكوالت أخذ عينات الكائنات الحية 
 المحورة والكشف عنها وتحديد هويتها؛

( تيسير الوصول إلى البنية األساسية 0)
للكشف عن الكائنات الحية المحورة 

وتحديد هويتها، وتيسير إنشاء هذه البنية 
ساسية، بما في ذلك المختبرات األ

المعتمدة، والمواد المرجعية المعتمدة 
 والمواد االستهالكية؛

( إنشاء وتعزيز وصيانة شبكات 1)
مختبرات للكشف عن الكائنات الحية 

 المحورة وتحديد هويتها.

)أ( نسبة األطراف التي 
طرق  تدربت على

وبروتوكوالت أخذ العينات، 
وكشف وتحديد هوية 

 الحية المحورة؛ الكائنات
)ب( نسبة األطراف التي 
لديها وصول إلى البنية 
التحتية ألخذ العينات، 

وكشف وتحديد الكائنات 
 ؛الحية المحورة

نسبة األطراف التي  )ج(
 أنشأت مختبرات معتمدة؛

( نسبة األطراف األعضاء د)
في شبكات المختبرات 

الكتشاف وتحديد الكائنات 
 الحية المعدلة.

الكشف عن الكائنات من خالل 
الحية المحورة وتحديد هويتها، 
يتسنى لألطراف أن تستجيب 
للنقل غير المقصود وغير 

القانوني عبر الحدود، وأن تنفذ 
متطلبات المناولة والنقل 

والتعبئة وتحديد الهوية، وفقا 
 للبروتوكول؛

من خالل تبادل المعلومات 
وبرامج ضمان الجودة في 
الترويج شبكات المختبرات، يتم 

لنتائج تحليلية دقيقة وقوية 
جراءات فعالة.  وموثوقة وا 

]السلطات الوطنية / موظفو السلطات 
 الوطنية
األكاديمية وشبكات المختبرات  الهيئات

 بدعم من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي[

تراعي  9-ألف
األطراف، التي تختار 

( تعزيز القدرات المتعلقة 6)
بمراعاة االعتبارات االجتماعية 

( تقديم التدريب إلى السلطات الوطنية 6)
المختصة على مراعاة االعتبارات 

لسلطات الوطنية ا)أ( نسبة ]
األطراف التي  لدىالمختصة 

األطراف التي تختار القيام 
االعتبارات  تراعيبذلك 

]السلطات الوطنية / موظفو السلطات 



CBD/SBI/3/21 
Page 51 

 

 خطة عمل بناء القدرات

المجاالت الرئيسية لبناء  الغايات
 القدرات

 الجهات الفاعلة النواتج المؤشرات أنشطة بناء القدرات

القيام بذلك، 
االعتبارات االجتماعية 

عند واالقتصادية 
اتخاذ قرارات بشأن 
استيراد الكائنات 
الحية المحورة 

وتتعاون في البحوث 
وتبادل المعلومات 

من  16وفقا للمادة 
 البروتوكول

 ؛01واالقتصادية وفقا للمادة 
( إعداد مواد مرجعية بشأن 0)

االعتبارات االجتماعية 
 تصادية والوصول إليها.واالق

 ؛01االجتماعية واالقتصادية وفقا للمادة 

( إعداد، حسب االقتضاء، مواد 0)
تدريبية بشأن االعتبارات االجتماعية 

 واالقتصادية وتحديثها ونشرها؛

اعاة ( تبادل الخبرات والُنهج بشأن مر 1)
 االعتبارات االجتماعية واالقتصادية؛

 الهيئاتإقامة عالقات تعاون مع ( 4)
األكاديمية التي لديها خبرة ذات صلة 
]ومع الشعوب األصلية والمجتمعات 

المحلية ]، مع مراعاة االعتبارات 
بالشعوب األصلية والمجتمعات الخاصة 
 .[[01في المادة  المحلية

لديها إمكانية الحصول على 
تدريب مناسب لمراعاة 
االعتبارات االجتماعية 

]على أساس  االقتصاديةو 
البحوث وتبادل المعلومات[ 
ال سيما فيما يتعلق بقيمة 
التنوع البيولوجي بالنسبة 

للشعوب األصلية 
 ؛والمجتمعات المحلية

)ب( عدد المواد التدريبية 
تطويرها وتحديثها  التي تم

ونشرها بشأن االعتبارات 
 االقتصادية؛و االجتماعية 

)ج( نسبة األطراف التي 
تتبادل خبراتها ونهجها مع 

مراعاة االعتبارات 
 االقتصاديةو االجتماعية 

]على أساس البحوث وتبادل 
 ؛المعلومات[

)د( نسبة األطراف التي 
أقامت عالقات تعاون مع 

األكاديمية التي لديها  الهيئات
الخبرة الالزمة في التقييمات 

االجتماعية واالقتصادية وفقا 
في اتخاذ القرار  01للمادة 

بشأن واردات الكائنات الحية 
 المحورة.

 
ادل األطراف الخبرات في تتب

االعتبارات االجتماعية  تناول
 واالقتصادية

 الوطنية
ة، والشعوب األصلية األكاديمي

 [والمجتمعات المحلية
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ومع  االقتصاديةو االجتماعية 
الشعوب األصلية 

 .[والمجتمعات المحلية

تصبح  11-ألف
األطراف في 

بروتوكول قرطاجنة 
أطرافا في بروتوكول 

كوااللمبور -ناغويا
التكميلي بشأن 
لجبر المسؤولية وا

التعويضي وأن تكون 
لديها تدابير للوفاء 
بالتزاماتها بموجب 
 البروتوكول التكميلي

( دعم األطراف في 6)
بروتوكول قرطاجنة في 

التصديق على البروتوكول 
 التكميلي؛

بالنسبة لألطراف في 
 البروتوكول التكميلي:

( إعداد تدابير قانونية 0)
دارية وتدابير أخرى على  وا 

الوطني لتنفيذ المستوى 
 البروتوكول التكميلي؛

( إعداد مواد مرجعية 1)
وخبرات ودروس مستفادة فيما 

يتعلق بتنفيذ البروتوكول 
 التكميلي والوصول إليها؛

( تعزيز قدرات السلطات 4)
المختصة لألطراف في 

البروتوكول التكميلي على 
 االضطالع بمهامها؛

( وضع أو تحديد خطوط 5)

( توفير التدريب على إذكاء الوعي 6)
بالبروتوكول التكميلي لدعم التصديق 

 عليه وتنفيذه؛
بالنسبة لألطراف في البروتوكول 

 التكميلي:
( توفير التدريب على تحليل القوانين 0)

والسياسات واألطر المؤسسية لتحديد إلى 
أي مدى تستوفي متطلبات البروتوكول 

 التكميلي؛
فير التدريب على إعداد أو تعديل ( تو 1)

األطر القانونية واإلدارية المحلية لتنفيذ 
 البروتوكول التكميلي؛

( إعداد مواد مرجعية لمساعدة 4)
السلطات المختصة على االضطالع 

بمسؤولياتها بموجب البروتوكول 
 التكميلي؛

( ]تزويد[ ]توفير التدريب لـ[ السلطات 5)
ي المختصة ]وأصحاب المصلحة ذو 
الصلة[ ]بالتدريب من أجل لتعزيز 
القدرات العلمية والتقنية[ على تقييم 

]بدون  نسبة األطراف])أ( 
ر أطر للمسؤولية والجب

في بروتوكول  التعويضي[
قرطاجنة التي صدقت ونفذت 

[/]نسبة البروتوكول التكميلي
األطراف في بروتوكول 

قرطاجنة التي تلقت تدريبا 
للتصديق على البروتوكول 

التكميلي والتي صدقت على 
 ؛هذا البروتوكول[

)ب( نسبة األطراف التي 
لديها موظفين مدربين على 
تحليل القوانين والسياسات 

األطر المؤسسية فيما يتعلق و 
بمتطلبات البروتوكول 

 التكميلي؛
)ج( نسبة األطراف التي 

لديها موظفين مدربين تدريبا 
أو تعديل األطر  لوضع

القانونية واإلدارية المحلية 

من شأن زيادة عدد التصديقات 
-على بروتوكول ناغويا

كوااللمبور التكميلي بشأن 
المسؤولية والجبر التعويضي أن 

ز تقدما في إعداد قواعد يحر 
جراءات وطنية بشأن  وا 

المسؤولية والجبر التعويضي 
عن األضرار الناجمة عن 

الكائنات الحية المحورة الناشئة 
 أثناء نقلها عبر الحدود 

 

]السلطات الوطنية واألوساط األكاديمية 
 / موظفو السلطات الوطنية

 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي[
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األضرار، ووضع روابط سببية وتحديد  البيولوجي.أساس لحالة التنوع 
 تدابير االستجابة المناسبة؛

( جمع وتقاسم المعلومات عن 1)
الخبرات والدروس المستفادة في تنفيذ 

 البروتوكول التكميلي.

 لتنفيذ البروتوكول التكميلي؛
)د( نسبة األطراف التي 
للوفاء ]تستخدم مواد مرجعية 
[ ]فيما بمسؤولياتها بموجب

البروتوكول  تعلق بتنفيذ[ي
 التكميلي؛
]األطراف التي  )هـ( نسبة
السلطات المختصة ] تدربت[

التي أعربت عن احتياجاتها 
لتقييم  [وتلقت تدريبا كافيا

]ووضع روابط  الضرر
وتحديد تدابير  سببية[

 االستجابة المناسبة؛
)و( نسبة األطراف التي تقوم 

المعلومات  [وتبادل]بتجميع 
ات والدروس بشأن الخبر 

المستفادة في تنفيذ 
 البروتوكول التكميلي.

نسبة األطراف التي  ])ز(
تتبادل المعلومات عن 

الخبرات والدروس المستفادة 
في تنفيذ البروتوكول 

 التكميلي[.[
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 التمكينيةالبيئة  -باء

تشارك  1-باء
األطراف في أنشطة 

 بناء القدرات

( التقييم الذاتي الحتياجات 6)
 وأولويات بناء القدرات؛

( تقديم الدعم ألنشطة بناء 0)
 القدرات؛ 

( الوصول إلى مواد بناء 1)
 القدرات؛

( التعاون في أنشطة بناء 4)
 القدرات.

( إجراء تقييم ذاتي الحتياجات 6)
 القدرات؛ وأولويات بناء

( تقديم الدعم التقني أو المالي أو 0)
أشكال الدعم األخرى ألنشطة بناء 

القدرات، بما في ذلك األنشطة الواردة في 
 خطة عمل بناء القدرات هذه؛

( إعداد ونشر مواد بناء القدرات 1)
ونواتج األنشطة، بما في ذلك باللغات 

 المحلية؛
( التعاون على المستويات الوطني 4)

نائي األطراف واإلقليمي والمتعدد والث
األطراف مع شركاء من قطاعات ذات 

صلة وأصحاب مصلحة في تنفيذ أنشطة 
 بناء القدرات.

])أ( نسبة األطراف التي 
 - أجرت تقييما ذاتيا للقدرات

بناء من حيث حتياجات اال
 واألولويات؛ القدرات 

)ب( نسبة األطراف التي 
الدعم التقني  [تقدم]تتلقى[ ]

المالي أو غيره من أشكال  أو
 الدعم ألنشطة بناء القدرات؛
)ج( نسبة األطراف التي 
طورت ونشرت مواد بناء 

القدرات ونتائج األنشطة، بما 
 في ذلك باللغات المحلية؛

)د( نسبة األطراف التي تقيم 
شراكات على المستويات 

الوطنية والثنائية واإلقليمية 
والمتعددة األطراف مع 

قطاعات ذات شركاء من ال
الصلة وأصحاب المصلحة 

في تنفيذ أنشطة بناء 
 القدرات.[

تمتلك األطراف القدرات الالزمة 
 لتنفيذ البروتوكول

]لدى األطراف القدرة على 
في مجال تحديد احتياجاتها 

بناء القدرات واالعتراف 
باإلجراءات المناسبة وتنفيذها 

من  08و 00]، وفقا للمادتين 
 البروتوكول[.[

]السلطات الوطنية واألوساط األكاديمية 
 / موظفو السلطات الوطنية

 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
تمويل المنظمات و مرفق البيئة العالمية، 

 الصندوق األخضر[و خرى، األدولية ال
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 خطة عمل بناء القدرات

المجاالت الرئيسية لبناء  الغايات
 القدرات

 الجهات الفاعلة النواتج المؤشرات أنشطة بناء القدرات

تحشد األطراف  1-باء
موارد كافية ]من 

جميع المصادر[ لدعم 
تنفيذ البروتوكول 

من  11]وفقا للماردة 
 لبروتوكول[ا

( وضع آلية وطنية 6)
لتخصيص الميزانية ألغراض 

 السالمة األحيائية؛
( التنسيق مع السلطات، 0)

ووكاالت التمويل والجهات 
 المانحة على المستوى الوطني؛

( الحصول على موارد 1)
إضافية من خالل التعاون مع 
أطراف وجهات مانحة أخرى، 
بما في ذلك القطاع الخاص، 

امج التعاون ومن خالل بر 
 الدولي.

( ]وضع آليات لالستفادة من[ ]إذكاء 6)
الوعي على المستوى الوطني بالحاجة 

إلى[ موارد كافية من الميزانيات الوطنية 
لالضطالع باألنشطة الالزمة لتنفيذ 

 البروتوكول؛

( وضع/تعزيز التنسيق على المستوى 0)
الوطني بين السلطات المختصة 

ت المانحة ووكاالت التمويل والجها
 األخرى؛

( وضع/تعزيز التعاون فيما بين 1)
األطراف المانحة والجهات المانحة 

األخرى، واألطراف من البلدان النامية، 
واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة 

انتقالية لضمان التنفيذ الكامل 
 للبروتوكول.

)أ( نسبة األطراف التي  
خصصت موارد من 
الميزانيات الوطنية 

لالضطالع باألنشطة 
 الالزمة لتنفيذ البروتوكول؛
)ب( نسبة األطراف التي 

عززت التنسيق بين 
السلطات المختصة ووكاالت 

التمويل والجهات المانحة 
 األخرى؛

 )ج( نسبة األطراف التي
]لديها أطر تعاون قائمة أو 

عززت  [مذكرات تفاهم
التعاون فيما بين األطراف 
المانحة والجهات المانحة 
األخرى والبلدان النامية 

األطراف واألطراف التي تمر 
 يةاقتصاداتها بمرحلة انتقال
لضمان التنفيذ الكامل 

 للبروتوكول؛
نسبة األطراف التي  ])د(

 تنشئ إطارا للتنسيق؛[
( نسبة األطراف التي ه)

تمّكن الموارد الكافية من التنفيذ 
 الكامل للبروتوكول

حشد الموارد العامة والخاصة 
وتوفير الدعم المنتظم والمستدام 

لإلجراءات المطلوبة ]، وفقا 
 من البروتوكول.[ 08للمادة 

 

]السلطات الوطنية / القطاع العام 
ك والصناديق والخاص بما في ذلك البنو 

والشركات والمستثمرون ومرفق البيئة 
 العالمية.[



CBD/SBI/3/21 
Page 56 

 

 خطة عمل بناء القدرات

المجاالت الرئيسية لبناء  الغايات
 القدرات

 الجهات الفاعلة النواتج المؤشرات أنشطة بناء القدرات

ساهمت بموارد ألطراف 
لتعزيز قدرتها على  أخرى

 تنفيذ البروتوكول.
 

تقوم األطراف  3-باء
بتعزيز وتيسير 
التوعية العامة 

والتثقيف والمشاركة 
فيما يتعلق بنقل 
الكائنات الحية 

المحورة ومناولتها 
واستخدامها بطريقة 
 13آمنة، وفقا للمادة 

 من البروتوكول

( إنشاء نظم وطنية لتعزيز 6)
التوعية العامة والتثقيف 

 والمشاركة؛
( إعداد ونشر مواد مرجعية 0)

وتدريبية بشأن التوعية العامة 
 والتثقيف والمشاركة؛

( توفير أنشطة التثقيف 1)
 بشأن السالمة األحيائية؛

( تعزيز آليات المشاركة في 4)
 صنع القرارات؛

( إعداد برامج التوعية 5)
 العامة.

،[ ونشر ( وضع ]، حسب االقتضاء6)
مواد بناء القدرات فيما يتعلق بالتوعية 

 العامة والتثقيف والمشاركة؛
( إعداد ]، حسب االقتضاء،[ أو 0)

تحديث برامج التثقيف بالسالمة األحيائية 
 وتعزيز القدرات المؤسسية؛

( دمج السالمة األحيائية ضمن برامج 1)
 التثقيف ذات الصلة؛

 ( إعداد برامج للتبادل األكاديمي4)
والزمالة، بما في ذلك بشأن التكنولوجيا 

البيولوجية الحديثة وبحوث السالمة 
 األحيائية؛

( توفير التدريب على المشاركة في 5)
صنع القرارات، وفقا للقوانين واللوائح 
الوطنية، بما في ذلك التدريب على 
وضع آليات إلبالغ الجمهور عن 

 أساليب المشاركة؛
اد وتنفيذ ( توفير التدريب على إعد1)

 برامج التوعية العامة بالسالمة األحيائية؛

)أ( نسبة األطراف التي 
ونشرت مواد لبناء  طورت

القدرات في مجال توعية 
الجمهور والتثقيف 

 والمشاركة؛
)ب( نسبة األطراف التي 

 طورت أو حّدثت برامج تعليم
السالمة األحيائية  شأنب

 وعززت القدرات المؤسسية؛
)ج( نسبة األطراف التي 
أدمجت السالمة األحيائية 
في البرامج التعليمية ذات 

 الصلة؛
)د( نسبة األطراف التي 

أنشأت برامج الزمالة والتبادل 
 األكاديمي؛

)هـ( نسبة األطراف التي 
قدمت تدريبا على المشاركة 

في صنع القرار، وفقا 

من خالل التوعية العامة 
والتثقيف والمشاركة، تكفل 

األطراف أن يكون الجمهور 
على دراية كافية بشأن نقل 

الكائنات الحية المحورة بطريقة 
آمنة ومشاركته في صنع 

القرارات المتعلقة بنقل الكائنات 
المحورة ومناولتها الحية 

 واستخدامها بطريقة آمنة

]السلطات الوطنية، الوكاالت الدولية / 
 الجمهور

  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي[
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 خطة عمل بناء القدرات

المجاالت الرئيسية لبناء  الغايات
 القدرات

 الجهات الفاعلة النواتج المؤشرات أنشطة بناء القدرات

( توفير التدريب على االتصاالت 7)
  المتعلقة بالسالمة األحيائية.

قوانين واللوائح الوطنية، بما لل
في ذلك إنشاء آليات إلعالم 
 الجمهور بأساليب المشاركة؛

)و( نسبة األطراف التي 
قدمت التدريب على تطوير 
وتنفيذ برامج توعية الجمهور 
 في مجال السالمة األحيائية؛

)ز( نسبة األطراف التي 
قدمت تدريبا بشأن اتصاالت 

 السالمة األحيائية.
األطراف التي نسبة  ])ح(

لديها تشريعات تتعلق بوسم 
المنتجات القائمة على 

 المستهلك.[

تعزز األطراف  4-باء
التعاون والتنسيق 

بشأن قضايا السالمة 
األحيائية على 

المستويات الوطني 
 واإلقليمي والدولي

( التعاون فيما بين األطراف 6)
 وداخلها؛

( مشاركة الشعوب األصلية 0)
والمجتمعات المحلية وأصحاب 
المصلحة من القطاعات ذات 

 الصلة؛
( تعميم السالمة األحيائية 1)

في التشريعات والسياسات 
والخطط القطاعية والمشتركة 

( تنظيم أنشطة لتيسير التعاون التقني 6)
والعلمي ونقل التكنولوجيا وتقاسم 
المعلومات على المستويات ثنائي 

]بما األطراف ودون اإلقليمي واإلقليمي، 
في ذلك تبادل الخبرات في مجال 

السالمة األحيائية وتعزيز نقل التكنولوجيا 
والحصول على التكنولوجيا وال سيما 

 ؛النامية[ بالنسبة للبلدان
( تنظيم أنشطة مشتركة تضم الشعوب 0)

)أ( نسبة األطراف التي 
نظمت أنشطة لتيسير 
التعاون التقني والعلمي 
وتقاسم المعلومات على 
المستويات الثنائية ودون 

 اإلقليمية واإلقليمية؛
طراف التي )ب( نسبة األ

نظمت أنشطة مشتركة تضم 
الشعوب األصلية 

من خالل التعاون على 
المستويات الوطني واإلقليمي 
والدولي، ومشاركة أصحاب 

المصلحة، يصبح تنفيذ 
األطراف للبروتوكول أكثر 

 فعالية

السلطات الوطنية، و ]األطراف، 
المجتمعات و الشعوب األصلية، و 

أصحاب المصلحة اآلخرون/ و المحلية، 
 الجمهور.[
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 خطة عمل بناء القدرات

المجاالت الرئيسية لبناء  الغايات
 القدرات

 الجهات الفاعلة النواتج المؤشرات أنشطة بناء القدرات

األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب  بين القطاعات.
المصلحة المعنيين من مختلف 

 القطاعات.

والمجتمعات المحلية 
وأصحاب المصلحة المعنيين 

  من مختلف القطاعات.
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: 1111إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ألغراض ااالتصال  3/5التوصية 
إطار لالستراتيجية االتصال لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 

 1111لما بعد عام 
 بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقررا على غرار ما يلي: الهيئة الفرعية للتنفيذ توصي

 إن مؤتمر األطراف،
، على النحو 8282اإلطار الستراتيجية االتصال لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ب يرحب

 المرفق بالتوصية الحالية.
 المرفق

 1111إطار الستراتيجية االتصال لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 معلومات أساسية - أوال

يكون أن ينبغي  8282اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ، قرر مؤتمر األطراف أن41/11في المقرر  -4
التي ستكون و "، لطبيعةا، "العيش في انسجام مع 8252كنقطة انطالق نحو رؤية عام  8212بمهمة ملهمة ومحفزة لعام  مقترنا

 .مدعومة باستراتيجية اتصال متسقة وشاملة وابتكارية
ا منه يكمن القصد. و 8282استراتيجية االتصاالت لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام تحدد الوثيقة الحالية و  -8
اللجنة استعرضته  إلى مشروعالنسخة الحالية  ]وتستند. 41/88 إطار استراتيجية االتصال المعتمد في المقرر استكمال في

 اسطول، ومن قبل خبراء االتصاالت المشاركين في "العامةتصال والتثقيف والتوعية باال المعنية االستشارية غير الرسمية
التنوع  اتع البيولوجي"، بما في ذلك ممثلين عن مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في مجال سياسالتنو اتصاالت 
 [.البيولوجي

االستراتيجية  وسُتعّدل [ستراتيجية.ومخطط لعناصر اال واالتصالللعالقة بين تغيير السلوك  موجزتبدأ الوثيقة بعرض ]و  -1
ر ذي الصلة الصادر عن قر موال 8282لعالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام النهائية وفقا للنص النهائي المتفق عليه لإلطار ا

بمزيد من  الوارد وصفهعلى النحو  االستعراضقيد  بعد ذلك االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف. وستبقى االستراتيجية
 .التفصيل في القسم الثالث

 [السلوكوتغيير ]والوعي  االتصال والحصول على المعلومات –ا ثاني
من  6للتنوع البيولوجي في الهدف  0252تحقيق رؤية عام من أجل تسليط الضوء على أهمية االتصال والوعي  جرى -1

كحد أقصى، يكون الجميع على علم بقيم التنوع البيولوجي وبالخطوات التي  0202عام  بحلولأهداف أيشي للتنوع البيولوجي: "
 ية العامة: حزمةاالتصال والتثقيف والتوع منشور مذكور فيال وعلى النحو ".مستداميمكن اتخاذها لصونه واستخدامه على نحو 

"خطوة  تعتبرالعام  التوعيةفإن  22،االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي االتصال الوطنية ومنسقي لجهاتأدوات 
من الخطاب  جزءا المسألةلجعل و ، بالمسألة معرفة أن يكونوا على األشخاص علىأولى في تطوير الفهم واالهتمام لمساعدة 

ذات األهمية ح القيم، ويطور المواقف "يطور الفهم، ويوضّ  التثقيف، فإن وبالمقابلجدول األعمال".  في المسألةالعام أو طرح 
 ".ويطور الحافز والمهارات للعمل من أجل البيئة ،لبيئةل بالنسبة

                                                      
22 Complete.pdf-Toolkit-https://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-34-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-22-ar.pdf
https://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD-Toolkit-Complete.pdf
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، على سبيل المثال، في تم اإلبالغ عنه، كما 0202-0266ى مدار العقد أدلة واضحة على إحراز تقدم عل وتوجد -5
 On the Edge Conservation."23 "وفي أداة تعقب الوعي الخاصة بـ التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياإلصدار الخامس من 

 :التوعيةزيادة في  أيضاظهر التقارير والمبادرات الحديثة األخرى تُ و 
أنه في المجموعة  األخالقيةمن أجل التجارة البيولوجية  باالتحاد الخاص وع البيولوجي"وجد "مقياس التن (أ)

لبريطانيا العظمى وأيرلندا  المتحدةوالمملكة  ،وألمانيا ،وفرنسا ،)البرازيلتها الدراسة االستقصائية األساسية من البلدان التي شمل
ويمّثل  في المائة من المجيبين أنهم سمعوا عن التنوع البيولوجي، 78، قال 0202 في عام الشمالية والواليات المتحدة األمريكية(،

 24في المائة؛ 17 والبالغة 2010بالمقارنة مع النسبة المسجلة في عام ارتفاعا  ذلك
 زيادة 25المعلومات التابعة لمجلة إيكونوميست وحدةعن  مؤخرا الصادر Wakening" -"Ecoُيظهر تقرير (ب)

 ؛الشواغل الزيادة األكبر فياالقتصادات الناشئة والنامية  حيث شهدتشخاص المهتمين بفقدان الطبيعة، في عدد األ هائلة
 أصل أن ثالثة من Global Commons Alliance26 لصالح  Ipsos MORIشركة أظهر تقرير صادر عن (ج)

قترب من نقاط تحول يحتمل أن ياألرض كوكب مجموعة العشرين يوافقون على أن  بلدانفي المائة( في  71كل أربعة أشخاص )
قلقون للغاية أو في المائة(  58كل خمسة أشخاص ) أصل ثالثة من تكون مفاجئة أو ال رجعة فيها بسبب اإلجراءات البشرية وأن

 .بشأن حالة الكوكب في غاية القلق
 ولم ُيترجم هذاي جميع البلدان. في هذه التقارير غير متجانس وال يتم رصده ف الذي جرى تحديدهمعدل الزيادة  وُيعدّ  -1

إلى إجراءات كافية لعكس فقدان التنوع البيولوجي كما يتضح من الفشل في تحقيق أهداف أيشي  أيضا الظاهرالوعي المتزايد 
ي أن تحدي فقدان التنوع البيولوج لمواجهةالتغييرات في األنماط المجتمعية والسلوك البشري المطلوبة  وتتطلبللتنوع البيولوجي. 

صانعي القرار في مجال السياسات أو المستثمرين من ، سواء كانوا األشخاصتقابل هذه الزيادة في الوعي إجراءات يتخذها جميع 
 27المربين أو غيرهم. أو أو المستهلكين أو الشركات أو المواطنين

 ا بين األشخاصضمن الشخص ومنظام معقد من التأثيرات  متأصل فيأظهرت األبحاث أن السلوك البشري ]و  -7
على اتخاذ القرارات  األشخاصقدرة  وتحدد هذه التأثيراتوالتجريبية والعاطفية والجسدية والتقنية والسياسية.  ،االجتماعيةالتأثيرات و 

المعنى  إسناد وعن طريقللسلوكيات المحتملة  شروط الحدودمن خالل تحديد وذلك اليومية والعمل من أجل التنوع البيولوجي، 
 .الثقافي لألنماط السلوكية رواألث
أغلب في يعتبر الوعي بالمشكلة في حمالت االتصال  التطرق إلىأن  اآلن 28تظهر األدلة العلمية المستفيضةو  -2

 وال ُيعدّ االستعداد للعمل وتغيير السلوك عند مقارنته بالمتغيرات النفسية األخرى.  على صعيد تشكيلأهمية ثانوية  ذا الحاالت
على أنها  للبيئة إلى اإلجراءات المناصرتعزيز السلوك ب المتعلقةتنظر النظرية و  ا.فقدان التنوع البيولوجي كافيمشكلة ب الوعي

للمجتمع تسترشد بتفعيل األعراف  مناصرة على أنها إجراءاتنتيجة خيارات عقالنية تهدف إلى تعظيم الفوائد الشخصية، أو 

                                                      
23 tracker-https://ontheedge.org/impact/sentiment. 

24 2020-barometer-biodiversity-http://www.biodiversitybarometer.org/#uebt. 
nature_finhttps://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/an_ecowakening_measuring_awareness__engagement_and_action_for_25

al_may_2021__.pdf 
stewardship-yplanetar-and-transformation-attitudes-survey-commons-uk/global-mori/en-https://www.ipsos.com/ipsos 26 

27 Klöckner .C .A (0269 جعل األشخاص يتغيرون" .)-  :استراتيجيات ومسارات جديدة لالتصال المناصر للبيئة في مجال الحفظ". فيReese،G. 

Römpke،A.-K.،Mues،A.W  وBockmühl،K. (Eds.) ، البيئي وجهات نظر بحوث علم النفس  –السبل الخضراءBfN-Skripten ،509  الصفحات(
 (. الوكالة الفيدرالية لحماية الطبيعة، ألمانيا.06-08

 .CBD/SBI/3/INF/48انظر الوثيقة  28

https://ontheedge.org/impact/sentiment-tracker
http://www.biodiversitybarometer.org/#uebt-biodiversity-barometer-2020
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/an_ecowakening_measuring_awareness__engagement_and_action_for_nature_final_may_2021__.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/an_ecowakening_measuring_awareness__engagement_and_action_for_nature_final_may_2021__.pdf
https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/global-commons-survey-attitudes-transformation-and-planetary-stewardship
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التطرق للبيئة تحتاج إلى  المناصرةتدخالت تهدف إلى تعزيز السلوكيات  ةإن أيمن هذا المنظور، فو الشخصية أو االجتماعية. 
محددات متعددة، ال سيما المواقف والمعتقدات األخالقية الشخصية واألعراف االجتماعية، فضال عن التحكم السلوكي  إلى

 .المتصور
 بالعمل على نحودة مراحل: اتخاذ قرار فراد بعاأل يمر بموجبها من األفضل فهم التغيير السلوكي على أنه عمليةو  -9

المتغيرات النفسية للموقف واألعراف االجتماعية  عدّ تُ و  29عادة. تحويله إلىثم ومن ، وتنفيذه، العملمستدام، واالستعداد لمثل هذا 
 عبراجح المطلوب من أجل تعزيز التقدم الن لالتصالعناصر أساسية  ،باإلضافة إلى التحكم السلوكي المتصور ،والشخصية

 [.سلوك جديد ومستدام وتطبيقمراحل التغيير 
 المتواصلااللتزام  باإلضافة إلىمن أجل تعزيز المرور عبر هذه المراحل وتحقيق أنماط الحياة المستدامة، و  -42

المستهدفة فئات وحسب الالتمييز بين اآلليات الداعمة، بما في ذلك االتصال، لكل مرحلة  ال بّد منبالممارسات التي تدعمها، 
الدخل المرتفع(.  وأصحاب، والضعفاء اجتماعيا ةالسياسي اتالمحددة وظروف حياتها )على سبيل المثال الشباب، وصانعي القرار 

وأهداف التنمية  0212 عام عام، يمكن استخدام االتصاالت لتعزيز الروابط المتبادلة بين التنوع البيولوجي وخطةوبوجه 
 وتنتج عن ذلك تبعات .االجتماعي واالقتصادي والبيئي تناول األبعادأهمية  بغية إبرازشكل أكثر فعالية، ب المتعلقة بها المستدامة

 .0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإل تدعم تاتصاال ةأي على
 ويتعين [ا والتخطيط.على النواي توليد أثر أيضا سيتعين عليها ولكن]ستراتيجية االتصال زيادة الوعي، ا وسيتعين على -44

على وتسمح بتقاسم البيانات فيما بين األشخاص الذين ينشرون االستراتيجية  تصميم االستراتيجية بطريقة تعزز المحتوى تدريجيا  
ز هذه العملية على فهم أن تركّ  نبغييو المدى المتوسط والطويل.  علىتقييم البحث و لل مستمرة القصير، مع تطوير عملية المدى
استخدام هذا  وينبغي. اوخياراته اوتصوراته اباإلضافة إلى معتقداتهوأعرافها،  اومواقفه اونواياه للجهات االجتماعية الفاعلةأفضل 
 30الزمن.مرور بالنجاح وتعديل االستراتيجية  لرصدالفهم 
ناء على إنجازات عقد بالب هوتحديث االتصال فرصة لتجديد 0202يوفر اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام و  -48

ستتطلب إدارة و تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من أجل وفي سياق عقد األمم المتحدة للعمل  األمم المتحدة للتنوع البيولوجي
التذكير فضال  عن ]، 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل اإلطار العالميمستمرين لحالة تحقيق  اوتقييم افهم أيضااالتصاالت 

[ بدور الطبيعة في التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره. واالعتراف المتزايدوابط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، بالر 
لمبادرات الجارية ورصد صالح اتوفير االستمرارية والدعم ل بالترافق مع محتوى الستراتيجية االتصال تكوينهذه العملية  وستيّسر
 النتائج.

 ستراتيجية والغرض منهانطاق اال -ثالثا 
في جهود االتصاالت، ولدعم جهود االتصاالت من  ةالتنفيذي ةستخدمها األمينتأن  في االستراتيجية يتمثل الغرض من -41
، بما في ذلك األطراف، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وأصحاب المصلحة، والجهات الفاعلة كافة الجهات األخرىقبل 

 :المتحدة وغيرهافي منظومة األمم 

                                                      
 ،14 الصفحات ،مجلة علم النفس البيئي. ذاتيا. تغيير السلوكيات الضارة بالبيئة: نموذج مرحلي للتغيير السلوكي المنظم Bamberg،S  (2013) انظر 29

 .659إلى  656 ومن
30 Williamson، K ،Bujold ،P.Mو ،Thulin ،E .(0202 تدخالت تغيير السلوك في الممارسة: موجز تجميعي للمعايير والنهج ودراسات الحالة .)

https://behavior.rare.org/wp-للسلوك والبيئة والهيئة االستشارية العلمية والتقنية التابعة لمرفق البيئة العالمية.  Rareوالمؤشرات. مركز 

final.pdf-Practice-in-Interventions-Change-content/uploads/2021/02/Behavior. 

https://behavior.rare.org/wp-content/uploads/2021/02/Behavior-Change-Interventions-in-Practice-final.pdf
https://behavior.rare.org/wp-content/uploads/2021/02/Behavior-Change-Interventions-in-Practice-final.pdf
https://behavior.rare.org/wp-content/uploads/2021/02/Behavior-Change-Interventions-in-Practice-final.pdf
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زيادة الفعالية ويتمثل الهدف في من خالل توفير هيكل للتنسيق والتعاون بين الجهات الفاعلة ذات الصلة؛  (أ)
 وتضخيمها؛
كتوجيه أولي إلرشاد عملية وضع استراتيجيات وخطط عمل محددة على المستويات العالمية واإلقليمية  (ب)

لسياسي، وأصحاب المشاريع االجتماعية، واألعمال التجارية، والمواطنين، والوطنية ودون الوطنية، من قبل صناع القرار ا
 ؛، حسب االقتضاءوالشباب، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

في  حياةالنحو ] للمنافع والتغيير التحويلي المنصفلدعم الحفظ واالستخدام المستدام والتقاسم  الوعيتعزيز  (ج)
 [؛األرض نا]أم [مع الطبيعة انسجام

بمساعدة خبراء في االتصال و بطريقة تشاركية وتكرارية ومرنة  ومواصلة تطويرهااستراتيجية االتصال  وسيتعين تنفيذ -41
 تطوير مواصلةوينبغي  .بما في ذلك المشاركة القوية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب]وتغير السلوك[ 

المزيد من  بإرشادقوم بعد ذلك ة التي تالتنفيذي ةبقيادة األمين المشورة والمشاورات على المستوى الدولي من خالل االستراتيجية
المشاركة النشطة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وخبراء التعليم والشباب وممثلي  عدّ خالل المشاورات، تُ و المشاورات. 

الحاجة إلى ضمان اإلدماج  كما هو الحال بالنسبة إلى، ذات أهميةماعية الثقافية مختلف الخلفيات االجتماعية االقتصادية واالجت
التعديالت على المستوى العالمي، سيتم تنسيق و . واالعتبارات الجنسانيةالثقافات بين و  وبينهااألجيال  ضمنالكامل لالعتبارات 

 .لمصدر، على النحو المبين أدناهمن خالل هيئة تنسيق مفتوحة الالستراتيجية إلى طويلة األجل  الفورية
بالمشورة المقدمة من اللجنة  ، ]الذي سيستنيرستظل االستراتيجية العالمية قيد االستعراض من قبل مؤتمر األطرافو  -45

برنامج  شعبة االتصاالت في، بما في ذلك ، والجهات األخرىاالستشارية غير الرسمية المعنية باالتصال والتثقيف والتوعية العامة
دارة األمم المتحدةمم المتحدة للبيئة األ  [.العالمي للتواصل وا 
 :ستكون اختصاصات هذا االستعراض على النحو التاليو  -41

وضع التفاصيل النهائية من أجل عقد بعد االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف حلقة عمل أولية تُ  (أ)
 لالستراتيجية العالمية؛

والتغييرات في  ،الضطالع بها بهدف تحديد أفضل الممارساتلألنشطة التي تم ا عامينكل إجراء تقييم  (ب)
 التي ستستعرضها الهيئة الفرعية للتنفيذ؛، واألثر والفعالية ،الوعي

 تحديد مجاالت جديدة لالتصال والتعلم أو الحاجة إلى تعديل االستراتيجيات القائمة؛ (ج)
عام  ومهمة والغايات األهدافالتقدم المحرز في تحقيق  على خلفيةتتبع أنشطة االتصال والتثقيف والتوعية  (د)

 ؛0212

 االتصال بهم؛ ليتمأو شركاء جدد  جديدة تحديد جهات فاعلة (ه)
 .تحديد االحتياجات من الموارد (و)

وبما  إبطاءينبغي أن تبدأ األطراف في تنفيذ عناصر اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي المتعلقة باالتصاالت دون و ] -47
ويمكن تحقيق ذلك عن طريق دمج مكونات االتصاالت في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية  31.--/65المقرر شى مع ايتم

استراتيجيات وضع ، أو 0202مع تحديثها بما يتماشى مع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  للتنوع البيولوجي
في اإلصدارات المستقبلية من  هاراج جهود االتصاالت الوطنية ونتائجينبغي النظر في إدو اتصاالت وطنية / إقليمية مخصصة. 
                                                      

 .جدول األعمال من 9ة في البند مقرر يستند إلى التوصية الوارد 31
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يمكن أن و مؤتمر األطراف. بمجرد اعتمادها من ُتدعى األطراف إلى وضع صيغ وطنية لالستراتيجية مباشرة  الوطنية[/] التقارير
 أدناه.[ من أجل دعم الغايات الواردةتتضمن هذه االستراتيجيات أدوات وأنشطة 

 بعض الجداول الزمنية لألنشطة في إطار االستراتيجية. 6لجدول ا يعرضو  -42
 الجدول الزمني لألنشطة - 1الجدول 

 يوطنالمستوى ال األمينة التنفيذية التاريخ

بمجرد اعتمادها مباشرة 
االجتماع الخامس  من

 عشر لمؤتمر األطراف

االستشارية غير الرسمية المعنية  عقد اجتماع للجنة]
]والجهات الفاعلة  باالتصال والتثقيف والتوعية العامة

لنظر الهيئة ذات الصلة[ لتحديث االستراتيجية الحالية 
مزيد من وضع الو الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الرابع 

على المستويات الوطني ودون الوطني  اتالتوجيه
 والمحلي[

 إلكتروني إنشاء موقع
 لتنسيق المنتظمغراض اعقد آلية تنسيق غير رسمية أل

 تقديم وثيقة توجيه طوعية

شراكات  [إنشاء]تشجيع[ ]النظر في 
وطنية ودون وطنية لتنفيذ أنشطة 

 االستراتيجية.
]دعوة األطراف حسب االقتضاء إلى 

دمج اإلجراءات ذات الصلة من 
استراتيجية االتصال في آلياتها للتخطيط 

 واإلبالغ[

  شراكات دولية لدعم االستراتيجية إرساء 0200-0204

الرابع  جتماعاال بحلول
للهيئة الفرعية للتنفيذ، 

التفاوض  جريعلى أن ي
مؤتمر  بشأنها في

 هاجتماع األطراف في
 السادس عشر

(0204)32 

بالتعاون مع اللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية 
باالتصال والتثقيف والتوعية العامة والجهات الفاعلة 

وتأثيراتها األخرى ذات الصلة، استعراض األنشطة 
واإلبالغ عنها، ومواصلة تحديث االستراتيجية، إذا 

 دعت الحاجة إلى ذلك.
 

]دعوة األطراف، حسب االقتضاء، إلى 
ءات ذات الصلة من دمج اإلجرا

استراتيجية االتصال في آلياتها للتخطيط 
 واإلبالغ.[

 جتماعاال بحلول
للهيئة الفرعية  خامسال

 جريللتنفيذ، على أن ي
 التفاوض بشأنها في
 مؤتمر األطراف في

 عشر  بعالسا هاجتماع
(0201) 

بالتعاون مع اللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية 
باالتصال والتثقيف والتوعية العامة والجهات الفاعلة 
األخرى ذات الصلة، إجراء استعراض منتصف العقد 

 استراتيجية حديث، وتوتأثيرها عن األنشطة واإلبالغ
مؤتمر  المقدمة من مشورةالبناء على  االتصاالت
 األطراف 

منتصف العقد عن األنشطة  تقديم تقرير
إذا كان ذلك  خالل فترة السنتين،

، وتبادل المعلومات ذات الصلة مالئما  
تبادل المعلومات  غرفة من خالل آلية

" الوطنية التابعة لها، Biolandومواقع "
 .قتضاءوتعديلها حسب اال

]دعوة األطراف، حسب االقتضاء، إلى 

                                                      
 ، سيقوم مؤتمر األطراف بتحديدها الحقا.مواعيد مبدئية 32
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 يوطنالمستوى ال األمينة التنفيذية التاريخ

دمج اإلجراءات ذات الصلة من 
االتصال في آلياتها للتخطيط  استراتيجية
 واإلبالغ.[

 جتماعاال بحلول
للهيئة الفرعية  سادسال

 جريللتنفيذ، على أن ي
 التفاوض بشأنها في
 مؤتمر األطراف في

عشر  ثامنال هاجتماع
(0208) 

بالتعاون مع اللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية 
لة باالتصال والتثقيف والتوعية العامة والجهات الفاع

وتأثيرها األخرى ذات الصلة، استعراض األنشطة 
بناء  االتصاالت استراتيجية حديثواإلبالغ عنها، وت

 مؤتمر األطراف  المقدمة من مشورةالعلى 

]دعوة األطراف حسب االقتضاء إلى 
دمج اإلجراءات ذات الصلة من 

استراتيجية االتصال في آلياتها للتخطيط 
 واإلبالغ.[

 سابعلا جتماعاال بحلول
للهيئة الفرعية للتنفيذ، 

التفاوض  جريعلى أن ي
مؤتمر  بشأنها في

 هاجتماع األطراف في
 عشر  تاسعال
(0212) 

 في فهم تقرير نهائي عن األنشطة ]والتغيرات عدادإ
 [ةالتقييم الثانيعملية التنوع البيولوجي للمساهمة في 

 

]دعوة األطراف حسب االقتضاء إلى 
الصلة من دمج اإلجراءات ذات 

استراتيجية االتصال في آلياتها للتخطيط 
 واإلبالغ.[

 األهداف - رابعا
 على صعيد المتخذة اإلجراءات أن تدعمجهود االتصال والتثقيف والتوعية في سياق هذه االستراتيجية  يجب على -49

بشكل عام، ال تهدف االستراتيجية إلى ]و . 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام تحقيق من أجل المجتمع بأسره 
نما أيضا رؤية عام  0212دعم تحقيق مهمة عام   [.للتنوع البيولوجي 0252فحسب، وا 

التواصل  عدّ "يُ ، (CBD/WG2020/3/3) 0202لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ىاألول للمسودة ]ووفقا -82
من األمور  0202بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام والتوعية واالستيعاب لدى جميع أصحاب المصلحة 

 :الضرورية للتنفيذ الفعال، بما في ذلك عن طريق
 بها هج المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة والقيم المتعددة للتنوع البيولوجي والوعيزيادة فهم ]الرؤى والنُ  (أ)

التي تستخدمها الشعوب و  الكائنات الحية[-]التي محورها الكون هجوالقيم والنُ المرتبطة بها، المعارف و  النظم بما في ذلك ها،وتقدير 
 األصلية والمجتمعات المحلية؛

 0202 اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عاموأهداف وعي جميع الجهات الفاعلة بوجود غايات  إذكاء (ب)
 والتقدم المحرز نحو تحقيقها؛
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لتبادل المعلومات  ،والشراكات، بما في ذلك مع وسائل اإلعالم والمجتمع المدني لمنصاتاتعزيز أو تطوير  (ج)
 33[".النجاحات والدروس المستفادة والخبرات في العمل من أجل التنوع البيولوجي عن
 :هذا السياق ضمنفيما يلي األهداف الرئيسية ترد و  -84

 لفالهدف أ
بما في  ها،وتقدير  بها والقيم المتعددة للتنوع البيولوجي والوعي [التنمية المستدامةهج المختلفة لتحقيق الرؤى والن  ]زيادة فهم 

التي تستخدمها الشعوب و  الكائنات الحية[-التي محورها ]الكون هجالقيم والن  المرتبطة بها، بما في ذلك المعارف و  النظم ذلك
 األصلية والمجتمعات المحلية

 على ه ينطويمن أهداف أيشي خالل العقد الماضي ولكن 6ي إطار الهدف هذا الهدف دعم العمل المنجز ف يواصل -88
بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية نطاق المناقشات  الخاصةهج المتعمد للمعارف والقيم والنُ  ويوسع اإلدراج]. هامةاختالفات 

 [:اتحقيقه دعممن أجل بعض األنشطة التالية  الغاية هذهتطلب وست. أيضا واإلجراءات المحتملة
باستخدام إطار بيانات ومراجع مشتركة. وذلك ورصد التغييرات في الوعي والمواقف،  بحوث خط األساس ])أ(
 [ث التي تحدد القيم المختلفة للتنوع البيولوجي؛و دعم برامج البح ويشمل ذلك

مع  انسجامفي  حياةالوعي بالرؤى والنهج المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك ]ال إذكاء )ب(
 مع أمنا األرض[ تجانسفي  ةالكريم حياةالطبيعة[/]ال

الكائنات الحية[ للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية -التي محورها الكون لنهجالحترام[/]تعزيز[ اتعزيز ا] )ج(
 مع الطبيعة؛ تجانسفي  حياةلل

 لتنوع البيولوجي؛اظهر قيم تنظيم حمالت توعية تُ  )د(
تجات والبحوث التي تدمج وتنقل قيم التنوع البيولوجي الممثلة في المعارف والممارسات التقليدية للشعوب المن (ھ)

 األصلية والمجتمعات المحلية؛
متعددة الوسائط عن التنوع  ونصوص قصص تقوم بإعداددعم وسائل اإلعالم ومشاريع األفالم التي  )و(

 البيولوجي وقيمه؛
 على المؤسسات التعليمية للمساعدة في نشر قيم التنوع البيولوجي؛ تعليميوى و/أو توزيع محت إعداد )ز(
 وأهمية إعادة االتصال بالطبيعة؛ ،تشمل قيم التنوع البيولوجيكي تنقيح المناهج التعليمية  )ح(
من أهداف التنمية  7-4وفقا للهدف  الرسمي وغير الرسمي تشجيع إعادة االتصال بالطبيعة من خالل التعليم )ط(

لتعزيز سبل الحياة المستدامة وضمان أن يكون لدى الناس المعلومات والتوعية ذات الصلة للتنمية  8-60المستدامة والهدف 
  المستدامة وسبل العيش بالتجانس مع الطبيعة.

 اءلهدف با
والتقدم المحرز  1111 العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عاماإلطار وأهداف وعي جميع الجهات الفاعلة بوجود غايات  إذكاء

 نحو تحقيقها
                                                      

البيولوجي لما بعد عام  للتنوع العالمي طارالمتعلقة باإلذات الصلة  مقرراتمواءمة هذه الفقرات مع النص النهائي المتفق عليه للسيكون من الضروري  33
0202. 
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مجموعة واسعة من إجراءات االتصاالت لدعم  الغايةتطلب وتينبغي ربط إذكاء الوعي بتحوالت النوايا واإلجراءات.  -81
دعم ت وهييع أصحاب المصلحة. جمبالنسبة إلى المستويات، وأهميته  كافةلتنوع البيولوجي على ل العالمي طاراإل وضوح صورة

مزيد من العمل من أجل المصدر إلهام  يشّكل، وتسليط الضوء على التنفيذ الذي المحرز الجهود الجارية إلظهار التقدمأيضا 
 .للتنوع البيولوجي 0252 عام نحو رؤية

طار باإل الخاصة العمل أهدافاإلجراءات اإلضافية المتعلقة بتلك الغايات و  تعزز أناالتصاالت أيضا  ويجب على -81
اإلجراءات  أن تعزز االتصاالت علىيجب و . فيها لم يتم إحراز تقدم كاف التي 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

اإليجابية المدفوعة بالنتائج من خالل دعم الجهود بطريقة إيجابية، وتقديم التحذيرات بشأن عواقب الفشل، أو إظهار الطرق التي 
  .المهمة تحقيق تقدم نحو من أجل إحرازمن خاللها محاكاة العمل في المجاالت األخرى  يمكن
 ةالرئيسي مؤشراتوفقا لل المحرز تحديثات شفافة ومنتظمة للتقدم أن توفرتفاقية التنوع البيولوجي ا ويجب على أمانة] -85

 باالتفاقيةطة بآلية غرفة تبادل المعلومات الخاصة مرتبالمركزية البوابة الوالمؤشرات األخرى في إطار الرصد، سواء من خالل 
 [.رهنا بتوافر الموارد ،ومنصات االتصال التابعة لالتفاقية

 يمالهدف ج
 عنلتبادل المعلومات  ،والمجتمع المدنيوالمعلمين  ،والشراكات، بما في ذلك مع وسائل اإلعالم المنصاتوتعزيز تطوير 

 النجاحات والدروس المستفادة والخبرات في العمل من أجل التنوع البيولوجي
اإلعالم والمعلمين، سواء التقليديين أو  لوسائ من خاللشكل يسهل الوصول إليه ب بهاينبغي إتاحة البيانات المتعلقة  -81

الشراكات مع وسائل اإلعالم  عدّ تُ و ة. ثم معالجتها من أجل المقاالت اإلعالمية والموارد التعليميومن اإلنترنت، شبكة عبر 
لجميع المؤشرات  المنطقية واألسسمصادر البيانات  إتاحة نبغييو للمضي قدما.  هامة سبالوالمعلمين الخبراء في هذا الصدد 

 .وغير تقنية وربطها بإطار الرصد تقنيةبطرق  وتفسيرها بسهولة
فترة إبالغ على أساس سنوي أو نصف سنوي مرتبطة باليوم ينبغي أن يكون لالتصاالت المتعلقة بعنصر الرصد ]و  -87

 أيضا ينبغيو ([ أو ببعض األحداث المناسبة األخرى. /نيسانأبريل 00األرض ) نا]واليوم الدولي ألم، الدولي للتنوع البيولوجي
الحاجة  أخذمع  ونشرها البيولوجية للتنوع محليالتوقعات ال ومن التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيإعداد اإلصدارات القادمة من 

 [.االعتبار بعينالتنفيذ  اإلبالغ عنإلى 
بالتنسيق مع و ينبغي تشجيع الجهات الفاعلة األخرى على نشر التقارير التي تدعم الدروس المستفادة أو النجاحات، و  -82

 .ة عند االقتضاءالتنفيذي ةاألمين

الذي تجريه مع أمنا األرض"  وئام"ال المعنون التفاعلي مع الحوار يةسنو بصورة وضع إجراءات اتصال مشتركة ول] -89
اإلطار العالمي للتنوع بمع أمنا األرض من أجل تعزيز التوعية  انسجامفي  حياةلجمعية العامة لألمم المتحدة في إطار نهج الا

براز  0202 بعد عاملما البيولوجي   ه.[وا 
تزويد  بهدفالتنوع البيولوجي في نظام التعليم  إلدماجتعزيز وتطوير طرق من أجل التعاون تبرز الحاجة إلى و  -12

، مع االستعانة بالهدفين المتعلمين بالمعارف والمهارات والقيم والمواقف وتمكينهم للعمل من أجل التنوع البيولوجي وكوكب األرض
كولوجية للتعلم" التي تربط وتعزيز "النظم اإلي وضعيمكن القيام بذلك عن طريق و . من أهداف التنمية المستدامة 8-60و 4-7

 ،والمتاحف ،وأحواض األحياء المائية ،والمؤسسات العامة مثل حدائق الحيوان ،والجهات الفاعلة المجتمعية ،والمدارس األسر،
كل بش الوعي والمعرفة بالتنوع البيولوجي بترجمةوالشركات والمنظمات غير الحكومية، والتي تسمح  ،والمكتبات ،والحدائق النباتية

 .إلى عمل على أرض الواقع مباشر
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تزويدهم  عن طريقاألعمار  كافةومن الممكن أيضا تعزيز العمل التحويلي الشخصي والمجتمعي لدى المتعلمين من  -14
مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم  التربوييجب تنسيق العمل و مستدامة. و  جديدة باألدوات الالزمة لتصميم نظم وطرق عيش

 .النموذجيةمع المعلمين في البيئات الرسمية وغير الرسمية وغير التفاعل المساعدة في من أجل  ةوالثقاف
 الالهدف د

 ،وتدهور األراضي ،تغير المناخو  في القضاء على الفقر، 1111لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإلإثبات أهمية 
 واإلنصاف والتنمية المستدامة ،وحقوق اإلنسان ،وصحة اإلنسان

 :الروابط بين التنوع البيولوجي ومجموعة متنوعة من القضايا الرئيسية بإظهار جهود االتصال ستقوم -18
طار و  بين االتفاقية االرتباط الوثيق ]سيشّكلأهداف التنمية المستدامة.  (أ) لتنوع البيولوجي لما بعد ل ها العالميا 

التوافق  ومن شأنتحقيق التآزر في الرسائل. من أجل  هامةنقطة  021234تدامة لعام أهداف خطة التنمية المسو  0202عام 
جهود في الأهمية االستخدام المستدام والحصول وتقاسم المنافع ، ويبر هذا الجهد أن يزيد من وضوح الخطتين هاتينالوثيق بين 

 لقضاء على الفقر؛لرامية إلى اا
سيكون من المهم وضع رسائل بشأن العالقة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي. وسيشمل ذلك أيضا الُنهج  (ب)

 هابما في ،، واإلجراءات الجماعيةأمنا األرضالقائمة على النظام اإليكولوجي إزاء تغير المناخ، و ]اإلجراءات التي تركز على 
لتنوع لعالمي لطار ااإل، والسبل التي يمكن بها تحقيق أوجه التآزر بين تنفيذ تلك التي تتخذها المجتمعات األصلية والمحلية[

تغير المناخ، وبروتوكول شأن االلتزامات المعتمدة بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بتنفيذ و  0202البيولوجي لما بعد عام 
مفادها  التي حقيقةالبين المشكلة والحلول، وأبرزها  القائم ابطالتر  هذه الرسائلوينبغي أن تؤكد ]واتفاق باريس.  ،كيوتو الملحق بها

ا  في كل هامدورا   تؤديفقدان التنوع البيولوجي، فإن الطبيعة قد لالرئيسية  محركاتتغير المناخ يشكل أحد ال بالنظر إلى أنأنه 
 [والقدرة على الصمود؛ ،من التخفيف من حدة المناخ والتكيف معه

اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما  بموجبكيف يساهم العمل  أن ُتظهراالستراتيجية  لىسيتعين، بالمثل، ع (ج)
تدهور األراضي  تحييد أثرفي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر. وسيتم تسليط الضوء على الروابط مع  0202بعد عام 

 .ةاإليكولوجي النظم إلصالحوكذلك أهداف عقد األمم المتحدة 
وسيتعين أيضا إبراز أهمية المناطق البحرية والساحلية، بما في ذلك التآزر مع عقد األمم المتحدة لعلوم المحيطات من  -11

، من أجل حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج رواتفاقية األمم المتحدة لقانون البحا 35المستدامة.أجل التنمية 
 .دامه على نحو مستدامنطاق الوالية الوطنية واستخ

ومع  فيهمساهمة تنفيذ اإلطار  يتعين تسليط الضوء علىل صحة اإلنسان والتنوع البيولوجي أيضا  مجاال رئيسيا تمثّ و  -11
 مراعاة الروابط بين الصحة والتنوع البيولوجي، بما في ذلك مساهمة نهج الصحة الواحدة والُنهج الكاملة األخرى.

الذي أعلن  48/61يرتبط بقرار مجلس حقوق اإلنسان للرسائل آخر  بحقوق اإلنسان مجاالربط هذه القضايا ]وُيعّد  -15
به المقرر الخاص المعني بالتنوع البيولوجي وحقوق اإلنسان  يضطلعالعمل المحدد الذي  يشّكليمكن أن و الحق في بيئة صحية. 

 [أساسا للرسائل.

 حقوق أمنا األرض.[ ادات القانونية المتعلقة بإعمالمع االجتهحقوق أمنا األرض  أن تدمجومن المهم أيضا ] -11

                                                      
 .70/1قرار الجمعية العامة  34
 .898، الفقرة 78/71انظر قرار الجمعية العامة  35
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 الجمهور - خامسا
بالنظر إلى الجمهور العالمي لالتفاقية، من المهم تحديد شرائح الجمهور وربط االتصاالت مع كل منها باألهداف  -17

. وبالنسبة األسلوب والمواد المرئية، مع مراعاة االختالفات الثقافية من حيث المختلفة لالستراتيجية وتصميم الرسائل وفقا لذلك
لمجموعات الجمهور الواردة أدناه، من الهام مالحظة أنها ستكون على حد سواء جماهير تتلقى رسائل ومجموعات تقوم بتحويل 

 .و/أو نقل الرسائل إلى مجموعات مستهدفة فرعية أخرى

إلى تكييف االستراتيجية مع  وستحتاجئل، لرسال جهات ُمضاعفة تعتبرالجماهير  تلكأن بعض  وتجدر اإلشارة إلى -12
 نشطة االتصاالت.أل االجماهير األخرى أهدافوتشّكل . ااحتياجاته

واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف  هايوبروتوكول االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجياألطراف في  -ألف 
 األخرى ذات الصلة

بالنسبة إلى  ةالتنفيذي ةعمل األمين يتمثليتم تنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني من قبل الحكومات الوطنية، وبالتالي  -19
 ابوضع استراتيجياته اأثناء قيامه وبروتوكوليهاتوفير أدوات الستخدامها من قبل نقاط االتصال لالتفاقية  فيهذا الجمهور 

ضمان تعميم التنوع  ويهدف ذلك إلىإقليمية أو وطنية.  وتثقيفلحكومية وبناء تحالفات اتصال ا والدوائرللوصول إلى الوزارات 
 .النموذجيالبيولوجي في عمل القطاعات األخرى، بما في ذلك التعليم الرسمي وغير الرسمي وغير 

ماط اإلنتاج أن بتخطيط تضطلع والسلطات المحلية األخرى التيوالمدن الحكومات دون الوطنية  وسيتعين على -12
اإلطار العالمي للتنوع  أهداف التنوع البيولوجي المحددة في تحقق أن، هاذيوتنف وتنظيمها ورصدها وتنسيقهاواالستهالك 

المستوى المحلي، تتوفر للحكومات دون الوطنية والسلطات المحلية األخرى، بما فيها  وعلى. 0202ما بعد عام ل البيولوجي
أيضا مرسالن  يعتبران لكنهماو ، هاما اكالهما جمهور ويعتبر . وضمانه ى تنفيذ التغيير التحويليالمدن، القدرة الواضحة عل

 .أساسيان للمعلومات إلى سكانهما
 سبل الحصول على المعلومات والوعيدعم من أجل ينبغي لألطراف صياغة نسخ وطنية ألنشطة االتصال والتثقيف و  -14

، ولهذا السببعلى المستوى الوطني.  0202لتنوع العالمي لما بعد عام ل العالمي طاراإلمع السياسات الالزمة لتنفيذ  التي تتوافق
من أجل يمكن للتحالفات السياسية مثل تعهد القادة و ] .إلى المواءمة مع األولويات الوطنية والهياكلالرسائل  كافةسوف تحتاج 

لف العالمي للمحيطات أن تضع إجراءات اتصال مشتركة ، وائتالف الطموح الكبير من أجل الطبيعة والناس، والتحاالطبيعة
 [.الممكن لتعاون اإلقليميل

 الجماهير المتخصصة لالتفاقية -باء 
وأصحاب المصلحة  الجهات الفاعلةعدد من  إال أن هنالك، األطراف على الرغم من تركيز االتفاقية بشكل رئيسي على -18

 تليس وبالنظر أن هذه الجهات الفاعلةتفاقية. االفي تنفيذ  بدور اضأي طلعونيضلألطراف، أو  اداعم دورا يؤدوناآلخرين الذين 
الجهات الفاعلة بأنشطة داعمة على المستوى  عند قيام هذه، ذاتهفي الوقت و طابع مختلف.  امعه لالتصاالت سيكونأطرافا، 
 .، فقد يتم تضمينها في هذه الحمالتأو اإلقليمي الوطني

المنظمات اإلقليمية األخرى، باإلضافة إلى الذين يشاركون في عمل االتفاقية،  شركاء منظومة األمم المتحدة ويؤدي -11
للترويج  أيضافحسب، بل ستنتهز الفرصة  جهات أخرىعمل االتفاقية إلى  بنقلهذه الجهات الفاعلة  تقوملن و أيضا.  دورا هاما

ن قبيل الحمالت الدروس من حمالت األمم المتحدة السابقة م استخالص يوينبغ التنمية المستدامة. بخطةصلته لو  العمله
التواصل ستتم دعوة إدارة و . "، وغيرهاDontChooseExtinction#" و"CleanSeas#" و"GenerationRestoration#المعنونة "

تنسيق من أجل  ،ةالتنفيذي ةستعمل مع األمين، والتي لتنوع البيولوجيل اتصاالتإلنشاء مجموعة  العالمي لألمم المتحدة
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 خاصةاتصال  نقطةشعبة االتصاالت في برنامج األمم المتحدة للبيئة إلنشاء كذلك ستدعى و  عبر النظام. االتصاالت
 .والعلم والثقافة التربية على صعيدللمساهمة بخبرتها  منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةوستدعى  لالتصاالت.

قضايا ب تهتمأو تلك التي  بالتنوع البيولوجيمباشرة  ت البيئية المتعددة األطراف، سواء تلك المتعلقةستكون االتفاقاو  -11
 اتصالينبغي دعوة فريق االتصال المشترك، وفريق  ،للتنسيق. وتحقيقا لهذه الغاية الهامة والمواقعفة ع  مضاال من العناصرأخرى، 

 تعيينا السنوية، وينبغي مفي جداول أعماله دائما أن االتصال يشكل بنداأكد من للت 36المتعلقة بالتنوع البيولوجي، االتفاقيات
 .جهات االتصال

 وأحواض اتحدائق الحيوانالنظم الوطنية للحدائق المحمية، و التاريخ الطبيعي، والحدائق النباتية، و و  العلوم متاحف وُتعدّ  -15
أو في والبحوث التفاقية، سواء من حيث إجراءات الحفظ المحددة ل أساسيا بالنسبةاألحياء المائية مجموعات أخرى يعتبر عملها 

، والرابطة وأحواض السمك اتالكبيرة، مثل الرابطة العالمية لحدائق الحيوان الرابطاتستتم دعوة و ]الوعي بالتنوع البيولوجي.  إذكاء
العلوم والشبكة األوروبية لمراكز  ئق النباتية،والمركز الدولي لصون الحدا األوروبية لحدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية،

. ويجمع التحالف العالمي "متحدون من أجل التنوع البيولوجي" الذي لتنسيق االتصاالت، جهات أخرىمتاحف، من بين الو 
جميع هذه المؤسسات والمنظمات، وهو مفتوح أيضا بين  0202مارس/آذار  شهر منذ بتنسيقه المفوضية األوروبية تضطلع

، مثل متاحف الفن أو الفئات كلوالمتاحف من  ،والمحميات الطبيعية والمناطق المحمية ،مراكز البحث والجامعات العالميةل
 [.ظهر أهمية الطبيعة لإلنسانيةالمؤسسات العالمية التي تُ  كافةجمع بهدف العمارة أو التاريخ، 

 الهامةالمصلحة  الجهات صاحبةع وطنية أيضا من المنظمات غير الحكومية الدولية الكبيرة التي لها فرو تعتبر و  -11
ذات تقديم نماذج مرجعية لتعزيز الممارسات الجيدة  ايمكنهكما إعادة إرسال رسائل االستراتيجية،  امكنهوي .إلى العمل بالنسبة
تاريخ طويل من العمل مع ب هاواألطراف في أمانة االتفاقية وتتمتع للمنافع. منصفوالتقاسم ال ،واالستخدام المستدام ،بالحفظ الصلة

 .مثل هذه المنظمات

وبصفتها . التي يتعين على جهود االتصاالت استهدافهاتعتبر األوساط المالية والتجارية من الجماهير الهامة للغاية و  -17
لى التنوع التي تؤدي عملياتها إلى آثار مباشرة وغير مباشرة ع ةاإليكولوجي النظمللتنوع البيولوجي وخدمات  مستخدما هاما

. وفي هذا حاسمة لتحقيق أهداف االتفاقية تعتبر على دعم االستهالك واإلنتاج المستدامين التجارية قدرة األعمال فإن، البيولوجي
 السياق:

 الحوكمةمعايير المستدام للمعايير البيئية واالجتماعية و  واستخدامهبط بين حفظ التنوع البيولوجي ايعتبر الر  (أ)

 ؛هاما اأمر 
 التجاري والمالي إلجراءات التنوع البيولوجي؛ المسوغأساس قوي لالتصال يشّكل  (ب)
في سياق بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع  الجينيةدور األعمال التجارية كمستخدم للموارد ُيعّد  (ج)

 ؛هاما أيضا اعنصر 
مال واالئتالفات والشبكات، مثل الشراكة األع ورابطاتالمبادرات القائمة التي تقودها األعمال التجارية  تعتبر ])د(

 والتمويل المتعلق بالتنوع البيولوجي، ،وتحالف األعمال التجارية من أجل الطبيعة العالمية لألعمال التجارية والتنوع البيولوجي،
 [.ذه الجماهيرفة للوصول إلى هضاع  المُ  العناصر الرئيسيةالمالي المتعلق بالطبيعة، من  باإلفصاحوفرقة العمل المعنية 

                                                      
واتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ومعاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية،  36

طبة، واتفاقية التراث البرية المهددة باالنقراض، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واتفاقية رامسار بشأن األراضي الر 
 ة لشؤون صيد الحيتان.، واللجنة الدوليالعالمي، واالتفاقية الدولية لحماية النباتات
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، مثل أو تضطلع بالمسؤولية عنهما والتعلم التثقيفالمنظمات العالمية واإلقليمية والوطنية التي تتعامل مع وتؤدي  -12
 والتثقيف، واالستخدام المستدام من أجل الحفظ والتثقيفالطبيعة، ب والتثقيف المتعلقمن أجل االستدامة،  والتثقيفالبيئي،  التثقيف

من المدارس إلى الجامعات، ولكن أيضا مؤسسات التعليم  التثقيف،منظمات  ُتعدّ ، ولهذا السببرئيسيا في التعلم  االعالمي، دور 
 .تحقيق أهداف االتفاقيةب المعنية من ضمن الجهات صاحبة المصلحةالدائم والمستمر، والسلطات وصانعي القرار 

 الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية -جيم 
ضمان اإلبالغ عن دورها في حفظ التنوع من أجل العمل مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  يةالهام الغامن  -19

أنشطتها في تنفيذ  إسهام يةكيف الكائنات الحية[، ولعرض-]باتباع النهج التي محورها الكونالبيولوجي واستخدامه المستدام، 
. وفي هذا الصدد، ينبغي أن ا[الخاصة به ارفنظم المع ]استنادا إلى االتفاقية وغيرها من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 وتسليط الضوء علىالطبيعة  -]أمنا األرض[  عن اتصوراته تقاسميمّكن االتصال الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من 
 .التقليدية المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي في سياق التنفيذ اإلقليمي والوطني لالتفاقية اممارساتهو  امعارفه

هج التعليمية لحفظ للممارسات والنُ  هامإلى عمل الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على أنه مصدر  النظرينبغي و  -52
ء ]بالنهج حتفااال إلى ، ينبغي أن يسعى االتصالوعلى هذا الصعيدافع. التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام والتقاسم العادل للمن

واستخدامه المستدام وتعزيزها  البيولوجي التنوع بحفظالمتعلقة  الكائنات الحية[، ونظم المعارف التقليدية-التي محورها الكون
. ينبغي أن يتم ذلك [حقوق أمنا األرضوأهمية االعتراف ب، ]على المستويات المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي ونشرها

، المستنيرةالمسبقة و  ةموافقالالحصول على  غيةالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ومن خالل التشاور بممثلي بالتنسيق مع 
ام شروط الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، ومع احتر من هذه أو القبول والمشاركة  والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة،

 .المعارف والممارسات التقليديةجميع  استخدام

هذه االستراتيجية، بما في ذلك  بإعداد مكوناتالستراتيجيات العالمية والوطنية أن تضطلع اوفي هذا الصدد، ينبغي  -54
 األدوات والرسائل التي يمكن ترجمتها إلى اللغات والسياقات المحلية.

 النساء - دال
ينبغي التركيز فإنه المستدام،  هاواستخدام حفظ المواردرئيسيين في كل من المصلحة الأصحاب  يشكلنالنساء  بما أن -58

في استراتيجية  المضطلع به العمل يكملينبغي أن و المشاركات.  جميعفي  ةالجنساني عتباراتاال مراعاة بشكل خاص على تعميم
 --/65ر قر مالتنوع البيولوجي وفقا للالمتعلقة بتفاقية اال طارفي إ 0202 عام لما بعد ةالجنساني عتباراتعمل االاالتصال خطة 

 هامةتعتبر هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة( جهة فاعلة و منها.  وأن يستفيد
 ية في جميع المواد والرسائل.يجب تعميم االعتبارات الجنسانو على المستوى الدولي.  معها التعاون والتنسيق يمكن

 لشبابا - هاء
 منظماتهم وممثلوهم، جماهير رئيسية وشركاء أقوياء في إنشاء أنشطة استراتيجية االتصاالتبما في ذلك الشباب، يمثل  -51

على نطاق  ذات الصلة بالشباب . ويمكن الوصول إلى هذه الجهات الفاعلة الهامة عن طريق العمل من خالل األنشطةوتنفيذها
لتنوع البيولوجي وفروعها الوطنية؛ الشباب العالمي لمن خالل شبكة و ؛ YOUNGO، بما في ذلك بأسرها منظومة األمم المتحدة

والفريق االستشاري للشباب التابع لألمين العام  ةاإليكولوجي النظم إلصالحومن خالل مبادرات أخرى، مثل عقد األمم المتحدة 
 .ي بتغير المناخلألمم المتحدة والمعن

 الجمهور -واو 
الواضح أيضا أن فكرة أن  إال أنه منالجميع،  شامال اعالمي اجمهور االتصال جمهور  اعتبارفي حين أنه من الصحيح  -51
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بين شرائح الجمهور.  الهامةخفي بعض االختالفات تالجمهور الواحد الذي يمكن توجيه جميع الرسائل إليه مفرطة في التبسيط و 
ن ما فة، والجنس، والمستوى االجتماعي ، والثقاالبلد والمقسمة حسببـ "الجمهور" هو عدد من شرائح الجمهور المختلفة  ُيدعى وا 

 .نهجا مستهدفا كل منها يتطلب والتياالقتصادي، والتعليم، والخبرة، والعمر، واللغات، 
نوع البيولوجي والوظائف البيئية وخدمات فهم الت وتتم صياغةللجمهور على المستوى الوطني.  التقسيم األهميبقى و  -55
 الذي يتناول" الوطني السرد"و دون الوطنيةإلى حد كبير من خالل الظروف الوطنية و صلتها بجمهور العامة و  ةاإليكولوجي مالنظ

ى المستوى شراك الجمهور علإل أية محاولةصياغة  نبغي، يوبالتاليوالطبيعة وكيف يزودهم التنوع البيولوجي بالقيم.  السكان
 .سرد شامل إلى باالستناد وذلك الوطني،

اإلذاعة والتلفزيون  -اإلعالم  لوصول إلى الجمهور في حمالت التوعية والتثقيف ووسائفي الوتتمثل الطرق المهمة  -51
على إلى وسائل اإلعالم  ينبغي النظربهذه الطريقة، و والنماذج المطبوعة، ووسائل التواصل االجتماعي على وجه الخصوص. 

ف وقناة، كما هو موضح أدناهعامل أنها   .ُمضاع 

تحفيز أشكال جديدة من اإلبداع والتخيل البشري التي يمكن أن تعزز من أجل  من المهم إشراك قطاع الفنون والثقافةو  -57
 .أدوات قوية لتغيير النوايا أن تصبح والنماذج الثقافية الجديدة للفنونيمكن و التغيير التحويلي.  النمط المطلوب من

 وسائل اإلعالم -زاي 
وسائل اإلعالم من  التعامل معيجب و . دورا رئيسيا المتنوعة وسائل اإلعالمل والجهات الممثلةالمنابر والمنظمات  تؤدي -52

ينبغي استكشاف و رة. يجب إشراك "وكاالت األنباء" الكبيرة، وسالسل الصحف الوطنية، والتكتالت اإلعالمية الكبيو . األقاليمجميع 
من المقاالت  حزمةإنشاء  على مل عمل هذه الشراكاتتالشراكات اإلعالمية على المستويين الدولي والوطني. ويمكن أن يش

 .بحقوق مفتوحة المصدر البالغات الصحافية المصورةمكتبة مشتركة من  وتأسيس؛ والموجزاتاإلخبارية المنتظمة 
ز على التنوع البيولوجي والقضايا البيئية األخرى، الصحفيين التي تركّ  رابطاتمع  نخراطاال إسناد األولوية إلىينبغي و  -59

العمل مع الصحفيين، ينبغي التركيز بوجه خاص على  لدىو  بما في ذلك شبكة صحافة األرض وجمعية الصحفيين البيئيين.
 العمل مع الصحفيين الذين يمثلون الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والشباب والنساء.

 نبغييو العمل مع منظمات اإلنتاج السينمائي والتلفزيوني.  تحري فرصباإلضافة إلى المؤسسات اإلخبارية، ينبغي و  -12
لتنوع العالمي ل طاراإلفالم للتلفزيون ومنصات البث التي تسلط الضوء على القضايا المختلفة في العمل على تشجيع إنتاج األ

 نبغييو لتنوع البيولوجي. ل العالمي طاراإلالتغطية، يمكن منح الوكاالت حرية استخدام العالمات التجارية من  ولقاءالبيولوجي. 
 Icon، وDisney Nature، وBBC Natural Historyو ، Amazon، مثلالهامةاستكشاف دور اإلنتاج العالمية 

Productionsو ،National Geographicو ،Netflix التعامل مع دور اإلنتاج اإلقليمية، من بين  نبغيباإلضافة إلى ذلك، ي. و
 .أخرى جهات
)مهرجان  Jackson Wild يتضمن مهرجانيمكن أن و ينبغي تشجيع المهرجانات السينمائية في جميع أنحاء العالم. و  -14

Jackson Hole Wildlife ومهرجان (، والمهرجان الدولي ألفالم الحياة البرية اسابقWildscreen  العالميطار اإلأفالما حول 
األقاليم التي . وينبغي تشجيع المهرجانات السينمائية الدولية واإلقليمية األخرى في جميع 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل

ينبغي النظر في إمكانية إقامة مهرجان و لطبيعة. ل بالعمل الداعمتتعلق  لألفالم التيفئات  تشكيلاألمم المتحدة على  تعمل فيها
النظر في إقامة مهرجان سينمائي يتزامن مع االحتفاالت  أيضا ينبغيو  سينمائي في كل اجتماع من اجتماعات مؤتمر األطراف.

 .جيالسنوية باليوم الدولي للتنوع البيولو 
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 وضع عالمة تجارية -سادسا 
مصحوبا بعالمة تجارية عالمية واضحة يمكن  0202نبغي أن يكون اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ي -18

العالمة  عرضيمكن و والترخيص.  لالستخدامومحلية(، مع شروط سهلة  ودون وطنية توسيعها لتشمل سياقات أخرى )وطنية
 .0موضح في الجدول ال على النحو والمكانةواالستهداف  ،والقيم ،والوعد ،والهوية ،صوت العالمة التجاريةالتجارية وفقا ألبعاد 

 عناصر العالمة التجارية – 1الجدول 
جهد ورغبات المجتمع العالمي من  0202يمثل اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  الصوت

 .مع الطبيعةأجل تحقيق مستقبل للحياة في انسجام 

أن يعّبر المظهر المرئي، بما في ذلك مجموعة األلوان والشعار والخطوط والقواعد المرئية،  نبغيي الهوية
 نبغيالصوت، وتنوع الحياة، وأن يتضمن تمثيالت بشرية ويتماشى مع التفضيالت الثقافية. وي

 .0202لما بعد عام استخدام الهوية طوال فترة تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 

 .وعد العالمة التجارية 0212للتنوع البيولوجي ومهمة عام  0252تمثل رؤية عام  الوعد

 .ستعّبر قيم العالمة التجارية عن أهداف االتفاقية ومبادئ األمم المتحدة القيم

يعتبر عالميا،  0202نظرا ألن االمتداد العام لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  االستهداف
 .فستكون هنالك الحاجة إلى صيغ محددة من العالمة التجارية للجماهير المختلفة

كإطار ذي صلة بالمبادرات المتعددة  0202سيقدم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  المكانة
وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بها،  0212خطة عام المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وداعما ل

وعقد عمل األمم المتحدة للعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعقد األمم المتحدة 
إلصالح النظم اإليكولوجية، واالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية األمم المتحدة 

 تفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر.تغير المناخ، واشأن اإلطارية ب

 

لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طارباإل المتعلقةالمفاوضات  بعد االنتهاء من إنشاء العالمة التجارية وسيأتي -11
اللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية باالتصال والتثقيف والتوعية  بالتشاور مع ة بقيادتهالتنفيذي ةاألمين وستضطلع. 0202

دارة  برنامج األمم المتحدة للبيئة، وآلية تنسيق المصادر  في، وشعبة االتصاالت لألمم المتحدة العالمية االتصاالتالعامة، وا 
 اعدة في ذلك. عالمي للمس انتشارالتعاقد مع شركة تسويق ذات  نبغييو المفتوحة الموضحة أدناه. 

 والعناصر الم ضاِعفةوالقنوات  المفتوحة المصدرتنسيق الآلية  - سابعا
إال ستبقى الخطوط العريضة لالستراتيجية قيد االستعراض وفقا لالختصاصات المبينة في القسم الثالث أعاله،  في حين -11
تنفيذ استراتيجية االتصاالت على المستوى العالمي سيتم تحقيقه على أفضل وجه من خالل آلية تنسيق مفتوحة المصدر.  أن
أن  نبغييو المشاركة في بعض العناصر دون غيرها.  بحريةاألعضاء  تمتعمنخفضة، مع مشاركة تتطلب مثل هذه اآللية تكلفة و 

 .هامةالشمولية والشفافية والحياد كعناصر  بالترافق معالمجموعة،  ستتقاسمهاالتي يحكم مبدأ المصدر المفتوح المنتجات 
مبدأ العمل ل واالمتثالبالمشاركة الشفافة  التي تلتزمستكون المشاركة في اآللية طوعية ومفتوحة لجميع الجهات الفاعلة و  -15

يتم تشجيع ممثلي الحكومات و . 0202عد عام لتنوع البيولوجي لما بل العالمي طاراإلفي تنفيذ  والتي تساهممفتوح المصدر، 
المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية والجهات  يممثل باإلضافة إلىالوطنية ودون الوطنية على المشاركة، 
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 تتمتعلن و . الفاعلة األخرى في المجتمع المدني، واألعمال التجارية، والشباب، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء
 .اتتخاذ القرار ال رسمية سلطةب اآللية
 بالشموليةهذه اآلليات  تتسمأن  نبغييو إنشاء اآلليات حسب االقتضاء.  بحرية األطراف ستتمتععلى الصعيد الوطني، و  -11
، بما في ذلك المعنيةالمصلحة  والجهات صاحبةأن تضمن المشاركة الكاملة والفعالة لجميع الجهات الفاعلة  نبغيوي ،ةيشفافالو 

 .والشباب والنساء ،الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
 وسائل التواصل االجتماعي -ألف 

القائمة  وال ُتعدّ التواصل االجتماعي القائمة والتكنولوجيات الجديدة.  لاالستراتيجية االستفادة من وسائ سيتعين على -17
وأن وتيرة  المناطقبالنظر إلى أن المنصات الخاصة بها تختلف باختالف  وذلك ،مالئمةالمستخدمة  للتكنولوجياتالشاملة 

أن يسعى تنفيذ هذه  نبغي. ومع ذلك، يالزمنبمرور صلتها بعض المنصات  تُفق دالتغيير في مجال وسائل التواصل االجتماعي 
أمن البيانات  أخذ نبغييو . المؤسسيةشراكات ال، بما في ذلك من خالل والتكنولوجياتأحدث المنصات  إدماجاالستراتيجية إلى 

 .، بعين االعتبارلمستخدمين، على النحو المنصوص عليه في التشريعات المختلفةلخصوصية الوحماية جميع حقوق 
تجميع المحادثات بشكل من أجل  المتفق عليها وكلمات التوسيم المشتركة لكل منصة بالهاشتاغاتإنشاء قائمة  نبغيوي -12

الموضحة  الرسائل ور نشرأن تتماشى هذه مع د نبغييو . 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإلصحيح لدعم 
بعد االجتماع الخامس عشر وذلك ، لينبغي إنشاء هذه القائمة في االجتماع التنسيقي األو و أعاله وترجمتها إلى لغات أخرى. 

 .مباشرة لمؤتمر األطراف

، Weibo، وWeChat، وMetaو ،Google التواصل االجتماعي، مثل لات وسائينبغي تأمين الشراكات مع منظمو  -19
لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإلبهدف تسليط الضوء على الرسائل والتقدم المحرز في  LinkedInو، Twitterو

 .في الحمالت وعمليات الترويج األخرى 0202
 األحداث -باء 

عادة ما لالتصاالت، حيث يمكن نشر الرسائل على مجموعة متنوعة من الجماهير في بيئة  هامةل األحداث فرصا تمثّ  -72
 . وتشمل هذه االجتماعات ما يلي:المحلية اإلعالم وتهتم بمجموعة متنوعة من المجتمعات لغنية بوسائ تكون

 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ (أ)
 األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛مؤتمر األطراف في اتفاقية  (ب)
 مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ (ج)
 ؛لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةالتابعة  لعلوم المحيطات اللجنة الحكومية الدولية (د)
 مؤتمر األطراف في االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ (ه)
 التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛في مجال بر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المن (و)
 الجمعية العامة لألمم المتحدة؛ (ز)
 ؛التابع لألمم المتحدة منتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامةال (ح)
 ؛[الطبيعةلالتحاد الدولي لحفظ  لحفظ الطبيعة التابعالمؤتمر العالمي ] (ط)
 جمعية األمم المتحدة للبيئة؛ (ي)
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 المنتدى االقتصادي العالمي؛ (ك)
 ؛مجموعة العشرينو  مجموعة الدول السبع (ل)

 األحداث اإلقليمية والمواضيع البيئية ونشرات المعلومات اإلقليمية.[ ])م(
هامة األحداث الوطنية التي قد تكون مرتبطة بجدول أعمال التنوع البيولوجي، ولكنها تختلف عنه، فرص اتصال  وتمّثل -74

ظهار الروابط بين التنوع البيولوجي والهوية إلاستخدام االحتفاالت الثقافية الوطنية أو االحتفاالت باالستقالل  أيضايمكن و . أيضا
 .الوطنية

أعمال االتفاقية واالحتفال بها.  اإلشارة إلىيمكن خاللها  هامةمم المتحدة وغيرها أحداثا لأل العالميةل األيام تمثّ و  -78
 ، ينبغي تنسيق الرسائل بطريقة ُتظهر كيف يمكن أن يساهم تنفيذ االتفاقية في أهداف كل يومالعالميةهذه األيام  وبالنسبة إلى

البرية،  لألحياء: اليوم العالمي لألراضي الرطبة، واليوم العالمي م التاليةاأليا مراعاتها يتعينتتضمن بعض أهم األيام التي و . منها
 العالمي يومالللمرأة، ويوم الصحة العالمي، وساعة األرض، و  الدوليللغابات، واليوم  العالميالعالمي، واليوم  ويوم المياه

رض، واليوم العالمي للبيئة، واليوم العالمي لمكافحة األ موارد يوم تجاوزو منا األرض، أل الدولي يوماللمحيطات، ويوم األرض، و ل
 .العالمي ويوم األغذية العالمي ويوم التربةالتصحر، واليوم العالمي للمدن، 

مايو/أيار من كل عام، حدثا بالغ األهمية  00 في ، الذي يصادفأيضا للتنوع البيولوجي العالميينبغي أن يكون اليوم و  -71
على المستوى الوطني  الجهات الفاعلة، ينبغي على ة بتحديدهالتنفيذي ةاألمين تقومبالموضوع الذي  وباالسترشاد. تاتصاال ةألي

 .استغالل اليوم كفرصة لتوضيح الرؤى واالستجابات الوطنية
 ورسل السالم وسفراء النوايا الحسنة الرواد -جيم 

بالنجاحات  ء" لالحتفا0202لما بعد عام اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  رواد من أجلينبغي إنشاء برنامج " -71
 ،والشباب ،ألفرادصالح اعلى جوائز، على سبيل المثال ل الروادبرنامج  ينطويأن  نبغييو إلطار. ل والداعمةواإلجراءات الملهمة 

وع البيولوجي. للتن العالميعن الجوائز سنويا في اليوم  باإلعالن البرنامج ويقوموالحكومات.  واألعمال التجارية ،والمنظمات
الجوائز وفقا  وُتمنحشريك إعالمي عالمي.  باإلضافة إلىموارد مالية للجائزة، قادرة على تقديم  جهة راعيةتحديد  نبغييو 

لتوصيات فريق يضم ممثلين عن برنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة 
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، والمنتدى في مجال المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات و اإلنمائي، 

، من بين ةالتنفيذي ةاألمين عالوة على [،لطبيعة، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعةحماية اوالصندوق العالمي ل]االقتصادي العالمي، 
 .ةالتنفيذي ةينالترشيحات إلى األم ويجري تسليمآخرين. 

، 0202رسول سالم لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  تأسيس منصبينبغي أن ُيطلب من األمم المتحدة و  -75
دعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام من أجل األمم المتحدة  أقاليممن  إقليموكذلك تسمية سفراء النوايا الحسنة لكل 

مساهمات طوعية في صورة سيكون التمويل و ] .لتنوع البيولوجيل العالمي إلطارلالء السفراء الدعم والرسائل سيقدم هؤ و . 0202
 [األطراف والجهات الفاعلة األخرى المهتمة. تقدمها

 1111موقع إلكتروني لدعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -دال 
مع العالمة التجارية المذكورة أعاله.  ويتسقفريد وهوية  إلكتروني مخصص له عنوان إلكترونيإنشاء موقع  نبغيي -71
تركيز  ]وسينصب. ويهدف إلى الوصول إلى جمهور عالمي الرئيسي لالتفاقية اإللكتروني مختلفا عن الموقعالموقع سيكون هذا و 

إلى الموارد  اغيير السلوك المنظم ذاتيا وتوجيههعلى جذب الجماهير في كل مرحلة من مراحل نماذج تهذا الموقع اإللكتروني 
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 سيسمحو . المطابقةبإحكام مع حمالت وسائل التواصل االجتماعي  دمجه وسيجري. تواجدتالفردي أينما  لمسارهااألكثر مالءمة 
 [.الخاصة ببلدان محددة المعلوماتبتضييق نطاق المعلومات لتقتصر على  أيضا
التواصل  لحمالت وسائ مع مواءمةالالوصول، و و تمرا على تحسين محرك البحث، مبكرا ومس اوسيتطلب ذلك تركيز  -77

مكانية التشغيل المتبادل ثنائي االتفاقية )الموقع  ضمناالتجاه مع مصادر المعلومات األخرى  ةاالجتماعي، والتحليالت، وا 
، ومع InforMEA بوابة والمركزية، وغيرها(، من خاللتبادل المعلومات الوطنية غرفة اإللكتروني الرئيسي لالتفاقية، وآليات 

 .قوائم بريدية خاصة بكل بلد إعدادإلى  تبرز الحاجةقد و . ين على حد سواءوالمواضيعي ينالمؤسسي الشركاء
أيضا كمحور إعالمي للمواد اإلعالمية القابلة إلعادة االستخدام، بما في ذلك  اإللكتروني ويمكن أن يعمل الموقع -72

معارض المتاحف والحدائق ل روابطهذه الموارد أيضا  تضمنويمكن أن ت .على حد سواءللشركاء  المكرسةالعامة والموارد  الموارد
 .وأحواض السمكالنباتية وحدائق الحيوان 

 الرسائل الرئيسية - ثامنا
التي جرى متسقة مع الرسائل  0202أن تكون الرسائل الخاصة باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  نبغيي -79

خطة عام و للتنوع البيولوجي،  0252. ويشمل ذلك الرسائل الخاصة برؤية عام 61/00، بما يتماشى مع المقرر امسبق وضعها
 ،ةاإليكولوجي النظم إلصالح، وعقد األمم المتحدة [حلول القائمة على الطبيعةوال]وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بها،  0212

وعقد عمل األمم المتحدة للعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعقد األمم المتحدة للعلوم من أجل التنمية المستدامة، 
، البيولوجيللتنوع  محليةالتوقعات المن  ةالثاني طبعةوال، التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن  ةالخامس طبعةالواستنتاجات 

 الشاملة لالتفاقية. والرسائل

من عمل المنبر ، في جملة أمور، قائمة على األدلة وذات مصداقية علمية، وأن تستفيد الرسائلأن تكون  ينبغيو  -22
أمور  جملةكولوجية وتقييماته العالمية، من التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليفي مجال الحكومي الدولي للعلوم والسياسات 

الخاصة التقليدية ذات الصلة المختلفة، بما في ذلك نظم المعارف المعارف نظم مع  عليها أيضا أن تتسق نبغييو أخرى. 
 .األصلية والمجتمعات المحلية بالشعوب

 لهذا الغرض. الالزمة تكييف الرسائل وترجمتها إلى اللغات المحلية، مع توفير الموارد ويتعين -24
من أجل تعزيز تغيير و ]عنصرا أساسيا.  [ ]والتوعية[السلوك]اإلبالغ عن أهمية التغيير التحويلي وتغيير  وسيشّكل -28

 والتحكم السلوكي المتصور ،والمواقف ،األعراف وستتطرق إلىاألدلة العلمية،  بعين االعتبارالسلوك، ستأخذ الرسائل الرئيسية 
 [.يةوالنوايا السلوك

 :فيما يلي الرسائلعناصر  وستتمّثل -21
بالتنوع  األشخاصصالت  حول عناصر عامة أن تقوم باإلبالغ عن الرسائل على نبغييبشكل عام،  (أ)

 ؛احياتهم تقريب نواحيبالتنوع البيولوجي في جميع  األشخاص ارتباط يةالبيولوجي وأن تبين كيف
ف فقدان التنوع البيولوجي، وأن تشجع العمل من قبل اإلجراءات الفورية لوق أن تعزز الرسائل علىينبغي  (ب)

 37كوسيلة لتحقيق هذا الهدف؛ 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإلأصحاب المصلحة في سياق 

                                                      
 بشأن اإلطارالخامس عشر  في اجتماعه مؤتمر األطرافالمقرر الذي أصدره مواءمة هذا النص مع الصيغة النهائية المتفق عليها من  من الضروري 37

 .0202لما بعد عام  للتنوع البيولوجي العالمي



CBD/SBI/3/21 

Page 76 

 

، بما في الرئيسية على األمد األطول الزمني والمعالم األفقالضوء أيضا على  أن تسلط الرسائل علىينبغي  (ج)
 [واألهداف المحددة زمنيا للعملية المناخية؛] 0212وخطة التنمية المستدامة لعام  38للتنوع البيولوجي، 0252ذلك رؤية عام 

، كشروط تطبيق نهج قائم على حقوق اإلنسانو عدم المساواة، أوجه الحد من  أهمية إدماج كذلكينبغي ] (د)
 [؛للتنوع البيولوجي 0252مهمة لتحقيق رؤية عام 

وكذلك باألدوار الهامة  اإلطار بأولويات إنمائية وطنية محددة، غاياتأن تربط أيضا  على الرسائلينبغي  (ه)
كيف أن تحقيق التنمية المستدامة على المستوى  وأن توضح للحكومات المحلية ودون الوطنية في تحقيق األولويات المذكورة،

 التنوع البيولوجي في هذه األنشطة؛ إدماجالوطني يتطلب 
ر عن التنوع البيولوجي ويجب أن تعبّ  ،الجمهور المستهدف قيمالرسائل والحمالت المحددة  تراعيينبغي أن  (و)
 عنصراالجمهور  بحوث تشّكل، وبالتاليلحفاظ عليه واستخدامه على نحو مستدام في سياق هذه القيم. ا الرامية إلىواإلجراءات 

 ؛للرسائل تكييففي أي  أساسيا

تندرج فيه محلية، بما في ذلك مراعاة السياق االجتماعي والثقافي الذي الرسائل إلى اللغات ال ترجمةيتعين  (ز)
 اللغات المحلية؛

 ؛الجنسانيةاالعتبارات عمل جنسين وأن تتماشى مع مبادئ خطة الرسائل شاملة لل أن تكونيتعين  (ح)
 المقترحومن اقتراح اتجاه الرسائل. في أدناه  1الرسائل المعروض في الجدول  هيكل يكمن الغرض من (ط)
 مجموعة شاملة من الرسائل التي يمكن أن تنطبق على حمالت التعبئة العامة والدعوة؛لالجهات الفاعلة  كافةاستخدام 

من قبل  الرسائل هذه إعدادسيتم و سُتصمم الرسائل الخاصة بقطاعات معينة لتناسب جماهير محددة.  (ي)
 تعمل مع هذه القطاعات؛ منظمات

بدأ حملة "المصدر المفتوح"، والتي تحافظ على الرسائل األساسية، ولكنها تسمح أيضا م الرسائلسيتبع هيكل  (ك)
ُيقصد بهذه الرسائل أيضا أن يكون لها تكرار مصمم و ذلك وفقا لعالمتها التجارية الخاصة.  بتكييفأيضا للمنظمات المختلفة 

 للمستويات الوطنية ودون الوطنية؛
اللجنة مع  [حلقة عمل] ة ]اجتماعا[التنفيذي ةعقد األمينت، سبعد االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف (ل)

االستشارية غير الرسمية المعنية باالتصال والتثقيف والتوعية العامة والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة إلنشاء رسائل مفصلة 
 رسائل؛لتقديم تعليقات على ال. وستدعى األطراف الرسائل إلعداد ومبادئ توجيهية أعلى مستوىعلى 

والمنظمات األخرى ذات الصلة مدعوة لعقد حلقات عمل وطنية  ،الحكومات دون الوطنية والمحليةو  ،األطراف (م)
 .إلعداد الرسائل

 مواضيع للرسائل - 3الجدول 

: من خالل العمل من أجل الطبيعة/التنوع البيولوجي، يمكننا جميعا إيجاد عالم أكثر عدال وصحة رسالة المستوى األعلى
 واستدامة

 الرسالة السياساتية الرسالة العامة الموضوع العام
 ُتحّدد الحقا ُتحّدد الحقا يتعين علينا وقف فقدان التنوع البيولوجي وضمان التنمية المستدامة للجميع

                                                      
 .10/2مؤتمر األطراف، المقرر  38

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-ar.pdf
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: من خالل العمل من أجل الطبيعة/التنوع البيولوجي، يمكننا جميعا إيجاد عالم أكثر عدال وصحة رسالة المستوى األعلى
 واستدامة

 الرسالة السياساتية الرسالة العامة الموضوع العام
وهي لبقائنا على هذا الكوكب.  اأساسي عنصراالطبيعة/التنوع البيولوجي تشكل 
 ُتحّدد الحقا ُتحّدد الحقا وللتنمية المستدامة  ورفاهناازدهارنا وسعادتنا  لكل من هامة

 ُتحّدد الحقا ُتحّدد الحقا باإلضافة إلى قيم متعددة أخرى قيمة جوهريةبالطبيعة/التنوع البيولوجي تتمتع 
 للبشرية [وجوديا]ا دتهدي [المناخ]وأزمة الطبيعة/التنوع البيولوجي  تفرض أزمة

 ُتحّدد الحقا ُتحّدد الحقا على وجه االستعجال وبطريقة متماسكة[ التصدي لها يتعين]و 

القضاء على  الرامية إلى جهودالدعم ل العنصر األساسي]يمثل االبتكار البيولوجي 
 ُتحّدد الحقا ُتحّدد الحقا الفقر[

 ُتحّدد الحقا ُتحّدد الحقا خلف الركبأحد أي حماية الطبيعة ينبغي أال تترك 

 ُتحّدد الحقا ُتحّدد الحقا فقدان الطبيعة مسألة يحتاج العالم إلى التعاون لمعالجة

 ُتحّدد الحقا ُتحّدد الحقا أساس العمل من أجل التنوع البيولوجي الناسعمل من أجل يشكل ال

 وشاملةالخطط التي تؤثر على مستقبل كوكبنا عادلة  من الضروري أن تكون
 ومنصفة

 ُتحّدد الحقا ُتحّدد الحقا

 إلى والتي تحتاج] التي نستخدمها إلدارة اقتصاداتنا ومجتمعاتنا النظمتدفع 
 الهاوية شفيرالطبيعة/التنوع البيولوجي إلى  [هاتغيير تحويلي لتجنب إحداث

 ُتحّدد الحقا ُتحّدد الحقا

في حدوث [ مع الطبيعة/التنوع البيولوجي ]مختلةعالقتنا ]الحالية[ ]التتسبب 
يمكن أن تزيد من ظهور و الناس[ ] بين لجوائحانتشار ا خطر أكبر من خطر

 اإلصابات باألمراض ذات المنشأ الحيواني[

 ُتحّدد الحقا ُتحّدد الحقا

]حاضرا و[ وكوكبنا  سكاننامطلوب اتخاذ إجراءات فورية لحماية صحة من ال
 مستقبال

 ُتحّدد الحقا ُتحّدد الحقا

 ُتحّدد الحقا ُتحّدد الحقا مسؤولون عن أفعالنا لحماية الكوكب جميعنا

 
 المحرز قياس التقدم  -تاسعا 

لتنوع ل العالمي طاراإل وأهداف ربط تقييم التقدم المحرز في االستراتيجية بالتقدم المحرز في تحقيق غايات نبغيي -21
التغييرات  أيضاالتقييم يقتنص  وينبغي أن. واألثر للوصولالمقاييس التقليدية  باإلضافة إلى، 8282البيولوجي لما بعد عام 

 [تغيير السلوك] [والوعي المعلومات ذات الصلة الحصول على]في مجال ، وتقييم التقدم المحرز الزمنفي القيمة بمرور  الهامة
 .واالستعداد للعمل من أجل التنوع البيولوجي على المستويين الوطني والعالمي
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 وسائل اإلعالم ووصول ،الحمالت –ألف 
وسائل اإلعالم  ووصولبنتائج الحمالت  ةالتنفيذي ةعلى الصعيد العالمي، ينبغي للشركاء في آلية التنسيق إبالغ األمين -25

 الرابط ، تشبه تلك التي تم إنشاؤها علىتجميعيمكن ألداة و وسائل التواصل االجتماعي(.  وصول)بما في ذلك 
aggregator-planet-our-for-https://www.cbd.int/article/people ،المبادرات اقتناص. 

 ةالتنفيذي ةاألمين تقوم بإبالغعلى المستوى الوطني، ينبغي لألطراف في االتفاقية أن تجمع البيانات المذكورة أعاله وأن و  -21
 .أيضا في تقاريرها الوطنيةذلك  ، وأن تدرجبذلك

 باألهداف الربط -باء 
باستخدام مجموعة  8282لما بعد عام  للتنوع البيولوجي العالمي اإلطارستبلغ االستراتيجية عن التقدم المحرز في تنفيذ  -27

معلومات، مع وضع الإليصال مبتكرة ومتعددة القنوات  وسائل وسوف توضعالمؤشرات المتفق عليها في إطار الرصد واإلبالغ. 
 طرائق مناسبة لمختلف األطراف.

لتقرير الكوكب يمكن و بشأن التقدم المحرز.  إضافيا تواصالوينبغي أن توفر تقارير الهيئات والمنظمات األخرى أيضا  -22
صدارات المنتدى االقتصادي العالمي، وال لحماية التابع للصندوق العالميالحي   الذي ينشرهتقرير التنمية البشرية طبيعة، وا 

برنامج األمم المتحدة للبيئة، تكريس القضايا خالل فترة  الصادرة عن توقعات البيئة العالميةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، و
 من أجل تحقيق نتائج بموجب اإلطار. 8282لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ل طاراإل

 الموارد -عاشرا 
هام على احتياجات بشكل تركيز المع ، وعلى المستوى الوطني ةالتنفيذي ةدعم األمينل من أجحاجة إلى موارد ال ستبرز -29

سيتم تحديد المستوى المطلوب و . البلدان النامية، وال سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية واالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية
 :الموارد المطلوبة ما يليتشمل و استراتيجية االتصال.  مواصلة صياغة بالترافق مع
 باإلضافة إلىعم االستراتيجية، من أجل دبشرية في وحدة االتصاالت  مواردإلى  ةالتنفيذي ةحتاج األمينتس (أ)

 ؛المستويات الحالية لمالك الموظفين في األمانة على زيادة بمثابة مواردالهذه  وستكونمبالغ سنوية لدعم إنتاج المواد اإلعالمية. 
في الموافقة على مظروف من األموال الستخدامه من قبل ُشعب برنامج  للبيئةقد ترغب جمعية األمم المتحدة  (ب)

البيئة في االستراتيجية.  األمم المتحدة دعم مساهمات برنامجمن أجل األمم المتحدة للبيئة، بما في ذلك شعبة االتصاالت، 
 ، حسب االقتضاء، لدعم االستراتيجية؛وتوقعات البيئة العالميةئة لبيالعالمي لليوم ل موارد مخصصةحشد  أيضا ينبغيو 

مع  بالتواؤمفي حشد فريق اتصاالت لدعم االستراتيجية،  العالمي األمم المتحدة للتواصلقد ترغب إدارة  (ج)
 الموارد المخصصة ألهداف التنمية المستدامة؛

تنفيذ  كجزء من، على المستوى الوطني ميزانية لدعم االستراتيجية تخصيص في الحكومات الوطنية قد ترغب ])د(
 [؛على الصعيد الوطني االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

يمكن للجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني  (ھ)
نشاء آليات طوعية  صناديقالمتحدة، النظر في إنشاء  المهتمة، مثل مؤسسة األمم والكيانات األخرى لهذه لدعم االستراتيجية وا 

، عند بصورة مجانيةالمساهمة في العمل  إمكانية النظر فياألخرى التسويقية والمؤسسات اإلعالمية  للمؤسساتيمكن و . الغاية
 االقتضاء؛

https://www.cbd.int/article/people-for-our-planet-aggregator
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 منحمع  تنفيذ االستراتيجية على المستوى الوطني من أجلينبغي دعوة مرفق البيئة العالمية إلى تقديم الدعم  ])و(
الدول الجزرية الصغيرة النامية واالقتصادات التي تمر بمرحلة ]البلدان غير الساحلية و[ األولوية للبلدان النامية، وال سيما 

 انتقالية.[[
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 حشد الموارد 3/6التوصية 
 للتنفيذ،الهيئة الفرعية إن 

التحضيرات بشأن مكون حشد الموارد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما ببدء  وقرارها 64/00المقرر إذ تشير إلى 
 وتنسيق كاملين مع العملية الشاملة، تجانسفي مرحلة مبكرة من عملية إعداد اإلطار، في  0202بعد عام 

تقرير حلقة العمل المواضيعية بشأن حشد الموارد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد وقد نظرت في 
 ،0202يناير/كانون الثاني  61إلى  64دت في برلين في الفترة من التي ُعق 0202،39 عام

 مشروع مكون حشد الموارد،تقارير فريق الخبراء المعني بحشد الموارد، وال سيما المساهمة في وقد نظرت أيضا في 

 مرفق البيئة العالمية

دور مرفق البيئة العالمية في تشغيل اآللية المالية التفاقية التنوع البيولوجي وفي زيادة الموارد اإلضافية  رتقدّ  -6
 لألهداف الثالثة لالتفاقية؛

 اإلبالغ المالي

خالل إطار اإلبالغ المالي، والتقييم الوارد في بالمعلومات التي قدمتها األطراف من تحيط علما مع التقدير  -0
 40التقرير ذي الصلة لفريق الخبراء؛

 العمل فيما بين الدورات
الجزء الثاني من االجتماع  خاللالذي أنشئ  1المشاركين لفريق االتصال المعني بالبند  الرئيسين تدعو -1

ن يالمشارك والرئيسينبالتشاور مع المكتب و الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ، بتوجيه من رئيس االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ، 
عم من حسب االقتضاء، وبد 0202للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

بتوافر الموارد المالية، في شكل افتراضي،  رهناغير رسمية بشأن تعبئة الموارد،  تشاوريةتيسير عملية إلى ، ةالتنفيذي ةاألمين
ما ال يزيد عن اجتماعين مفتوحين لجميع األطراف قبل االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار  تتضمن

تتعلق بحشد إلى المفاهيم الواردة في القسم المعنون "عناصر إضافية  استنادا، 0202لبيولوجي لما بعد عام العالمي للتنوع ا
الموارد المقترح الوارد في المرفق األول، بهدف تعزيز الفهم المتبادل للقضايا  حشد"أدناه، والمنعكسة في عنصر  الموارد

 ؛المطروحة وتوقعات األطراف، واستكشاف فرص التقارب

الموارد للفريق  حشدمن جدول األعمال والعملية التشاورية غير الرسمية بشأن  1بإتاحة نتائج البند  توصي -4
مداوالته في  يتابعللنظر فيها عندما  0202العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 اجتماعه الخامس عشر حسب االقتضاء؛مؤتمر األطراف في ولاالجتماعات المقبلة؛ 

 الخامس عشر مقررا على غرار ما يلي: اجتماعهفي  األطرافبأن يعتمد مؤتمر توصي  -5

                                                      
39 CBD/POST2020/WS/2020/3/3. 
40 CBD/SBI/3/5/Add.1. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-22-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/15fa/4604/83d577ffba0cc6abeb1a51f0/post2020-ws-2020-03-03-en.pdf
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 إن مؤتمر األطراف،

على أهمية زيادة ]توفير و[ حشد الموارد المالية من جميع المصادر ]]وتوفير موارد مالية جديدة  إذ يشدد
ضافية للتنفيذ في البلدان النامية[ ]، من أجل ]خفض،[ ]إزالة،[ أو إعادة توجيه ]التدفقات المالية[ ]للنفقات[ الضارة  وا 

لية ]مع األهداف الثالثة لالتفاقية[ من أجل التنفيذ الفعال بالتنوع البيولوجي،[[ وعلى مواءمة ]جميع[ التدفقات الما
من بروتوكول ناغويا  05من االتفاقية،[ ]والمادة  02، ]وفقا للمادة 0202لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 من بروتوكول قرطاجنة،[ 08والمادة 

ذ يسلم/يعترف] وتقاسم المنافع كآليات من شأن تنفيذها الفعال ببروتوكول ناغويا واألطر األخرى للحصول  وا 
، التي هي ومجتمعاتها المحلية أن يسمح بحشد الموارد نحو البلدان التي تقدم الموارد الجينية ونحو شعوبها األصلية

 مقدمة للمعارف التقليدية،[

ذ يعيد التأكيد على ] من االتفاقية  02المادة التزام األطراف بتلبية االلتزامات المنصوص عليها في أحكام وا 
 ووفقا لمبادئ ريو،[

ذ يشدد على ] بتكارية هي آليات تكميلية وال تحل محل اآلليات المالية المنشأة اأي آليات تمويل جديدة و  أنوا 
 من االتفاقية،[ 06بموجب المادة 

ذ يشير إلى  جميع المصادر وأهمية من االتفاقية باعتبارها األساس لـ]تقديم و[ حشد الموارد من  02المادة وا 
ذ يقر0202في هذا الخصوص، من أجل التنفيذ الفعال لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  66المادة   ، وا 

بالحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي واتخاذ إجراءات تحويلية وشاملة ومنصفة عبر االقتصادات والمجتمع في هذا 
نمية المستدامة ]فضال عن التزام كل طرف، وفقا لقدراته ]وظروفه الوطنية[، والدعم الصدد، بما يتماشى مع أهداف الت

المالي والحوافز لألنشطة الوطنية المقصود منها تحقيق أهداف االتفاقية، والتزام األطراف من البلدان المتقدمة بتقديم 
ضافية لتمكين األطراف من البلدان النامية من الوفا ء بالكامل بتكاليفها اإلضافية المتفق عليها موارد مالية جديدة وا 

 التزامات هذه االتفاقية[، يلتنفيذ التدابير التي ستستوف
ذ يشدد على أهمية زيادة حشد الموارد المالية من جميع المصادر وجعل الموارد متاحة في الوقت المناسب،  وا 

 ،0202عام من أجل التنفيذ الفعال لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 
ذ يقر بالروابط ] المترابطة والتداخل المحتمل بين عناصر معينة من مكون حشد الموارد على النحو الذي وا 

اقترحه فريق الخبراء والنهج االستراتيجي طويل األجل للتعميم الذي أعد بدعم من الفريق االستشاري غير الرسمي 
 [المعني بالتعميم،

ذ يالحظ] ذ يقر بـ] [وا  ة تعميم التنوع البيولوجي بالنسبة لتعزيز حشد الموارد واالستخدام الفعال والكفؤ أهمي [وا 
 للموارد ]المالية[، من أجل دعم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام،

ذ يقر ] بأهمية تعميم التنوع البيولوجي بالنسبة ]للتقدير المناسب لخدمات النظم اإليكولوجية[ ]النظم وا 
واألسواق المالية من أجل تقدير قيمة رأس المال الطبيعي وحمايته على نحو مالئم بدرجة أكبر،[ ]و[ ]لبناء االقتصادية 

القدرة المستدامة[ للنظم اإليكولوجية على الصمود في فترة االنتعاش ]االقتصادي[ بعد الجائحة[، ]مع االعتراف 
 لتي تواجه البلدان النامية في دعم سياسات التعميم،[بالفجوات المالية وفي القدرات وفي التكنولوجيا المحددة ا
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ذ يشدد على أهمية ]تعميم التنوع البيولوجي و[ حشد الموارد لبناء قدرة النظم اإليكولوجية على الصمود في  وا 
 فترة االنتعاش ]االقتصادي[ ]المستدام، والشامل والمنصف[ بعد الجائحة،

ذ يشدد ]  من االتفاقية بشأن التدابير الحافزة لحشد الموارد المالية،[ 66المادة  على المساهمة المحتملة لتنفيذوا 
ذ يعيد التأكيد  على الدور المهم لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي كأساس لتحديد وا 

ع المصادر وفقا احتياجات وأولويات التمويل على المستوى الوطني، والحشد الفعال والكفؤ للموارد ]المالية[ من جمي
من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية[،  7من االتفاقية والمبدأ  02للظروف واألولويات الوطنية، ]وبما يتماشى مع المادة 

بما في ذلك للقيام، حسب االقتضاء، بتنفيذ البروتوكولين بموجب االتفاقية، والتنفيذ المتآزر لالتفاقيات األخرى المتعلقة 
 جي،بالتنوع البيولو 

ذ يشير إلىو  ة، في سياق شابهأو أدوات تخطيط أخرى م تمويل وطنية إعداد خطط إلى أن األطراف مدعوة ا 
الموارد  حشدستراتيجية ال 8-8 ةالفرعي غايةمع ال بما يتماشىاالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، 

العناصر التي يمكن  عنمزيد من المناقشات  إجراء إلىحاجة ال ويسلط الضوء على، ]9/44المعتمدة بموجب المقرر 
 النظر فيها أثناء إعدادها،[

ذ يرحب]  امو دعيكون مة سشابهأو أدوات التخطيط الم للتنوع البيولوجي بأن إعداد خطط التمويل الوطنية وا 
 41،[بهخاصة ال وتوجيهات البرمجة ةستراتيجياالمرفق البيئة العالمية في إطار  لموارد الثامنبالتجديد 

ذ يقر  لى تعزيز وا  بالحاجة إلى شراكات وأوجه تعاون فعالة بين جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، وا 
الشراكات مع األعمال التجارية والقطاع المالي من أجل النهوض بحشد الموارد ومواءمة التدفقات المالية مع مهمة 

 ،0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
ذ يدرك  فرص تسخير أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو، بما في ذلك أوجه التآزر المتعلقة بحشد الموارد وا 

 واستخدام الموارد من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام،

لحكومة ألمانيا لتقديمها الدعم المالي لعمل فريق الخبراء المعني بحشد الموارد، يعرب عن تقديره  -6
، التي 0202ستضافة حلقة العمل المواضيعية بشأن حشد الموارد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام وال

 ؛0202يناير/كانون الثاني  61إلى  64ُعقدت في برلين في الفترة من 

جميع  التقرير النهائي لفريق الخبراء، الذي يقدم تقييما للموارد المكتسبة منيحيط علما بـ[ ]يقدر[ ] -0
، فضال عن التقارير األخرى لفريق 0202المصادر والالزمة لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

التدفقات المالية الدولية  ؛[ ]ويالحظ ]مع القلق[ بأنالخبراء، التي نظرت فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث
ي تمثل جزءا ]صغيرا جدا[ من إجمالي التمويل العالمي للتنوع البيولوجي؛[ ]ويالحظ متعددة األطراف للتنوع البيولوج

]بالتالي[ أن إعادة توجية الموارد الضارة بالتنوع البيولوجي، مع توليد موارد إضافية من جميع المصادر وتعزيز فعالية 
 وكفاءة استخدام الموارد، ستكون عناصر ]أساسية[ لحشد الموارد؛[

بالتحليل النهائي ألطر اإلبالغ المالي التي تلقتها األطراف، الذي أعدته األمينة علما يحيط  -1
 42التنفيذية؛

                                                      
 مرفق البيئة العالمية. لموارد الثامنالخاصة بالتجديد  وتوجيهات البرمجة ةستراتيجياالمعلقة ريثما يتم اعتماد  يجب إبقاء الفقرة 41
 الخامس عشر. مؤتمر األطراف في اجتماعهستعد األمينة التنفيذية التقرير وفقا للمارسات المتبعة، استنادا إلى التقديمات من األطراف، إلعالم  42
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التقدم الذي أحرزته األطراف من البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء يالحظ مع التقدير  -4
زرية الصغيرة النامية[ ]ومراكز أصل الموارد ]، فضال عن األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ]والدول الج

من أهداف أيشي للتنوع  02الجينية[[، في تنفيذ استراتيجية حشد الموارد وأهداف حشد الموارد المعتمدة بموجب الهدف 
 البيولوجي؛

ال هناك فجوة تمويلية كبيرة ومستمرة تتعلق بالتنفيذ الفعفإن بأنه على الرغم من التقدم المحرز، يقر ] -5
ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وأنه يتعين بذل المزيد من الجهود من أجل ]توفير و[ حشد الموارد ]من جميع 

من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية[، بطريقة تتناسب مع مستوى  7من االتفاقية[ ]والمبدأ  02المصادر[ ]، وفقا للمادة 
[ ]ومع التكاليف اإلضافية التي ستحتاجها البلدان 0202لوجي لما بعد عام الطموح ]لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيو 

 [؛0202النامية للوفاء بتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
باستمرار حاجة البلدان النامية إلى وسائل أخرى للتنفيذ، بما في ذلك الدعم التقني يقر أيضا  -1

 بما في ذلك اتخاذ اإلجراءات المحلية لحشد الموارد ورصدها واإلبالغ عنها؛]والمالي[ وبناء القدرات، 
المصادر الرئيسية لتنفيذ  يشّكلأن الدعم المالي المالئم والمستدام للبلدان النامية  يؤكد على -7]
 االتفاقية؛[
 اإلبقاء على أهلية جميع البلدان النامية للدعم المالي للتنوع البيولوجي؛[ يقرر -8]

 8/181و 1/0تحديث مرفقات المقررين عملية ]
من االتفاقية، التي تنص على تكليف بإنشاء واستعراض دوري، وحسب  0-02المادة  يشير إلى -9

الضرورة، تعديل قائمة األطراف من البلدان المتقدمة واألطراف األخرى التي تتحمل طوعيا التزامات األطراف من 
 ؛8/18البلدان المتقدمة، وآخر تحديث مقدم في المرفق بالمقرر 

ائمة األطراف التي تتحمل طوعيا التزامات األطراف من البلدان المتقدمة لم أن ق يالحظ مع القلق -62
 ؛0222يتم مراجعتها منذ عام 

على أهمية تشارك األعباء بين جميع الهيئات المكونة وتوسيع قاعدة المانحين من أجل زيادة  يؤكد -66
 ؛11/00التدفقات المالية من جميع المصادر، بما يتسق مع المقرر 

الدور المتزايد وأهمية المؤسسات المالية من القطاع العام والخاص، والمنظمات الخيرية  حظيال -60
والقطاع الخاص في المساعدة على الوفاء بأهداف االتفاقية، كجزء من االلتزام المتزايد لتحقيق أهداف التنمية 

، كتكميل للجهود المستمرة التي تبذلها المستدامة، ويرحب بدعمها لألطراف من البلدان النامية في تنفيذ االتفاقية
 األطراف من البلدان المتقدمة؛

 ما يلي: يقرر -61

في االجتماع الخامس عشر القادم لمؤتمر األطراف، بغية تجديد  8/18استعراض المرفق بالمقرر  )أ(
والهيئات التي ال يرد وتحديث القائمة لكي تعكس الحقائق الراهنة ويعترف بالمساعدة التي يقدمها عدد من األطراف 

ذكرها في المرفق ويرحب بالمساهمات التي تقدمها تلك األطراف وجميع األطراف والهيئات التي تتمتع بالقدرات 
  واالستعداد للمساعدة في تحقيق أهداف االتفاقية؛[
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، المرفق األول، بغية ضمان تقديم الموارد إلى 1/0استعراض معايير األهلية المقدمة في المقرر  )ب(
المساعدة الفورية، وال سيما مع مالحظة االحتياجات الخاصة والحالة الخاصة ألقل البلدان  األشد حاجة إلىالبلدان 

؛ ق قاحلة وشبه قاحلية، والمناطق الساحلية والجبليةنموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان التي لديها مناط
األمينة التنفيذية إعداد عناصر لتحديث مثل هذه المعايير لكي ينظر فيها االجتماع الخامس عشر لمؤتمر  ويطلب إلى

شاء البنك الدولي لإلناألطراف، مع مراعاة أكثر المعايير األخيرة المستخدمة من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير )
  ، البنك الدولي(؛[والتعمير

 خلف لالستراتيجية الحالية لحشد الموارد

 الخيار ألف

لهذه  األول]خلف[ االستراتيجية ]الحالية[ لحشد الموارد، الوارد في المرفق  [بــيحيط علما ] [يعتمد]  -14]
 التوصية ]، مع مراعاة الظروف الوطنية؛[

مراعاة ]خلف[ االستراتيجية ]الحالية[ لحشد الموارد كإطار  األطراف والحكومات األخرى إلىيدعو  -65
]،  0202مرن يتم االسترشاد به لتنفيذ هدف )أهداف( حشد الموارد في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 وفقا للظروف الوطنية[؛

تراتيجية ]الحالية[ لحشد المنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة إلى دعم تنفيذ ]خلف[ االسيدعو  -61
 الموارد على جميع المستويات؛

منظمات التمويل الثنائية ومتعددة األطراف ذات الصلة وكذلك مرفق البيئة العالمية  [يشجع] [يدعو]  -67
 إلى تقديم الدعم التقني والمالي وكذلك بناء القدرات، من أجل تنفيذ ]خلف[ االستراتيجية ]الحالية[ لحشد الموارد في
البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية فضال عن الدول الجزرية الصغيرة النامية، ]وفقا 

 ]لالحتياجات[ والظروف واألولويات الوطنية[[؛

 الخيار باء
 الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الرابع أن تقدم توصيات بشأن مراجعة االستراتيجية يطلب إلى -14]

الحالية لحشد الموارد استنادا إلى العناصر الواردة في المرفق األول بهذه التوصية والتقديمات المقدمة من األطراف، 
 والحكومات األخرى والمنظمات والمبادرات ذات الصلة؛

إجراء مراجعة لالستراتيجية الحالية لحشد الموارد في اجتماعه السادس عشر استنادا إلى  يقرر -15
 ؛0202الهيئة الفرعية للتنفيذ من أجل تيسير التنفيذ اآلني لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام توصيات 

األطراف، والحكومات األخرى، فضال عن المنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة إلى  يدعو -61
تزويد األمينة التنفيذية بتقديمات بشأن المراجعة وبخبراتها السابقة مع االستراتيجية الحالية لحشد الموارد بغية مراجعتها 

 ؛0202 من أجل تيسير تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام
عداد مشروع خلف  يطلب إلى -67 األمينة التنفيذية تجميع وتوليف جميع التقديمات المستلمة وا 

 .لالستراتيجية الحالية لحشد الموارد لكي تنظر فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الرابع[
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 خطط التمويل الوطنية

أو األدوات  الوطنية للتنوع البيولوجيخطط التمويل وتحديث وتنفيذ إعداد األطراف إلى  يدعو -42
، استنادا إلى االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وتحديد الموارد الوطنية والدولية المتاحة المشابهة

لتنوع ف تنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية ليلا]والمحتملة[ ]من جميع المصادر[ والفجوات والقيود المالية و/أو تك
ة في الوقت المناسب من أجل التنفيذ كافي[ الموارد المالية الدولية والوطنية الحشد[ ]حشد البيولوجي، من أجل ]ضمان

 من االتفاقية[؛ 1-82 ]، مع مراعاة المادة 8282]الوطني[ الفعال لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ألفالخيار 

 المشابهةخطط التمويل الوطنية أو األدوات أن تدرج في على  دان المتقدمةاألطراف من البل يشجع  -49]
 البلدان النامية؛[ األطراف منتها المالية في تنفيذ االتفاقية في امساهم

 باءالخيار 

[ درج[ ]تسر تد] التي بمقدورها أنواألطراف األخرى  األطراف من البلدان المتقدمة[ يشجع] [يدعو] -49]
لتخطيط واإلبالغ المالي ذات الصلة[ في أدوات التخطيط ذات الصلة ]في خططها المالية الوطنية ل هافي أدوات تفصح]

ف تنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي،[ ]النسبة المئوية يلا]و/أو تك ةشابهأو أدوات التخطيط الم
مالية في تنفيذ إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد  ها كمساهمةتخصيصمن الناتج المحلي اإلجمالي التي تعتزم 

،[ بمرحلة انتقالية]واألطراف التي تمر اقتصاداتها  ألطراف من البلدان الناميةل المقدمة تها الماليةامساهم ،[[8282عام 
البلدان األطراف عمل الوطنية للتنوع البيولوجي، في الستراتيجيات وخطط االالتفاقية، بما في ذلك اذ يتنفمن أجل 

لى أن تفعل ع [؛[41/84([ من االتفاقية[ ]والمقرر 1)82( و8)82ن ي[ ]المادت82ق مع ]المادة سالمتلقية ]، بما يت
 ذلك،

األطراف من البلدان النامية، حسب االقتضاء، على تقديم معلومات في خططها المالية  يشجع -82]
التمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات لتنفيذ استراتيجياتها ب قالمطلوب والمتلقى فيما يتعل دعمعن الالوطنية، 

 وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي؛[

بعمل المنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة والمهتمة، بما في ذلك مبادرة يحيط علما مع التقدير  -06
دة اإلنمائي، لتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للبلدان تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج األمم المتح

المهتمة في إعداد وتحديث وتنفيذ خطط وطنية لتمويل التنوع البيولوجي، وتحسين منهجية مبادرة تمويل التنوع 
 البيولوجي؛

والمنظمات والمبادرات مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي يدعو  - 88
الدولية األخرى ذات الصلة والمهتمة إلى مواصلة وتوسيع دعمها إلعداد وتحديث وتنفيذ خطط التمويل المشار إليها في 
الفقرة السابقة، بما في ذلك من خالل تقديم اإلرشادات التقنية وفقا للظروف والقدرات الوطنية لألطراف المنفذة ]وبما 

 العامة[؛ يتماشى مع سياساتها
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إعداد وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية لتمويل التنوع دعم  إلى مرفق البيئة العالمية[ ]يدعو[ إلى ]يطلب  -81
البلدان ]المؤهلة[ ]المتلقية[ ]النامية[ ]والبلدان  الجهود التي تبذلها المشابهة من أجل دعم أدوات التخطيطالبيولوجي أو 

استراتيجياتها وخطط عملها في حشد الموارد على المستوى المحلي دعما لتنفيذ [ قاليةانتالتي تمر اقتصاداتها بمرحلة 
 العالمي للتنوع البيولوجي؛ الوطنية للتنوع البيولوجي واإلطار

بطريقة استراتيجية وموجهة، مع  [من أية مصادر]األطراف على تخصيص وتوزيع الموارد  يحث -81]
]،  استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي [غايات المنصوص عليها فيااللتزامات وال]تكييفها نحو تحقيق 

 من االتفاقية[؛[ 82وفقا للمادة 

 االتفاقيات بينأوجه التآزر 

بالمبادرات البرنامجية األخيرة لصناديق من قبيل صندوق تحييد أثر تدهور يحيط علما مع التقدير  -85
األراضي بموجب اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، والصندوق األخضر للمناخ، ومرفق البيئة العالمية، فضال 

ر وتمويل المشاريع عن آليات التمويل الثنائية والمتعددة األطراف األخرى، من أجل تسخير أوجه التآزر في تطوي
 واالتفاقيات واالتفاقات ]العالمية[ المتعلقة بالتنوع البيولوجي/ذات الصلة؛ألغراض تحقيق أهداف اتفاقيات ريو 

بغية توليد  هوتكثيف الصناديق وآليات التمويل المذكورة في الفقرة السابقة على مواصلة عملها يشجع -81
تمويل التنوع البيولوجي[ ]من خالل التدخالت في  اتفجو ال]للمساهمة في سد  منافع مشتركة للتنوع البيولوجي وزيادتها
التنوع  الرامية إلى التصدي في نفس الوقت لفقدانأكبر وكذلك تعزيز الجهود  اأثر التكميلية والمتسقة والتعاونية التي تولد 

ق سمعالجة أهداف بيئية متعددة، بما يت الرامية إلى البيولوجي وتغير المناخ وتدهور األراضي[ ]وكذلك تعزيز الجهود
 مع األولويات الوطنية[؛

 43من االتفاقية 11اإلجراءات الداعمة بشأن تحديد نطاق التدابير الحافزة ومواءمتها وفقا للمادة 

عمل لجنة السياسات البيئية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في  [يقدر] [مع التقدير]يحيط علما بــ ] -27]
ومواءمتها، ال سيما بشأن اإلرشادات لتحديد وتقييم ]الحوافز،  الحوافزالميدان االقتصادي لدعم البلدان في توسيع نطاق 

ع البيولوجي، ومواءمة بما في ذلك[ اإلعانات الضارة بالتنوع البيولوجي، وتتبع األدوات االقتصادية وتمويل التنو 
الميزانيات الوطنية مع أهداف المناخ والتنوع البيولوجي واألهداف البيئية األخرى، فضال عن عمل برنامج األمم المتحدة 

إلى مواصلة هذا العمل وتكثيفه  و]يشجع[ ]يدعو[ المنظماتللبيئة بشأن اإلصالح المالي ألغراض الزراعة المستدامة، 
]، السيما لتقديم اإلرشادات بشأن إزالة اإلعانات الضارة بالتنوع البيولوجي[ ]، وفقا لحقوق األطراف والتزاماتها بموجب 

 االتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة[؛[

مائي، بالتعاون مع المنظمات مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلن يدعو -28]
السياسات البيئية  لجنةوالمبادرات األخرى المهتمة وذات الصلة، فضال عن األمينة التنفيذية، وبما يتماشى مع إرشادات 

التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، إلى إعداد منهجية لتقييم أثر وفعالية الحوافز اإليجابية 

                                                      
 (.األول والمرفق 12 إلى 81 الفقرات) النص بقية الثالث اجتماعها في للتنفيذ الفرعية الهيئة تناقش لم 43
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ضارة المقدمة إلى مختلف القطاعات المرتبطة بإدارة التنوع البيولوجي، بغية إصالح الحوافز التي تكون غير والحوافز ال
 فعالة، وغير مفيدة و/أو متعارضة، من أجل إزالة الحوافز الضارة، وتعزيز الحوافز اإليجابية؛[

افز اإليجابية والحوافز الضارة مبادرة تمويل التنوع البيولوجي إلى إعداد منهجية لتقييم الحو  ويدعو -29]
في مختلف القطاعات، بغية إزالة الحوافز الضارة وتعزيز الحوافز اإليجابية، بما يتماشى مع اإلرشادات المقدمة من 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي؛ وأيضا لتحليل التحسن في فعالية وكفاءة وشفافية استخدام الموارد، 

 التآزر بين التمويل من أجل تغير المناخ، وأهداف التنمية المستدامة، والتنوع البيولوجي؛[ولتعزيز أوجه 

 اإلبالغ المالي

األمينة التنفيذية إنشاء فريق من الخبراء التقنيين مع اختصاصات يتم إعتمادها في  يطلب إلى -12]
ي ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف على خلف إطار اإلبالغ المالي لك

 [44السادس عشر؛

في اجتماعه السادس عشر، إطار إبالغ مالي محدث  ]إعداد[، بغية[ ]والنظر[ ]في اعتماد[[،يقرر  -16]
 0202ومبسط ]وأكثر فعالية[، ]يكون متوائما بالكامل مع إطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ومكون حشد الموارد فيه،[ مع مراعاة ]التحليل الذي أجراه فريق الخبراء والتوصيات التي طرحها[ وحسب االقتضاء، 
الستفادة من األطر اإلحصائية وأطر اإلبالغ الدولية القائمة ]، بما في ذلك األطر اإلحصائية المشار إليها في ا

]الهيئة الفرعية للتنفيذ[ إعداد مشروع لهذا اإلطار ]لكي تنظر  ]األمينة التنفيذية[ويطلب إلى أدناه،[  11و 10الفقرتين 
  الرابع؛فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ[ في اجتماعها 

األطراف إلى النظر في اإلبالغ، أو تعزيز اإلبالغ، حسب االقتضاء، عن نفقاتها  [يشجع] [يدعو] -10
المحلية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بموجب األطر اإلحصائية الدولية القائمة ]]، وفقا للظروف واألولويات الوطنية[، من 

ت حسب وظائف الحكومة( التي يحتفظ بها صندوق النقد الدولي، )ب( قبيل )أ( اإلحصاءات المالية الحكومية )النفقا
إطار حسابات اإلنفاق البيئي التابع لنظام المحاسبة البيئية  ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، )ج( ]و[

التعاون والتنمية في ، الذي يديره المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي ومنظمة (SEEA)واالقتصادية لألمم المتحدة 
الميدان االقتصادي]، )د( ونظام اإلبالغ الخاص بالجهات الدائنة التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

لى تزويد األمينة التنفيذية بمعلومات عن أنشطة اإلبالغ هذه[[؛  االقتصادي[ ]، وا 

األطراف والحكومات األخرى األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون يدعو   -33]
والتنمية في الميدان االقتصادي إلى النظر في القيام، حسب االقتضاء، بمواصلة تعزيز اإلبالغ عن التدفقات المالية 

والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، إلى  الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي قدمتها إلى البلدان النامية
نظام اإلبالغ الخاص بالجهات الدائنة التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، مع مراعاة منهجية معالم 

ة األطراف ريو وتحسيناتها اإلضافية ]، السيما بهدف قياس حصة التنوع البيولوجي من المساهمات األساسية المتعدد

                                                      
 مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر. من قبلستعد األمينة التنفيذية اختصاصات لفريق الخبراء التقنيين المخصص المقترح إلمكانية النظر فيها  44
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لى تزويد األمينة  واإلبالغ عنها[]، وكذلك المعلومات ذات الصلة الواردة من مصارف التنمية المتعددة األطراف، وا 
 التنفيذية بمعلومات عن أنشطة اإلبالغ هذه[؛[

األطراف ذات الصلة غير األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون يدعو  -34]
في الميدان االقتصادي إلى النظر في اإلبالغ، على أساس طوعي وحسب االقتضاء، عن التدفقات المالية  والتنمية

الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي قدمتها للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، إلى نظام 
لتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، مع مراعاة منهجية معالم ريو اإلبالغ الخاص بالجهات الدائنة التابع لمنظمة ا

 وتحسيناتها اإلضافية، ]وكذلك المعلومات ذات الصلة الواردة من مصارف التنمية المتعددة األطراف[؛[

األطراف المعنية التي هي من البلدان المتقدمة والحكومات األخرى إلى مواصلة تعزيز  يدعو -35]
التدفقات المالية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي قدمتها للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها  اإلبالغ عن

 بمرحلة انتقالية، إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك في تقاريرها الوطنية؛[

صادية، وشعبة اإلحصاءات في األمم لجنة خبراء األمم المتحدة المعنية بالمحاسبة البيئية االقتيدعو  -11]
المتحدة، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، والمؤسسات األخرى ذات الصلة 
والمهتمة إلى القيام، بالتعاون مع األمينة التنفيذية، بمواصلة وضع منهجيات، استنادا إلى األطر والتصنيفات 

 للنفقات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وكذلك عمليات اإلبالغ ذات الصلة؛[اإلحصائية الحالية، 

مصارف التنمية ]متعددة األطراف[ ومؤسسات التمويل األخرى المهتمة ]، بغية تعزيز  ]جميع[يدعو  -17
مشتركة، ]بما يتسق شفافية التدفقات المالية التي تدعم تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية[، إلى وضع وتطبيق منهجية 

مع معايير معالم ريو التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،[ وتحديد االستثمارات في حافظاتها التي 
تسهم إسهاما ]كبيرا[ في ]حماية واستعادة التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية،[ واإلبالغ عنها، ]مع تحقيق األهداف 

[، مع مراعاة ]اإلرشادات الدولية ]األخرى[ والممارسات الدولية الجيدة ذات الصلة[ ]واالتفاقات الثالثة لالتفاقية
 والتحديات الخاصة التي تواجهها البلدان النامية للحصول على التدفقات المالية[؛

مواصلة لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إلى يدعو  -18
تحسين منهجية معالم ريو، حسب االقتضاء، ]ودعم إبالغ البلدان مقابل معالم التنوع البيولوجي]، بما في ذلك دعمها 
للتصدي للثغرات الحالية في التغطية، مثل تلك المتعلقة بالتدفقات المالية الدولية المتعددة األطراف الخاصة بالتنوع 

 ة[؛[[البيولوجي، ]وبتتبع التدفقات الخاص

 تعزيز الشراكات

مؤسسات القطاع المالي ]وقطاع اإلنتاج[، بما في ذلك األعمال التجارية، ]والوكاالت يشجع  -19
التنظيمية[، بدعم من منظمات ومبادرات دولية ذات صلة]، مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومبادرة التمويل التابعة 

تقييم آثارها وتبعياتها ومخاطرها المتعلقة بالتنوع البيولوجي  القيام بما يلي: )أ(لبرنامج األمم المتحدة للبيئة[ على 
واإلفصاح عنها، ]بما يتماشى مع االتفاقات الدولية ذات الصلة، وحسب االقتضاء،[ األعمال األخيرة بشأن عمليات 

الخارجية اإليجابية للطبيعة في صورة اإلفصاح المالي المتعلقة بالطبيعة[؛ )ب( ]واتخاذ إجراءات[ ]الستيعاب العوامل 
خدمات النظم اإليكولوجية في نماذج اإلنتاج حتى يصبح االستثمار في حفظ التنوع البيولوجي قرارا منطقيا )لتحقيق 
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زالة[  األرباح( للصناعات على اتخاذ إجراءات بشأن حفظ التنوع البيولوجي[ للتقليل ]التدريجي[ ]على أقل تقدير[ ]وا 
سلبية لالستثمارات في حافظاتها على النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي ]ودعم النماذج المستدامة لألعمال اآلثار ال

التجارية على تعزيز االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي[؛ )ج( وتطوير وتطبيق أدوات لتمويل التنوع البيولوجي بهدف 
دعم تنفيذ اآلليات المالية اإلبتكارية، مثل نظم المدفوعات مقابل زيادة حجم التمويل المخصص للتنوع البيولوجي ]و 

خدمات النظم اإليكولوجية[[؛ )د( معالجة تبعيات اآلثار السلبية المتبقية على التنوع البيولوجي التي ال يمكن التخفيف 
زالة الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي وتعزيز الحوافز اإليجاو ( ھمنها بخالف ذلك؛[ ]) بية للتنوع البيولوجي؛[ ])و( ا 

 مواءمة جميع التدفقات المالية مع مهمة اإلطار[؛و 

 األنشطة الداعمة لألمينة التنفيذية

األمينة التنفيذية أن تتعاون، رهنا بتوافر الموارد المالية ]، مع المنظمات والمبادرات ذات يطلب إلى  -42]
 الفقرات السابقة، وال سيما[:الصلة بغية تيسير ودعم األعمال المشار إليها في 

مواصلة التعاون مع مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )أ(
إلى  68والمنظمات والمبادرات األخرى ذات الصلة والمهتمة بغية تيسير ودعم األعمال المشار إليها في الفقرات من 

 أعاله؛ 00
ات والمبادرات ذات الصلة لتحسين اإلبالغ عن التمويل المتعلق بالتنوع ]التعاون مع المنظم )ب(

أعاله، بغية وضع  18إلى  11البيولوجي بموجب أطر وتصنيفات اإلبالغ اإلحصائية الدولية القائمة، وفقا للفقرات من 
 خيارات إلطار إبالغ مالي مبسط وأكثر فعالية ]وشفاف[؛

قا من ]الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك[ المؤسسات ]التعاون مع ]مجموعة[ أوسع نطا )ج(
المالية، بما في ذلك مصارف التنمية واألعمال التجارية في القطاع المالي، ]والشركات والمنظمات الخيرية،[ ]حسب 

أنشطتها الخاصة،  االقتضاء ووفقا للقواعد واللوائح القائمة،[ لدعم تنفيذ ]خلف[ االستراتيجية ]الحالية[ لحشد الموارد في
 أعاله؛[ 19 وفقا للفقرة

مواصلة التعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة وتكثيفه بغية مواصلة تعزيز اإلجراءات  )د(
 أعاله؛ 07من االتفاقية، وفقا للفقرة  66مادة ال بالتماشي معالداعمة بشأن تحديد نطاق التدابير الحافزة ومواءمتها 

مع آليات التمويل الثنائية والمتعددة األطراف ذات الصلة وتكثيفه بغية مواصلة مواصلة التعاون  )ه(
 تحفيز أوجه التآزر في تطوير وتمويل المشاريع ألغراض تحقيق أهداف اتفاقيات ريو ]وأهداف التنمية المستدامة[[؛

االتفاقية، بغية إزالة العوائق إعداد تقرير عن العالقة بين الدين العام، والتدابير التقشفية وتنفيذ  (و])
 المعينة لتنفيذ االتفاقية[؛

إعداد تقرير مرحلي يتضمن توصيات بشأن األنشطة المذكورة أعاله لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية  (ز)
 للتنفيذ في اجتماعها الرابع.[
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  *الموارد بحشد تتعلق إضافية عناصر***]

 الصندوق العالمي للتنوع البيولوجي -

كيان تشغيلي لآللية المالية كيقرر إنشاء الصندوق العالمي للتنوع البيولوجي وتعيين الصندوق العالمي للتنوع البيولوجي 
بين مؤتمر األطراف والصندوق في االجتماع السادس  الالزمة الترتيبات تخذعلى أن تُ  ،من االتفاقية 84وفقا للمادة  ،لالتفاقية

منه لدعم المشاريع والبرامج  اتأمام مؤتمر األطراف ويعمل بتوجيه الصندوق مسؤواليكون  عشر لمؤتمر األطراف لضمان أن
 بموجب المرفق الثاني. اتفق عليهيُ  التيوفقا لالختصاصات  ،النامية والسياسات واألنشطة األخرى في البلدان األطراف

 ةمحتملة لدعم اآللية المالي جديدة مهامصناديق جديدة و  نشاءإل حيز مخصص -

موارد مالية  إيجادة بضرور  سّلمنحن نو . محتملة لدعم اآللية المالية جديدة مهامصناديق جديدة و  نشاءإل الحيز مخصص هذا
يحتاج اإلطار إلى آليات مالية يمكن أن تدعم زيادة تدفقات و . 8282لما بعد عام  إلطار العالمي للتنوع البيولوجياجديدة لتنفيذ 

طور العالم  ،منذ اعتماد االتفاقيةو  القطاع الخاص. من تمويلالوزيادة  ،الموارد المحلية حشدوزيادة  ،الرسميةالمساعدة اإلنمائية 
 ،الخضراء مصارفوال ،وآليات تعزيز االئتمان ،أدوات تمويل جديدة لتعزيز التمويل العام والخاص مثل التمويل المختلط

ة بالطبيعة وأدوات إزالة المخاطر بطتر عن المخاطر الم باإلفصاح يما يتعلقفالممارسات الناشئة  فضال عن ،والسندات الخضراء
قد شهدنا ظهور أدوات جديدة عامة وبين القطاعين العام و  القطاع الخاص. من تمويلالزيادة لالتمويل العام  هادعمتي يال

 وص المتعلقةنصال احتواء نضمنأن نود و تدهور األراضي.  أثر وصندوق تحييد ،للمناخ صندوق األخضرالوالخاص مثل 
 إلطار العالمي للتنوعاجديدة ومبتكرة لدعم تمويل تنفيذ  مهام إنشاءحتى نتمكن من  على حيز مخصصالموارد  بحشد

 .8282البيولوجي لما بعد عام 
 الخدمات البيئيةنظم المدفوعات مقابل  -

ألنشطة الحفظ  المناسبالنقدي  مييالتقهي آلية فعالة وكفؤة لدعم وتحفيز  45الخدمات البيئية نظم المدفوعات مقابليقر بأن 
شراك الشعوب األصلية والمجتمعات إلو  46ةواالستعادة واإلدارة واالستخدام المستدام التي تعزز توفير خدمات النظم اإليكولوجي

 لمدفوعات مقابللنظم  وضعطراف إلى األ ويدعو ،من بين أصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة ،المحلية والقطاع الخاص
ق مع االلتزامات سبما يتماشى مع الظروف واألولويات الوطنية وبما يت ،من بين آليات مالية مبتكرة أخرى ،الخدمات البيئية

ضافية لتنفيذ االتفاقية و من أجل  ،الدولية ذات الصلة  .8282عام البيولوجي لما بعد  إلطار العالمي للتنوعاتوليد موارد جديدة وا 
 مرفق البيئة العالمية -

 ؛من االتفاقية 84وفقا للمادة  ،عهد إليه بتشغيل آليته الماليةذي يُ يشير إلى أن مرفق البيئة العالمية هو الهيكل المؤسسي ال

                                                      
من أجل تجميع األفكار التي أعربت عنها  1هذا القسم بناء على طلب الرئيسين المشاركين لفريق االتصال المعني بالبند  فيُأدرجت الفقرات الواردة  *

بمزيد للسماح  حيزا مخصصايجب اعتبار هذه العناصر و . 8282إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام تنفيذ االموارد ل حشداألطراف فيما يتعلق ب
 التحضير لمؤتمر األطراف الخامس عشر وخالله. مرحلة هذه القضايا في حول شانقالمن 

واستعادتها و/أو تحسينها، ويتم تنفيذها وفقا  ةن خدمات النظم اإليكولوجيو "الخدمات البيئية هي أنشطة بشرية مصممة خصيصا للمساهمة في ص 45
 .شانقالمن  إلى المزيدالتعريف المقترح  يحتاج .موحدة، وال تهدف إلى إنتاج أي سلع أو خدمات تجارية" رصدلطريقة 

( خدمات داعمة 4غالبا ما يتم تصنيفها على أنها )و التي لها قيمة نقدية أو غير نقدية لألفراد أو المجتمع ككل.  ة"العمليات أو الوظائف اإليكولوجي 46
مثل تنظيم المناخ أو  ية( خدمات تنظيم1مثل الغذاء أو األلياف أو األسماك، ) ية( خدمات تزويد8اظ على التنوع البيولوجي، )مثل اإلنتاجية أو الحف

الفريق الحكومي الدولي المعني  -تقرير التقييم الخامس النهائي. مسرد  .”( خدمات ثقافية مثل السياحة أو التقدير الروحي والجمالي1)و ،عزل الكربون
، تم تقسيم خدمات النظم ةلنظم اإليكولوجيلوفقا للصياغة األصلية لتقييم األلفية و . ةالتي يحصل عليها الناس من النظم اإليكولوجي منافع"الير المناخ. بتغ

 -ق األول، المسرد رفاإليكولوجية. الم. تقرير التقييم العالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم "ة، وثقافيية، وتزويديةإلى داعمة، وتنظيم ةاإليكولوجي
 اإليكولوجية. المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
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 المعنية باإلفصاح المالي المتعلق بالطبيعةالعمل  ةفرق -

 عنها فصاحاإلمخاطر و الدارة إلناشئ  عبارة عن إطارهي  بالطبيعةالمعنية باإلفصاح المالي المتعلق يقر بأن فرقة العمل 
اتخاذ الشركات  التأكد منها، ويشجع األطراف على حيالإلبالغ عن المخاطر المتعلقة بالطبيعة والتصرف باللمؤسسات يسمح 

 مناسب في قراراتهم.والفرص المتعلقة بالطبيعة بشكل  المخاطر مراعاةل الالزمة خطواتالوالمستثمرين والمقرضين 

 تقاسم المنافع لمتعددة األطراف  آلية -

ذو  من أجل المساهمة في إنشاء استراتيجية طموحة وتحويلية لحشد  الحصول وتقاسم المنافع ونظمالعزم على تعزيز أحكام  عقد ا 
 ،0202الموارد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ذ عقد العزم أيضا  نظام عملي لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل على إنشاء وا 
 الرقمي بشأن الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها،

 لتالي:إنشاء آلية متعددة األطراف لتقاسم المنافع، لتعمل على النحو ايقرر، عند ممارسة حقوقها السيادية على مواردها الجينية، 
من االتفاقية، تدابير تشريعية أو إدارية أو  7-45و 82يتخذ كل طرف من البلدان المتقدمة، وفقا للمادتين  )أ(

في المائة من سعر تجزئة جميع اإليرادات التجارية الناشئة عن  4سياساتية، حسب االقتضاء، لضمان أن 
الموارد الجينية أو معلومات التسلسل الرقمي بشأن استخدام الموارد الجينية، والمعارف التقليدية المرتبطة ب

حفظ التنوع البيولوجي متعددة األطراف لتقاسم المنافع لدعم اللية اآلالموارد الجينية يتم تقاسمه من خالل 
 على أساس شروط متفق عليها بصورة متبادلة ما لم يتم تقاسم تلك المنافع بخالف ذلك واستخدامه المستدام،

 نظام ثنائي؛منشأة بموجب 
في صندوق عالمي للتنوع  األطراف لتقاسم المنافع اآللية المتعددةجميع المنافع النقدية المتقاسمة بموجب  تودع )ب(

يكون هذا الصندوق العالمي مفتوحا و البيولوجي يشغله مرفق البيئة العالمية، بصفته اآللية المالية لالتفاقية، 
 صادر؛أيضا للمساهمات الطوعية من جميع الم

استخدام الصندوق العالمي للتنوع البيولوجي بطريقة مفتوحة وتنافسية وقائمة على المشاريع، لدعم ينبغي  )ج(
األنشطة الميدانية الرامية إلى حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته، بما يتماشى مع نهج النظم 

مجتمعات المحلية وغيرها، سعيا إلى تحقيق أولويات اإلنفاق اإليكولوجية، التي تقوم بها الشعوب األصلية وال
من حين إلى آخر المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  التي يحددها

 من خالل تقييمات علمية.اإليكولوجية النظم 
 وأرفق البيئة العالمية، خيارات لتدابير وطنية تشريعية يطلب إلى األمينة التنفيذية أن تعد، بالتشاور مع جميع األطراف وم

رفع تقرير عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه أن تإدارية أو سياساتية لتنفيذ النظام المتعدد األطراف لتقاسم المنافع و 
 السادس عشر.

 منا األرضاإلجراءات التي تتمحور حول أُ  -

ذ يقر نالمسؤوليات المشتركة و  أاإلنصاف ومبد أبأن مبد وا  التفاقية التنوع البيولوجي وأن  تينياسسأ ركيزتين يشكالن تتباين ا 
ضافي ةجديد يةلام موارد توفير بما في ذلك الوصول المناسب إلى  ،لتلبية احتياجات البلدان النامية أمر ضروري ةوا 

اإلطار  تنفيذ منا األرض للمساهمة فيام مع أُ نسجاهج الكونية للعيش في مع مراعاة أهمية النُ  ،التكنولوجيات ذات الصلة
 .8282البيولوجي لما بعد عام  العالمي للتنوع
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منا األرض" كتدخالت لحماية نظم الحياة لتنفيذ "اإلجراءات التي تتمحور حول أُ  الالزمة األولوية لتوفير الموارد المالية يعطي
دارتها على نحو تنظيوالنظم اإليكولوجية و  مستدام من خالل تنفيذ إجراءات متكاملة وتشاركية لتحقيق عالقات تكميلية مها وا 

 ةاالحي أشكال والسعادة لجميع منافعال حققما يم ،ككل منا األرضومتناغمة بين البشر والطبيعة وجميع الكائنات الحية في أُ 
ة في المجتمعات البشرية نحو العيش في تغييرات تحولي وُيحدث ،إلى سلعة لوظائف البيئية للطبيعةادون تحويل  على األرض

لتنمية ا خطةريو و  اتبيئية في سياق اتفاقيو اقتصادية و تحديات اجتماعية  في الوقت نفسه حققوي ،منا األرضام مع أُ انسج
 إلى اإلجراءات التالية: ةجهمو  أولوية توفير التمويل كونتس ،ةصاخ وبصفة. 8212 لعام المستدامة
 ؛األرض ككائن حي وخاضع للقانونمنا االعتراف بأُ  ()أ

دارة واستعادة الطبيعة دون تحويل وظائفها البيئية إلى سلعةاتيأدوات سياس وضع ()ب  ؛ة لحماية وا 
منا األرض في سياسات البلدان وبرامجها ام مع أُ انسجإدماج الرؤية الكونية للشعوب األصلية للعيش في  ()ج

 ؛ومشاريعها
مما يعزز  ،العالم الشرقيفي  فسالاألم و لعالم الغربي وعلا ة فيم الحديثو بين العلر التكافؤ المعرفي ييست )د( 

 ؛همابين العلمي الحوار
ات لدى الثرو  تراكم عنمما يم ،اتالثرو تعزيز النمو االقتصادي إلى جانب آليات المعاملة بالمثل إلعادة توزيع  ()هـ

 ؛تفاوت االقتصاديال أوجهو  األفراد
 ؛ام مع األفق الحضاري ألمنا األرضانسجالتعليمية المتعلقة بالعيش في  تطوير العملية ()و

وتجنب الحياة االصطناعية  ،التدخالت من أجل تعزيز احترام جميع أشكال الحياة على كوكب األرضتنفيذ  )ز( 
 ؛اإلنسانية ما بعدوالتركيبية و 

 بين جميع الكائنات الحية في أمنا األرضتعزيز حياة الشعوب ومجتمعات الطبيعة من أجل التعايش السلمي  ()ح
 ؛ككل

تنفيذ إجراءات لتعزيز دور الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنساء والفتيات والشباب في تحقيق أهداف  ()ط
 ؛اتفاقية التنوع البيولوجي

والتفكير في  ،بالتنمية المستدامة والقضاء على الفقر صلتي فيما لتخفيف والتكيفلمشتركة  تنفيذ إجراءات ()ي
نوالمسؤوليات المشتركة و  ،اإلنصاف  ؛غير السوقية لمعالجة أزمة المناخ والُنهج ،تتباين ا 

 ؛مع إدراك حدود أمنا األرض ،تعزيز أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة ()ك
بما في ذلك حماية الوظائف  ،دارة النظم اإليكولوجيةإيكولوجية إل-هج قضائية ومتكاملة واجتماعيةوضع نُ  ()ل

 ؛والقضاء على الفقر ،ونظم اإلنتاج المستدامة ،البيئية
مع االعتراف  ،تعزيز مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في إدارة نظم الحياة والنظم اإليكولوجية ()م

 من بين جوانب أخرى. ،ية والثقافيةبالتعددية االجتماعية واالقتصادية والقانونية والسياس
فضال عن آليات التمويل الثنائية  ،ومرفق البيئة العالمية ،والصندوق األخضر للمناخ ،اآللية المالية لالتفاقية إلىيطلب 

وكذلك بناء القدرات من أجل التنفيذ  العاجلتقديم الدعم المالي والتقني  ،من بين مصادر أخرى ،والمتعددة األطراف األخرى
اإلطار العالمي  تنفيذ كمساهمة في ،على النحو المشار إليه أعاله ،األرض" منا"اإلجراءات التي تتمحور حول أُ لـالكامل والفعال 

 .8282البيولوجي لما بعد عام  للتنوع
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 منايل الالزم لتنفيذ "اإلجراءات التي تتمحور حول أُ توفر التمو أن من االتفاقية  82البلدان المتقدمة وفقا للمادة  إلىيطلب 
 بما يتناسب مع احتياجات البلدان النامية المهتمة. ،األرض"

األرض" في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية  منايدعو البلدان المهتمة إلى إدراج وتنفيذ "اإلجراءات التي تتمحور حول أُ 
 م للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنساء والفتيات والشباب.االه مع االعتراف بالدور ،للتنوع البيولوجي

على جميع  منا األرض"يدعو المنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة إلى دعم تنفيذ "اإلجراءات التي تتمحور حول أُ 
 المستويات.

في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر  هاختصاصات اعتماد مخصص معفريق خبراء تقنيين إنشاء  ةالتنفيذي ةيطلب إلى األمين
الوطني  ياتاألرض" على المستو  منادعم تعزيز وتوسيع نطاق تمويل وتنفيذ "اإلجراءات التي تتمحور حول أُ من أجل األطراف 

ماع السادس جتاال م مشروع مقرر للموافقة عليه فييلى خبرات التعلم والممارسات الجيدة، وتقدإ استناداواإلقليمي والعالمي، 
 مؤتمر األطراف.لعشر 

 [*** الموارد بحشد تتعلق إضافية عناصر يقدم الذي القسم نهاية*** 
 

 المرفق األول

 1111مشروع مكون حشد الموارد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 مشروع ]عناصر للخلف المحتمل[ لالستراتيجية ]الحالية[ لحشد الموارد

 االستعجالدرجة  -أوال

يشهد التنوع البيولوجي تدهورا على الصعيد العالمي ويتدهور بسرعة أكبر من أي وقت آخر في تاريخ البشرية.  -6
ويحدث ذلك في جميع المناطق وعلى مستوى الجينات واألنواع والموائل والنظم اإليكولوجية. وبالرغم من توقعات بعض 

نتاجية  النظم اإليكولوجية، من المتوقع أن يكون التأثير العام للتغيرات العالمية على التنوع الزيادات المحلية في ثراء األنواع وا 
 البيولوجي سلبيا، إذ سيكون لها آثار ضارة على الرفاه االجتماعي االقتصادي لإلنسان وصحته.

بر الحكومي الدولي ، الصادر عن المنتقرير التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةوشدد  -0
، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات 0269للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في عام 

عاجلة للتصدي بطريقة متكاملة لمحركات فقدان التنوع البيولوجي، وكذلك عوامل تغير المناخ وتدهور األراضي. ويتعين تطوير 
انسجام مع الطبيعة؛ ويتضمن ذلك إجراء تغييرات في النظم المالية واالقتصادية العالمية نحو اقتصاد مستدام  مسارات للحياة في

واألهداف الثالثة لالتفاقية. ويعد حشد  0202عالميا وضمان التنفيذ الكامل لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
]وتحقيق زيادة كبيرة  0202طموح اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام الموارد من جميع المصادر بطريقة تتناسب مع 

من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية،[ شرطا مسبقا  7من االتفاقية والمبدأ  02في الموارد للبلدان النامية، بما يتماشى مع المادة 
 بالغ األهمية للتنفيذ الفعال لهذا اإلطار.

الستراتيجية ]الحالية[ لحشد الموارد إلى مساعدة األطراف في االتفاقية، بدعم من المنظمات ويهدف ]هذا الخلف[ ل -1
ذات الصلة وأصحاب المصلحة المعنيين، على إعداد وتنفيذ خططها الوطنية لتمويل التنوع البيولوجي، بغية تحقيق أهداف 

الموارد بشكل جماعي وحشد موارد مالية كافية وقابلة للتنبؤ المتعلقة بحشد  0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
األهداف الثالثة لالتفاقية ]، وحسب االقتضاء،  [و]،[ ]0202لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 البروتوكولين في إطار االتفاقية[.
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[ 0212ستهدف تنفيذها خالل فترة أولية حتى عام وتنظر االستراتيجية في النطاق الكامل لمصادر التمويل. ]ويُ  -4
[، وفقا للجدول الزمني لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 0212ديسمبر/كانون األول  16]وستطبق منذ اعتمادها حتى 

 .0202عام 

 المهمة -ثانيا

يذ اإلطار العالمي للتنوع يعد حشد الموارد ]من جميع المصادر[ عنصرا أساسيا لتحقيق أهداف االتفاقية ولتنف -5
بصورة فعالة. وسيكون تحقيق أهداف اإلطار المتعلقة بحشد الموارد أمرا ضروريا لتحقيق  0202البيولوجي لما بعد عام 

 .0202األهداف األخرى لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

وشامال ومنصفا عبر االقتصادات والمجتمع.[ ]وعليه،[  ]ويتطلب حشد الموارد بطريقة فعالة تغيرا تحويليا، ]وتشاركيا،[ -1
 يتكون النهج االستراتيجي لحشد الموارد من ثالثة مكونات بالغة األهمية:

 تقليل أو إعادة توجيه الموارد التي تسبب الضرر بالتنوع البيولوجي؛ ])أ([]ب[
 02الثالثة لالتفاقية ]وبروتوكوليها[ ]، وفقا للمادة توليد موارد إضافية من جميع المصادر لتحقيق األهداف  ])ب([]أ[
 من االتفاقية[؛
 تعزيز فعالية]،[ ]و[ كفاءة ]وشفافية[ استخدام الموارد. )ج(

 المبادئ التوجيهية -ثالثا

 ثمة مسألتان شاملتان وثيقتا الصلة بأنشطة حشد الموارد. أوال، ]بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة،[ يتعين أن -7
يكون التغيير التحويلي المطلوب والمشار إليه أعاله شامال ومنصفا. ]ثانيا، التعميم داخل القطاع المالي، في ميزانيات الحكومة 
وسياساتها وخطط التنمية الوطنية يعتبر أساسيا لخفض فقدان التنوع البيولوجي، وضمان المنافع المشتركة والموارد المتزايدة 

قيق تناسق أكبر للسياسات وفعالية الموارد.[ ]ثانيا، هناك روابط مهمة، واحتمال كبير للتداخل بين للتنوع البيولوجي، وتح
األنشطة التي تهدف إلى تعميم التنوع البيولوجي عبر الحكومات واالقتصادات والمجتمع، واألهداف المرتبطة باإلطار العالمي 

ارية المقدمة في النهج االستراتيجي الطويل األجل للتعميم وخطة عمله.[ ، واإلرشادات اإلش0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
]وفي نفس الوقت، الروابط المحتملة بين الجهود المبذولة لحشد الموارد وتعميم التنوع البيولوجي ستتطلب تقييما شامال ومتوازنا 

اجه األطراف من البلدان النامية للحصول على التدفقات للفجوات المالية المعينة وبناء القدرات، والفجوات في التكنولوجيا التي تو 
 المالية ودعم التعميم الطويل األجل للسياسات.[

وتؤدي جميع الجهات الفاعلة المجتمعية دورا في حشد الموارد، بما في ذلك ضمن أمور أخرى: )أ( تضع الحكومات  -8
المستويين المحلي والدولي على حد سواء؛ )ب( وتقوم  الوطنية ودون الوطنية سياسات تمكينية وقدرات وآليات تمويل، على

شركات األعمال التجارية وقطاع التمويل بتوسيع نطاق األثر اإليجابي لالستثمارات على التنوع البيولوجي وزيادته ]ودعم نماذج 
وتوفر  ارة[ ]اإلنفاق الضار[؛ )ج(األعمال التجارية المستدامة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي[ مع تقليل ]االستثمارات الض

]الوكاالت[ الدولية للتنمية ومصارف ]التمويل[، والمؤسسات الخيرية[ التمويل والدعم التقني وأنشطة تنمية القدرات. ]وباإلضافة 
المحلية، إلى ذلك، ينبغي االعتراف الكامل بمساهمات الموارد ]المالية و[ غير المالية المهمة للشعوب األصلية والمجتمعات 

التي تعمل كجهات مسؤولة عن التنوع البيولوجي، فضال عن مساهمات المجتمع المدني ]وبقدراتها، وينبغي تعزيز تمكينها 
 47للمشاركة في صنع القرارات[.

 وعند تنفيذ الغايات الواردة أدناه، ينبغي إيالء اهتمام خاص للمبادئ التوجيهية ]والُنهج[ التالية: -9

                                                      
 .(CBD/SBI/3/13))ي( واألحكام المتصلة بها، والمجال االستراتيجي الثالث للنهج طويل األجل للتعميم 8انظر برنامج العمل المتعلق بالمادة  47
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ضافية، بما في ذلك من مصادر جديدة؛[حشد موارد جد ])أ(  يدة وا 
 التوجه نحو النتائج؛ )ب(
 تعزيز الكفاءة والفعالية ]والشفافية[؛ )ج(
 ]ضمان االلتزام بالموارد التي يمكن التنبؤ بها[؛ )د(
 بناء الشراكات وأوجه التآزر؛ (ھ)
 دعم االبتكارات ]الناجحة[؛ (و)

 تعزيز القدرات والحوكمة؛ )ز(
 الوعي؛ إذكاء )ح(
]ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،[ ]مراعاة[ المنظور الجنساني  )ط(

 والمنظورات االجتماعية االقتصادية؛والشباب و]الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية[ 
المنافع المشتركة المتعلقة بالمناخ ]،  مراعاة أوجه التآزر في البرامج والتمويل فيما بين االتفاقيات، ال سيما )ي(

 حسب االقتضاء[؛
 ضمان نهج حقوق اإلنسان في تقديم خدمات النظم اإليكولوجية؛[ ])ك(

 [؛تعزيز الحوكمة البيئية )ل(]
 [.ضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي كفالة وجود ])م(

 الغايات واألهداف االستراتيجية -رابعا
الموجهة نحو مزيدا من اإلرشادات  (CBD/SBI/3/5/Add.3)ث لفريق الخبراء المعني بحشد الموارد يقدم التقرير الثال -62

 وأمثلة للممارسات الجيدة بشأن كيفية تنفيذ الغايات االستراتيجية واإلجراءات الرئيسية الواردة أدناه. النتائج
 ]الغاية: مواءمة التدفقات المالية
مواءمة جميع التدفقات المالية مع مسار يتسق مع صافي التنمية اإليجابية للتنوع البيولوجي من الغاية شاملة وتسعى إلى تمكين 

أجل ضمان القدرة المتزايدة على الصمود للناس والطبيعة وضمان توافر الموارد الكافية لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 
 أدناه تحقيق هذه الغاية الشاملة. 1ى إل 6. وتدعم الغايات االستراتيجية 0202لما بعد عام 

 الغاية الشاملة
نحو صافي التنمية اإليجابية للتنوع البيولوجي مع ضمان القدرة المتزايدة يتجه تكون جميع التدفقات المالية متسقة مع مسار 

 على الصمود للناس والطبيعة.[
 [1]الغاية االستراتيجية  [2]الغاية االستراتيجية 

 توجيه الموارد التي تسبب الضرر للتنوع البيولوجي تقليل أو إعادة
تسعى هذه الغاية إلى ]معالجة المحركات الرئيسية لألنشطة واالستثمارات الضارة بالتنوع البيولوجي[ ]ضمان أن التنوع  -66

، حسب البيولوجي، والخدمات التي يقدمها، تنعكس على نحو مالئم في السياسات وفي القطاعات ذات الصلة،[ من خالل ]
االقتضاء،[ استخدام المعايير والمبادئ التوجيهية، واألدوات التنظيمية واالقتصادية ]، مع مراعاة الطائفة العريضة للُنهج 
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المستدامة لمعالجة اآلثار الضارة بالتنوع البيولوجي ومع االعتراف بعدم وجود "حل واحد يناسب الجميع"[. ويتطلب ذلك تجنب 
عادة توجيهها النفقات الضارة بالتنو  ع البيولوجي، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر اإلعانات الضارة وتقليص نطاقها وا 

]، بما يتماشى مع حقوق األطراف والتزاماتها بموجب االتفاقات الدولية األخرى ذات الصلة[. وسيؤدي ذلك بدوره إلى تقليل 
 0عادته، واستخدامه على نحو مستدام، وبالتالي فهو مكمل رئيسي للغاية الحاجة إلى موارد إضافية لحفظ التنوع البيولوجي واست
 أدناه. وتتضمن اإلجراءات الرئيسية المتوخاة ما يلي:

استعراض الميزانيات الحكومية في جميع القطاعات ]ذات الصلة[ وعلى جميع المستويات، ]حسب  6-6
ع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ]والناس[ أو تقليله إلى االقتضاء[ بهدف تجنب ]على األقل[ الضرر ]الصافي[ بالتنو 

 أدنى حد؛
]إلغاء[ ]أو تقليل[ الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي ]، والنظم اإليكولوجية والناس[ بما في ذلك اإلعانات  6-0

ءات التي تضر الضارة بالتنوع البيولوجي، أو التخلص التدريجي منها أو إصالحها؛ وتطوير عوامل مثبطة لإلجرا
يع،[ الحوافز اإليجابية ]االقتصادية والتنظيمية[ وتوسيع نطاقها جبالتنوع البيولوجي وتوسيع نطاقها، وتطوير ]، تش

لتشجيع اإلجراءات اإليجابية للتنوع البيولوجي، بما يتسق ويتوافق مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، 
 االجتماعية االقتصادية الوطنية؛ومع مراعاة الظروف 

دراج[ ]ودمج[ اآلثار والتبعيات والمخاطر على التنوع البيولوجي ضمن استراتيجيات وعمليات  6-1 تحديد ]وا 
جراءات قطاع التمويل ]والقطاعات اإلنتاجية األخرى التي تعتمد على تقديم خدمات النظم اإليكولوجية و/أو التي  وا 

بيعة،[ بهدف تجنب الضرر ]الصافي[ ]على األقل[ للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية تولد آثارا مهمة على الط
]والناس[ الناجم عن قرارات االستثمار أو تقليله إلى أدنى حد، ]ودعم نماذج األعمال التجارية المستدامة ودعم 

 االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي[؛
على التنوع البيولوجي ودمجها ضمن نماذج وعمليات وممارسات األعمال  تحديد اآلثار والتبعيات والمخاطر 6-4

التجارية، بهدف تجنب الضرر ]على األقل[ الذي يلحق بالتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ]والناس[ أو تقليله إلى 
 أدنى حد ]ودعم االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي[؛

جراءات تحديد اآلثار والتبعيات والمخ 6-5 اطر على التنوع البيولوجي ودمجها ضمن استراتيجيات وعمليات وا 
الجهات الفاعلة الدولية في قطاع تمويل التنمية، بهدف تجنب الضرر ]الصافي[ ]على األقل[ ]للتنوع البيولوجي، 

إلى أدنى حد ]، حسب والنظم اإليكولوجية والناس[ الناجم عن تمويل التنمية ]، بما في ذلك تمويل المناخ، أو تقليله 
 االقتضاء[؛

اتخاذ تدابير، بما في ذلك تدابير تشريعية أو تنظيمية، حسب االقتضاء، تدعم مواءمة التدفقات المالية  -6-1
 ]ونماذج اإلنتاج[ مع أهداف سياسات التنوع البيولوجي؛

رات المالية من أجل اإلبالغ تصميم وتنفيذ استراتيجية موجهة إلى صانعي القرارات رفيعي المستوى في وزا -6-7]
 أو "بيان الجدوى" بشأن المنافع االجتماعية عبر القطاعات المختلفة لالستثمار في التنوع البيولوجي[.

 [1الغاية االستراتيجية ] [1]الغاية االستراتيجية 
 1111توليد موارد إضافية من جميع المصادر لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ضافية من جميع المصادر الخاصة والعامة جزءا أساسيا من حشد الموارد،  -60 يظل توليد موارد دولية ومحلية جديدة وا 
من االتفاقية. ويشتمل توسيع نطاق الموارد على زيادة التدفقات الموجهة في األساس نحو ]التنوع البيولوجي[  02وفقا للمادة 

عن تحديد وزيادة المنافع المشتركة للتنوع البيولوجي الناجمة عن التمويل الذي يهدف في ]األهداف الثالثة لالتفاقية[، فضال 
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األساس إلى تحقيق أهداف أخرى ]، حسب االقتضاء[. ومن أجل التنفيذ الفعال لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
ئيسية المتوخاة بطريقة متناسبة. وتتمثل هذه اإلجراءات فيما وأهدافه المتعلقة بحشد الموارد، يتعين اتخاذ اإلجراءات الر  0202
 يلي:

زيادة ]تقديم موارد يمكن التنبؤ بها من البلدان المتقدمة لتلبية التكاليف اإلضافية لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع  0-6
ن غيره من[ ]التمويل[ الدولي البيولوجي في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، فضال ع

المباشر ]وغير المباشر[ المتعلق بالتنوع البيولوجي ]التدفقات المالية[ للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها 
بمرحلة انتقالية[، ]لدعم تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية[ ]بما في ذلك من خالل ]الحلول القائمة على الطبيعة في[ 

 المناخ ومجاالت تمويل التنمية األخرى ]، حسب االقتضاء[؛تمويل 
 زيادة المنافع المشتركة للتنوع البيولوجي من تمويل التنمية ذي الصلة، حسب االقتضاء[؛ 0-0]
 زيادة اإلنفاق المحلي العام المتعلق بالتنوع البيولوجي، ]المباشر وغير المباشر على حد سواء[؛ 0-1
القطاع الخاص في ]المشاريع اإليجابية للتنوع البيولوجي[ ]المشاريع التي تسهم في حفظ ]زيادة استثمارات  0-4

التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام[، بما في ذلك عن طريق تحديد ومعالجة العقبات أمام المستثمرين ]، وبدء 
ارات في العلوم والبحوث والتكنولوجيا العمليات[ ومطوري المشاريع[ وتذليلها ]، وباإلضافة إلى ذلك من خالل االستثم

من أجل تحويل نماذج اإلنتاج فيها والممارسات لتقليل آثارها السلبية على التنوع البيولوجي[. ]تحديد ومعالجة العقبات 
أمام االستثمار في المشاريع اإليجابية للتنوع البيولوجي لمستثمري القطاع الخاص ومطوري المشاريع، بهدف زيادة 

 وى العام لالستثمار في مثل هذه المشاريع[؛المست
تعزيز ]تنفيذ[ ]شروط[ االتفاقات المتعلقة بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع  0-5]

 الناشئة عن استخدامها ]من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام[ ]، والسيما بروتوكول ناغويا[[؛
االقتصاد البيولوجي كاستراتيجية لالنتقال نحو نموذج االستخدام المستدام واإلسراع في إزالة الكربون  تعزيز 0-1]

 من االقتصادات الوطنية[.
 3الغاية االستراتيجية 

 استخدام الموارد]، وشفافية[ وكفاءة ]،[ تعزيز فعالية 
اإلدارة السليمة ]، والمنصفة،[ ]والشفافة[  يتطلب حشد الموارد بطريقة فعالة إدراك أهمية عوامل من بينها: )أ( -61

وبناء  والتخطيط السليم ]بما في ذلك المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء والشباب[؛ )ب(
نشاء ]منصات و[ شراكات؛ )د( والتصميم والتمويل الفعاالن لتمويل التنمية الدولية؛ )ه(  القدرات؛ )ج( ورصد النتائج واإلبالغ وا 

عنها واستعراضها بطريقة فعالة ]؛ )و( وتحديد أوجه التآزر مع االتفاقيات األخرى وعبر القطاعين العام والخاص[. وتهدف هذه 
]العناصر[ ]لبيئة[ ]إجراءات[ تمكينية إلى ضمان االستخدام الرشيد للموارد التي تم حشدها، ودعم الجهود الرامية إلى تقليل أو 

عادة توجيه الموارد التي تسبب الضرر بالتنوع البيولوجي. ]وتتمثل اإلجراءات الرئيسية المتوخاة[ ]األنشطة الممكنة لتحسين إ
 البيئة التمكينية فيما يلي ]ضمن جملة أمور[:

استعراض وتحسين، حسب الضرورة ]وحسب االقتضاء[، عمليات ]منصفة[ للحوكمة والتخطيط داخل  1-6
 ]ومع القطاع الخاص[؛ القطاع العام

عداد وتطبيق  1-0 نشاء منصات ذات صلة لدعم اتساق السياسات، والتعلم المشترك، وا  إقامة شراكات فعالة وا 
ُنهج ]تعاونية[ ]مشتركة[ ]تشاركية، وقائمة على الصراعات، بما في ذلك ]مع القطاع الخاص،[ مع الشعوب األصلية 

 الضعيفة،[ ومع المجتمع المدني؛والمجتمعات المحلية ]، ومع المجموعات 
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تعزيز بناء القدرات، والمساعدة التقنية والتعاون التكنولوجي ]ونقل التكنولوجيا[ ]على أساس مستدام ]ويمكن  1-1
 التنبؤ به[؛

تعزيز ]التنبؤ[ ]وفعالية ]، وكفاءة[ ]، وشفافية[ ]تدفقات[ ]حشد[ التمويل الدولي ]والمحلي[ ]والعام والخاص[  1-4
 تنمية والحصول عليه؛لل
 تحسين عمليات الرصد ]، واإلبالغ والمساءلة والشفافية[ فيما يتعلق بحشد الموارد. 1-5

 التنفيذ -خامسا
سيتطلب التنفيذ الفعال ]لخلف[ االستراتيجية ]الحالية[ لحشد الموارد جهدا دؤوبا من جانب األطراف والحكومات  -64

لى جميع المستويات. ويلزم تعزيز اإلرادة السياسية وااللتزام السياسي لتحسين األخرى وجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة ع
االعتراف بأهمية التنوع البيولوجي في التنمية المستدامة من أجل تحقيق أهداف حشد الموارد في اإلطار العالمي للتنوع 

، فضال عن للتنفيذ الفعال لالستراتيجيات ]، كشرط مسبق بالغ األهمية لتنفيذ اإلطار ككل[ ] 0202البيولوجي لما بعد عام 
 وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي على المستوى الوطني[.

وسيساعد ]خلف[ االستراتيجية ]الحالية[ لحشد الموارد ]البلدان[ ]األطراف[ على وضع خطط وطنية لتمويل التنوع  -65
]وأهدافه العالمية المتعلقة  0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام  البيولوجي لدعم التنفيذ الوطني لإلطار الوطني لإلطار العالمي

بحشد الموارد[. وينبغي أن يشارك في إعدادها وتنفيذها أصحاب المصلحة الرئيسيون، مثل المنظمات غير الحكومية، والشعوب 
]والتمويل الدولي للتنمية[  األصلية والمجتمعات المحلية، ]والمجموعات الضعيفة[، واألعمال التجارية والقطاع المالي،

 ]والمنظمات التي تقدم الدعم المحلي والدولي للتنفيذ[.
 الخيار ألف

وسيبقي مؤتمر األطراف والهيئة الفرعية للتنفيذ تنفيذ استراتيجية حشد الموارد قيد االستعراض، استنادا إلى  -16]
 [، حسب االقتضاء.وقامت بتحليلها التي جمعتها األمينة التنفيذية ،تقارير األطراف والمنظمات والمبادرات ذات الصلة

 الخيار باء
وسيقوم مؤتمر األطراف، بناء على توصيات من الهيئة الفرعية للتنفيذ، بمراجعة استراتيجية حشد الموارد في  -16]

ظمات والمبادرات ذات اجتماعه السادس عشر، استنادا إلى مشروع هذه العناصر وتقديمات األطراف فضال عن المن
الصلة. وستقوم األمينة التنفيذية بتجميع وتوليف التقديمات وتقدمها كمدخالت لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في 

 اجتماعها الرابع.[
 نيالثا لمرفقا]

 (الموارد بحشد تتعلق إضافية عناصر يقدم الذي القسم في إليه المشار النحو على)
 العالمي للتنوع البيولوجيصندوق صات الااختص

 إن مؤتمر األطراف،
 من االتفاقية، 06إذ يشير إلى المادة 

ذ  والحاجة إلى موارد  ،في جميع أنحاء العالم وعكسه بالحاجة الملحة إلى وقف اتجاه فقدان التنوع البيولوجي يسلموا 
البلدان النامية  في 0202مالية كافية ويمكن التنبؤ بها لدعم تنفيذ االتفاقية واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ،األطراف
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ذ يلتزم  ،لإلطار العالمي للتنوع البيولوجيبالتنفيذ الناجح  وا 
 ه ستتم إدارةويقرر أن وأحكامها، مبادئ االتفاقيةسيسترشد ب العالمي للتنوع البيولوجيصندوق اليؤكد أن  -6

 ؛عن قرارات التمويل واإلشراف عليه من قبل مجلس سيضطلع بالمسؤولية الكاملة العالمي للتنوع البيولوجي صندوقال
النامية األطراف من األعضاء من البلدان  ويامتسا اعدد ويتضمنعضوا،  04يقرر أن يتألف المجلس من  -0

ألمم المتحدة اإلقليمية ذات الصلة التابعة ل مجموعاتاليشمل التمثيل من البلدان النامية األطراف ممثلين عن  والمتقدمة، وأن
 ؛وممثلين من الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا

المتعلقة ، بما في ذلك بشأن المسائل العالمي للتنوع البيولوجيصندوق التقديم التوجيه إلى مجلس  يقرر -1
التي يقدمها  التقارير السنوية األخذ بعين االعتباروأولويات البرامج ومعايير األهلية والمسائل المتعلقة بها، مع  ،بالسياسات
 ؛إلى مؤتمر األطراف عن أنشطته المجلس

 ؛يطلب من المجلس تشغيل الصندوق على وجه السرعة -4
بين األهداف الثالثة  المي للتنوع البيولوجيالعصندوق اليطلب من المجلس أن يوازن تخصيص موارد  -5

وتحفيز تطوير  ةاإليكولوجي النظمالتي تعزز توفير خدمات  المشروعات، دعم أخرى جملة أمور منلالتفاقية، بما في ذلك، 
 ؛الخدمات البيئية في البلدان المتلقية مدفوعات لخطط

يتم إجراؤه من خالل سلطات وطنية  لعدم االعتراض إجراءا شفافاإلى المجلس أن يطور  أيضاطلب ي -1
التمويل الفعال  وتوفير موجه قطريا،، من أجل ضمان االتساق مع االستراتيجيات والخطط الوطنية للتنوع البيولوجي ونهج محددة

ا من المجلس تحديد هذ أيضايطلب و . العالمي للتنوع البيولوجيصندوق اللقطاعين العام والخاص من المباشر وغير المباشر ل
 ؛اإلجراء قبل الموافقة على مقترحات التمويل من قبل الصندوق

تيسير تشغيله بسرعة بغية ، العالمي للتنوع البيولوجيصندوق لليشدد على الحاجة إلى تأمين التمويل  -7
 روتيسّ وكافية  ةمبكر  موارد التي ستتيح عملية تجديدو وشفافية، ويطلب من المجلس وضع السياسات واإلجراءات الالزمة، 

 ؛الالحقة تجديد المواردعمليات 
موافقة لتمكين الصرف في الوقت المناسب، وأن البرمجة و مبسطة للعملية  لدى الصندوقيقرر أن يكون  -8

 على نطاق صغير؛يضع المجلس عمليات مبسطة للموافقة على المقترحات الخاصة ببعض األنشطة، ال سيما األنشطة 
 ،، بهدف ضمان قدر أكبر من القدرة على التنبؤت القطريةالمخصصا يقرر أن يعتمد الصندوق نظام -9
 ي بعين االعتبار؛المنافع العالمية للتنوع البيولوج أخذ، مع تهاوبرمج الموارد والملكية القطرية في تخصيص ـوالشفافية

وأن المجلس سيضع إجراءات تصويت العتماد ئه، يقرر أن قرارات المجلس ستُتخذ بتوافق آراء أعضا -62
بالحق  عضو في المجلس وضمان تمتع كلإلى توافق في اآلراء،  الرامية إلى التوصلالقرارات في حالة استنفاد جميع الجهود 

 ؛صوت واحد في

قرر أن يقوم المجلس، في سياق اضطالعه بوظائفه، بوضع آليات لالستفادة من مشورة الخبراء والمشورة ي -66
المناسبة، بما في ذلك هيئة استشارية علمية وتقنية للصندوق، تقدم مشورة علمية وتقنية موضوعية واستراتيجية بشأن  لتقنيةا

 والجودة التقنيةوالمساهمة في ضمان السالمة العلمية  والبرامج والمشروعات،ستراتيجيات التشغيلية، االو  ،سياسات الصندوق
س تكوين الهيئة االستشارية العلمية والتقنية التوازن الجغرافي والجنساني وأن تكون يقرر أن يعكو لمشروعات الصندوق. 

، وذلك بهدف ضمان مساءلة أعضاء الهيئة اشفافة تمام اتمشروعمنح التصريح أو الموافقة أو المصادقة على الإجراءات 
 ؛الصندوق بالتنفيذ السريع وفي الوقت المناسب لمشروعات االستشارية والسماح
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إلى ، من خالل دوائرها االنتخابية، لعضوية المجلس يدعو البلدان النامية األطراف إلى تقديم ترشيحاتها -60
للبلدان النامية األطراف  المخصصة 60 يتم توزيع المقاعد الـ، على أن 0200 تشرين الثاني/نوفمبر 16األمانة المؤقتة بحلول 

آسيا والمحيط الهادئ؛ )ب( ثالثة أعضاء وأعضاء مناوبين من  دولن من يبعلى النحو التالي: )أ( ثالثة أعضاء وأعضاء مناو 
؛ )ج( ثالثة أعضاء وأعضاء مناوبين من دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ )د( عضو واحد من أقل الدول األفريقية

 ؛د من المجموعات اإلقليمية األخرى؛ )و( عضو واحالنامية البلدان نموا؛ )هـ( عضو واحد من البلدان الجزرية الصغيرة
في البلد المضيف على  العالمي للتنوع البيولوجيصندوق لليطلب كذلك من المجلس إنشاء أمانة مستقلة  -61
 ؛في أقرب وقت ممكنوجه السرعة 
وضمان استقالليته، ويطلب  العالمي للتنوع البيولوجيصندوق لليسلم بالحاجة إلى تيسير التشغيل الفوري  -64

الخطوات اإلدارية الالزمة إلنشاء األمانة المؤقتة  تتخذ)باالشتراك مع أمانة مرفق البيئة العالمية( أن  ةالتنفيذي ةمينإلى األ
له بعد  موجبأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي دون تأخير ال  داخل مقركوحدة مستقلة العالمي للتنوع البيولوجي صندوق لل
إلى تتمكن األمانة المؤقتة من تقديم الدعم التقني واإلداري واللوجستي للمجلس  كيالخامس عشر لمؤتمر األطراف  جتماعاال

 العالمي للتنوع البيولوجي؛صندوق للاألمانة المستقلة  حين إنشاء
 ؛الدورة السادسة عشرة لمؤتمر األطراف أقصاهفي موعد ينبغي أن تنتهي الترتيبات المؤقتة  أنيقرر  -65
سلطته، وأن تحت و  بتوجيه منهأن تكون األمانة المؤقتة مسؤولة بالكامل أمام المجلس وأن تعمل  ايقرر أيض -61
 ؛أمام المجلس مسؤواليكون رئيسها 
 ؛تعيين رئيس األمانة المؤقتةالعمل فورا على يحث المجلس على  -67
أو  الصناديقلخبرة في تصميم ، اأخرى يقرر أن تشمل معايير اختيار رئيس األمانة المؤقتة، في جملة أمور -68

 ؛إدارتها، والخبرة اإلدارية والتنظيمية ذات الصلة، والخبرة في البلدان النامية أو العمل معها، والخبرة في مجال السياسات
 يناير/كانون الثاني 12يطلب من األمانة المؤقتة اتخاذ الترتيبات لعقد االجتماع األول للمجلس بحلول  -69

 ؛0201
_______ الستضافة االجتماعين األول والثاني للمجلس على التوالي، ويدعو األطراف _ بعرضييرحب  -02

 ؛إلى استضافة االجتماعات الالحقة
، بما في ذلك العالمي للتنوع البيولوجيصندوق تشغيل اليدعو األطراف إلى تقديم مساهمات مالية لبدء  -06

من اإلطار العالمي للتنوع  69في تنفيذ الهدف  أخرى جملة أمورالتكاليف اإلدارية للمجلس وأمانته المؤقتة، والمساهمة في 
 ؛0202البيولوجي لما بعد عام 

العالمي للتنوع صندوق ال_______ للمساهمة في تكلفة بدء تشغيل  التي قدمتهايرحب بالعروض السخية  -00
 [.البيولوجي
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 48اآللية المالية 3/7التوصية 
  للتنفيذ،الهيئة الفرعية إن 

لتقدم المحرز في المفاوضات بشأن التجديد الثامن لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية ا إذ تدرك
الثامن التجديد وتوجهات السياسة والبرمجة لفترة  ،واالهتمام اإليجابي الذي يولى للتنوع البيولوجي في االستراتيجية ذات الصلة

لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي لطار واإل االتفاقية ، بما في ذلك تنفيذالميةلموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة الع
 بروتوكول قرطاجنة،بناء القدرات لوخطة عمل  0202 عام ، وبروتوكول ناغويا وخطة التنفيذ لما بعد0202

اف في اجتماعه مؤتمر األطر التقرير األولي الذي رفعه مجلس مرفق البيئة العالمية إلى  مع التقدير تالحظ -6
 49؛الخامس عشر

 المحافظة على اإلرشادات االستراتيجية التي أعدتها الهيئات اإلدارية التفاقية أيضا مع التقدير تالحظ -0
وخاصة بوصفها موئال للطيور  واتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية 50،الفطريةاألنواع المهاجرة من الحيوانات 

 53واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي 52،والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 51،المائية
 54ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر؛كي ل

وتوكوليها لفترة لتقرير المؤقت عن التقييم الكامل للتمويل الالزم والمتاح لتنفيذ االتفاقية وبر باتحيط علما  -1
إدراكا بأن التقرير المؤقت استند  55،(0201إلى يونيو/حزيران  0200التجديد الثامن لموارد مرفق البيئة العالمية )يوليو/تموز 

 إلى بيانات محدودة واردة من عدد صغير من البلدان المستفيدة من مرفق البيئة العالمية؛

التجديد لفترة يها ل للتمويل الالزم والمتاح لتنفيذ االتفاقية وبروتوكولبالتقرير المتعلق بالتقييم الكام علماحيط ت -4
 جودةمعدل االستجابة الذي يؤثر على  بتدني حيط علما مع القلقتو ، الثامن لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية

 56المعروضة؛السيناريوهات 

السنوات األربع ألوليات البرامج الموجه نحو تحقيق إطار ببمشاريع المقترحات الخاصة أيضا  علماتحيط  -5
( لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة 0201/حزيران وإلى يوني 0200/تموز ومن يوليالنتائج لفترة التجديد الثامن )

 57؛العالمية
العالمية إلى المشاركين في مفاوضات التجديد الثامن لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة  دعوت -1

، وبروتوكول ناغويا، ومشروع خطة 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام و  االتفاقية مواصلة ترتيب أولويات تنفيذ
في االستراتيجية وتوجهات البرمجة لفترة التجديد الثامن  قرطاجنة بروتوكولل بناء القدرات وخطة عمل 0202التنفيذ لما بعد عام 

لصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية، مع مراعاة، حسب االقتضاء، مشروع إطار السنوات األربع ألوليات البرامج موارد ال
                                                      

 .L.10و CBD/SBI/3/L.3 تدمج هذه التوصية التوصيات التي اعتمدتها الهيئة الفرعية في الوثيقتين 48

49 CBD/SBI/3/6/Add.1. 
 .28395، رقم 1651المجلد مجموعة المعاهدات، األمم المتحدة،  50
 .14583، رقم 996المرجع نفسه، المجلد  51
 .43345، رقم 2400المرجع نفسه، المجلد  52
 .15511 رقم، 1037 المرجع نفسه، المجلد 53
 .CBD/SBI/3/INF/43و CBD/SBI/3/INF/23 في الوثيقتينبالكامل  إدراجهاوتم ، CBD/SBI/3/6/Add.4و CBD/SBI/3/6 موجزة في الوثيقتين 54
55 INF/24CBD/SBI/3/  يرد موجز تنفيذي في الوثيقة(2CBD/SBI/3/6/Add..) 
56 CBD/SBI/3/6/INF/44 (تنفيذي في الوثيقة  موجز يردCBD/SBI/3/6/Add.2/Rev.1) 
57 CBD/SBI/3/6/Add.4. 
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الوارد في  ( لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية0201-0200الموجه نحو تحقيق النتائج لفترة التجديد الثامن )
 ؛اقطري موجه ألهداف الثالثة لالتفاقية على أساسوتعزيز تنفيذ ا، مرفق هذه التوصية

لمرفق البيئة العالمية لينظر فيه مؤتمر  ةالموحد اإلرشاداتمشروع  عدتأن  ةالتنفيذي ةإلى األمين طلبت -7
 األطراف في اجتماعه الخامس عشر، متضمنا العناصر التالية:

السنوات األربع ألوليات البرامج الموجه نحو تحقيق النتائج لفترة التجديد الثامن مشروع إطار  (أ)
 أعاله؛ 5المشار إليها في الفقرة 

مرفق البيئة العالمية، بما في ذلك المشورة بشأن كيفية ارتباط لالسابقة الموحدة المحدثة  اإلرشادات (ب)
 ؛8282البيولوجي لما بعد عام لتنوع ل طار العالمياإلبأهداف  اإلرشاداتمختلف عناصر 

العامل كاجتماعات  ومؤتمر األطراف األطرافعن مشاريع مقررات مؤتمر  ةالمنبثق اإلرشادات (ج)
 ؛ينلألطراف في البروتوكول

االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ذات  منالمشورة االستراتيجية بشأن أوجه التآزر الواردة  (د)
ومن  41/84من المقرر  42و 9و 1، عمال بالفقرات 8282البيولوجي لما بعد عام الصلة باإلطار العالمي للتنوع 

 .آليات التعاون المنشأة مع اتفاقية التنوع البيولوجيمع االتفاقات والعمليات الدولية األخرى ذات الصلة 
في اجتماعه  مرفق البيئة العالميةلالفقرات التالية في إرشاداته الموحدة  األطرافبأن ُيدرج مؤتمر  وصيت -2

 :الخامس عشر
من مرفق البيئة العالمية أن يدرج في تقريره إلى مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل  طلبي (أ)

مرفق البيئة لاالستئماني موارد الصندوق التجديد الثامن ل مساهمة شرحا لكيفية لينكاجتماعات لألطراف في البروتوكو 
ها وفي ]كل هدف من أهداف ليفي تنفيذ االتفاقية وبروتوكو  ة الخاصة به،البرمجالعالمية، من خالل عناصر توجهات 

طار رصده[ ]، مع  8282[ إلطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 8252معلم[ وهدف عام و ]،  8212عام  ]وا 
 البلدان المتلقية[؛ تحددهامراعاة األولويات واالحتياجات التي 

تعزيز اتساق السياسات  الرامية إلى لعالمية إلى دعم األطراف في جهودهامرفق البيئة ا يدعو ])ب(
 .[8282تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  لتيسيركجزء من تعميم التنوع البيولوجي 

إطار السنوات األربع ألوليات البرامج في مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر بأن ينظر  توصي -9
( لموارد الصندوق االستئماني لمرفق 0201-0200لفترة التجديد الثامن ) في اتفاقية التنوع البيولوجي ه نحو تحقيق النتائجالموج

 هذه التوصية؛ب المرفق األولالوارد في  البيئة العالمية

 58بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقررا على غرار ما يلي: توصي -62
 األطراف،إن مؤتمر 
والوصول إلى اآللية المالية لجميع األطراف  06من جديد أهمية التطبيق الكامل ألحكام المادة  ]إذ يؤكد

 المؤهلة من أجل التنفيذ الكامل لالتفاقية،[
فعالية  سيستعرضمن االتفاقية، التي تنص على أن مؤتمر األطراف  06من المادة  1إلى الفقرة  إذ يشير

 اآللية المالية،

                                                      
 .مع األخذ في االعتبار أن العناصر اإلضافية لمشروع المقرر سوف يتم وضعها قبل االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف 58
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ذ يؤكد التزام مؤتمر األطراف بإجراء استعراض دوري لفعالية اآللية المالية في تنفيذ االتفاقية في  من جديد وا 
 ،1/8مذكرة التفاهم مع مجلس مرفق البيئة العالمية الواردة في المقرر 

ذ يؤكد ستعراض ، بشأن الترتيب الذي ُيعقد كل أربع سنوات ال66/5من المقرر  7الفقرة  أيضا من جديد وا 
 فعالية اآللية المالية،
ذ يشير ، بشأن اختصاصات االستعراض السادس لفعالية اآللية المالية، 64/01من المقرر  61إلى الفقرة  وا 

 لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر؛
ذ يؤكد من جديد ليها واستراتيجياتها أهمية استعراض فعالية اآللية المالية في تنفيذ االتفاقية وبروتوكو  وا 

 وبرامجها،
 59مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر؛[بتقرير مجلس مرفق البيئة العالمية إلى  يرحب -6]
التمويل الالزم والمتاح لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها ]بأهمية التقييم الواقعي لـ[ بتقييم  يحيط علما -0]

لمية، بما يتماشى مع مشروع إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام لفترة التجديد الثامنة لمرفق البيئة العا
 [60هذا المقرر؛ب الثالثالوارد في المرفق  والموجز CBD/SBI/3/6/Add.2/Rev.1 الوثيقةفي  ،0202

في اتفاقية التنوع  الموجه نحو تحقيق النتائج ألولويات البرنامج السنوات األربعإطار  يعتمد -1]
لمرفق االستئماني  لموارد الصندوق( 0201إلى يونيو/حزيران  0200لفترة التجديد الثامن )يوليو/تموز  البيولوجي

 األول، الوارد في المرفق 0202البيئة العالمية، بما يتماشى مع مشروع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 [هذا المقرر؛ب

 [61هذا المقرر؛ب الثانياآللية المالية الواردة في المرفق  اإلرشادات اإلضافية بشأن يعتمد أيضا -4]
اختصاصات االستعراض السادس الذي يتم إجراؤه كل أربع سنوات لفعالية اآللية  يعتمد كذلك -5]

االستعراض السادس  تقريرأن تكفل إعداد  األمينة التنفيذية ويطلب إلى، الواردة في المرفق الثالث بهذا المقرر المالية
لكي ينظر فيه مؤتمر األطراف في  قبل ثالثة أشهر من موعدهي يتم إجراؤه كل أربع سنوات لفعالية اآللية المالية الذ

 [.اجتماعه السادس عشر

 
 األول المرفق

-1111لفترة التجديد الثامن )التفاقية التنوع البيولوجي إطار السنوات األربع ألوليات البرامج الموجه نحو تحقيق النتائج 
 لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية( 1116

 الهدف

يوفر إطار السنوات األربع ألوليات البرامج الموجه نحو تحقيق النتائج إرشادات إلى مرفق البيئة العالمية لفترة التجديد  -1
في سياق والية مرفق البيئة العالمية لتوفير الموارد لتحقيق المنافع  ويندرج ،لموارد مرفق البيئة العالمية ،0201-0200 ،الثامن

 العالمي طاراإلو  االتفاقية يستخدمهو البيئية العالمية والتفويض الممنوح إلى مرفق البيئة العالمية من قبل مؤتمر األطراف. و 

                                                      
(. وسيتاح تقرير نهائي للجزء الثاني من 1/7الهيئة الفرعية للتنفيذ  من توصية 6أتيح تقرير أولي لالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ )انظر الفقرة  59

 .االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف
 .CBD/SBI/3/INF/44 التقرير الكامل في الوثيقةيتاح و  CBD/SBI/3/6/Add.2/Rev.1 التنفيذي في الوثيقة الموجز يتاح 60
 العامل كاجتماعات لألطراف في بروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويا بوضع إرشادات إضافية.سيقوم مؤتمر األطراف وكذلك مؤتمر األطراف  61
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ن لية المالية. االتفاقية لتحديد أولويات اآل ليو وبروتوك 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل والغايات  المعالم[و ]األهداف وا 
، مع ] على وجه الخصوص، توجيهات لنتائج إطار السنوات األربع، توفر 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ل إلطارل

رفق البيئة العالمية ستغطي لموارد م التاسع وفترة التجديدالثامن لموارد مرفق البيئة العالمية  التجديداألخذ في االعتبار أن فترة 
مع االعتراف بأن األهداف الثالثة والغايات،  ]المعالم[لتلك  0212السنوات الثماني المتوقعة حتى المواعيد النهائية لعام  امع

لوجي لالتفاقية ينبغي النظر فيها ]بطريقة متوازنة[ من قبل مرفق البيئة العالمية عند تصميم وتنفيذ استراتيجية التنوع البيو 
 وتوجهات البرمجة[.

تجديد الواختتام  0202وفي هذا الصدد، من المتصور أنه بعد اعتماد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -2
سيدرج مرفق البيئة العالمية في تقريره إلى مؤتمر موارد مرفق البيئة العالمية في إطار العمليات الخاصة بكل منهما، الثامن ل

 به، في ةالخاصتوجهات البرمجة الثامن لموارد مرفق البيئة العالمية، من خالل عناصر  التجديد مساهمة لكيفيةاألطراف تفسيرا 
نوع البيولوجي [ إلطار الت8252معلم[ وهدف عام و ]،  8212]كل هدف من أهداف عام  ها وفيليتنفيذ االتفاقية وبروتوكو 
طار رصده[ ]، مع مراعاة األولويات واالحتياجات التي  8282العالمي لما بعد عام   .البلدان المتلقية[ تحددها]وا 

لتنوع البيولوجي لما العالمي ل طاراإلبأن  هذا السنوات األربع ألوليات البرامج الموجه نحو تحقيق النتائجيقر إطار و  -3
، وبالتالي يسعى شامل[ ذي صلة ]عالية[ بجميع االتفاقيات و]االتفاقات[ المتعلقة بالتنوع البيولوجي]إطار هو  0202بعد عام 

واالتفاقيات األخرى  يهااالتفاقية وبروتوكول بين والكفاءات قد تعزز أوجه التآزر البرمجية إلى تعزيز تنفيذ التدابير التكميلية التي
[ المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ذات الصلة بإطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام ]واالتفاقات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 ووالية مرفق البيئة العالمية. 0202

 العناصر

من العناصر التالية التي  0201-0200للفترة إطار السنوات األربع ألوليات البرامج الموجه نحو تحقيق النتائج يتكون  -4
 :]من خالل نافذة مخصصة محددة[ توفير دعم التنفيذ الفعال لها يتعين

التي تحدد  وغاياته [ومعالمه]، بما في ذلك أهدافه 8282اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  (أ)
 النتائج المنشودة؛

 ؛جياالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولو  (ب)
 ولوجي؛الوطنية لتمويل التنوع البي الخطط (ج)
 التنفيذ ]المتوازن[ لألهداف الثالثة لالتفاقية؛ (د)
لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي لطار اإلآليات دعم التنفيذ المعتمدة بموجب االتفاقية والمرتبطة ب (ه)

 وبناء والتعميم؛ تنفيذ اإلطار وتحقيق أهدافه وغاياته؛ل]من جميع المصادر[ تعبئة الموارد الكافية  بما يلي: المتعلقة 8282
دارتها وتقاسمها من أجل التخطيط الفعال للتنوع البيولوجيو ؛ وتطويرها القدرات  واتساقها، وتطوير السياسات ،توليد المعارف وا 

 :وال سيما ما يليواتخاذ القرار والتنفيذ؛ والتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا واالبتكار. 
 استراتيجية تعبئة الموارد؛ (4)
 ؛8282بعد عام  وتطويرها لبناء القدراتاألجل اإلطار االستراتيجي طويل  (8)
 [طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي؛االستراتيجي النهج  (1)]
والمدن والسلطات المحلية األخرى للتنوع  ،طة العمل المحدثة بشأن الحكومات دون الوطنيةخ (1)]

 [البيولوجي؛
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 [؛8282لفترة ما بعد  الجنسانيةعمل االعتبارات خطة  (5)]
واالستعراض لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  والتقدير ،[والتقييم]، والرصد، آليات التخطيط واإلبالغ (و)

 ؛8282لما بعد عام 
 لتنفيذه؛ الالزمة 8282الظروف التمكينية المبينة في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  (ز)
( وخطة عمل بناء القدرات لبروتوكول 8212-8284بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية )لتنفيذ الخطة  (ح)

 (؛8212-8284قرطاجنة للسالمة األحيائية )
 إلى مرفق البيئة العالمية بشأن أولويات البرنامج لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول اإلرشادات (ط)
تمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه الرابع، والوارد في الذي اعتمده مؤ ها وتقاسم على المنافع
 62؛التذييل األول

 63إضافية استراتيجية اعتبارات

 ،مرفق البيئة العالميةلموارد  الثامن التجديدستراتيجية التنوع البيولوجي وتوجهات البرمجة في فترة اينبغي أن تتيح  -5
الموارد من جميع المصادر،[  تعبئة]من خالل المساهمة في  0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ل إلطارلالتنفيذ السريع 

كافيا ويمكن التنبؤ به ومستداما وفي الوقت  يتسم بكونهبما في ذلك من خالل زيادة تمويل مرفق البيئة العالمية ]، الذي 
لمجال تركيز التنوع البيولوجي والمنافع المشتركة للتنوع  المكرسةت المناسب ويمكن الوصول إليه[ ومن خالل المخصصا

األخرى والبرامج العالمية، بما في ذلك البرامج المتكاملة ]، مع االعتراف بالحاجة إلى عملية  التركيز مجاالتالبيولوجي عبر 
  64.صرف الموارد في الوقت المناسب[[ب للسماحبرمجة وموافقة مبسطة 

 مرفق البيئة العالميةلموارد  الثامن التجديدوتوجهات البرمجة في فترة ينبغي أن تعترف استراتيجية التنوع البيولوجي و  -6
يها والعابرة للحدود والعالمية، في تنفيذ أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول واإلقليمية المتعددة البلدان المشاريع بمساهمة

 ، بما في ذلك تنفيذ المبادرات العالمية المعتمدة بموجب االتفاقية0202ع البيولوجي لما بعد عام لتنو العالمي ل طاراإلو 
 واالتفاقات التي تعزز المساهمات من االتفاقيات والعالمية العابرة للحدود المتعددة البلدان واإلقليمية والمبادرات ،وبروتوكوليها

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

 مرفق البيئة العالميةلموارد  الثامن التجديدوتوجهات البرمجة في فترة ينبغي أن تعترف استراتيجية التنوع البيولوجي و  -7
المتعلقة بالتنوع البيولوجي في سياق األولويات واالستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي سيسهم  واالتفاقات بأن تنفيذ االتفاقيات

لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ل طاروغايات اإل[ ومعالم]وأهداف  ة لالتفاقية وبروتوكوليهاالثالث هدافتحقيق األفي 
0202. 

في االعتبار  مرفق البيئة العالميةلموارد  الثامن التجديدوتوجهات البرمجة في فترة ينبغي أن تأخذ استراتيجية التنوع  -8
ذات التوجه القطري المحددة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع االتساق والتآزر فيما بين البرامج واألولويات 

 .0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ل طارلدعم تنفيذ اإل البيولوجي

                                                      
 يضاف بعد اعتماده من قبل مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الرابع. 62

]،  8282المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  يمكن إضافة عناصر إضافية في ضوء استنتاجات الفريق العامل المفتوح العضوية 63
 مثل الصندوق العالمي للتأثير على التنوع البيولوجي[.

 العالمية.سيستند هذا الدعم في إطار فترة التجديد الثامن لمرفق البيئة العالمية إلى الدعم المقدم في إطار فترة التجديد السابع لمرفق البيئة  64
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بطريقة  مرفق البيئة العالميةلموارد  الثامن التجديدوتوجهات البرمجة في فترة ينبغي وضع استراتيجية التنوع البيولوجي  -9]
التي يتم تمويلها المشاريع  تطويربالكامل، بهدف ]تحديد االحتياجات ذات األولوية للبلدان المتلقية و[ ضمان  وشموليةشفافة 

 .[موجه قطرياو[  محدد السياقموارده في األطراف المتلقية على أساس ]ل الثامن تجديدال خالل فترةمن قبل مرفق البيئة العالمية 

 مرفق البيئة العالميةلموارد  الثامن التجديدوتوجهات البرمجة في فترة ينبغي أن تسعى استراتيجية التنوع البيولوجي  -10
إيجابية للطبيعة وخالية من الكربون  تتسم بكونهاالبيئية العالمية المتفق عليها ]ومسارات التنمية التي  المنافع]جاهدة[ إلى تعزيز 

التآزر بين البرامج المتكاملة لمرفق البيئة العالمية ومجاالت التركيز أوجه في ذلك من خالل االتساق و وخالية من التلوث[، بما 
التخفيف والتكيف على حد سواء(،  على صعيدالخاصة بالتنوع البيولوجي، وتدهور األراضي، والمياه الدولية، وتغير المناخ )

 الموجهة قطريا.األولويات والمواد الكيميائية والنفايات، وفي سياق البرامج و 

مرفق البيئة العالمية أن تعزز موارد الثامن ل التجديدينبغي الستراتيجية التنوع البيولوجي وتوجهات البرمجة في فترة  -11]
في الحلول القائمة على الطبيعة كما حددتها جمعية األمم المتحدة للبيئة و [ ]]65وتنفذ، حسب االقتضاء، ]نهج النظام اإليكولوجي،

دارة النظم اإليكولوجية الطبيعية أو المعدلة و حماية  ترمي إلى [، ]ألنها إجراءات66دورتها الخامسة حفظ واستعادة واستخدام وا 
، وتتصدى للتحديات االجتماعية ]صحة اإلنسان واألمن على نحو مستداموالساحلية والبحرية  ،المياه العذبةالخاصة بو  ،األرضية

اإلنسان وخدمات النظم اإليكولوجية  رفاهتوفير  وفي الوقت ذاتهالبيئية بشكل فعال وقابل للتكيف ]، الغذائي[ واالقتصادية و 
احترام الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وحقوق اإلنسان،[[[ ]وكذلك مع ومنافع التنوع البيولوجي، ] والقدرة على الصمود

 [[[.[67ذي حددته جمعية األمم المتحدة للبيئة في دورتها األولىالعيش في توازن وانسجام مع أمنا األرض على النحو ال

مرفق البيئة العالمية موارد الثامن ل التجديدينبغي أن تعمل استراتيجية التنوع البيولوجي واتجاهات البرمجة في فترة  -12
بيولوجي مع أهداف االتفاقيات األخرى على تعزيز أوجه التآزر والتعاون والتكامل في تنفيذ األهداف الثالثة التفاقية التنوع ال

المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مع االعتراف  االتفاقيات واالتفاقاتالتي يخدمها مرفق البيئة العالمية، وكذلك مع غيرها من 
طار التنوع  وبروتوكوليهاالتي يمكن أن تقدمها هذه الصكوك ألهداف اتفاقية التنوع البيولوجي  الهامةبالمساهمات  البيولوجي وا 

   .، والعكس بالعكس 0202العالمي لما بعد عام 

التفاعل والتعاون  أن يواصل مرفق البيئة العالمية علىمرفق البيئة العالمية، ينبغي موارد خالل فترة التجديد الثامن ل]  -13]
المتعددة األطراف والمؤسسات المالية العامة والخاصة األخرى إلدماج أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي  اإلنمائية المصارفمع 

مساهمات االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع  باإلضافة إلى، 0202ها واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ليوبروتوكو 
، التجديد الثامن لموارد مرفق البيئة العالمية الذي يساهم في تنفيذها.[/]خالل فترة البيولوجي في أنشطتها واإلبالغ عن التمويل

متعددة ال اإلنمائية المصارفمع جميع وكاالت مرفق البيئة العالمية، ال سيما  يواصل تفاعلهيمكن لمرفق البيئة العالمية أن 
لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل باإلطار العالميالوعي زيادة من أجل قطاع الخاص مع الاألطراف، والتواصل على نطاق واسع 

 [[.لتعزيز تقاسم المعلومات بشأن التمويل الذي يساهم في تنفيذه 0202
مرفق البيئة العالمية ومؤشرات األثر وعمليات الرصد المرتبطة بها بشكل موارد ينبغي استخدام نتائج التجديد الثامن ل -14

وأهداف اإلطار  وبروتوكوليهامرفق البيئة العالمية في تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية موارد الثامن ل التجديدفعال لتقييم مساهمة 
 كافة]، بما في ذلك من خالل قياس المنافع المشتركة للتنوع البيولوجي عبر  0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي

 .[أنشطة مرفق البيئة العالمية ذات الصلة

                                                      
 .5/1المقرر في  النحو المحددعلى  65
 في الدورة الخامسة المستأنفة لجمعية األمم المتحدة للبيئة.المعتمد  UNEP/EA5/L9/REV.1 المقرر 66
 .UNEP/EA.1/10. رؤى ونهج ونماذج وأدوات مختلفة لتحقيق االستدامة البيئية في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، 6/62 المقرر 67

https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-05/official/cop-05-23-ar.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17289/K1402481.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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موارده أن يستكشف سبل تحسين فرص الحصول على التمويل ل الثامن تجديدالبغي لمرفق البيئة العالمية في فترة ين -15]
لجميع البلدان المتلقية، ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، ]وللشعوب األصلية والمجتمعات المحلية[ 

ضعفا، بما في ذلك أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة  األشد للبلدانر ]ولتحسين الوصول إلى التمويل إلى حد كبي
قد التي القدرة على التمويل الذاتي، و  وتفتقر إلى ،والقدرة التقنية ،وصول محدود إلى رأس المال الخارجي لديهاالنامية،[ التي 

 [.[بيئة ما بعد الجائحةيكون لديها حاجة خاصة للدعم في 
مرفق البيئة العالمية على موارد الثامن ل التجديدستراتيجية التنوع البيولوجي وتوجهات البرمجة في فترة اينبغي أن تعمل  -16

 .وتنفيذهاتمويل التنوع البيولوجي ل وطنية تشجيع المشاركة مع البلدان المتلقية لدعم تعبئة الموارد الوطنية وتطوير خطط
مرفق البيئة العالمية، وتوجهات البرمجة موارد لتنوع البيولوجي في فترة التجديد الثامن لستراتيجية ااينبغي أن تعزز  -17

والتوصيات المتعلقة بالسياسات جهود مرفق البيئة العالمية للتعبئة والمشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك القطاع 
 .الخاص

 علىلتحسين كفاءته وفعاليته في تحقيق نتائج مستدامة خالل فترة التجديد الثامن لموارد مرفق البيئة العالمية، ينبغي  -18]
 فيما يتعلق بالحوكمة والمعايير التي يلتزم بها شركاؤه المنفذون.[ سياساتهتحسين إطار  أن يواصل مرفق البيئة العالمية

 
 الثاني المرفق

 بشأن اآللية المالية إضافية إرشادات
 [ُيستكمل الحقا]

 
 المرفق الثالث

 اختصاصات االستعراض السادس لفعالية اآللية المالية
 األهداف

، واستنادا إلى تجربة االستعراضات الخمسة الماضية، سيجري مؤتمر األطراف استعراضه 06من المادة  1وفقا للفقرة  -6
السادس عشر، وسوف يتخذ اإلجراءات المناسبة لتحسين فعالية اآللية حسب السادس لفعالية اآللية المالية في اجتماعه 
 الضرورة. ولهذا الغرض، سوف تشمل الفعالية:

تطابق أنشطة مرفق البيئة العالمية، باعتباره الهيكل المؤسسي الذي يدير اآللية المالية، بتوجيه من مؤتمر  )أ(
 األطراف؛

وتعبئة الموارد المالية لتمكين األطراف من البلدان النامية ]]، ال سيما أقل فعالية اآللية المالية في توفير  )ب(
البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية،[ ]واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية[[ من الوفاء بالتكاليف اإلضافية 

وفي التزامات اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها، واالستفادة من ]الكاملة[ المتفق عليها التي تتكبدها لتنفيذ التدابير التي تست
 أحكامها، مع مراعاة الحاجة إلى إمكانية التنبؤ باألموال وكفايتها وتدفقها في الوقت المناسب؛

طط ]، بما في ذلك االستراتيجيات وخ لتنفيذ الوطنيفعالية تعبئة الموارد المالية من جميع المصادر لدعم ا]  )ج(
 العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والخطط الوطنية لتمويل التنوع البيولوجي،[ لالتفاقية وبروتوكوليها[ كفاءة اآللية المالية في توفير
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وتعبئة الموارد المالية، وكذلك وفقا إلرشادات مؤتمر األطراف، واإلشراف على األنشطة التي تمولها موارده ورصدها وتقييمها، 
 ؛ءحسب االقتضا
فعالية تحفيز وتعزيز تدابير التنفيذ الوطنية لتحقيق الغايات واألهداف العالمية للتنوع البيولوجي، بما في ذلك  )د(

 تلك التي تتعلق بالبروتوكولين؛

، مرفق البيئة العالمية والمتعلقة بتنفيذ االتفاقية وتحقيق أهدافها الثالثة يمولهااألنشطة التي  كفاءة وفعالية .مكرر )د(
 وكذلك، حسب االقتضاء، البروتوكولين بموجب االتفاقية، مع مراعاة اإلرشادات المقدمة من مؤتمر األطراف؛

 [فعالية أداء دور رائد في التمويل الدولي للتنوع البيولوجي؛  ])ه(
تفاقية التي تساهم في تحقيق أهداف اال [ذات الصلة]فعالية دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة كفاءة و  ])و(
 [وبروتوكوليها؛
 ؛إلجراءات لتوزيع الموارد للبرامجفعالية العمليات واكفاءة و  )ز(

الفعالية والكفاءة في دعم أهداف االتفاقية وبروتوكوليها، بالتآزر مع تنفيذ االتفاقات البيئية المتعددة األطراف  )ح(
 متعددة األطراف ذات الصلة.األخرى ذات الصلة، بطريقة تتسق مع واليات االتفاقات البيئية ال

 المنهجية
إلى  0267يوليو/تموز  6سيغطي االستعراض جميع أنشطة الهيكل المؤسسي العامل كآلية مالية، وال سيما للفترة من  -0

 .0200يونيو/حزيران  12
 ب أن يستند االستعراض، في جملة أمور، إلى مصادر المعلومات التالية:يجو  -1

 البيئة العالمية، بما في ذلك تقاريره إلى مؤتمر األطراف؛التقارير التي أعدها مرفق  (أ)
تقارير مكتب التقييم المستقل التابع لمرفق البيئة العالمية والتي تتعلق بأنشطة التنوع البيولوجي لمرفق البيئة  (ب)

ت مرفق البيئة العالمية ، وكذلك التقييمات ذات الصلة التي أجرتها وكاال(OPS7) العالمية، بما في ذلك دراسته الشاملة السابعة
 ؛، بما في ذلك أحدث تقارير المراجعة واستجابات اإلدارة المتعلقة بمشاريع مرفق البيئة العالميةوالشركاء اآلخرين

، التقديماتالمعلومات المقدمة من األطراف بشأن اآللية المالية، من خالل التقارير الوطنية وغيرها من  (ج)
 ية والمقابالت؛والردود على الدراسات االستقصائ

أصحاب المصلحة المعنيين الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء الشباب و المعلومات المقدمة من  (د)
 فيما يتعلق بالمشاريع التي يمولها مرفق البيئة العالمية. اآلخرين
 المعايير

 مراعاة، من جملة أمور، ما يلي:اآللية المالية مع  وكفاءة فعالية ستُقّيم -4

 ؛مؤتمر األطراف إلرشاداتالتي يتخذها مرفق البيئة العالمية استجابة  إلجراءاتا (أ)
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جراءات مرفق البيئة العالمية[ أمواال ]كافية ويمكن التنبؤ  (ب) مدى تلقي البلدان المؤهلة ]التي تمتثل لسياسات وا 
التدابير التي تستوفي التزامات  تكبدها[ لتنفيذبها وفي الوقت المناسب[ للوفاء بالتكاليف اإلضافية ]الكاملة[ المتفق عليها ]التي ت

 68االتفاقية وبروتوكوليها، ]التي/و[ تولد منافع بيئية عالمية؛

موارد مرفق البيئة توفير ]حصائل مشاريع مرفق البيئة العالمية و[ آراء األطراف بشأن أداء وشروط   ])ج(
 والكفاءات والقدرات الالزمة الستخدام هذه الطرائق[؛فعالية وكفاءة طرائق الوصول ، بما في ذلك العالمية

لتنوع ل األهداف والغايات العالميةالنسبة المئوية للبلدان المتلقية التي تلقت دعما ماليا من اآللية المالية لتنفيذ  )د(
 ، بما في ذلك تلك المتعلقة ببروتوكولي االتفاقية؛البيولوجي

 [ات العالمية للتنوع البيولوجي التي تم تمويلها من قبل اآللية المالية؛النسبة المئوية لألهداف والغاي ])ه(
 [في التمويل الدولي للتنوع البيولوجي؛]النسبة المئوية لتمويل التنوع البيولوجي من خالل اآللية المالية  ])و(

والذي تيسره في مجال التنوع البيولوجي  التمويل المشترك ]والتمويل من مصادر غير المنح[ االتجاه في (ز)
 ؛اآللية المالية

 [التنوع البيولوجي العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية في إطار اآللية المالية؛ مشاريعاالتجاه في تمويل  ])ح(
مع مراعاة أوجه التآزر بين االتفاقيات التي عينت مرفق البيئة  ]/البرامج[ االتجاه في تمويل المشاريع ])ط(

 [ا المالية؛العالمية لتشغيل آليته
، مع مراعاة أوجه المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتفاقات االتجاه في تمويل المشاريع الموجهة إلى االتفاقيات )ي(

 التآزر فيما بينها ]/مرفق البيئة العالمية واآلليات المالية األخرى[؛
الفترة الزمنية بين الموافقة على  ، ]بما في ذلكية لتطوير المشاريع وصرف الموارداالتجاه في األطر الزمن )ك(

 والصرف األول[؛ (PIF)استمارة التعريف بالمشروع  المذكرات المفاهيمية
االتجاه في تمويل المشاريع التي تستهدف ]والمشاريع ذات اآلثار اإليجابية على[ الشعوب االصلية  )ل(

 والمجتمعات المحلية والنساء والشباب؛
ناء القدرات إلذكاء الوعي وتمكين األطراف وأصحاب المصلحة من الحصول على ]االتجاه في عدد أنشطة ب )م(

تمويل مرفق البيئة العالمية[، ]بما في ذلك األحداث اإلعالمية بشأن اآللية المالية، التي يتم تنظيمها لألطراف وأصحاب 
 المصلحة في االتفاقية وبروتوكوليها؛[

ر عن درجات عالية من االستدامة أو االستمرارية وتحقيق نتائج من االتجاه في تمويل المشاريع التي تسف ])ن(
برامج التنوع البيولوجي التي يدعمها مرفق البيئة العالمية فيما يتعلق بالنتائج المتوقعة التي يخطط لها مرفق البيئة العالمية من 

 خالل هذه البرامج؛[

 إجراءات التنفيذ
 ]، رهنا بتوافر الموارد،[ تتعاقد األمينة التنفيذيةس مكتب مؤتمر األطراف، بالتشاور معو  بموجب سلطة مؤتمر األطراف -5

 مع خبير تقييم مستقل إلجراء االستعراض وفقا لألهداف والمنهجية والمعايير المذكورة أعاله.

                                                      
  .0269سبتمبر/أيلول ئة العالمية المعادة هيكلته، وثيقة إنشاء مرفق البي 68

2019-gef-restructured-establishment-http://www.thegef.org/publications/instrument. 

http://www.thegef.org/publications/instrument-establishment-restructured-gef-2019
http://www.thegef.org/publications/instrument-establishment-restructured-gef-2019


CBD/SBI/3/21 

Page 110 

 

نية، حسب وسيجري خبير التقييم مثل هذه الدراسات المكتبية، واالستبيان االستقصائي، والمقابالت، والزيارات الميدا -1
عداد تجميع  لتنفيذ االستعراض وسيتعاون مع مرفق البيئة العالمية ومكتب التقييم المستقل التابع له إذا لزم األمر، االقتضاء، وا 

 وتوليف للمعلومات الواردة.
 وسُتدرجيه. وسُيتاح مشروع التقرير التوليفي وتوصيات خبير التقييم لمرفق البيئة العالمية ليقوم باستعراضه والتعليق عل -7

 حسب المصدر. وسُتحددهذه التعليقات في الوثائق 
تعد األمينة التنفيذية، بالتشاور مع مرفق البيئة سخبير التقييم المستقل،  وتوصياتواستنادا إلى التقرير التوليفي  -8

على تحسين فعالية اآللية، العالمية، مشروع مقرر بشأن االستعراض السادس لآللية المالية، بما في ذلك اقتراحات محددة للعمل 
إذا لزم األمر، لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الرابع حتى تقدم توصياتها إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه 

 السادس عشر.
الرابع  تقدم األمينة التنفيذية جميع الوثائق ذات الصلة إلى األطراف قبل ثالثة أشهر على األقل من االجتماعوس -9

  السادس عشر. للهيئة الفرعية للتنفيذ لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه
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 بناء القدرات وتنمية القدرات، والتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا 3/8التوصية 
 الهيئة الفرعية للتنفيذ،إن 

 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام بالمقترحات بتعزيز التعاون التقني والعلمي لدعم إذ تحيط علما 
 69الوارد في المرفق الثاني،

ذ تالحظ   أن المرفق الثاني لم تتفاوض بشأنه الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث،وا 
ذ تحيط علما  بالمقترح لعملية شاملة الستعراض وتجديد برامج التعاون التقني والعلمي الواردة في المرفق الرابع أدناه، وا 

بإتاحة نتائج الجزء الثاني من االجتماع الثالث فيما يخص بناء القدرات وتنمية القدرات والتعاون توصي  -6
ق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع من جدول األعمال( لكي ينظر فيها الفري 7التقني والعلمي )البند 

لدى مواصلة عمله الرامي إلى إعداد المسودة النهائية من اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما  0202البيولوجي لما بعد عام 
 ؛0202بعد عام 

لبرامج التعاون التقني والعلمي  األمينة التنفيذية، رهنا بتوافر الموارد، أن تكلف بإجراء استعراض تطلب إلى -0
وفقا للعملية المذكورة في المرفق الرابع أدناه، وأن تقدم تقريرا، بما في ذلك المعايير والطرائق الختيار الهيئات والمنظمات التي 

 ستنفذ اآللية، لكي ينظر فيه مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر؛

 ريا لدعم عملية االستعراض؛بالدعم السخي المقدم من جمهورية كو  ترحب -1

 بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقررا على غرار ما يلي:توصي  -4
 إن مؤتمر األطراف،

 ،64/04و 61/01المقررين إذ يشير إلى 
ذ يالحظ مع التقدير  الدعم المقدم من األطراف، والحكومات األخرى، ومرفق البيئة العالمية والمنظمات وا 

ذات الصلة وأصحاب المصلحة اآلخرين ألنشطة بناء القدرات وتنمية القدرات والتعاون التقني والعلمي من أجل 
األطراف من البلدان النامية، واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والشعوب األصلية والمجتمعات مساعدة 
 ، والنساء والشباب،المحلية

ذ يعيد التأكيد على  الحاجة إلى تعزيز الُنهج االستراتيجية والمنسقة لبناء القدرات وتنمية القدرات والتعاون وا 
 فيذ االتفاقية وبروتوكوليها،التقني والعلمي في دعم تن
ذ يؤكد على األهمية الحاسمة لبناء القدرات وتنمية القدرات، والتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا من  وا 

 ، 0202أجل التنفيذ الفعال لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
ذ يدرك كون لديها بعد القدرات قد ال تبأن الكثير من األطراف، وخاصة األطراف من البلدان النامية،  وا 

والمقررات ذات الصلة التي اتخذها مؤتمر  0202الالزمة للتنفيذ الكامل لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
ذ يسلط الضوء كذلك على الحاج فجوات القدرات  لسدة إلى تعزيز التعاون األطراف في اجتماعه الخامس عشر، وا 

 هذه،

                                                      
ولى بموجب األقواس الموجودة في المرفق الثاني ليست نتيجة مفاوضات، ولكنها تستند إلى التقديمات المكتوبة التي وردت من األطراف بعد القراءة األ 69

 من جدول األعمال خالل الجزء األول من االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ.  7البند 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-23-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-24-ar.pdf
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ذ يالحظ  والمقررات ذات الصلة وفقا  0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  أنه يتعين تنفيذوا 
 لألولويات والقدرات الوطنية،
ذ يحيط علما  عم بناء ( لتعزيز ود0202-0267بالتقرير النهائي عن تنفيذ خطة العمل القصيرة األجل )وا 

 70القدرات من أجل تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها، والدروس المستفادة،
ذ يحيط علما  سبتمبر/أيلول  12بملخص مؤتمر قمة األمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي الذي ُعقد في وا 

0202،71 
ذ يرحب لقدرات، والتعاون بالشراكات وااللتزامات فيما بين المنظمات من أجل دعم بناء القدرات وتنمية ا وا 

 التقني والعلمي لتنفيذ االتفاقية،
ذ يقر بأهمية زيادة توفير وحشد الموارد ]من جميع المصادر[ من أجل التنفيذ الفعال لإلطار العالمي للتنوع  وا 

بناء القدرات وتنمية  فيما يخص، وال سيما الخاص به، بما في ذلك إطار الرصد 0202البيولوجي لما بعد عام 
ذ يشير إلى المادتين  خاصةت، والتعاون التقني والعلمي لجميع األطراف، القدرا  02األطراف من البلدان النامية، وا 

 بشأن اآللية المالية، --/65بشأن حشد الموارد، والمقرر  --/65المقرر  مع مراعاة أيضامن االتفاقية،  06و
ذ يشير إلى   8/60، و9/64، و62/61ء، وبا 60/0، و61/16، و61/01باء، و 64/04المقررات وا 

 ،بخصوص التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا 7/09و
ذ يعيد التأكيد على  ضروري للتنفيذ الفعال لإلطار العالمي للتنوع عنصر أن التعاون التقني والعلمي وا 

 ،0202 البيولوجي لما بعد عام
ذ يقر  أن تنظر األطراف  ووسائل التنفيذ األخرى، وضرورةالعلمي بالروابط الوثيقة بين التعاون التقني و وا 
 ،اآلخربمعزل عن  كل منها فيها مجتمعة وليس

ذ يحيط علما  بالتقرير المرحلي عن التعاون التقني والعلمي، بما في ذلك اإلنجازات التي تحققت في إطار وا 
 ،CBD/SBI/3/INF/18مبادرة الجسر البيولوجي، المعروضة في الوثيقة 

ذ يحيط   72؛CBD/COP/15/XXبرامج التعاون التقني والعلمي الوارد في الوثيقة  بنتائج استعراضعلما وا 

 القدرات وتنمية القدراتبناء  -ألف 
طويل األجل لبناء القدرات وتنمية القدرات من أجل دعم األولويات الاإلطار االستراتيجي  [يعتمد] -6
في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي من أجل  [ها األطراف ]وخاصة األولويات المذكورةتالتي حدد

 73، الوارد في المرفق األول لهذا المقرر؛0202تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
]بخطة عمل بناء القدرات[ لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية  [يحيط علما] [يرحب] -0

 6طويل األجل المشار إليه في الفقرة اللتي ُوضعت لتكون مكملة لإلطار االستراتيجي ا 74وبروتوكوله التكميلي،
 أعاله؛

                                                      
 التقرير النهائي في الوقت المناسب. وسُيصدر؛ CBD/SBI/3/INF/14كل الوثيقة ُيتاح التقرير النهائي األولي في ش 70
 summary-biodiversity-on-summit-nations-https://www.un.org/pga/75/unitedانظر  71
 للهيئة الفرعية للتنفيذ.  3/3من التوصية  0الفقرة الذي ُأعد عمال ب 72
 .CBD/SBI/3/7/Add.1بمزيد من التفصيل في الوثيقة  االستراتيجي الطويل األجليرد اإلطار  73
 .CBD/SBI/3/18انظر الوثيقة  74

https://www.un.org/pga/75/united-nations-summit-on-biodiversity-summary
https://www.cbd.int/doc/c/e379/2371/e1e4e476b5b95c511b74a63e/sbi-03-07-add1-ar.pdf
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بنتائج وتوصيات تقييم اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنمية القدرات لدعم التنفيذ يحيط علما  -1
بما  تنقيحا له يذية أن تعدالذي يطلب فيه إلى األمينة التنف NP-/4--بالمقرر ويرحب  75الفعال لبروتوكول ناغويا،

 أعاله؛ 6المشار إليه في الفقرة  االستراتيجي الطويل األجليتماشى مع اإلطار 
لبناء  االستراتيجي الطويل األجللى استخدام ]اإلرشادات المقدمة في اإلطار األطراف عيحث  -4

الحكومات األخرى، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء والشباب،  ويدعو[، القدرات وتنمية القدرات
ومجموعة العمل المعنية ببناء القدرات في المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي 

كإطار مرن في  لك،إلى القيام بذ وخدمات النظم اإليكولوجية، والمنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة اآلخرين
تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم مبادراتها وبرامجها لبناء القدرات وتنمية القدرات دعما لتحقيق رؤية اإلطار العالمي للتنوع 

 ومهمته وغاياته وأهدافه؛ 0202البيولوجي لما بعد عام 
تهيئة بيئات تمكينية )بما في ذلك السياسات والتشريعات والحوافز ذات  علىاألطراف ]يحث  -5]

لتعزيز وتيسير بناء القدرات وتنمية القدرات على مختلف إلى ذلك الحكومات  ويدعوالصلة، ]والتمويل الكافي[( 
األصلية الشعوب  بمن فيهممع أصحاب المصلحة ذوي الصلة،  شراكةالمستويات، ]وفقا للتشريعات الوطنية[ في 

 من االتفاقية؛[ 02والمجتمعات المحلية، ومنظمات النساء والشباب، وفقا للمادة 
االتفاقات البيئية المتعددة األطراف والعمليات المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى النظر في يدعو  -1

لياتها لبناء القدرات عند تصميم استراتيجياتها، وخطط عملها، وبرامج عملها وآ االستراتيجي الطويل األجلاإلطار 
 وتنمية القدرات، حسب االقتضاء، لدعم أوجه التآزر وتجنب اإلزدواجية؛

الحكومات األخرى وجميع المنظمات  وكذلكمن االتفاقية[  06و 02األطراف، ]وفقا للمادتين يدعو  -7]
مصادر[ لتمكين جميع األطراف ذات الصلة ]القادرة على القيام بذلك[، إلى تقديم الدعم المالي والتقني ]من جميع ال

]أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية[، واألطراف  على وجه الخصوصمن البلدان النامية، بما في ذلك 
التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة، بما في 

االستراتيجي قدرات تتماشى مع اإلطار قدرات وتنمية والشباب، من تصميم وتنفيذ برامج بناء  ذلك منظمات النساء
 [؛ ]ووفقا لألولويات والتشريعات الوطنية[؛الطويل األجل

أمانات[ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتفاقات البيئية ]]الهيئات الرئاسية في[ يدعو  -8]
ومنظمات  شعوب األصلية والمجتمعات المحليةاألخرى، إلى أن تعد، بالتعاون مع الحكومات والالمتعددة األطراف 

النساء والشباب والمنظمات األخرى ذات الصلة وأصحاب المصلحة، وفور اعتماد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 
تحقيق أهداف محددة أو مجموعات  ، خطط عمل مواضيعية لبناء القدرات وتنمية القدرات من أجل0202لما بعد عام 

قليمية ودون إقليمية مخصصة لتنفيذ تلك الخطط المواضيعية،  من األهداف ذات الصلة، وأن تضع برامج عالمية وا 
في  0202وخطة عمل االعتبارات الجنسانية لما بعد عام  االستراتيجي الطويل األجلبما يتماشى مع اإلطار 
 االتفاقية، حسب االقتضاء؛[

وترتيبها حسب األولوية،  لى تحديد االحتياجات لبناء القدرات وتنمية القدراتعاألطراف يحث  -9]
مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء ب، بما في ذلك إلى القيام بذلكالحكومات األخرى  ويدعو

درات ضمن استراتيجياتها وخطط والشباب، وأصحاب المصلحة ذوي الصلة، ودمج مكونات بناء القدرات وتنمية الق
 0202عملها الوطنية للتنوع البيولوجي مع تحديثها بما يتماشى مع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 [و/أو تطوير خطط عمل مخصصة لبناء القدرات وتنمية القدرات في مجال التنوع البيولوجي، حسب االقتضاء؛
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، لطابع المؤسسي على تدخالت بناء القدرات وتنمية القدرات وتنفيذهاى إضفاء اعلاألطراف يحث  -62]
، كجزء من سياساتها وخططها وبرامجها العادية إلى القيام بذلك، الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة ويدعو

 [؛حسب االقتضاء
 ويدعو إضافية[تخصيص موارد مالية ] علىمن االتفاقية[،  02]وفقا للمادة  األطراف،أيضا  يحث -66]

لدعم بناء القدرات وتنمية القدرات في مجال التنوع  إلى القيام بذلك الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة
البيولوجي، مع مراعاة االحتياجات ذات األولوية المحددة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

الشعوب األصلية  التي حددتها األولويات، فضال عن درات وتنمية القدراتاالستراتيجيات الوطنية لبناء القو/أو 
 [؛المحلية، ومنظمات النساء والشبابوالمجتمعات 
، ]حسب البيولوجيلى إدراج بناء القدرات وتنمية القدرات في مجال التنوع عاألطراف يحث  -60]

 [؛إلى القيام بذلكالحكومات األخرى  ويدعو، الصلةاالقتضاء[، في أطر التعاون اإلنمائي والشراكات والبرامج ذات 

 مجال [ إلى تعزيز ودعم أنشطة التعاون في69و] 68و 61[ و64وفقا للمواد ] ،األطرافيدعو  -61]
تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما  من أجل، وخاصة في البلدان النامية، القدراتبناء 

، مع مراعاة أوجه التآزر بين بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، والتعاون التقني والعلمي والمشاركة الفعالة 0202بعد عام 
 [؛ث في مجال التكنولوجيا األحيائيةفي البحو 

الجامعات والمؤسسات األكاديمية األخرى إلى إعداد دورات وبرامج أكاديمية متخصصة يدعو  -64
اهجها و/أو توسيع وتعزيز الدورات والبرامج الحالية، وتوليد معارف جديدة في من هاومتعددة التخصصات ودمج

مع المشاركة  0202وتقاسمها، وتنفيذ برامج التعليم المستمر لدعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء والشباب؛

والهيئات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة، بما في ذلك منظمات التكامل  المنظماتيدعو  -65
والمعلومات، من أجل تعزيز شبكات الدعم اإلقليمية ودون اإلقليمية  تقاسم الخبراتاالقتصادي اإلقليمية، إلى تعزيز 

تمكين المؤسسات الحكومية لتقديم المساعدة، عند الطلب، بهدف القائمة أو إنشاء شبكات جديدة، حسب االقتضاء، 
شعوب األصلية الوطنية ودون الوطنية، والسلطات المحلية والجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك ال

من تعزيز قدراتها، مع القيام أيضا  أقاليمها أو أقاليمها الفرعيةومنظمات النساء والشباب، داخل  والمجتمعات المحلية
 ها وتعزيز استخدامها الفعال والحفاظ عليها؛بحشد القدرات التي تمت تنميت

فريق إدارة البيئة التابع لألمم المتحدة إلى أن يقوم، بالتعاون مع فريق االتصال المعني يدعو  -61]*
باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بتعيين فرقة عمل معنية ببناء القدرات وتنمية القدرات في مجال التنوع 

في مجال ومة األمم المتحدة في توفير الدعم البيولوجي من أجل تعزيز أوجه التآزر واالتساق والفعالية على نطاق منظ
، ]بما 0202بناء القدرات وتنمية القدرات ووضع إرشادات من أجل تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

يتماشى مع نهج األمم المتحدة المشترك المقترح لدمج التنوع البيولوجي و]الحلول القائمة على الطبيعة[ ألغراض 
 [؛76نمية المستدامة في تخطيط وتنفيذ سياسات وبرامج األمم المتحدةالت

                                                      
يات المتعلقة الحظ بعض األطراف أن مؤتمر األطراف ال يمكن أن يدعو مباشرة فريق إدارة البيئة التابع لألمم المتحدة وفريق االتصال المعني باالتفاق *

أو هيئات أخرى. وقد اقترح أن األمينة التنفيذية ينبغي أن تدعوهما بدال من بالتنوع البيولوجي إلى أن يفعل أمرا ما إذ إنهما مكونان من أمانات اتفاقيات 
ذا كان هذ  )و(.69فقرة فرعية جديدة ، ك69حتواها إلى الفقرة ف هذه الفقرة من هنا وينقل ما المقترح مقبوال، ستحذذلك. وا 
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األفرقة اإلقليمية التابعة لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة ولجان األمم المتحدة يدعو  -67]
العالمي للتنوع اإلقليمية إلى بدء وتيسير التنسيق والتنفيذ التآزري لتدخالت بناء القدرات وتنمية القدرات دعما لإلطار 

 [؛0202البيولوجي لما بعد عام 
فريق فرقة األمم المتحدة القطرية، بالتشاور مع أالمنسقين المقيمين لألمم المتحدة و يدعو أيضا  -68]

ووكاالت األمم المتحدة األخرى ذات الصلة، إلى األمم المتحدة المشترك بين الوكاالت لدعم قضايا الشعوب األصلية 
القدرات وتنمية القدرات في مجال التنوع البيولوجي ضمن أطر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية دمج بناء 

 0202المستدامة على المستوى القطري من أجل دعم التنفيذ الوطني لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 [وأهداف التنمية المستدامة؛

 بما يلي، رهنا بتوافر الموارد: ضطلعتاألمينة التنفيذية أن يطلب إلى  -69
تعزيز الوعي باإلطار االستراتيجي الطويل األجل ]بما في ذلك من خالل إنشاء قسم محدد في  (أ)

آلية غرفة تبادل المعلومات وربطه بالموقع الشبكي للتعاون التقني والعلمي[ ]بما في ذلك من خالل إنشاء صفحة 
 مانة الخاصة ببناء القدرات وتنمية القدرات؛مخصصة على اإلنترنت[ كجزء من بوابة األ

]إعداد و[ إتاحة، من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات لالتفاقية وغرف تبادل المعلومات التابعة  (ب)
[، ومبتكرةبناء القدرات وتنمية القدرات، بما في ذلك ]أدوات جديدة  [للبروتوكولين ]إرشادات ]إضافية[ ]قائمة[ بشأن

تساعد األطراف والشعوب األصلية  قدوأساليب ودراسات حالة بشأن الممارسات الجيدة والدروس المستفادة التي 
وأصحاب المصلحة اآلخرين في جهودهم المتعلقة ببناء القدرات وتنمية  ومنظمات النساء والشباب والمجتمعات المحلية

 ديدة ومحدثة حسب الضرورة[؛حالة جورصد واستالم أدوات ووسائل ودراسات القدرات ]
لدول الجزرية الصغيرة النامية تكنولوجيا وقدرات الحفاظ لدى ااستعراض القدرات واستيعاب ال ])ج(

عداد أدوات ووسائل محددة لتعريف الدروس بشأن الحفاظ على القدرات والتكنولوجيات  ؛[التي تم استيعابها وا 
والمنظمات  عات المحلية ومنظمات النساء والشبابشعوب األصلية والمجتمتمكين األطراف وال ])د(

األخرى ذات الصلة، من إعداد خطط عمل مواضيعية لبناء القدرات وتنمية القدرات، فور اعتماد اإلطار العالمي 
أو مجموعات من األهداف ذات الصلة، حسب  0212، ألهداف محددة لعام 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

اعتبار خاص إلعداد إيالء اعاة االحتياجات والفجوات المحددة سابقا والتي قررتها األطراف مع االقتضاء، ]مع مر 
 خطة عمل لبناء القدرات وتنمية القدرات للتنوع البيولوجي الجزري[؛[

سداء المشورة لهم في دمج مكونات بناء القدرات وتنمية القدرات في استراتيجياتها  (ھ]) دعم األطراف وا 
 الوطنية للتنوع البيولوجي؛[ وخطط عملها

دعوة فريق إدارة البيئة في األمم المتحدة، بالتعاون مع فريق االتصال المعني باالتفاقيات المتعلقة  ])و(**
بالتنوع البيولوجي، إلى تعيين فرقة عمل معنية ببناء القدرات وتنمية القدرات في مجال التنوع البيولوجي من أجل دعم 

منظومة األمم المتحدة من أجل توفير الدعم لبناء القدرات وتنمية القدرات  نطاقاق والفعالية على أوجه التآزر واالتس
رشادات لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  االستعراض الشامل الذي يجري بما يتماشى مع  0202وا 

 ة[؛ة األمم المتحدة من أجل التنميكل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظوم
شعوب األصلية والمجتمعات فيهم ال وأصحاب المصلحة بمن القيام، بالتعاون مع الشركاء المعنيين ])ز(

مؤشرات تكميلية لقياس التقدم المحرز في تحقيق غايات اإلطار منهجية و والنساء والشباب، بإعداد  المحلية
                                                      

 أعاله. 61المقترح المتعلق بالفقرة تم الموافقة على ما لم تحذف هذه الفقرة الفرعية ستُ  **
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من  شعوب األصلية والمجتمعات المحلية ومنظمات النساء والشبابألطراف والولتمكين ا االستراتيجي الطويل األجل
، بما يتماشى مع المؤشرات المقرر رصد وتقييم بناء القدرات وتنمية القدرات على المستوى الوطني واإلبالغ عنها

 [؛0202من اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  77في إطار الهدف ذي الصلةاعتمادها 
القيام، بالتعاون مع الشركاء، بعقد ]حلقة عمل لبناء القدرات وتنمية القدرات[ ]أول منتدى لبناء  ])ح(

القدرات وتنمية القدرات في مجال التنوع البيولوجي[، لتيسير إقامة الشبكات وتقاسم الخبرات، والممارسات الجيدة 
]االجتماع مع [ بالتعاقبمجال التنوع البيولوجي، ]بالتوازي[ ]والدروس المستفادة في بناء القدرات وتنمية القدرات في 

السادس عشر لمؤتمر األطراف[ ]االجتماع السادس والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية[، 
دراج أفكارهم ]ولتيسير مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب  [[؛وا 

لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية  االستراتيجي الطويل األجلعداد تحديثات عن حالة اإلطار إ ])ط(
 للتنفيذ؛[

القيام، بالتعاون مع االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي والشركاء، بإجراء استعراض  ])ي(
صف المدة والتقييم العالمي لإلطار ]باالقتران مع استعراض منت 0205في عام  االستراتيجي الطويل األجللإلطار 

[ لتقييم استخدامه من جانب األطراف والشعوب األصلية والمجتمعات 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة، والقيام، إذا لزم األمر، باقتراح تحديثات  ومنظمات النساء والشباب المحلية

 [ءمته وفعاليته؛لضمان استمرار مال
وتقديم تقرير  0209في عام  االستراتيجي الطويل األجلالتكليف بإجراء تقييم مستقل لإلطار  ])ك(

لتيسير استعراضه من جانب الهيئة الفرعية للتنفيذ ومؤتمر األطراف، باالقتران مع استعراض اإلطار العالمي للتنوع 
 [؛0202البيولوجي لما بعد عام 

 التقني والعلميالتعاون  -باء

المقترحات لتعزيز التعاون التقني والعلمي دعما لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد يعتمد  -02]
 الواردة في المرفق الثاني أدناه؛[ 0202عام 

لى االعتراف ودعم الدور المهم للعلوم، والتكنولوجيا، واإلبتكار ونظم المعارف ع األطرافيحث  -06
نحو تحقيق رؤية عام  0202فيذ غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام األخرى في دعم تن

 ؛إلى القيام بذلكالحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة  ويدعو، "للحياة في انسجام مع الطبيعة" 0252

، بتحديد احتياجاتها التقنية والعلمية المتعلقة 61/01من المقرر  1فقرة األطراف، عمال بال يذّكر -00
لى مات األخرى والمنظمات ذات الصلة إاألطراف، والحكو ويدعو بالتنوع البيولوجي وطلبات المساعدة واإلبالغ عنها، 

زية التسجيل كمقدمين للمساعدة التقنية وتقديم الدعم لتلبية االحتياجات التي حددتها األطراف من خالل البوابة المرك
في آلية غرفة تبادل المعلومات وفي غرف تبادل المعلومات في البروتوكولين من أجل تيسير بناء القدرات وتنمية 

 القدرات والتعاون التقني والعلمي؛
لى تهيئة بيئات تمكينية )بما في ذلك السياسات والتشريعات والحوافز ذات عاألطراف يحث  -01
مع األطراف األخرى، وال سيما األطراف من البلدان النامية، بما في  والعلميز وتيسير التعاون التقني الصلة( لتعزي

ذلك من خالل برامج البحوث المشتركة والمشاريع المشتركة لتطوير التكنولوجيات المتعلقة بأهداف االتفاقية ]وفقا 
                                                      

قد يتغير رقم الهدف مع تطور  (.CBD/WG2020/3/3) 0202لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  المسودة األولىمن  69الهدف  77
 المناقشات.



CBD/SBI/3/21 

Page 117 

 

والنساء  معات المحليةشعوب األصلية والمجتمن االتفاقية[، مع ضمان المشاركة الكاملة والفعالة لل 02للمادة 
 ؛إلى القيام بذلكالحكومات األخرى  ويدعو، والشباب

ة والمؤسسات األطراف والحكومات األخرى على أن تقوم، بالتعاون مع الشركاء ذوي الصليشجع  -04]
ا في ذلك تشجيع وتيسير ودعم تطوير التكنولوجيات واالبتكارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بمالمالية ذات الصلة، ب

التكنولوجيا األحيائية، فضال عن الحلول المصممة محليا والتكنولوجيات األصلية للشعوب األصلية والمجتمعات 
يها بصورة متبادلة، رهنا بالشروط المتفق عل]المحلية، مع موافقتها ]الحرة[، المسبقة عن علم ]أو القبول والمشاركة[، 

وااللتزامات الدولية[، بما في ذلك البرامج الحاضنة ]القائمة[ ذات الصلة  ]وفقا للتشريعات الوطنية [حسب االقتضاء
من االتفاقية[، وزيادة نقل التكنولوجيا إلى جميع األطراف، وال سيما األطراف من  02بأهداف االتفاقية ]وفقا للمادة 

 البلدان النامية؛[
ذ خطوات عملية لتعزيز األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على اتخايشجع  -05

ودعم الشبكات ذات الصلة للمؤسسات ومجتمعات الممارسة لتيسير تبادل المعلومات والخبرات والمهارات والدراية 
 التقنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ضمن أمور أخرى، من خالل شبكات آليات تبادل المعلومات الوطنية واإلقليمية؛

لمنتدى الخامس للعلوم والسياسات في مجال التنوع الرئيسية ل بالنتائج والرسائل يحيط علما -01
 78االستدامة؛ علوم البيولوجي والمؤتمر الدولي الثامن بشأن

لى إعداد حلول، استنادا إلى التكنولوجيات اإلبتكارية المجسدة في السياقات ع األطراف يحث -07
ومعالجة غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي المحلية، لتعزيز حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، 

 ويدعو، وأهداف التنمية المستدامة، وزيادتها على المستويات الوطني واإلقليمي ودون اإلقليمي 0202لما بعد عام 
 ؛إلى القيام بذلكالحكومات األخرى وأصحاب المصلحة ذوي الصلة 

ي بالتعاون التقني والعلمي، إلسداء المشورة تأسيس فريق استشاري غير رسمي معنيقرر  -08]
االستراتيجية بشأن التدابير العملية واألدوات والفرص لتعزيز وتيسير التعاون التقني والعلمي وفقا لالختصاصات 

 الواردة في المرفق الثالث أدناه؛[
أن يقوم، في ضوء المزايا والعيوب والتكاليف الواردة في الوثيقة يقرر أيضا  -09]

CBD/SBI/3/INF/16 ]من اآلليات ، باتباع ]الخيار باء[ ]مزيج من[ ]الخيارين ألف وباء[ ]الخيارين باء وجيم
 إذمن المرفق الثاني أدناه،  رابعافي القسم  والمقترحةتعزيز وتيسير التعاون التقني والعلمي المؤسسية الرامية إلى 

إلى جنب مع شبكة من مراكز الدعم اإلقليمية، والمنظمات  سيعمل مركز عالمي لدعم التعاون التقني والعلمي جنبا
 األخرى ذات الصلة، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛[

لفترة السنتين القادمة، رهنا بتوافر الموارد،  وتمديدها مؤقتا تعزيز مبادرة الجسر البيولوجي يقرر -12]
والمنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة اآلخرين على زيادة الموارد المالية  األطراف والحكومات األخرى ويحث
والبشرية لمواصلة تعزيز التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا دعما لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما  والتقنية
راعاة نتائج التقييم النهائي للمرحلة ، على المستويات العالمي والوطني واإلقليمي ودون اإلقليمي، مع م0202 بعد عام

 األولى من المبادرة؛[

  

                                                      
 CBD/SBSTTA/24/INF/28انظر  78
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تعزيز التعاون التقني ي اجتماعها الرابع في المقترحات بالهيئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر ف يطلب إلى -16]**

والمنظمات من والعلمي، بما في ذلك إنشاء أو تعيين اآلليات المؤسسية الالزمة، والمعايير والطرائق الختيار الهيئات 
من المرفق الثاني، مع مراعاة التحليل المقدم في  رابعاأجل تنفيذ اآلليات، على أساس الخيارات الواردة في القسم 

ونتائج االستعراض، وطرح توصيات لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس  CBD/SBI/3/INF/16الوثيقة 
 عشر؛[

]والشعوب األصلية  بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة أن يقوم،برنامج األمم المتحدة للبيئة يدعو  -10]
بإنشاء المركز العالمي لدعم التعاون التقني والعلمي ألغراض التنوع البيولوجي من أجل تحفيز  ،والمجتمعات المحلية[

وتيسير وتعزيز التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا، ]مع ضمان التوزيع الجغرافي المتوازن،[ بهدف دعم ]تنفيذ 
]وخطة  0202مي للتنوع البيولوجي لما بعد عام األهداف الثالثة لالتفاقية و[ تحقيق غايات وأهداف اإلطار العال

من االتفاقية،[ مع االستعانة بالدروس  69و 68و 61[ ]بما يتماشى مع المواد 0212،79التنمية المستدامة لعام 
المستفادة من ]مبادرات وآليات أخرى لنقل التكنولوجيا، بما في ذلك[ مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، وزيادة أوجه 

، وآلية تيسير التكنولوجيا (BIOPAMA)عها إلى أقصى حد و]المراصد اإلقليمية ونظم المعلومات المرجعية التآزر م
، والبرنامج األخضر للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وغيرها، وتحديد بوضوح تكاليف 0212بموجب خطة عام 

 المركز من أجل حشد األموال الالزمة لتشغيله[؛[
مراكز ومنظمات  [و ]مركز الدعم العالمي لـ أن يتم االضطالع بالوظائف األساسية [حيقتر ] [يقرر] -11]

لبناء القدرات وتنمية القدرات  االستراتيجي الطويل األجلالدعم اإلقليمية ]بالتنسيق مع األمانة وبما يتماشى مع اإلطار 
 [نحو التالي:على ال 0202لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

تعزيز وتيسير، ]على أساس الطلب،[ التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا فيما بين األطراف،  ])أ(
]السيما من األطراف من البلدان المتقدمة إلى األطراف من البلدان النامية،[ ]لدعم تنفيذ ]االتفاقية و[ اإلطار العالمي 

]بما في ذلك من خالل برامج البحوث المشتركة والمشاريع المشتركة لتطوير  [،0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 التكنولوجيات ذات الصلة بأهداف هذه االتفاقية[؛[

العمل "كمركز خدمات شامل" لألطراف في االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ]واالتفاقات  ])ب(
ة والمجتمعات المحلية، ]ومنظمات النساء والشباب،[ وأصحاب البيئية األخرى المتعددة األطراف،[ والشعوب األصلي

المصلحة اآلخرين ذوي الصلة للوصول إلى المعارف التقنية والعلمية، والخبرات واألدوات والموارد األخرى، ]مع 
البلدان مراعاة العلوم، والتكنولوجيا والفجوات في القدرات اإلبتكارية التي حددتها األطراف، والسيما األطراف من 

 النامية[؛[
إتاحة الوصول ]لألطراف، والسيما األطراف من البلدان النامية،[ إلى المعلومات عن فرص  ])ج(

 التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا واالبتكارات ]والمشاركة الفعالة في البحوث في مجال التكنولوجيا األحيائية[؛[
والموجه للمشاريع واألنشطة الصغيرة لتلبية احتياجات تقنية حشد الموارد لتوفير الدعم العاجل  ])د(

 وعلمية محددة؛[
تيسير الوساطة بين األطراف ]من البلدان النامية[ ذات االحتياجات الخاصة واألطراف ]من البلدان  ])ه(

 المتقدمة[ أو المنظمات القادرة على تقديم المساعدة استجابة لالحتياجات ذات األولوية المحددة؛[

                                                      
 طراف.يمكن النظر في هذه الفقرة البديلة كخيار احتياطي إذا لم يكن من الممكن استكمال عملية االستعراض قبل االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األ **
 ".0212بعنوان "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  0265سبتمبر/أيلول  50المؤرخ  72/6انظر قرار الجمعية العامة  79
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تحفيز ودعم تطوير وتنفيذ ورصد وتقييم مشاريع وبرامج التعاون التقني والعلمي ]من أجل ما يلي[  ])و(
 ]التي[:

 تعزز وتحتضن التعاون الدولي واإلقليمي والشراكات باستخدام نهج برنامجي؛ (6)
المبتكرة، بما تيسر تطوير ونقل ونشر التكنولوجيات والحلول ]الوطنية واإلقليمية، و[ المحلية  (0])

في ذلك ]تلك التكنولوجيات والحلول لدى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، مع موافقتها 
 ]الحرة[ المسبقة عن علم،[ من خالل مبادرات قابلة لتوسيع النطاق؛[

تيسر الوصول إلى المعارف والمعلومات والبيانات العلمية المتاحة واالستفادة منها، وكذلك  (1])
 ف األصلية والتقليدية، بشرط الموافقة ]الحرة[ المسبقة عن علم؛[المعار 

تعزيز قدرات المراكز اإلقليمية والوطنية ]مع التركيز على اإلبتكار[ لتيسير التعاون التقني  ])ز(
 والعلمي؛[

 تيسير تقاسم المعارف والتعلم التنظيمي ]من خالل األدوات والوسائل والمنهجيات المناسبة[؛[ ])ح(
تحديد وجمع ونشر الممارسات الجيدة والدروس المستفادة فيما يتعلق بالتعاون التقني والعلمي ونقل  ط(])

 التكنولوجيا واالبتكار في مجال التنوع البيولوجي، ]والمشاركة الفعالة في البحوث في مجال التكنولوجيا األحيائية[؛[
 ت األخرى لنقل التكنولوجيا؛[تعظيم أوجه التأزر والتعاون مع المبادرات واآلليا ])ي(
 االضطالع بأي أنشطة أخرى قد تكون ضرورية؛[ ])ك(

 أن يبدأ مركز الدعم العالمي عملياته في أقرب وقت ممكن؛[يقرر أيضا  -14]
أن يدعم األنشطة المؤهلة ]للمركز العالمي لدعم  ]إلى[ مرفق البيئة العالمية [يدعو] [يطلب إلى] -15]

علمي في مجال التنوع البيولوجي، ]وحسب االقتضاء،[ ]فضال عن[ األنشطة المؤهلة لمراكز التعاون التقني وال
ومنظمات الدعم اإلقليمية[ ]التي تسهم في كل من التعاون التقني والعلمي وبناء القدرات وتنمية القدرات على 

 أعاله[؛[ 12لمشار إليها في الفقرة المستويات العالمي واإلقليمي والوطني، حسب االقتضاء، وبما في ذلك األنشطة[ ]ا
األطراف ]من البلدان المتقدمة[، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، ]وأصحاب يدعو  -11]

المصلحة اآلخرين[ ]القادرة على القيام بذلك[ إلى تقديم موارد مالية وتقنية وبشرية لدعم المركز العالمي لدعم التعاون 
التنوع البيولوجي، ]وحسب االقتضاء،[ ]فضال عن[ أنشطة مراكز الدعم اإلقليمية والمنظمات التقني والعلمي في مجال 
من االتفاقية، مع مالحظة أن هذا الدعم  68و 61أعاله، ]بما يتماشى مع المادتين  12المشار إليها في الفقرة 

 من االتفاقية[؛[ 02يحل بأي طريقة محل التزاماتها بموجب المادة  ال
 األمينة التنفيذية أن تضطلع بما يلي، رهنا بتوافر الموارد:يطلب إلى  -17]

مواصلة تعزيز وتيسير التعاون التقني والعلمي لدعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  )أ(
لمنظمات ، بالتعاون مع ]األطراف،[ الشركاء المعنيين، ]مركز الدعم العالمي ومراكز الدعم اإلقليمية[، وا0202 عام

 األخرى ]والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية[؛
إبالغ المركز العالمي لدعم التعاون التقني والعلمي باألولويات التي حددتها األطراف بخصوص  ])ب(

 بناء القدرات وتنمية القدرات؛[
 متجانس في تحقيق أدوات الدعم المقترحة؛[ة بنشاط في تنسيق نهج المشارك ])ج(
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على التآزر والتعاون مع االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ]واتفاقية األمم المتحدة  الحفاظ )د(
اإلطارية بشأن تغير المناخ،[ والمنظمات والمبادرات والشبكات ذات الصلة، ]بما في ذلك اتحاد الشركاء العلميين 

البيولوجي، وغير ذلك من ذوي الخبرة التقنية  بشأن التنوع البيولوجي، والشراكة العالمية لألعمال التجارية والتنوع
والعلمية، والتكنولوجيات والمعلومات، و/أو[ ممن يشارك في أنشطة التعاون التقني والعلمي فيما يتعلق بالتنوع 

 البيولوجي؛
بالغ  (ھ]) الحفاظ على االتصال النشط مع األطراف وأصحاب المصلحة ذوي الصلة بغية إبالغهم وا 

 زات أنشطة دعم التعاون التقني والعلمي؛[الجمهور بإنجا
القيام، بالتعاون مع ]الشركاء[ ]المنظمات ذات الصلة[ ]والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية[،  ])و(

بتنظيم منتديات علوم ]التنوع البيولوجي[، ومعارض التكنولوجيا واالبتكار، واجتماعات المائدة المستديرة وغيرها من 
 ادرات التعاون، والتكنولوجيات والفرص؛[األحداث لعرض مب

تجميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا في مجال التنوع  )ز(
تاحتها لألطراف من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات، بما يتماشى مع  البيولوجي ]لتنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية[ وا 

 ؛0202لمعارف في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام مكون إدارة ا
االضطالع بأي أنشطة أخرى قد تكون ضرورية لتيسير التعاون التقني والعلمي لدعم اإلطار  ])ح(

 ؛[0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
[ تنظر]ونقل التكنولوجيا لكي إعداد الوثائق والتقارير ذات الصلة بشأن التعاون التقني والعلمي  )ط(

فيها ]الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الخامس و[ مؤتمر األطراف ]في اجتماعه السابع عشر[ ]وهيئاته  ينظر
 الفرعية[؛

تقديم تقرير عن عمل الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بالتعاون التقني والعلمي الستعراض  ])ي(
والنظر فيه فيما بعد بواسطة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع النظراء بواسطة األطراف 

 يعقد قبل االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف.[
 

 المرفق األول
 اإلطار االستراتيجي الطويل األجل لبناء القدرات وتنمية القدرات

 مقدمة -أوال

إلى توجيه الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة  رات وتنمية القدراتاألجل لبناء القديهدف اإلطار االستراتيجي الطويل  -6
بما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، لدعم  80،القدرات وتنمية القدراتالحكومية وغير الحكومية في مجال بناء 

ة للتنوع البيولوجي من أجل تنفيذ[ اإلطار العالمي للتنوع ]األولويات التي حددتها األطراف في استراتيجياتها وخطط عملها الوطني
. ويسعى إلى تحفيز تدخالت بناء القدرات المؤسسية وتنميتها، التي تكون قوية ومنسقة ومقدمة 0202البيولوجي لما بعد عام 

                                                      
في هذا اإلطار، تتضمن اإلشارات إلى الجهات الفاعلة الحكومية، حسب االقتضاء، المؤسسات الحكومية على المستويين الوطني ودون الوطني.  80

مج األمم المتحدة، واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف، والمنظمات الحكومية الدولية، ويشمل مصطلح "الجهات الفاعلة غير الحكومية" منظمات وبرا
منظمات غير والمنظمات المجتمعية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، واألوساط األكاديمية، والمجموعات الدينية، ومنظمات النساء والشباب، وال

علمي، وكيانات القطاع الخاص مثل المؤسسات المالية الخاصة والمؤسسات التجارية والصناعات وشركات الحكومية، ووسائل اإلعالم، والمجتمع ال
 التأمين والمنتجين والمستثمرين.
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لى تعزيز تناسق وكفاءة وفعالية جهود بناء  لى جميع المستويات من خالل ع القدرات وتنمية القدراتبطريقة شاملة وتكميلية، وا 
 ُنهج استراتيجية منسقة ومتجانسة.

، ال سيما في القدرات وتنمية القدراتإلى أن جهود بناء  81وأشارت الدراسة، التي ُأجريت لتوفير قاعدة معرفية لإلطار، -0
الل المشروعات القصيرة البلدان النامية، مجزأة ويجري االضطالع بكل منها بمعزل عن غيرها، ويجري ذلك بنسبة كبيرة من خ

القدرات وتنمية األجل الممولة من الخارج. ولم تعتمد العديد من البلدان حتى اآلن ُنهجا تنظيمية ومؤسسية وطويلة األجل لبناء 
بطريقة مخصصة وليس كجزء من برامج متسقة طويلة األجل،  القدرات وتنمية القدرات. وغالبا ما تُنفذ تدخالت بناء القدرات
بيئة تمكينية مناسبة. وبالتالي، لم ينجح العديد منها في إحداث التغييرات المنشودة بطريقة مستدامة. ويهدف اإلطار  وبدون

 االستراتيجي إلى المساعدة على معالجة أوجه القصور هذه.

تحقيق الغايات وفي هذا اإلطار االستراتيجي، ُتعرف القدرات على أنها "قدرة األفراد والمنظمات والمجتمعات ككل على  -1
واألهداف اإلجرائية التي ُحددت فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي"، وُيقصد بتنمية القدرات أنها "العملية التي يطلق بموجبها األفراد 
والمنظمات المجتمعات ككل العنان للقدرات ويقومون بتعزيزها وتوليدها وتكييفها وصونها بمرور الوقت لتحقيق نتائج إيجابية 

على ثالثة مستويات: مستوى البيئة التمكينية،  القدرات وتنمية القدراتويتم النظر في بناء  82بة للتنوع البيولوجي".بالنس
 والمستوى التنظيمي، ومستوى األفراد.

 التوجه االستراتيجي والنواتج -ثانيا
 الرؤية الشاملة ونظرية التغيير -ألف

االستراتيجي في تحقيق التمكين الكامل لجميع المجتمعات وتمكينها من طويلة األجل لهذا اإلطار التتمثل الرؤية  -4
، تكون لدى 0212. وتتمثل الرؤية متوسطة األجل في أنه بحلول عام 0252العيش بفعالية في انسجام مع الطبيعة بحلول عام 

ال ومستدام في تحقيق الغايات الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية ذات الصلة القدرات الالزمة لإلسهام على نحو فع
وتنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية 0202الواردة في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  0212واألهداف لعام 

 وبروتوكوليها.

وع ويتمثل الهدف الشامل في دعم استمرار تنمية وتعزيز القدرات الالزمة لتحقيق غايات وأهداف اإلطار العالمي للتن -5
على جميع  القدرات وتنمية القدرات. ويتطلب ذلك تعزيز تناسق وكفاءة وفعالية مبادرات بناء 0202البيولوجي لما بعد عام 

المستويات وضمان توافقها مع المبادرات ذات الصلة التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وال يمكن تحقيق هذه 
 ومدعومة بموارد مالية وتقنية كافية. 83قظة ودائمة التعلمالتغييرات إال بوجود منظمات فعالة وي

، على 0202، مثله مثل اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام االستراتيجي الطويل األجلويرتكز اإلطار  -1
الوارد في الوثيقة  1إحدى نظريات التغيير، التي يجري تفصيلها وتقديم عرض بصري لها في الشكل 

/Add.1CBD/SBI/3/7.84  ،وتوضح نظرية التغيير المسارات المرجوة إلحداث تغيير في القدرات، واالفتراضات األساسية
والتغييرات/النواتج الرفيعة المستوى المتوقعة. ويتمثل الغرض من نظرية التغيير في التأكد من أن الجهات الفاعلة المعنية على 

                                                      
 .CBD/SBI/3/INF/9ُيتاح تقرير لهذه الدراسة في شكل وثيقة المعلومات  81
دة للمساعدة مقتبس من التعريف الوارد في مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية "بناء القدرات وتنمية القدرات: التوجيه المصاحب إلطار عمل األمم المتح 82

 .guidance-companion-undaf-development-https://unsdg.un.org/resources/capacityوالمتاح على الرابط التالي  0267اإلنمائية" 
ن أدائها يمكن أن تصبح المنظمة "منظمة دائمة التعلم" من خالل تطبيق المعارف الداخلية الحالية والتعلم من التجارب والدروس السابقة بهدف تحسي 83

 (.:warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/conf/olkc/archive/olk4/papers/villardi.pdfhttps//)على سبيل المثال، انظر 
االعتبار: عند وضع نظرية التغيير هذه، ُأخذت اإلرشادات التقنية، التي ُقدمت كجزء من عملية إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، بعين  84

guidance-companion-undaf-change-https://unsdg.un.org/resources/theory. 

https://www.cbd.int/doc/c/0ab8/2d14/07d2c32c7c92ee730c6e3e58/sbi-03-inf-09-en.pdf
https://unsdg.un.org/resources/capacity-development-undaf-companion-guidance
https://warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/conf/olkc/archive/olk4/papers/villardi.pdf
https://unsdg.un.org/resources/theory-change-undaf-companion-guidance
https://unsdg.un.org/resources/theory-change-undaf-companion-guidance
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تغييرات المتوقعة/النتائج المتعلقة بالقدرات، والعوامل السياقية الهامة واالفتراضات دراية بالعالقات السببية، ومسارات التغيير، وال
 األساسية.

 النتائج المتعلقة بالقدرات -باء

يحدد اإلطار االستراتيجي نتائج إرشادية رفيعة المستوى وطويلة األجل لتنمية القدرات وذات صلة بتحقيق غايات  -7
(. وُتشجع الجهات 6وأهداف التنمية المستدامة )انظر اإلطار  0202يولوجي لما بعد عام وأهداف اإلطار العالمي للتنوع الب

دراجها بوضوح  الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة كذلك على تحديد أهداف تنمية القدرات على مستويات مختلفة وا 
البيولوجي، واستراتيجيات وخطط البرامج. ويمكن في الوثائق ذات الصلة، مثل االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 

تصنيف القدرات على أنها قدرات "وظيفية" )المهارات الشاملة الالزمة إلنجاز المهام والتي ال ترتبط بأي قطاع أو موضوع 
 معين(؛ وقدرات "تقنية" )تتعلق بمجاالت خبرة أو قطاعات أو مواضيع محددة(.

 يخص القدرات النتائج المتوقعة فيما -1اإلطار 
 نواتج طويلة األجل ورفيعة المستوى

 ]التنفيذ الناجح لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ]وحسب االقتضاء، تطويرها 

  0202في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  0252ورؤية عام  0212تحقيق غايات عام 

 جميع القطاعات والمجتمع تعميم مراعاة التنوع البيولوجي في 

 ]زيادة كبيرة في الوصول إلى التكنولوجيا ونقلها وفي المشاركة الفعالة في التعاون العلمي والتقني، وخاصة للبلدان النامية[ 

 نواتج متوسطة األجل
 وجيوجود أطر تمكينية سليمة وترتيبات مؤسسية تدعم تحقيق االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيول 

  وجود شراكات استراتيجية وشبكات تعلم تعزز جهود حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام إلى جانب التقاسم المنصف للمنافع
 الناشئة عن استخدام الموارد الجينية

  االعتبارات الجنسانيةتنفيذ برامج ومشروعات عالية الجودة وسليمة من الناحية التقنية وذات خطط واقعية وقابلة للتحقق وتراعي 
 واعتبارات الشباب، وتتضمن عمليات رصد

 دراجها في المشروعات والبرامج منذ البداية، بغية دعم اتخاذ قرارات قائمة  إجراء عمليات رصد وتقييم فعالة وكذلك عمليات تعلم فعالة وا 
 على األدلة على جميع المستويات

  تضمن استغالل القدرات بجميع أنواعها واالحتفاظ بها على جميع المستوياتوجود آليات تعزيز وهياكل للحوافز واستثمارات 
 

 المبادئ التوجيهية -ثالثا

ُتشجع الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية ]بما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وجميع  -8
التالية، ]دعما ألولويات بناء القدرات وتنمية القدرات المنظمات الدولية ذات الصلة،[ على تطبيق المبادئ التوجيهية الشاملة 

التي حددتها األطراف في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي[، التي ستساهم، عند تطبيقها، في زيادة فعالية 
 :0202واستدامة القدرات لدعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 شامل للقدرات واالحتياجات القائمة أمر ضروري لضمان فعالية التدخالت؛إن إجراء تحليل  (أ)
 ينبغي أن تشكل الملكية الُقطرية والتزام البلدان حجز الزاوية إلجراءات بناء القدرات وتنمية القدرات؛ (ب)
 ينبغي تشجيع تطبيق ُنهج استراتيجية ومتكاملة لبناء القدرات وتنمية القدرات على نطاق المنظومة؛ (ج)
 بغي تصميم التدخالت وتنفيذها وفقا للممارسات الجيدة المعترف بها والدروس المستفادة؛ين (د)
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ينبغي دمج االعتبارات الجنسانية واعتبارات الشباب بالكامل في الجهود المبذولة لبناء القدرات وتنمية  (ه)
 ؛0202 القدرات في مجال التنوع البيولوجي مع مراعاة خطة االعتبارات الجنسانية لما بعد عام

ينبغي دمج أطر الرصد والتقييم والتعلم في استراتيجيات وخطط وبرامج بناء القدرات وتنمية القدرات منذ  (و)
 البداية.

 االستراتيجيات الرئيسية لتحسين بناء القدرات وتنمية القدرات -رابعا

أدناه، حسب االقتضاء، لتعزيز ُتشجع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على اعتماد االستراتيجيات الواردة  -9
وضمان مواءمتها وتوافقها مع  0202مبادرات بناء القدرات وتنمية القدرات لدعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ب أهداف التنمية المستدامة والعمليات الوطنية والعالمية األخرى ذات الصلة. وينبغي أن يقرر كل بلد االستراتيجيات الواج
 تطبيقها، مع مراعاة احتياجاته وظروفه وسياقاته المحلية:

ضمان تخطيط تدخالت بناء القدرات وتنمية إضفاء الطابع المؤسسي على بناء القدرات وتنمية القدرات:  (أ)
ر للموارد القدرات وتنفيذها كجزء ال يتجزأ من الخطط االستراتيجية المؤسسية األوسع نطاقا للشركات، والتطوير التنظيمي المستم

دارة المعارف، والتعلم التنظيمي، واإلرشاد، ودعم األقران، ورعاية مجتمعات الممارسة، والتقاسم المنهجي للخبرات  البشرية وا 
 وأفضل الممارسات والدروس المستفادة؛

دمج أنشطة بناء القدرات وتنمية القدرات الطويلة األجل في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  (ب)
دمج مكونات بناء القدرات وتنمية القدرات ضمن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والوثائق البيولوجي: 

لتحديد  85االستراتيجية المماثلة أو وضع خطط عمل وطنية مخصصة لبناء القدرات وتنمية القدرات، حسب االقتضاء،
ت واألهداف والمعالم البارزة وتعزيز مواءمتها مع اإلطار االستراتيجي، إلى جانب االحتياجات األساسية لتنمية القدرات والغايا

المبادرات المعنية بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة. وسيساعد ذلك على ضمان التخطيط االستراتيجي لبناء القدرات وتنمية 
لوطنية وعمليات الميزنة؛ ]وتشجع هذه الخطط على إدراج القدرات في مجال التنوع البيولوجي وتعميمها في استثمارات التنمية ا

دراج المبادرات فيما بين األجيال؛[  خطط بشأن إشراك الشباب وبناء القدرات وتنمية القدرات وا 

 زيادة التركيز على التعلم مدى الحياة؛ (ج)

وسع نطاقا والشاملة مواءمة بناء القدرات وتنمية القدرات في مجال التنوع البيولوجي مع الخطط والبرامج األ (د)
تطبيق الُنهج الشاملة للحكومة والمجتمع ككل للتنفيذ الوطني المقترح في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما لعدة قطاعات: 

لتحفيز بناء القدرات وتنمية القدرات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغايات وأهداف التنوع البيولوجي.  0202بعد عام 
بغي أن تعتمد نقاط االتصال التفاقيات ريو واالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة وممثلو الوزارات وين

والقطاعات التنفيذية خارطة طريق للمواءمة والعمل المنسق. وينبغي أن تؤدي أفرقة األمم المتحدة القطرية دورا رئيسيا في تعزيز 
والتنسيق المتكامل لبناء القدرات وتنمية القدرات كجزء من أطر األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية  البرمجة المتكاملة

 86المستدامة؛

                                                      
أحد التنوع البيولوجي، إما ك القدرات وتنمية القدرات في مجال بناءل اطرفا في اتفاقية التنوع البيولوجي استراتيجيات أو خطط 12ما ال يقل عن  أَعد   85

ما ذه األطرافم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي الخاصة بهاقسأ أحد ل أوو فص  كوثائق قائمة بذاتها: وا 
https://www.cbd.int/cb/plans/. 

الذي أعيد  (UNDAF) إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةالمقدم من لدعم لالقدرات وتنمية القدرات أحد مجاالت النتائج األساسية  يعتبر بناء 86
 بوتان في عدد من البلدان، كما يتضح من مثال، 70/079موجب قرار الجمعية العامة بتعاون من أجل التنمية المستدامة تسميته بإطار األمم المتحدة لل

(https://www.unicef.org/evaldatabase/index_70552.html). 

https://email.cbd.int/owa/redir.aspx?C=cqX87pwsEo2gpPI7d5Qxlj-lpP-A6H68AVWFmxE1EgQ6zl0VAErYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.cbd.int%2fcb%2fplans%2f
https://email.cbd.int/owa/redir.aspx?C=cqX87pwsEo2gpPI7d5Qxlj-lpP-A6H68AVWFmxE1EgQ6zl0VAErYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.cbd.int%2fcb%2fplans%2f
https://www.unicef.org/evaldatabase/index_70552.html
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إجراء تقديرات محددة السياق وعمليات اتخاذ تدابير الستغالل القدرات الحالية بصورة كاملة واالحتفاظ بها:  (ه)
ل دون استخدامها واالحتفاظ بها. وبالمثل، تحديد وتعزيز الحوافز التي ستساعد تقييم لتحديد القدرات القائمة، والعقبات التي تحو 

على االحتفاظ بالقدرات القائمة واالستفادة منها بالكامل وتقليل فقدان الخبرات والذاكرة المؤسسية إلى أدنى حد، وكذلك تقليل 
 87انقطاع الشراكات/العالقات القائمة؛

قليمية ]أو دون إقليمية[ لبناء القدرات وتنمية القدرات:  (و) يوصى، بعد ]وضع خطط عمل وبرامج مواضيعية وا 
، بوضع استراتيجيات أو خطط عمل مواضيعية لبناء القدرات 0202اعتماد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ت الغايات ذات الصلة. وب]طراف، والحكومات األخرى، وتنمية القدرات لدعم تحقيق األهداف ذات الصلة أو مجموعا
واالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والمنظمات الدولية األخرى وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة القادرين على النظر 

درات عبر قطاعات في وضع خطط عمل وبرامج إقليمية ودون إقليمية ووطنية ودون وطنية مخصصة لبناء القدرات وتنمية الق
 مواضيعية متعددة تتضمن أهدافا ومؤشرات خاصة بالقدرات، أن يقوموا بذلك حسب االقتضاء[؛

إقامة وتعزيز الشراكات من أجل الحشد الفعال للقدرات تعزيز الشراكات والشبكات من أجل التنفيذ ]والتعلم[:  (ز)
تنفيذ برامج بناء القدرات وتنمية القدرات على األجل من المتوسط والموارد؛ وتبادل المعارف والخبرات والتكنولوجيات القائمة؛ و 
 ، بما يتماشى مع األولويات الوطنية؛0202إلى الطويل بشأن قضايا محددة تتعلق بأهداف ما بعد عام 

تعزيز تعزيز أوجه التآزر بين جهود بناء القدرات وتنمية القدرات التي تضطلع بها العمليات ذات الصلة:  (ح)
آزر مع مبادرات بناء القدرات وتنمية القدرات في االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقيات ريو وعمليات تنفيذ أوجه الت

أهداف التنمية المستدامة على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني. وعلى المستوى الوطني، ينبغي لنقاط االتصال في 
يات التمويل، مثل مرفق البيئة العالمية والصندوق األخضر للمناخ، أن تنظر في وضع آلية االتفاقيات والعمليات ذات الصلة وآل

 لتعزيز تكامل و/أو تناسق التخطيط والبرمجة والرصد والتقييم، حسب االقتضاء؛

لدعم بناء القدرات وتنمية القدرات في البلدان النامية، بهدف معالجة تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب  (ط)
لقيود المؤسسية والتقنية التي يمكن أن تقّوض الوصول إلى التكنولوجيا ونقلها، والحصول على التعاون العلمي والتقني ا

من االتفاقية[. ويمكن أن  69و 68و 61والمشاركة الفعالة في البحوث في مجال التكنولوجيا األحيائية، ]بما يتماشى مع المواد 
والمشاريع المشتركة إلعداد التكنولوجيات التي تتعلق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه يشمل ذلك برامج البحوث المشتركة 

 المستدام؛

لدعم بناء القدرات وتنمية القدرات في البلدان النامية تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي  (ي)
ف االقتصادية واالجتماعية واللغة(، ]كتكميل للتعاون التي تواجه تحديات مشتركة وتشترك في خصائص متشابهة )مثل الظرو 

نشاء وحدات أو  فيما بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب[. وقد يتضمن ذلك تبادل المعارف والخبرات والتكنولوجيات والموارد، وا 
 شبكات أو مراكز امتياز إقليمية؛

قتضاء، في أنشطة تنمية القدرات إشراك القطاع الخاص، بشكل استباقي وحسب االإشراك القطاع الخاص:  (ك)
الوطنية، إذ إن الكيانات الخاصة في حيازتها العديد من الموارد التقنية والمالية والخبرات والتكنولوجيات ذات الصلة. ولدى القيام 

علقة بالتنوع بذلك، يتم ضمان الشفافية والمساءلة. وأيضا تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على معالجة القضايا المت
 البيولوجي؛

                                                      
 .Incentive Systems: Incentives, motivation and development performance ئيرد في منشور برنامج األمم المتحدة اإلنمااو ال على النحو 87

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/incentive-systems-incentives-motivation-and-development-performance-.html#:~:text=Incentive%20Systems%3A%20Incentives%2C%20Motivation%2C%20and%20Development%20Performance,-Nov%208%2C%202015&text=It%20is%20possible%20to%20distinguish,environment%22%20of%20any%20given%20system.
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تطوير وتنفيذ نظم اإلدارة التكيفية من أجل رصد تعزيز رصد وتقييم تدخالت بناء القدرات وتنمية القدرات:  (ل)
وتقييم جهود بناء القدرات وتنمية القدرات في مجال التنوع البيولوجي، لتقييم ما إذا كانت النتائج المرجوة المتعلقة بالقدرات قد 

 مؤثرة ومستدامة، وتحديد األخطاء وتصحيحها، واستخالص وتبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة. تحققت بطريقة

 آليات التنفيذ -خامسا

 آليات الحوكمة والتنسيق -ألف

القدرات وتنمية  بناءل ةقمنس   إجراءات دعم اتخاذر قيادة استراتيجية و يتوف قادرة علىآليات  إلى وجود هناك حاجة] -62
تشمل أدوار هذه  قدوعلى وجه التحديد، . لتنوع البيولوجي على المستويات العالمي واإلقليمي والوطنيا في مجال القدرات
التعاون بين المنظمات والمبادرات ووكاالت التمويل و التنسيق بين الوكاالت  تيسير تعزيز التآزر، من خالل )أ( ت ما يلي:اآلليا
)ج(  [االستراتيجي للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية؛على المستوى  تقديم التوجيه والمشورة والدعم ()ب] ة؛المعني

أصحاب  التي تضم مبادراتالالقدرات وتنمية القدرات؛ )د( تعزيز الشراكات و  بناءهج استراتيجية ومتسقة لنُ تشجيع تطبيق 
التنوع  القدرات وتنمية القدرات في مجال بناءوارد إضافية لجهود م حشدل المتاحة تحديد الفرص مصلحة متعددين؛ )هـ(

 .[اإلطار االستراتيجي هذا رة لتحسين وتعزيز تنفيذبتكَ م)و( اقتراح أفكار ؛ البيولوجي

 ]مثال[: عن طريقاألدوار المذكورة أعاله ب االضطالععلى المستوى العالمي، يمكن و  -66

مشتركة التنوع البيولوجي أو لجنة القدرات وتنمية القدرات في مجال  بناءإنشاء لجنة جديدة رفيعة المستوى ل] (أ)
 [88؛لدعم التنفيذنطاقا أوسع بين الوكاالت 

]إنشاء لجنة لـ[ بناء القدرات وتنمية القدرات ]في مجال التنوع البيولوجي[ ]في إطار الفريق االستشاري غير  (ب)
 مرفق الثالث أدناه[؛الرسمي المعني بالتعاون التقني والعلمي المذكورة في ال

اآلليات القائمة مثل  إطارالتنوع البيولوجي في القدرات وتنمية القدرات في مجال  بناءعمل ل ةتعيين فرق] (ج)
 89[.تفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيباال المعنيفريق إدارة البيئة التابع لألمم المتحدة أو فريق االتصال 

التنوع البيولوجي القدرات وتنمية القدرات في مجال  بناءالتنسيق واالتساق في على المستوى اإلقليمي، يمكن تحقيق و  -60
 .لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة التابعة اإلقليمية واألفرقةبدعم من اللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة 

التنوع البيولوجي من خالل اللجان في مجال  راتالقدرات وتنمية القد بناءطري، يمكن تنسيق على المستوى القُ و  -61
 المتحدة األمم عمل إطار ضمنطرية، القُ  ألمم المتحدةا فرقةأمن خالل  هاآليات مماثلة وتيسير  أي الوطنية للتنوع البيولوجي أو

 .لبلدبا اإلنمائية الخاص للمساعدة

عقد تُ في مجال التنوع البيولوجي  القدرات وتنمية القدرات بناءوباإلضافة إلى ذلك، يمكن إنشاء منتدى غير رسمي ل] -64
جمع الجهات الفاعلة  من أجل مختلف االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بموجبعلى أساس التناوب  ةدوري صفةاجتماعاته ب

 .الخبرات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة قاسموت لغرض التواصلالحكومية وغير الحكومية 

                                                      
، بما في ذلك 0202 وسائل تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عامالمشورة والتوجيه االستراتيجي بشأن جميع  تقدم لجنة دعم التنفيذوف س] 88

دارة المع ا،ونقل التكنولوجي ،والتعاون التقني والعلمي ،القدرات وتنمية القدرات بناء  ، وغيرها.[الموارد وحشد ،رفاوا 
إلى ( /www.cbd.int/blg) تفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيباال المعني( أو فريق االتصال /https://unemg.orgفريق إدارة البيئة ) يضمأن  يمكن 89
والقطاع الخاص  ،نيومنظمات المجتمع المد ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ذات الصلة،عن المنظمات  رفيعي المستوىالعمل ممثلين  ةفرق
 .الجهات المانحة واألوساط األكاديميةو 

https://unemg.org/
http://www.cbd.int/blg/
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 الدعم المتبادل بين مختلف استراتيجيات وعمليات التنفيذ -باء

ينبغي العمل على تحقيق التآزر بين هذا اإلطار االستراتيجي الطويل األجل ووسائل التنفيذ األخرى والظروف  -65
دارة )بما في ذلك التعاون التقني والعلمي، ونق 0202التمكينية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ل التكنولوجيا، وا 

 المعارف، وحشد الموارد(، والنهج طويل األجل بشأن تعميم التنوع البيولوجي، ومع آليات اإلبالغ والتقييم واستعراض التنفيذ.

 حشد الموارد المحلية من أجل بناء القدرات وتنمية القدرات -جيم

لمساعدة او وتنميتها القدرات الوطنية  مصادر[ لدعم بناء]من جميع الالمالية ]البشرية و[ الموارد  حشدهناك حاجة إلى ] -61
و[ لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة  02ويمكن ]لتوفير الموارد المالية بما يتماشى مع المادة  .بيئة تمكينية تهيئة على

حشد الموارد خيارات لحشد الموارد من لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن تدعم البلدان في أن تدرج في استراتيجياتها الوطنية ل
 .*أجل بناء القدرات وتنمية القدرات[

 شبكات الدعم اإلقليمية والعالمية -دال

ينبغي تعزيز شبكات الدعم اإلقليمية والعالمية القائمة، ]أو إنشاؤها[، لتقديم الدعم، عند الطلب، لبناء القدرات وتنمية  -67
الحكومات دون الوطنية، والسلطات المحلية والجهات الفاعلة غير الحكومية الواقعة في القدرات للمؤسسات الحكومية الوطنية، و 

 المناطق الجغرافية أو المناطق دون اإلقليمية ذات الصلة.

 آليات االستعراض المحسنة -هاء

. وينبغي القدرات وتنمية القدرات المتعلق ببناءُبعد ال تراعينة أن المحس   لتخطيط واإلبالغ واالستعراضا ينبغي آللية] -68
أحكاما تتعلق باإلبالغ عن أنشطة بناء القدرات  أيضا الحكومات جانبمن  لإلبالغ الوطنيأن تتضمن المبادئ التوجيهية 

تاحة الفرص للبلدان لتبادل الخبرات والدروس المستفادة. وينبغي أن تتضمن عملية استعراض وتنقيح  وتنمية القدرات وا 
جيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي استعراضا طوعيا للنظراء لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية االستراتي

 .للتنوع البيولوجي أيضا استعراضا الستراتيجيات وُنهج بناء القدرات وتنمية القدرات[
 التوعية ونشر اإلطار -واو

اإلطار االستراتيجي الطويل األجل ب يلوعذكاء اإل تستهدف مختلف أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة حملة سُتشن -69
. وسُيدعى الشركاء الرئيسيون وأصحاب المصلحة إلى دعم التنفيذ، بما في ذلك من خالل مواءمة إجراءاتهم هل دعمحشد الو 

نشاء تحالفات ومجتمعات ممارسة.المتعلقة ببناء القدرات وتنمية القدرات مع اإلطار، ]ووضع خط وسيتم  ط عمل مواضيعية[، وا 
إنشاء بوابة مخصصة على شبكة اإلنترنت ضمن آلية غرفة تبادل المعلومات وربطها بالمواقع الشبكية لالتفاقيات والمنظمات 

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي لتبادل المعلومات عن اإلطار وأنشطة وخبرات مختلف الجهات الفاعلة.

 اإلبالغ عن اإلطار واستعراضه -زاي

 صورةاإلطار باستعراض هذا  يجريوس. أن يكون وثيقة حية االستراتيجي الطويل األجلمن هذا اإلطار  الغرض ]إن -02
من جانب الجهات الفاعلة الحكومية وغير  وفعاليته واستخدامه أهميتهتحديثه إذا لزم األمر لضمان استمرار  جريوسية، دوري

جراء تقييم مستقل في عام  0205في عام استعراض أول  الحكومية. ومن المقرر إجراء ، ليتزامن مع استعراض اإلطار 0209وا 
رير . وسيكون اإلبالغ عن تطبيق هذا اإلطار والدروس المستفادة من خالل التقا0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

الوطنية التي تقدمها الحكومات، وستقوم الجهات الفاعلة غير الحكومية باإلبالغ من خالل التقديم الطوعي للتقارير ودراسات 
 الحالة إلى أمانات االتفاقيات والعمليات المتعلقة بالتنوع البيولوجي[.

                                                      
 .سُتحدث هذه الفقرة في ضوء نتائج المفاوضات بشأن حشد الموارد *
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إلطار العالمي با الخاص إطار الرصدفي  القدرات وتنمية القدرات بناءج مجموعة من المؤشرات الرئيسية لدرَ تُ س]و  -06
يمكن إعداد مجموعة تكميلية من المؤشرات، ومنهجية لقياس التقدم المحرز في تحقيق . ]و 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

تاحتها  ءالخبرا من دعمب، لبناء القدرات وتنمية القدرات التوجهات االستراتيجية المقترحة في اإلطار االستراتيجي الطويل األجل وا 
 ف المؤشرات التكميليةتكي  أن يمكن للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية أيضا [. و اإلطار االستراتيجي هذا اعتمادفور 

واإلبالغ عنها على المستويات دون  القدرات وتنمية القدرات في مجال بناء التي تبذلها جهودالرصد وتقييم في  هاستخدمتو 
 القدرات وتنمية القدرات بناء اتتقييمالرصد و ن عمليات م المستَمدةالمعلومات  سهمأن ت غيبني. ]و ليميالوطني والوطني واإلق

 ه[.[تحديثعملية اإلطار و لهذا  الدوري االستعراض في إثراءعلى المستويين الوطني واإلقليمي 

 

 ]المرفق الثاني
 1111للتنوع البيولوجي لما بعد عام مقترحات لتعزيز التعاون التقني والعلمي دعم لإلطار العالمي 

 مقدمة -أوال

 حفظ يداناألطراف التعاون التقني والعلمي الدولي في م بأن تعزز( من اتفاقية التنوع البيولوجي 6)68المادة  قضيت -6
 .المناسبة، من خالل القنوات الدولية والوطنية ياضرور  كلما كان ذلكمستدام، على نحو  مهاخدلتنوع البيولوجي واستا

 هاأطراف أن تعزز ضرورة على بالتنوع البيولوجي المتعلقةخرى واالتفاقات األتفاقيات الا من أحكام مختلفة نصت]و  -0
جار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة تّ ، تعترف ديباجة اتفاقية اال.[ ]وباإلضافة إلى ذلكالتعاون التقني والعلمي

من اتفاقية  0المادة  لزمت. و حماية أنواع معينة من الحيوانات والنباتات البريةمن أجل مية التعاون الدولي بأه أيضا باالنقراض
من اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة،[  5]، فضال عن المادة ية فطر األنواع المهاجرة من الحيوانات الالمحافظة على 

المعاهدة الدولية  . وتشدد عدة مواد فيودعمها ذه البحوثه تعاون فيالاجرة و البحوث المتعلقة باألنواع المه شجيعتها بأطراف
 بأن تبذلمن اتفاقية التراث العالمي  4المادة  قضيت. و على أهمية التعاون الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

التراث الثقافي والطبيعي وحمايته  المساعدة والتعاون الدوليين، لضمان تحديد وسائل من بينها، بأقصى طاقتهاكل دولة طرف 
 .[وحفظه

 والمبادئ التوجيهيةواألهداف  غاياتال -ثانيا
 واألهداف غاياتال -ألف

ة لتمكينها من المعنيبين األطراف والمنظمات  فيما التعاون رسييتعزيز وت من المقترحات في لامشالهدف اليتمثل  -1
إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما افعال لدعم تنفيذ  على نحوواالبتكار وأفضل الممارسات  م والتكنولوجياو العل دة منفاستاال

 ما يلي:فيالمحددة . وتتمثل األهداف 0202بعد عام 
طريق تنمية م والتكنولوجيا واالبتكار عن و تعزيز القدرات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية فيما يتعلق بالعل (أ)

 ؛وتنميتها القدرات المؤسسية بناءالموارد البشرية و 

صدار األحكام بشأن التكنولوجيات المالئمة؛مسح أُ إتاحة  (ب)  فق التكنولوجيا وتقييمها ورصدها وا 

األصلية  الشعوب ، بما في ذلك تكنولوجياتهاواستخدام هاونقل تطوير التكنولوجيات المالئمة رسييوت شجيعت (ج)
 لشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، حسب االقتضاء؛ل عن علم مسبقةالموافقة بال رهناالتقليدية  تكنولوجياتالو 

والممارسات الجيدة في  ةالعلمي طوراتفي استخدام الت ضافروالتعاون والت ةث المشتركو تعزيز وتشجيع البح (د)
 ث؛و البحمجال 
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 ؛هاوتوسيع نطاق هاة ومسؤولة وتنفيذالئمحلول مبتكرة موضع  شجيعت (ه)

 .لى البيانات والمعلومات والمعارف التقنية والعلمية ذات الصلة وتبادلهاعصول حتيسير ال (و)

 المبادئ التوجيهية -باء
 بالمبادئ التالية: (األنشطة والمشاريع والبرامج)تسترشد مبادرات التعاون التقني والعلمي س -4

ة وأصحاب المعنيراف والمؤسسات على طلب األط المبادرات بناء   إنشاءينبغي  الطلب:االعتماد على  (أ)
 ووفقا للتشريعات الوطنية؛ ة احتياجاتهملتلبي، بما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، المعنيين المصلحة

 واألوضاع الظروفو ينبغي تنفيذ المبادرات بطريقة مرنة وقابلة للتكيف، مع مراعاة االحتياجات  المرونة: (ب)
 المصلحة المعنيين؛ ة لألطراف وأصحابباينالمت

قدر  وبأقل حددالمبادرات في الوقت الم من النتائج المرجوة قيينبغي اتخاذ تدابير لضمان تحق الكفاءة: (ج)
 الموارد؛ ممكن من

الترابط  أوجه ة مع مراعاةنشودينبغي اتخاذ تدابير لضمان أن تؤدي المبادرات إلى التغييرات الم الفعالية: (د)
 النتائج وتقييمها؛ رصد إمكانية لضمانو ودة، واآلثار غير المقص ةالمحتمل

االعتبارات الثقافية أيضا المحلية، مع مراعاة  وضاعينبغي تكييف المبادرات مع الظروف واأل :التطويع (ه)
 واالستيعاب والملكية واالستدامة على المستوى المحلي؛ قبولتعزيز المن أجل ، األخرى واالعتبارات

طويلة األجل وبطريقة شاملة الة دامالتنفيذ من خالل المشاركة المست تمينبغي أن ي البرنامجي:النهج  (و)
 أهداف مشتركةبة و جامعالتدخالت )األنشطة والمشاريع والمبادرات األخرى( الموحدة برؤية  مختلف ومتكاملة، حيث تكون

 ؛ايفوق مجموع مكوناته انطاق أوسعو  دامامستأثرا  مترابطة تحقق تدخالت

في دعم تنفيذ  أثرها ميعظت ُبغية متعاضدةة و يينبغي تنفيذ المبادرات بطريقة تعاونية ومترابطة وتكامل التآزر: (ز)
االتفاقيات والعمليات  لى نطاق مختلفعلى جميع المستويات وع 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 والقطاعات؛

ية ذات إشراك الجهات الفاعلة المجتمع على لمبادراتا أن تعمل ينبغي ك أصحاب المصلحة المتعددين:اشر إ (ح)
( الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وشبكاتها؛ 6والشركاء المؤسسيين ومقدمي المساعدة التقنية، بما في ذلك ) الصلة

لمؤسسات ( ا4( المجتمع المدني، بما في ذلك شبكات الشباب؛ )1البحوث المتعددة التخصصات والشبكات المهنية؛ ) (0)
( المنظمات غير 7( المؤسسات الحكومية دون الوطنية والوطنية واإلقليمية؛ )1)؛ ( القطاع الخاص5األكاديمية والعلمية؛ )

( المؤسسات الثنائية والمتعددة 8؛ )ةالتشاركيم و المنظمات العاملة في مجال العلالحكومية الوطنية والدولية، بما في ذلك 
 مويل؛مؤسسات التو ( 9األطراف؛ )

في وذلك ينبغي أن تلتزم المبادرات بمبادئ االحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة،  االحترام المتبادل: (ط)
الممارسين والشعوب  اترف وخبر امع هارف المتنوعة بما فياظم المعحقوق اإلنسان، بما في ذلك احترام نُ  قائم على إطار نهج

 األصلية والمجتمعات المحلية؛

متناسبة وأن تمتثل الة و الئممالضمانات للالمبادرات  خضعينبغي أن ت احترام المتطلبات التنظيمية: (ي)
 للمتطلبات القانونية والتنظيمية للبلدان المتعاونة؛
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لتعلم المستمر، بما في ذلك التعليم توفير فرص اينبغي أن تتضمن المبادرات أحكاما ل التعلم المستمر: (ك)
النهج البرنامجي الطويل األجل كجزء من لتكنولوجيات الجديدة والناشئة، ا في مجال لبحث والتطويرمتعدد التخصصات في اال

 ؛جهات المتلقيةرف التقنية للالتعزيز المع

بقيمة  ا، اعترافإلى أقصى حد الُنهج التشاركية زيادة تطبيقلمبادرات إلى اأن تسعى  ينبغي المشاركة: (ل)
 من خارج المجال التقني والعلمي؛ ها تلك المتلقاةة، بما فيمتنوعالنظر الاالستفادة من وجهات 

في اتفاقية التنوع  الواردعلى النحو  موضع التنفيذ طيالمبادرات النهج التحوّ  ضعينبغي أن ت ط:التحوّ  (م)
 لمخاطر الناشئة عن التهديدات التكنولوجية الجديدة؛ا ضد وازنةتمقوة الستخدامه كها يالبيولوجي وبروتوكول

ينبغي أن تحترم المبادرات مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة  الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة: (ن)
لشعوب هذه ا أو نشر أو استخدام ابتكارات قد تؤثر على حقوق إدخالللشعوب األصلية والمجتمعات المحلية عند النظر في 

 ؛راضيهاالتقليدية وأ اوالمجتمعات وممارساته

التعويضي، فضال  ضمان المسؤولية والجبر شرطلمبادرات ا راعيأن ت ينبغي ولية والجبر التعويضي:المسؤ  (س)
على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه لعة غير متوق   اراضر أب إدخال أو استخدام االبتكارات سب   في حال دادعن خيارات االستر 

 نحو مستدام.
 الرئيسية تركيزال جاالتم -ثالثا

 حول 0202أعمال التعاون التقني والعلمي لدعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  تُنظ ميمكن أن  -5
 :مجاالت التركيز التالية

 لمعلومات العلمية والتحليلية ذات الصلةا استخدامو  توليد في مجال البحوث لتعزيزالتعاون  تشجيع م:و العل (أ)
دعم السياسات واإلجراءات ُبغية السياسات الجهات المسؤولة عن رسم و  يةالعلم األوساط فعال وتيسير الحوار بينعلى نحو 

 د بها؛استرشباالالمتاحة أو  يةالعلم المعارف لى أفضلإ باالستنادواألدوات واآلليات القائمة على األدلة، 

واستخدام  حوكمتها،و  هاورصد عزيزهاوت هاونقل هافق، وتقييم التكنولوجيا وتطوير مسح األُ  التكنولوجيا: (ب)
لقطاعات ذات الصلة والتكنولوجيات والمعارف القائمة لية عملالتكنولوجيات المالئمة، بما في ذلك التكنولوجيا األحيائية والدراية ال

 توسيع نطاق الحلول؛من أجل األصلية، والخاصة بالشعوب  التقليدية

شى مع احتياجات الناس ايتمنحو  ىعلتشجيع االبتكار المناسب والداعم والمسؤول اجتماعيا،  االبتكار: (ج)
 والبيئة.

 المؤسسيةالطرائق اآلليات و ب المرتبطة خياراتال -رابعا
وجود  0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  اإلطاردعم من أجل ز التعاون التقني والعلمي يعز ت سيتطلب -1

جراءات شفافةللحوكمة هيكل فعال  تستند إلى نهج تآزري، وموارد مالية وبشرية كافية. ، وآليات تشغيلية فعالة، وعمليات وا 
الفريق قدم يسو /السياسي الشامل. اتيمؤتمر األطراف التوجيه االستراتيجي والسياسسيوفر  ة،حوكمالبوفيما يتعلق  -7

امس اجتماعه الخخالل الذي سينظر مؤتمر األطراف في إنشائه  المعني بالتعاون التقني والعلمي، االستشاري غير الرسمي
وترد االختصاصات المقترحة  مشورة وتوصيات بشأن المسائل البرنامجية والتشغيلية.، 5باء، الفقرة  64/04المقرر بعشر عمال 

 الثالث.المرفق  للفريق االستشاري غير الرسمي في
دعم  من أجل ميآليات مؤسسية تشغيلية لتيسير وتعزيز التعاون التقني والعليجاد يمكن أن تشمل الخيارات الممكنة إلو  -8
 ما يلي: 0202إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ا
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مركز عالمي لدعم التعاون التقني والعلمي مستقل عن األمانة، يعمل بتعاون وثيق مع مختلف مقدمي  (أ)
 المساعدة التقنية؛

 اف؛نها مؤتمر األطر دعم التعاون التقني والعلمي يعيّ لو/أو دون إقليمية  إقليمية مراكز (ب)
 [ئها.بالتعاون مع شركاأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي،  مبادرات وبرامج تنفذها/تنسقها] (ج)

 دعم التعاون التقني والعلميعالمي لمركز  :لفالخيار أ
بواسطة مركز عالمي مستقل لدعم التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا  وتيسيرهذا الخيار، سيتم تعزيز  في إطار -9

نها مؤتمر األطراف مؤسسة دولية مرموقة يعيّ  ستتولىو  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي. عنيكون منفصال التعاون التقني والعلمي 
دار ة فاستضا  وهو لكيانات مثل مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، مشابهةيمكن أن يعمل بطريقة الذي  ،هذا الكيان التشغيلية وا 

ويستضيفه برنامج األمم المتحدة للبيئة  ن تغير المناخبشألآللية التكنولوجية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية  ةتشغيليالذرع األ أحد
 ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(.

اجتماعه  خاللوافق عليها وي لمركزهذا ا ستضيفتي ستمعايير اختيار المؤسسة ال في سينظر مؤتمر األطرافو  -42
كون لدى أي منظمة أو اتحاد يرغب في استضافة مركز تقد يطلب مؤتمر األطراف، على سبيل المثال، أن و عشر.  الخامس

 :مات التاليةالمقوّ الدعم العالمي 
التي تقودها أو البرامج /لألطراف في تخطيط وتنفيذ المشاريع و ينالتقني على تقديم المشورة والدعم ُمثبتة قدرة (أ)

 البلدان؛

 ها؛يبها األطراف في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ضطلعخبرة واسعة في مجاالت العمل التي ت (ب)

 الموارد لبرامج التعاون التقني والعلمي؛ حشدالقدرة على  (ج)

جراءات مناسبة وآليات مؤسسية أخرى و  (د)  متعددة؛و قدة دارة مشاريع وبرامج معإل ُمثبتةقدرة وجود سياسات وا 

القضايا  فيشبكات نشطة من المتعاونين، بما في ذلك المؤسسات العاملة على المستويين العالمي واإلقليمي  (ه)
 صلة بالتنوع البيولوجي؛متال

والشعوب  ،ة بالتنوع البيولوجي والعمليات الحكومية الدوليةقلمتعالعمل مع االتفاقيات األخرى ال في خبرة (و)
 محلية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخرين.األصلية والمجتمعات ال

لدعم  تعزيز وتيسير التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيامن أجل والية حشد الموارد سيكون لمركز الدعم العالمي و  -44
ا لتقديم طلباتها" مركزيا لألطراف جامعا كانلمركز "مهذا ا وسيوفر .0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 وظائفه المقترحة ما يلي:وستشمل  .لمساعدة أو فرصا للتعاون والدعم التقني والعلميعلى ا للحصول
بناء  على طلب األطراف والمؤسسات توفير المعلومات والمشورة والدعم التقني،  :مساعدةللتشغيل مكتب  (أ)
بما في ذلك من حيث توضيح  ،المجتمعات المحليةالشعوب األصلية و  من بينهم وأصحاب المصلحة المعنيين،المعنية 

ف، بالتعاون مع شبكة من الشركاء المؤسسيين ومقدمي المساعدة التقنية اهدمحددة األاحتياجاتهم ووضع مقترحات مشاريع 
 ؛التقنية اترف المؤسسية والخبر التسخير مجموعة أوسع من المع

 عن طريق: تعزيز إقامة الشبكات وبناء الشراكات (ب)
وتعزيز شبكات وشراكات التعاون التقني والعلمي الدولية واإلقليمية، بما في ذلك منصات تقييم  حفز (6)

 ا؛مالتنوع البيولوجي، وغيره بشأناإلقليمية، واتحاد الشركاء العلميين  االتكنولوجي
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 االستراتيجيات وخططب المعني منتدىالذات الصلة، بما في ذلك  ينعات الممارساجمب عانةستاال عيشجت (0)
التنوع البيولوجي  وتقاسم المنافع، وشبكة لحصولل ةالعالمي ةعاالعمل الوطنية للتنوع البيولوجي، والجم

 وغيرها؛ ،خدمات النظم اإليكولوجية، وشبكة التقييم دون العالميةو 

المنصات التي  وسائل من بينهاب وذلك ة والمالئمة،صلالذات  ث التنوع البيولوجيو بيانات بح تقاسمتعزيز  (1)
والنسخ االحتياطي للبيانات في بيئة مفتوحة المصدر، وتوفر الحماية الكافية ضد  المنهجي تنظيمالسهل ت

إساءة  تمنعات ضمان وضع، وتحترم مبادئ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة؛ و ءاليتساالستغالل واال
 التجاريين أو غيرهم؛عي البيانات مجمّ  جانبمن  واستخراجها البيانات لتنقيب عناالستخدام وا

ها اللجنة المعنية بسواتل رصد بين تحسين رصد التنوع البيولوجي من خالل التعاون مع جهات منمواصلة  (4)
 ؛شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرضو األرض 

حصول التحسين و  بها، صلةمتوالخدمات ال ،بيانات رصد األرض المتعلقة بالتنوع البيولوجي ةإدار تحسين  (5)
 ؛ةبالرقل ا خاضعااستخدامها واستخدام قديمهاوت هاوتنسيق ةعادل عليها بصورة

لتنوع البيولوجي من خالل التعاون وتبادل الخبرات ا في مجال طويلة األجلالتعزيز برامج الرصد الميداني  (1)
 ونقل المنهجيات وتقاسم البيانات؛

 ؛ببعضها البعض تحديد مراكز الخبرة ونشرها وربطها (7)
من بين أعضاء شبكة  وار يختذين ااألطراف الطالبة والشركاء المعنيين ال بين ربطال :التوفيق جهود تيسير (ج)

 وأعطتها بنفسها األطراف الطالبةتها حددالتي الحتياجات ا تلبيةالتقنية المذكورة أعاله، من أجل  المساعدة الشركاء ومقدمي
 عن طريق: األولوية

رشادات  قديمت (6)  ةدرايلى الخبرة التقنية والعصول حتيسير ال غيةالتعاون التقني والعلمي، بُ  بشأنمعلومات وا 
 ؛العملية

جميع على االحتياجات المحددة ذاتيا، و  األطراف الطالبة، بناء  المساعدة التقنية من خالل التوفيق بين  حشد (0)
 المساعدة؛ تقديم ن علىيالقادر  المعنيين أو المؤسسات وأصحاب المصلحة/األطراف و

ة والحلول العادلة الئمونشر التكنولوجيات الم لتسريع عملية تطويرتعزيز الشراكات والمشاريع المشتركة  (1)
 ؛عديلالقابلة للت

وتطبيق حلول مبتكرة، مع ضمان  إيجادجميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص، في  تعزيز مشاركة (4)
تهميشها أو  أاّل تؤدي إلىعلى أعمال القطاع العام والمجتمعات المحلية و  تلقي هذه المشاركة بظاللها أاّل 
 ها؛غاللاست

للمساعدة في تنفيذ مشاريع التعاون التقني  :والبحوث والتطوير والتكنولوجيا تقديم خدمات دعم المشاريع (د)
 :أجلوالعلمي من 
 ت الثالثية باستخدام نهج برنامجي؛تعزيز الشراكات بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والشراكا (6)

إجراء البحوث ذات الصلة فيما يتعلق بتعزيز القدرات التنظيمية للمؤسسات العلمية الوطنية ودون الوطنية  (0)
المشتركة، وتبادل المشاريع البحثية و عن طريق تيسير الشراكات مع المنظمات النظيرة في البلدان األخرى، 

 الخبراء والموظفين؛
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التكنولوجيات ونقلها ونشرها، بما في ذلك األدوات والتكنولوجيات القائمة والمبادرات القابلة تيسير تطوير  (1)
 ؛والحلول المحلية المبتكرة عديلللت

 ؛ليها واالستفادة منهاعصول حإمكانية التيسير  غيةلتكنولوجيات القائمة ذات الصلة بُ ا وتعيين ونشرتحديد  (4)

 تيسير تنفيذها وتوسيع نطاقها؛ غيةبُ  المؤثرةاالبتكارات  وتعيين ونشر تحديد (5)

والحلول  االبتكارات تطوير وتيسيرلتعزيز  وآليات تسريعبرامج حاضنة للتكنولوجيا دعم إنشاء أو تعزيز  (1)
الشعوب تكنولوجيات و ة محليا، التكنولوجيات والحلول المصمم   بما في ذلكالمتعلقة بالتنوع البيولوجي، 

 ؛األصلية

 ؛ات والحلولكنولوجيالتأحدث  تقديملالتكنولوجيا واالبتكار  وعروضنظيم معارض ت (7)

 الشعوب معارف وكذلك ،المعارف والمعلومات والبيانات العلمية واالستفادة منها الحصول علىتيسير  (8)
 المعارف التقليدية؛و األصلية 

، تبادل المعلوماتة غرفإلى آلية  ذات الصلة المعلومات وتقديم من خالل تحديد تيسير تقاسم المعلومات (ه)
وقصص النجاح، ومشاريع التعاون النموذجية )النقاط المضيئة(، ودراسات الحالة، وأفضل الممارسات، بما يتماشى مع مكون 

، بما في ذلك المعلومات عن نتائج البحوث التقنية 0202إدارة المعارف في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 ؛علمية، وبرامج التدريب والمساعدة التقنية ذات الصلة، وآليات التمويلوال

 :من خالل في المجاالت المتعلقة بالتعاون التقني والعلمي القدرات وتنمية القدراتتعزيز بناء  (و)
واألطر التنظيمية والترتيبات المؤسسية والحوافز  يةوالتآزر  السياسات التمكينيةدعم األطراف في وضع وتنفيذ  (6)

 االبتكار وتوسيع نطاقه؛ شجيعلت

برامج التعليم وتبادل الخبراء وتوجيه العلماء  وسائل من بينهاب ،تعزيز القدرات التنظيمية للمؤسسات العلمية (0)
 الشباب؛

عد، االستشعار عن بُ  صصة مثلمجاالت متخفي التقنية تيسير توفير التدريب على المهارات لتطوير الدراية  (1)
 ،ةذج، وتقييم التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجيانموضع الو  هاتوتحليل السيناريو 

الجينات، والبيولوجيا التركيبية، وتعديل والتكنولوجيا األحيائية الحديثة، وتكنولوجيات الحمض النووي، 
في األولوية  المجاالت ذاتوتحديد  نواع والنظم اإليكولوجية،وتقييمات حالة األمعلومات التسلسل الرقمي، و 

 ذلك؛ وغيرالتنوع البيولوجي المكاني، 

 م والتكنولوجيا؛و تيسير توفير مواد إرشادية بشأن المسائل االجتماعية واألخالقية المتعلقة بالعل (4)
 قد تكون ضرورية ألداء وظائفه. التي خرىاألنشطة باأل االضطالع (ز)

مشورة وتوصيات  أخذ في االعتباروسيالتوجيه االستراتيجي لمؤتمر األطراف  إطارسيعمل المركز العالمي في و  -48
أعاله. وسيقدم المركز تقارير مرحلية عن أنشطته  هذكر وارد ال المعني بالتعاون التقني والعلمي الفريق االستشاري غير الرسمي

توضيح تخطيطي لإلطار التشغيلي  أدناه 6يرد في الشكل و  إلى مؤتمر األطراف من خالل أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي.
 المحتمل للمركز العالمي وعالقته بمؤتمر األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين.

ذا و  عملياته.لقيام بموارد مخصصة لسيحتاج مركز الدعم العالمي إلى و  -41 هذا الخيار، فقد يرغب مؤتمر األطراف  انتُقيا 
الدعم في الوقت  قديمتلتمكينه من  توفير التمويل للمركز العالميفي دعوة اآللية المالية لالتفاقية والجهات المانحة األخرى إلى 
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تنفيذ ل ةمطلوبالتقني الدعم ال غيرها من أنواعو  ذات الصلة التكنولوجيات والخبراتوصول إلى لتستطيع ا كي المناسب لألطراف
 ة.فعال بصورة 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 دعم التعاون التقني والعلميإقليمية و/أو دون إقليمية لمراكز  الخيار باء:

أو دون /التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا من خالل مراكز إقليمية و وتيسيرهذا الخيار، سيتم تعزيز  في إطار -41
ات ذات بالخبر  ستضاف مراكز الدعم اإلقليمية في المؤسسات الشريكة القائمة التي تتمتعتُ وس نها مؤتمر األطراف.إقليمية يعيّ 

القدرات  وكذلك، عند الطلب ،ة أو المنطقة دون اإلقليميةلتقديم المساعدة التقنية لبلدان المنطق الالزمة والقدرات المؤسسية الصلة
 .مناطقهاالعلمي في و  الموارد لمشاريع وبرامج التعاون التقني حشدل الالزمة

اجتماعه  فيوافق عليها وي كزالمر هذه ا ستضيفتي ستال اتمعايير اختيار المؤسس في سينظر مؤتمر األطرافو  -45
كون لدى أي منظمة أو مؤسسة ترغب في استضافة مثل تعلى سبيل المثال، أن قد يطلب مؤتمر األطراف، و الخامس عشر. 

 :مات التاليةالمقوّ كز االمر  ههذ
أو البرامج التي تقودها /لألطراف في تخطيط وتنفيذ المشاريع و ينالتقني على تقديم المشورة والدعم ُمثبتة قدرة (أ)

 البلدان؛

 ها؛يبها األطراف في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ضطلعخبرة واسعة في مجاالت العمل التي ت (ب)

 الموارد لبرامج التعاون التقني والعلمي؛ حشدالقدرة على  (ج)

جراءات مناسبة وآليات مؤسسية أخرى  (د)  متعددة؛و إدارة مشاريع وبرامج معقدة  ُمثبتة علىقدرة و سياسات وا 

 فياإلقليمي دون ي و قليملعاملة على المستويين اإلشبكات نشطة من المتعاونين، بما في ذلك المؤسسات ا (ه)
 صلة بالتنوع البيولوجي؛متالقضايا ال

ة بالتنوع البيولوجي والعمليات الحكومية الدولية والشعوب قلمتعمع االتفاقيات األخرى ال العمل في خبرة (و)
 األصلية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخرين.

وصفه  الواردالمركز العالمي على النحو بها  ضطلعالتي يلتلك  مشابهة مراكز الدعم اإلقليمية بوظائفستضطلع و  -41
لتنسيق مع المراكز بامراكز التعمل هذه عند الضرورة، سو  .مناطقها دون اإلقليميةها ستعمل داخل مناطقها أو غير أن ،أعاله

ومعالجة  0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام مل لتنفيذ لتقديم الدعم الكا جميع الخبرات الالزمة حشداألخرى ل
 التي قائمةالقليمية ا اإلتكنولوجيالتقييم  منصات معتعاون تس اكما أنه. دون اإلقليمية هاأو مناطق ااألولويات المحددة في مناطقه

 بناءو  هافق وتقييم التكنولوجيا ورصدمن أصحاب المصلحة في نهج تشاركي لمسح األُ  متنوعة ك مجموعةاشر عمل على إت
 البحث واالبتكار.ة في مجال المسؤولالممارسات دعم ت التياألنشطة غير ذلك من و  ةالتشاركيم و العلو ، القدرات وتنمية القدرات

ذات  توصياتالمشورة و ال تأخذ في االعتباروسالتوجيه االستراتيجي لمؤتمر األطراف  إطارالمراكز في  هذه ستعملو  -47
إلى مؤتمر  اكز تقارير مرحلية عن أنشطتهاقدم المر توس .المعني بالتعاون التقني والعلمي االستشاري غير الرسمي للفريقالصلة 

قترحة لتعزيز ودعم ملآللية المؤسسية اإلقليمية التوضيح تخطيطي  أدناه 0يرد في الشكل و  تفاقية.االاألطراف من خالل أمانة 
 .وأصحاب المصلحة اآلخرينالتعاون التقني والعلمي، بما في ذلك العالقة بين المكونات المذكورة أعاله ومؤتمر األطراف 

ذا و  .اعملياتهلقيام بإلى موارد مخصصة ل مراكز الدعم اإلقليميةحتاج تسو  -42 هذا الخيار، فقد يرغب مؤتمر  انتُقيا 
الدعم  قديمتمن  التمكينه قليميةكز اإلاتوفير التمويل للمر مالية لالتفاقية والجهات المانحة األخرى إلى األطراف في دعوة اآللية ال

تقني الدعم ال غيرها من أنواعو  ذات الصلة التكنولوجيات والخبراتوصول إلى لتستطيع ا كي في الوقت المناسب لألطراف
 ة.فعال بصورة 0202لما بعد عام اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي تنفيذ ل ةمطلوبال
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 دعم التعاون التقني والعلمي من خالل برامج تنسقها األمانة الخيار جيم:
التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا من خالل برامج تنسقها أمانة  وتيسير في إطار هذا الخيار، سيستمر تعزيز -49

ستقدم و  ف.اهدمحددة األكل برنامج تنفيذ تدخالت  تولىسيو ات الصلة. والمبادرات ذ المعنيين االتفاقية بالتعاون مع الشركاء
المعني بالتعاون  الفريق االستشاري غير الرسمي إرشادات أخذ في االعتبارسي الذي األمانة تقارير مرحلية إلى مؤتمر األطراف،

 ومتطلباتها.على أولويات األطراف بناء  وظائف البرامج المختلفة  تنوعتو. التقني والعلمي
برامج تعاونية مع تنفيذ اتفاقات شراكة و إبرام التعاون التقني والعلمي من خالل وتيسير وستواصل األمانة أيضا تعزيز  -82

 مختلف الشركاء والمبادرات، بما في ذلك المؤسسات البحثية واألكاديمية ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات والشبكات الدولية.
لتنوع البيولوجي لما بعد ل لإلطار العالميدعما أكثر فعالية  صورةاألدوار المذكورة أعاله ب األمانةؤدي لكي تو  -84
 تعيين تكاليفالميزانية األساسية لألمانة  عين أن تغطيتيإلى دعم تمويلي كاٍف ويمكن التنبؤ به. وس ستحتاجفإنها ، 0202 عام

المتعلقة  مهامال ُتسندفي الوقت الحاضر، و  ألنشطة األساسية.اكذلك لتعاون التقني والعلمي و ا متفرغين لتولي مسؤولية موظفين
من و . البيولوجيجمهورية كوريا من خالل مبادرة الجسر  هالموّ تي تع الير اإلى موظفي المشفي الغالب بالتعاون التقني والعلمي 

 .0202في عام  البيولوجيتمويل مبادرة الجسر ب لتزام الحالياالالمقرر أن ينتهي 

 ة االتفاقيةأماندور  -اسخام
 :يلي تقوم أمانة االتفاقية بمامن االتفاقية،  04لمادة ل وفقا -88

التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا بعداد أو تقديم، حسب االقتضاء، الوثائق والتقارير ذات الصلة  (أ)
 من االتفاقية( لمؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية؛ 68إلى  61المواد )

تاحتها من  (ب) تجميع المعلومات المتعلقة بالتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا في مجال التنوع البيولوجي وا 
 ؛0202 لتنوع البيولوجي لما بعد عامل لإلطار العالميرف اإدارة المع مكونمع  تمشياخالل آلية غرفة تبادل المعلومات، 

 المعنيين بالتعاون التقني والعلمي؛أو  مصلحة المهتمينمع األطراف وأصحاب ال فعالصل واعلى ت بقاءاإل (ج)

، واتحاد المعنيةالتنسيق، حسب االقتضاء، مع االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ووكاالت األطراف  (د)
بادرات األخرى التنوع البيولوجي، والشراكة العالمية لألعمال التجارية والتنوع البيولوجي، والشبكات والم بشأنالشركاء العلميين 

 التعاون التقني والعلمي؛ب المعنيةأو /الخبرة التقنية والعلمية وب التي تتمتع

 فعالياتوغيرها من الالمشاركة في تنظيم منتديات علوم التنوع البيولوجي ومعارض التكنولوجيا واالبتكار  (ه)
 على هامش االجتماعات الدولية؛ التي تقام

 .اكون ضرورية ألداء وظائفهقد ت التي خرىاألنشطة باألالقيام  (و)

 ستعراضواال صدالر  -اسادس
ذا لزم األمر سيتم تحديثها لضمان استمرار ةدوري صورةالمقترحات ب ُتستعرض هذهس -81 ها وفعاليتها في دعم جدوا، وا 

جراء تقييم و  0205إجراء استعراض أول في عام  من المقرر. و 0202تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ا 
 القدرات وتنمية القدرات لبناء االستراتيجي الطويل األجل، جنبا إلى جنب مع استعراض اإلطار 0212مستقل في عام 

قدمها تاالستعراضات إلى المعلومات التي  هذه وستستند .0202واستعراض اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
قدمها الجهات الفاعلة غير الحكومية إلى أمانات تى التقارير الطوعية ودراسات الحالة التي األطراف في تقاريرها الوطنية وعل

 االتفاقيات والعمليات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
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م و التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا، بما في ذلك استخدام العل ج مؤشرات لرصد التقدم المحرز فيدرَ ستُ و  -81
يمكن إعداد مجموعة و  .0202إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام با الرصد الخاص بتكار، في إطاروالتكنولوجيا واال

تاحتها لالستخدام، حسب االقتضاء، من  المحرز تكميلية من المؤشرات ومنهجية لقياس التقدم بدعم من الخبراء والممارسين وا 
 االستعراض سترشدسيو  الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على المستويات دون الوطني والوطني واإلقليمي. جانب

من خالل التقارير الوطنية  تقديمها، والتي يمكن صدلمقترحات بالمعلومات الناتجة عن عملية الر لهذه اتحديث الدوري الو 
 [الفاعلة غير الحكومية. الجهات التي تقدمهالألطراف والتقارير الطوعية 

 
 المرفق الثالث

 مشروع اختصاصات الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بالتعاون التقني والعلمي

 معلومات أساسية -ألف

من اتفاقية التنوع البيولوجي بأن تعمل األطراف على تعزيز التعاون التقني والعلمي الدولي مع  68تقضي المادة  -4
والسيما األطراف من البلدان النامية، في ميدان صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل األطراف األخرى، 

لالستمرار، من خالل المؤسسات الدولية والوطنية المناسبة، كلما كان ذلك ضروريا، بما في ذلك من خالل تعزيز التعاون في 
ساليب التعاون لتطوير واستخدام التكنولوجيات ذات الصلة )بما في تنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات، وتشجيع وتطوير أ

ذلك التكنولوجيات المحلية والتقليدية(، وتشجيع التعاون في مجال تدريب الموظفين وتبادل الخبراء، وتشجيع وضع برامج بحث 
ى أهمية آلية غرفة تبادل أيضا عل 68 مشتركة ومشاريع مشتركة من أجل تطوير التكنولوجيات ذات الصلة. وتشدد المادة

 المعلومات لتعزيز التعاون التقني والعلمي.

بشأن  61بشأن البحث العلمي استنادا إلى الموارد الجينية، والمادة  1-65]ومواد أخرى في االتفاقية، مثل المادة  -8
التكنولوجية األحيائية، تتعلق  بشأن البحوث 69بشأن تبادل المعلومات، والمادة  67الحصول على التكنولوجية ونقلها، والمادة 
من األطراف أيضا تقديم المشاركة الفعالة في أنشطة البحوث، وخاصة لألطراف  69بالتعاون التقني والعلمي. وتقتضي المادة 

 من البلدان النامية، التي تقدم موارد جينية لمثل هذه البحوث.[

، اعتمد مؤتمر األطراف 61/16و 61/01وباء  60/0و 62/61و 62/65و 9/64و 8/60و 7/09وفي المقررات  -1
 عددا من التدابير وقدم إرشادات بشأن جوانب مختلفة تتعلق بالتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا.

باء، قرر مؤتمر األطراف أن ينظر خالل اجتماعه الخامس عشر في إنشاء فريق استشاري غير  64/04وفي المقرر  -1
العلمي ليبدأ عمله في نهاية والية اللجنة االستشارية غير الرسمية الحالية التابعة آللية غرفة تبادل رسمي معني بالتعاون التقني و 

، لتزويد األمينة التنفيذية بالمشورة بشأن التدابير واألدوات والفرص العملية لتعزيز التعاون التقني 0202المعلومات في عام 
 والعلمي من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية.

 الغرض -ءبا

سيقدم الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بالتعاون التقني والعلمي المشورة واإلرشادات إلى األمينة التنفيذية  -5
التفاقية التنوع البيولوجي والهيئات األخرى ذات الصلة وأصحاب المصلحة بشأن سبل ووسائل تعزيز وتيسير التعاون التقني 

دارة المعارف، وآلية غرفة تبادل المعلومات لدعم اإلطار العالمي القدرات وتنمية القدرات والعلمي ونقل التكنولوجيا وبناء ، وا 
، بما يتمشى مع األهداف الثالثة لالتفاقية، ]بطريقة متوازنة[. وسيقدم الفريق االستشاري 0202 للتنوع البيولوجي لما بعد عام

 وصيات بشأن ما يلي:غير الرسمي، على وجه الخصوص، المشورة واإلرشادات والت

 التدابير والُنهج العملية لتعزيز التعاون التقني والعلمي من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية؛ (أ)
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]تدابير لمعالجة الفجوات في القدرات التكنولوجية والتقنية والمؤسسية للبلدان النامية، وفقا لألولويات  (ب)
 والظروف الوطنية؛[

ت والعمليات والمنظمات الدولية األخرى ذات الصلة، فيما يتعلق بمبادرات تدابير لتعزيز التعاون مع االتفاقا (ج)
 التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا ]وال سيما لألطراف من البلدان النامية[؛

الُنهج االستراتيجية لتلبية احتياجات وأولويات األطراف من خالل التنفيذ البرنامجي لمبادرات التعاون التقني  (د)
 ي ذات الصلة الموضوعة بموجب االتفاقية؛والعلم

دارة المعارف القدرات وتنمية القدراترصد تنفيذ االستراتيجيات المتعلقة بالتعاون التقني والعلمي وبناء  (ه) ، وا 
 من أجل ضمان االتساق والتوافق؛ 0202لدعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

وتيسير التعاون التقني والعلمي، ]توزيع المنافع من الحصول على الموارد  إعداد وتنفيذ أدوات وآليات لتعزيز (و)
دارة المعارف، بما في ذلك نظم العلوم ]ونظم[ البحوث ]التكنولوجيا األحيائية[ والمعارف  القدرات وتنمية القدراتالجينية،[ وبناء  وا 

مية[ ]فضال عن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، التقليدية، ]مع مراعاة االحتياجات الخاصة لألطراف من البلدان النا
 والنساء والشباب[؛

المسائل المتعلقة بآلية غرفة تبادل المعلومات، وبصفة خاصة كيفية تحسين فعاليتها كآلية لتعزيز وتيسير  (ز)
 التعاون التقني والعلمي وتبادل المعلومات؛

واستدامة أنشطة التعاون التقني والعلمي على أساس  الفرص المحتملة لحشد الموارد التقنية والمالية لتعزيز (ح)
 طويل األجل ويمكن التنبؤ به؛

تحديد وتعيين وتعزيز أنشطة التعاون القائمة، ]بما في ذلك تلك األنشطة المتعلقة بآخر التطورات  (ط)
 التكنولوجية الحديثة[؛

ي، بما في ذلك من خالل تقديم الدعم وستدعم أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي عمل الفريق االستشاري غير الرسم -1
 اللوجستي ودعم األعمال على مستوى األمانة، الالزمين لعمله.

 العضوية -جيم

سيتألف الفريق االستشاري غير الرسمي من خبراء ترشحهم األطراف، مع إيالء االعتبار الواجب للتمثيل اإلقليمي  -7
]ترشحهم[ ]من[ الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، ]والنساء والشباب،[ العادل والمتوازن بين الجنسين، بما في ذلك خبراء 

]والجزر الصغيرة[، والمنظمات ذات الصلة. ولن يتجاوز عدد الخبراء من المنظمات عدد الخبراء المرشحين من جانب 
لالتفاقية. وسيتم اختيار األعضاء  األطراف. وستعكس العضوية تمثيال متوازنا للخبراء بشأن المسائل المتعلقة باألهداف الثالثة

 على أساس المعايير التالية، كما يتبين من سيرتهم الذاتية:

ما ال يقل عن خمس سنوات من الخبرة العملية بشأن القضايا التقنية والعلمية ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية  (أ)
 التنوع البيولوجي و/أو االتفاقات والعمليات الدولية األخرى ذات الصلة؛

دارة المعارف وآلية غرفة تبادل  القدرات وتنمية القدراتخبرة تتعلق بالتعاون التقني والعلمي وبناء  (ب) وا 
 المعلومات أو أي منصات إلكترونية مماثلة لتبادل المعلومات؛

 خبرة مثبتة في عمليات وبرامج التعاون اإلقليمي أو الدولي فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي و/أو البيئة. (ج)

 ى الرئيسان المشاركان التحاد الشركاء العلميين بشأن التنوع البيولوجي كعضوين بحكم منصبيهما.وسُيدع -2
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وسيتم اختيار أعضاء الفريق االستشاري غير الرسمي من خالل عملية ترشيح رسمية على أساس المعايير المذكورة  -9
يق االستشاري غير الرسمي، دعوة خبراء إضافيين على أعاله. ويجوز لألمينة التنفيذية، بالتشاور مع الرئيسين المشاركين للفر 

 يكفلدراية بقضايا محددة أو مجاالت مواضيعية لمناقشتها في اجتماعات الفريق االستشاري غير الرسمي ذات الصلة، مما 
معينة أو توازن الخبراء بشأن المسائل المتعلقة باالتفاقية. وسيعمل األعضاء بصفتهم الشخصية وليس كممثلين عن حكومة 

 منظمة ما أو أي كيان آخر.

وسيعمل أعضاء الفريق االستشاري غير الرسمي لمدة ]عامين[ ]ثالثة أعوام[، مع إمكانية التجديد لفترة إضافية مدتها  -42
 ]عامين[ ]ثالثة أعوام[.

 طريقة التشغيل -دال

ر الموارد، وحيثما كان ذلك ممكنا، يجتمع الفريق االستشاري ]وجها لوجه[ مرة واحدة على األقل كل عام، رهنا بتواف -44
على هامش االجتماعات األخرى. ويجوز لألعضاء تعديل تواتر االجتماعات حسب الحاجة. ]وفيما بين الدورات التي ُتعقد 

 وجها لوجه،[ يجوز للفريق االستشاري العمل عن ُبعد عبر الوسائل اإللكترونية حسب االقتضاء.

، حسب االقتضاء، بإنشاء لجان فرعية تدعمه في معالجة قضايا أو مجاالت ويجوز للفريق االستشاري أن يقوم -48
 مواضيعية محددة واختيار خبراء ذوي صلة للمساعدة.

]وسيدعم الفريق االستشاري غير الرسمي فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالمؤشرات لإلطار العالمي للتنوع  -41
]بشأن تحديد القدرات القائمة،  القدرات وتنمية القدرات[تحديد المؤشرات لبناء ]في عمله في  0202البيولوجي لما بعد عام 

، ونقل التكنولوجيا واحتياجات التمويل المتعلقة برصد اإلطار القدرات وتنمية القدراتوالفجوات واالحتياجات من حيث بناء 
 العالمي للتنوع البيولوجي.[

ة شرفية أو أتعاب أو أي أجور أخرى من األمم المتحدة. ومع ذلك، وال يتقاضى أعضاء الفريق االستشاري أي مكافأ -41
سُتغطى تكاليف مشاركة أعضاء الفريق االستشاري المرشحين من جانب األطراف من البلدان النامية واألطراف التي تمر 

 اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما يتماشى مع قواعد ولوائح األمم المتحدة.

را للعمل لمدة ]عامين[ ]ثالثة أعوام[.وسينتخب الفريق االست -45  شاري غير الرسمي رئيسين مشاركين ومقر 

 وستكون اللغة اإلنكليزية هي لغة عمل الفريق االستشاري غير الرسمي. -41

 

 المرفق الرابع
 مقترحات لعملية شاملة الستعراض وتجديد برامج التعاون التقني والعلمي

، طلب مؤتمر األطراف إلى األمينة التنفيذية أن تعد مقترحات لعملية شاملة 9، الفقرة باء 64/04في المقرر  -4
، وأن تقدم 0202 بعد عام الستعراض وتجديد برامج التعاون التقني والعلمي من أجل دعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما

هذه المقترحات لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعيهما قبل 
ل في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف. واستجابة لذلك، أعدت األمينة التنفيذية هذا المقترح؛ ويرد المزيد من التفاصي

 .CBD/SBI/3/INF/15الوثيقة 

سيجري فريق خبراء صغير مستقل االستعراض، بدعم من األمانة، وسيقدم استعراضا شامال وشموليا لمبادرات و  -8
وبرامج التعاون التقني والعلمي ذات الصلة ويقدم توصيات لعملية التجديد لكي تنظر فيها األطراف. وستشمل عملية 

ية باإلضافة إلى مقابالت ومسوح. وسيأخذ االستعراض في الحسبان معلومات من األطراف، االستعراض إجراء دراسة نظر 
والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء والشباب، وغير األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن البرامج والمبادرات 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-24-ar.pdf
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خالل األقسام المتعلقة ببناء القدرات والتعاون التقني القائمة. وسيطلب منهم تقديم معلومات عن هذه البرامج والمبادرات من 
والعلمي في آلية غرفة تبادل المعلومات، وغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وغرفة تبادل معلومات السالمة 

 األحيائية. وسيسمح إشراك فريق خبراء االستعراض بإجراء تقييم مفصل ومركز وسريع نسبيا وغير متحيز.
تم مواءمة عملية االستعراض والتجديد مع األهداف والمؤشرات ذات الصلة بموجب اإلطار العالمي للتنوع وست -1

 ، وسيجري تنفيذها مع إيالء االعتبار الواجب لالعتبارات الجنسانية والمعارف األصلية والتقليدية.0202البيولوجي لما بعد عام 

 لتعاون التقني والعلمي العناصر التالية:وقد تتضمن نواتج عملية استعراض وتجديد برامج ا -1

 ملخص للنتائج الرئيسية، بما في ذلك الدروس المستفادة من االستعراض؛ (أ)

مقترحات للتجديد المحتمل للبرامج والمبادرات )بما في ذلك نظرية تغيير تتوافق مع نظرية التغيير الخاصة  (ب)
 ووصف لعملية التجديد؛(، 0202باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

إطار مقترح للرصد واالستعراض واإلبالغ بشأن البرامج والمبادرات، بما في ذلك مؤشرات األداء الرئيسية  (ج)
 ذات الصلة؛ 0202المحتملة المرتبطة بغايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 وارد مرتبطة بها، للبرامج والمبادرات؛تقديرات للمتطلبات من الموارد، واستراتيجية حشد م (د)

من  رابعامقترحات لمعايير وطرائق اختيار الهيئات والمنظمات لتنفيذ الوظائف حسبما وردت في القسم  (ه)
 المرفق الثاني.
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تقييم اإلطار االستراتيجي بشأن بناء القدرات وتنمية القدرات من  3/9التوصية 
 وياأجل دعم التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغ

 إن الهيئة الفرعية للتنفيذ، 
على  مقررا، تماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في اجتماعه الرابعبأن يعتمد مؤتمر األطراف العامل كاج وصيت
 ي:غرار ما يل

  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،
من أجل دعم  وتنمية القدراتبنتائج وتوصيات تقييم اإلطار االستراتيجي بشأن بناء القدرات  يحيط علما -6

ناء القدرات من بب المعنيةالتنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا، الذي يتضمن مدخالت مقدمة من اللجنة االستشارية غير الرسمية 
 90الرابع؛ اأجل تنفيذ بروتوكول ناغويا في اجتماعه

بما يتماشى مع اإلطار العالمي للتنوع  تنقيحهعلى  ويوافقوصيات لتحسين اإلطار االستراتيجي، بالت يرحب -0
تنمية القدرات لدعم تنفيذ اإلطار العالمي بناء القدرات و واإلطار االستراتيجي طويل األجل ل، 0202البيولوجي لما بعد عام 

 ؛أعاله 6المشار إليها في الفقرة  ونتائج التقييم 020291لما بعد عام للتنوع البيولوجي 

 عنبناء القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول ناغويا ب المعنيةبتقرير اللجنة االستشارية غير الرسمية  يحيط علما -1
اللجنة االستشارية غير الرسمية حتى االجتماع  والية مديدت ويقرر 92الفترة الفاصلة بين الدورات، خاللالرابع، المنعقد  ااجتماعه

وتحديث  تنقيحدعم وتحديث اختصاصاتها لتشمل  خامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،ال
  ؛وتنمية القدراتاإلطار االستراتيجي لبناء القدرات 

اللجنة االستشارية غير الرسمية ليشمل ممثلين من قطاع األعمال، ومجتمع  عضويةتوسيع نطاق  يقرر -4
 ب؛البحوث والشبا

أن تعقد اللجنة االستشارية غير الرسمية اجتماعا واحدا، ومشاورات إلكترونية، حسب الضرورة،  يقرر أيضا -5
 ؛ستراتيجي لبناء القدرات وتنمية القدراتوتحديث اإلطار اال تنقيحدعم ل

القيام بما بالتي هي في وضع يسمح لها  ،غير األطراف والمنظمات ذات الصلةيشجع األطراف و  يحث -1
 :، على القيام بهيلي

توسيع نطاق جهودها لبناء وتنمية قدرات األطراف من البلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموا والدول  (أ)
الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف ذات االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، بما يتماشى مع أحكام االتفاقية 

من أجل تنفيذ بروتوكول ناغويا، مع مراعاة المجاالت ذات األولوية التي ُحددت في مرفق هذا  وبروتوكول ناغويا التابع لها،
 ؛0202المقرر وفي اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

وتنمية القدرات، والمبادرات والموارد في  بناء القدرات االحتياجات مناالستمرار في إتاحة المعلومات عن  (ب)
 م المنافع؛غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسعلى  وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادةهذا الصدد، 

وتنمية إطارا استراتيجيا منقحا لبناء القدرات  ، بالتشاور مع األطراف،األمينة التنفيذية أن تعد يطلب إلى -7
، 0202ار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام من أجل دعم التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا، بما يتماشى مع اإلط القدرات

                                                      
90 CBD/SBI/3/INF/1. 
 .XX، المرفق --/65المقرر  91
92 IAC/2019/1/4-CBD/NP/CB. 
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من أجل دعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  القدرات لبناء القدرات وتنميةواإلطار االستراتيجي طويل األجل 
يعتمده مؤتمر األطراف  ولكي الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الرابع لكي تنظر فيهنتائج التقييم ، مع مراعاة 0202عام 

 .العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الخامس

 المرفق
 بناء القدرات من أجل دعم تنفيذ بروتوكول ناغويامواصلة األولويات المحددة ل

خالل تقييم بروتوكول ناغويا واستعراضه  ُحددتالتي  وتنمية القدرات بناء القدراتمواصلة تتضمن األولويات المحددة ل
 ما يلي:

من البروتوكول  8المادة  م المنافع أو متطلباته التنظيمية، مع مراعاةتشريعات الحصول وتقاس وضع (أ)
 البروتوكول والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة بطريقة متعاضدة؛ تنفيذوالحاجة إلى ضمان 

، شريعات المحلية والمتطلبات التنظيمية بشأن الحصول وتقاسم المنافعتعزيز تنفيذ األحكام بشأن االمتثال للت (ب)
 ]بما في ذلك األطر المؤسسية الوطنية[ ]وال سيما األحكام التي تتناول قضية معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية،[

، ات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية[]والمشتقات[، ]بما في ذلك من خالل استخدام معلوم ورصد استخدام الموارد الجينية
 الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛]بحقوق اإلنسان والدفاع عن[  بـ تعيين نقاط التفتيش، فضال عن األحكام المتعلقةو 

دعم مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تنفيذ البروتوكول، بما في ذلك عن طريق دعم  (ج)
الت واإلجراءات المجتمعية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والمتطلبات الدنيا للشروط المتفق عليها إعداد البروتوكو 

بصورة متبادلة والبنود التعاقدية النموذجية لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، مع 
 مراعاة قوانينها العرفية؛

 المعنيين مع تشجيع مشاركتهم في تنفيذ البروتوكول؛المهتمين و وعية بين أصحاب المصلحة زيادة الت (د)

المنافع النقدية وغير النقدية التي تنشأ كل من  بقياسالمتعلقة  االحتياجات من بناء القدرات وتنمية القدرات (ه)
بالموارد الجينية ]والقدرات المتعلقة بوضع الشروط واإلبالغ عنها، والمعارف التقليدية المرتبطة  عن استخدام الموارد الجينية

 ؛والبنود التعاقدية المتفق عليها بصورة متبادلة[
بشأن الحصول وتقاسم المنافع كمجال  على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني االتصاالت االستراتيجية (و)

 .من مجاالت بناء القدرات وتنمية القدرات
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 المعارف وآلية غرفة تبادل المعلوماتإدارة  3/21التوصية 
 للتنفيذ،الهيئة الفرعية إن 

الثالث بشأن إدارة المعارف لينظر فيها الفريق العامل  ابأن تتاح نتائج الجزء الثاني من اجتماعه توصي -6
المسودة  على صياغةمواصلة عمله  لدى 0202المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ؛0202النهائية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 :بأن يعتمد مؤتمر األطراف مقررا على غرار ما يلي أيضا وصيت -0

 إن مؤتمر األطراف،
 ،66/0باء و 60/0و [61/68]و باء 61/01و 64/05إلى المقررات  إذ يشير

ذ يشير أيضا إلى برنامج العمل آللية غرفة تبادل المعلومات لدعم الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  وا 
0266-0202،93 

ذ  دعم لعلى األهمية الحاسمة للوصول السهل وفي الوقت المناسب إلى البيانات والمعلومات والمعارف الجيدة  ؤكديوا 
 ،0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام التنفيذ الفعال لإلطار 

مكون إدارة المعارف في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  بـ[ ]يعتمد[ ]يحيط علما بـ[ يرحب] -6]
 [94؛المرفق أدناهالوارد في  0202

 الحكومات األخرى واالتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ويدعو، ]حسب قدراتها[ األطراف يحث -0
إلى تنفيذ اإلجراءات االستراتيجية المبينة في مكون ، الجهات الفاعلة والمجتمعات والمؤسسات المحلية، و والمنظمات ذات الصلة

مقترحات لتعزيز التعاون التقني الو  بناء القدرات وتنمية القدراتالمكملة لإلطار االستراتيجي طويل األجل ل، و إدارة المعارف
وفي الوقت المناسب  إليها بسهولة والوصول هاوتنظيم هامعجرف و البيانات والمعلومات والمعاوالعلمي، بهدف تعزيز توليد 

واالستراتيجيات وخطط العمل  0202لدعم التنفيذ الفعال إلطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام  بفعالية هاواستخدام
 الوطنية للتنوع البيولوجي؛

الحكومات األخرى والمنظمات ذات يدعو و  على تقديم الدعم المالي والتقني والموارد البشرية ،األطراف يحث -1]
لتمكين األطراف من البلدان النامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من تنفيذ  هعلى ذلك إلى القيام ب الصلة القادرة

للتنفيذ الناجح لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  ارئيسي امكونباعتباره ، المعارفاإلجراءات االستراتيجية المبينة في مكون إدارة 
 [وطنية للتنوع البيولوجي؛واالستراتيجيات وخطط العمل ال 0202لما بعد عام 
المنظمات والشبكات والعمليات والمبادرات التي تدعم توليد ]االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي[ و  يدعو -4

دارتها واستخدامها،  إلى المساهمة في إنشاء البيانات والمعلومات والمعارف المتعلقة بالتنوع البيولوجي واكتشافها والتقاطها وا 
]شبكات  آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية، على أساس]تشمل[  [من خالل] عالمية للتنوع البيولوجي،رف اشبكة مع

تعزيز وتسهيل التنسيق والتعاون والترابط بمن بين أمور أخرى، لتقوم، القائمة  المعارفمنظمات ومبادرات وعمليات إدارة  و[

                                                      
UNEP/CBD/COP/11/31 والوثيقة، 66/0انظر المقرر  93

. 

في  0202الفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اقترح أحد األطراف أنه ينبغي إحالة عنصر إدارة المعارف إلى  94
 العالمي طاراإلجميع العناصر ذات الصلة ب تكون ضمان أنلاجتماعه الثالث، بدال من إحالته مباشرة إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر، 

 .منطقيارابطة متسقة ومت 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-25-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-23-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-02-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-02-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-02-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/official/cop-11-31-ar.pdf
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ويسهل الوصول إليها  في الوقت المناسبالتنوع البيولوجي متاحة  ومعارف لوماتفيما بينها بهدف جعل بيانات ومع تواصلوال
 السياسات وصنع القرار والتنفيذ والرصد واإلبالغ واالستعراض؛وضع تخطيط التنوع البيولوجي و غرض ل

والسياسات من الجلسات االفتراضية للمنتدى الخامس للعلوم المستمدة بالنتائج والرسائل الرئيسية  حيط علماي -5
رصد التنوع ب المعنيالمائدة المستديرة  اجتماع في مجال التنوع البيولوجي والمؤتمر الدولي الثامن لعلوم االستدامة، وال سيما

 البيولوجي والبيانات؛

]حسب االقتضاء[،  إنشاء ]دعم و[ الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى ويدعواألطراف  يحث -1
]األخرى ذات  لرصد التنوع البيولوجي ومرافق معلوماتالرصد  شبكات، ]تتوافر له الموارد الكافية[ و تنوع بيولوجي ]فعال[

، لدعم توليد المعلومات الالزمة لتنفيذ وتتبع واإلرشادات ذات الصلة ، مدعومة بسياسات تقاسم البيانات، وبناء القدراتالصلة[
 لتنوع البيولوجي؛ل العالمي طاراإل أهدافو  غايات

التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  الطبيعة بمبادرة المركز العالمي لرصد حفظ [يرحبيحيط علما[ ]] -7
(WCMC-UNEPوالمفوضية األوروبية إلنشاء مركز عالمي ل )ال سيما لتتبع التقدم المحرز بشأن  95لتنوع البيولوجيعارف ا

والمنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية، إلى جانب عملية نقل التكنولوجيات بالتنسيق مع األطراف المهتمة ]،  األهداف والغايات
لتنوع البيولوجي لدعم تنفيذ ا والمركز العالمي لمعارفالبلدان النامية،[ ويدعو ]األطراف المهتمة  األطراف من والقدرات إلى

ما ]لألطراف من البلدان النامية وأي أطراف ، حسب االقتضاء، وال سي0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
المركز العالمي لمعارف  إلنشاءوأصحاب المصلحة إلى تقديم المزيد من المساعدة  ،[دعم[الأخرى[ ]األطراف التي تحتاج إلى 

 التنوع البيولوجي؛

ويدعو بالتالي األطراف وغير األطراف ووكاالت التمويل  Data4Nature96بمبادرة  [يرحب]يحيط علما[ ] -8
عند إجراء تقييمات األثر  في االعتبار التنوع البيولوجي أخذومصارف التنمية وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة إلى 

علومات التنوع البيئي واالجتماعي وتبادل بيانات التنوع البيولوجي المستمدة من التقييمات من خالل المرفق العالمي لم
 البيولوجي؛

التي تدعم  97،: حلول لكوكب صحي(PANORAMAبانوراما )بالشراكة العالمية  [رحب]يحيط علما[ ]ي -9
دارة ومشاركة التنفيذ من خالل توليد  التخطيط للتنوع البيولوجي، ووضع السياسات، وصنع الفعالية في رف من أجل االمعوا 
 والمسؤولية؛القرار، والتنفيذ، والشفافية 

منظمة معاهدة التعاون في منطقة األمازون التابع ل( AROبإنشاء مرصد األمازون اإلقليمي ) رحبي -62]
(ACTOوالذي يتضمن معلومات وبيانات لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، و ،)الجهات المانحة والمنظمات  يدعو

 األخرى ذات الصلة؛[ المعارفولي لتعزيز هذه المبادرات وكذلك منصات التعاون الد سبل المتعددة األطراف إلى توفير
بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل آللية غرفة تبادل المعلومات لدعم الخطة االستراتيجية  يحيط علما -66
المعلومات، المبينة في آللية غرفة تبادل  0202ومشروع عناصر برنامج عمل ما بعد عام  2022،6-2011جي للتنوع البيولو 
 98؛ةالتنفيذي ةمذكرة األمين

 طاراإل، وتحديثه بما يتماشى مع 0212-0206تمديد برنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات للفترة  يقرر -60
، [في اجتماعه المقبل] ]الصادرة عن مؤتمر األطراف[ رات ذات الصلةاوالقر  0202 عام لتنوع البيولوجي لما بعدل العالمي

بناء طويل األجل لالاإلطار االستراتيجي و ، 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإلصر إدارة المعارف في عنو 
                                                      

95 https://knowledge4policy.ec.europa.eu/biodiversity_en  
96 https://www.gbif.org/data4nature 
97 https://panorama.solutions/en  
98 
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[ وآلية التخطيط واإلبالغ واالستعراض المعززة، ]وكذلك المقترحات لتعزيز د،استراتيجية تعبئة الموار و ، ]القدرات وتنمية القدرات
 التعاون التقني والعلمي[؛

إسداء المشورة وفقا لواليته،  99االستشاري غير الرسمي المعني بالتعاون التقني والعلمي، الفريقإلى  لبيط -61
لتنوع البيولوجي لما بعد ل العالمي طاراإلبشأن تطوير وتنفيذ برنامج عمل آلية تبادل المعلومات لدعم  ةالتنفيذي ةاألمين إلى
 ؛0202 عام

الحكومات األخرى  يدعوو ، الدعم المالي والتقني والموارد البشريةمواصلة تقديم على األطراف  يحث -64
لتمكين األطراف من البلدان النامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها  القيام بذلك والمنظمات ذات الصلة، حسب االقتضاء، إلى

تبادل  غرف مواقع آلية بمستوى االرتقاءبمرحلة انتقال من تعزيز آليات غرف تبادل المعلومات الوطنية لديها وتطوير أو 
 [؛حسب االقتضاء ووفقا لألولويات والظروف الوطنية، ] Biolandالمعلومات الوطنية التي تستخدم أداة 

 :، رهنا بتوافر المواردةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -65
رف في إطار المكون إدارة المع [الوطني]األطراف والمنظمات الشريكة، التنفيذ  [، بالتعاون مع]دعم[ ]تيسير أ(])

 ؛[0202التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 
الحفاظ الجهود التي تبذلها األطراف إلنشاء آليات غرف تبادل المعلومات الوطنية و  [ ]تيسير[دعم]مواصلة  )ب(

 ومواصلة تطويرها، بما في ذلك من خالل: عليها
حتياجات األطراف والمستخدمين والتطورات التكنولوجية ذات استجابة ال Bioland تطوير أداة مواصلة (6)

 الصلة؛
رشادية حول استخدام أداة وضع (2)  ؛بالتعاون مع األطراف والمستخدمين Bioland مواد تدريبية وا 
تبادل المعلومات بشأن تنسيق األنشطة ذات  غرفة آليةالمعنية بوضع إرشادات لنقاط االتصال الوطنية  (3)

تبادل المعلومات على المستوى الوطني لدعم التنفيذ الفعال لالستراتيجيات وخطط العمل  غرفة ةالصلة بآلي
 الوطنية للتنوع البيولوجي؛

تبادل المعلومات الوطنية،  غرفة لألطراف التي لم تقم بعد بإنشاء موقع شبكي آللية Biolandتطوير نماذج  (4)
على موقع االتفاقية على  الخاصة بها القطرية وجزاتباستخدام المعلومات المقدمة على صفحات الم

 اإلنترنت، الستعراضها وزيادة تطويرها؛
 ؛0212مواصلة منح جوائز آليات غرف تبادل المعلومات الوطنية حتى عام  (5)
دارة  وتيسيرتطوير آلية غرفة تبادل المعلومات المركزية لتعزيز  مواصلة ج() التعاون التقني والعلمي، وا 

 رف، واالتصاالت، وتعزيز التخطيط والتنفيذ والرصد واإلبالغ وعمليات االستعراض؛االمع
مواصلة التعاون مع المبادرات والمنظمات والشبكات ذات الصلة التي تدعم توليد البيانات والمعلومات  د()

دارتها واستخدامها  حفظ الطبيعة و لمركز العالمي لرصد ابما في ذلك  ،بفعاليةوالمعارف المتعلقة بالتنوع البيولوجي وجمعها وا 
شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق و التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي، 

التنوع ل في مجاالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات و المعني بعمليات رصد األرض، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، 
 بوابة األمم المتحدة اإللكترونية للمعلومات المتعلقة باالتفاقات البيئية المتعددة األطرافو  ،البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

(InforMEA)؛ ( وأداة اإلبالغ عن البياناتDaRT)؛ 
                                                      

 ..المرفق الثالث، CBD/SBI/3/7 انظر 99

https://www.cbd.int/doc/c/7e7c/38c7/468700ad04abeada0fe2752e/sbi-03-07-ar.pdf
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 مساعدة األطرافد منها ، لعدة مقاصالتكنولوجيات الرقمية ذات الصلة [ ]تعزيز استخدام[االستفادة من] هـ()
اكتشاف البيانات والمعلومات والمعارف المتعلقة على في تحسين القدرات الوطنية  ]والمنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية[

مكانية الوصول هاوتخزين هاوتجميع هاوتحليل هابالتنوع البيولوجي وجمع حسب ، هاوتبادل رؤيتهالبحث و قابليتها لو  إليها وا 
 ؛االقتضاء

مقترح بإعداد  100التعاون التقني والعلمي،ب المعني، بالتعاون مع الفريق االستشاري غير الرسمي القيام )و(
 قراراتوال 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإللبرنامج عمل محدث آللية غرفة تبادل المعلومات، يتماشى مع 

مؤتمر األطراف في اجتماعه  ليوافق عليهالرابع و  التنفيذ في اجتماعهل يةالفرع الهيئةنظر فيه تذات الصلة، وتقديم االقتراح ل
 عشر؛ السادس

 تقديم تقرير مرحلي أول عن األنشطة المذكورة أعاله لتنظر فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الرابع. (ز)

 101المرفق
 1111لما بعد عام ]مكون إدارة المعارف في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 

 مقدمة -أوال

، طلب مؤتمر األطراف إلى األمينة التنفيذية أن تقوم، بالتشاور مع اللجان االستشارية غير 64/05في المقرر  -4
الرسمية آللية غرفة تبادل المعلومات وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، 

 . 0202طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام بتطوير مكون إلدارة المعارف كجزء من العملية التحضيرية لإل

وتقر األحكام والقرارات المختلفة لالتفاقيات والعمليات المتعلقة بالتنوع البيولوجي باألهمية الحاسمة إلدارة المعلومات  -8
زيز التنفيذ من الغاية هاء: تع 0202-0266وتضمنت الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  102والمعارف لتحقيق أهدافها.

دارة المعارف وبناء القدرات. الذي ينص على ما يلي: "بحلول عام  69وتضمنت أيضا الهدف  103خالل التخطيط التشاركي، وا 
، إتمام تحسين المعارف والقاعدة العلمية والتكنولوجيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وقيمه ووظيفته وحالته واتجاهاته 0202

 ى فقدانه، وتقاسم هذه المعارف والقاعدة العلمية والتكنولوجيات ونقلها وتطبيقها على نطاق واسع".واآلثار المترتبة عل

بأن تحقيق غاياتها وأهدافها سيتطلب آليات دعم محسنة،  0202-0266وأقرت الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  -1
ألطراف وأصحاب المصلحة معا بمثابة ثروة من الخبرات بما في ذلك توليد المعارف واستخدامها وتقاسمها، وأشارت إلى أن ل

وحاالت الممارسات الجيدة واألدوات والتوجيهات وأن هناك معلومات مفيدة إضافية خارج هذه الدائرة. ولذا، دعت الخطة إلى 
تاحتها  إنشاء شبكة لمعارف التنوع البيولوجي، بما في ذلك قاعدة بيانات وشبكة للممارسين، لتجميع هذه المعارف والخبرات وا 

 من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات.

                                                      
 . --/65المقرر  بموجبأنشئ  100
في  0202اقترح أحد األطراف أنه ينبغي إحالة عنصر إدارة المعارف إلى الفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  101

 لعالميا طاراإلجميع العناصر ذات الصلة بتكون ضمان أن لاجتماعه الثالث، بدال من إحالته مباشرة إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر، 
  .رابطة منطقيامتسقة ومت 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل

من  64من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، والمادة  02من اتفاقية التنوع البيولوجي، والمادة  68و 67تتضمن األمثلة ما يلي: المادتان  102
من  1و 1 تجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض، والمادتانبروتوكول ناغويا، والمادتان السادسة والثامنة من اتفاقية اال
 اتفاقية رامسار، والمادة الخامسة من اتفاقية األنواع المهاجرة.

 .62/0المقرر  103

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-25-ar.pdf
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في  0262إلى أنه ُأحرز تقدم كبير منذ عام نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي وأشار اإلصدار الخامس من  -1
البيانات الضخمة، مجال توليد المعارف والمعلومات والبيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتقاسمها وتقييمها، بجانب تجميع 

والتطورات في النمذجة والذكاء االصطناعي التي تفتح آفاقا جديدة لتحسين فهم المحيط الحيوي. ومع ذلك، ال تزال هناك 
اختالالت كبيرة في الموقع والتركيز التصنيفي للدراسات والرصد. وال تزال أيضا فجوات المعلومات قائمة فيما يتعلق بعواقب 

 104يولوجي على الشعوب، ويعد تطبيق معارف التنوع البيولوجي في صنع القرار محدودا.فقدان التنوع الب

وفي  0202وخالل اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -5
وسائل الحاسمة للتنفيذ الناجح لإلطار العالمي المشاورات اإلقليمية والمواضيعية ذات الصلة، تم تحديد إدارة المعارف كإحدى ال

 ، إلى جانب حشد الموارد وبناء القدرات والتعاون التقني والعلمي واالتصاالت.0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 0202وتحدد هذه الوثيقة عناصر مكّون إدارة المعارف في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -1
طارا مفاهيميا لمكون إدارة المعارف، بينما يوضح القسم ثالثا األساس واالستراتي جيات الممكنة لتشغيله. ويقدم القسم ثانيا مقدمة وا 

المنطقي واألهداف واألثر المتوقع لمكون إدارة المعارف؛ ويقدم القسم رابعا استراتيجيات لتعزيز إدارة المعارف دعما لإلطار 
 ؛ ويوضح القسم خامسا الخيارات الممكنة إلعداد إطار للتنفيذ.0202ا بعد عام العالمي للتنوع البيولوجي لم

 األساس المنطقي لمكون إدارة المعارف -ألف

تعد إدارة المعارف أحد الوسائل االستراتيجية الرئيسية للتنفيذ التي ستدعم تحقيق غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع  -7
بر الوصول السهل وفي الوقت المناسب إلى أفضل أصول بيانات ومعلومات ومعارف . ويعت0202البيولوجي لما بعد عام 

التنوع البيولوجي المتاحة والمالئمة للغرض أمرا بالغ األهمية لفعالية التخطيط، وصياغة السياسات، وصنع القرارات، والتنفيذ. 
نفيذ العمليات والمبادرات الفعالة في مجال إدارة ومع ذلك، ال تزال العديد من الحكومات والمنظمات تواجه عدة تحديات في ت

المعارف. ففي العديد من البلدان، السيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، فإن البيانات والمعلومات 
صلية والمجتمعات المحلية والمعارف، المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتي يطلبها مقررو السياسات والممارسون والشعوب األ

والعلماء، محدودة. وعالوة على ذلك، فإن الكثير من البيانات والمعلومات والمعارف المتاحة مجزأ، أو يصعب العثور عليه أو 
 يتعذر الوصول إليه.

إلى  62وأشار اجتماع للخبراء عقدته مبادرة كامبردج للحفظ في كامبردج، المملكة المتحدة، في الفترة من  -2
 0202من أجل االرتقاء بفهم الحاجة إلى إسناد إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  0268أبريل/نيسان  60

إلى األدلة المتاحة، إلى عدة أمور من بينها أن هناك بيانات ومعلومات ومعارف مهمة متاحة، ولكن غالبا ما يتعذر الوصول 
ا لتحقيق تأثير جيد. وتتضمن بعض أسباب هذا الوضع برامج حظر االستخدام بدون دفع إليها من جانب من يمكنهم استخدامه

Paywall أو السرية أو ببساطة عدم العلم بوجودها أو عدم معرفة كيفية استخدامها. وأكد المشاركون على الحاجة إلى تيسير ،
سير استخدامها. وألقوا الضوء أيضا على القيمة "اكتشاف" البيانات والمعلومات والمعارف ذات الصلة من جميع المصادر وتي

المحتملة إلعداد استراتيجية لتوليد المعارف أو البحوث لتحديد المعارف المطلوبة لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 
البحوث تقتضي  بشكل واضح. وأخيرا، شدد الخبراء على أن فعالية أي استراتيجية لتوليد المعارف أو 0202لما بعد عام 

 105ضرورة إدراج أدلة من نظم المعارف المختلفة، وال سيما نظم المعارف التقليدية.

ويهدف مكون إدارة المعارف إلى معالجة بعض القضايا المذكورة أعاله، بما في ذلك الحواجز التي تحول دون  -9
خالل االستفادة من المبادرات والشبكات القائمة االستخدام الفعال لبيانات ومعلومات ومعارف التنوع البيولوجي القائمة، من 

إلدارة معارف التنوع البيولوجي، وسد الفجوات التي تحول دون استخدامها بشكل كامل وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها. 
                                                      

104 
https://www.cbd.int/gbo/. 

 .)CBD/SBI/2/INF/33(" 0202ارف في إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام انظر "االستخدام الفعال للمع 105

https://www.cbd.int/gbo/
https://www.cbd.int/doc/c/5ec1/d94f/60fb5937bc06b92013ec09dd/sbi-02-inf-33-en.pdf
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والدولية، وتدعو هذه الجهود إلى االعتراف بمساهمات مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والمنظمات اإلقليمية 
 والباحثين، والممارسين وأصحاب المصلحة اآلخرين المشاركين في إدارة معارف التنوع البيولوجي وتحسين هذه المساهمات.

 نطاق مكون إدارة المعارف -باء

في سياق هذا المكون، تشمل إدارة المعارف مجموعة من العمليات واالستراتيجيات والممارسات التي يتم من خاللها  -42
معارف ومعلومات وبيانات التنوع البيولوجي، واستكشافها وجمعها، وتنظيمها/تنسيقها، وتخزينها، وتقاسمها،  توليد

واستخدامها/تطبيقها من أجل تحقيق األهداف والنواتج المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وقد تتضمن هذه األهداف عمليات مستنيرة 
نفيذ أو التعلم التنظيمي المستمر من خالل جمع وتقاسم أفضل الممارسات لوضع السياسات واتخاذ القرارات والتخطيط والت

 والدروس المستفادة من األنشطة السابقة من أجل االسترشاد بها أو استخدامها في تحسين األنشطة المستقبلية.

 106والحكمة ويستخدم مكون إدارة المعارف أوصاف العمل التالية بناء على هرمية البيانات والمعلومات والمعارف -44
 أدناه(: 6)انظر الشكل 

البيانات عبارة عن أرقام أو حقائق أن منتجات لمالحظات أولية ال تعني شيئا في كثير من األحيان إلى أن  (أ)
 تُنظم وُتعالج وتُفسر؛

يمكن اإلشارة إلى المعلومات على أنها بيانات جرى تنظيمها، وهيكلتها، ومعالجتها ووضعها في سياقها، مما  (ب)
 ذات مغزى، ومفيدة وذات صلة لغرض أو سياق معين؛يجعلها 

تشير المعارف إلى المعلومات التي ُتحول من خالل المعالجة المعرفية، والتفكير والتطبيق مما يؤدي إلى  (ج)
وعي أو فهم األفراد أو المجتمعات لغرض معين أو في سياق محدد. ويمكن اكتساب المعارف من خالل التعلم أو التجربة أو 

 سة؛الممار 
تتعلق الحكمة بحدس اإلنسان وبصيرته استنادا إلى التطبيق المتكرر للمعارف وسنوات الخبرة. وغالبا ما يتم  (د)

تقنين الحكمة إلى معتقدات وتقاليد وفلسفات ومبادئ. ويمكن اعتبار معظم المعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات 
 المحلية "حكمة".

  

                                                      
 ".Rowley, J ،0267" .The Wisdom Hierarchy: Representations of the DIKW Hierarchyالمصدر: دراسة  106
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 والمعلومات والمعارف والحكمةالشكل: هرم البيانات 

 
التغذية: النمذجة  مجال بيانات فيالدراسات التحليلية لل: مستقبل ASN-ASAS، ندوة Luis O. Tedeschi دراسةالمصدر: 

التنبؤية القادمة.  يةتحليلللدراسات ال، والنماذج الموجودة، واألفكار مثلةواأل نهجتغذية الحيوانات المجترة: ال مجال الرياضية في
 .https://doi.org/10.1093/jas/skz092، 6944-6906 فحاتصال، 0269 /أيار، مايو5، العدد 97، المجلد مجلة علم الحيوان

دارة المعلومات والتخصصات ويتضح من التعاريف الواردة أعاله أن مكون إدارة المعارف يتضمن إدارة البيانات وا   -48
دارة المحتويات. وأحيانا ما تستخدم هذه  دارة الوثائق، وا  والممارسات األخرى ذات الصلة من قبيل إدارة السجالت، وا 
المصطلحات بالتبادل، ولكن من المهم إدراك أنه في سياق هذا المكون، تعتبر جميع هذه األنشطة عناصر تأسيسية تساهم في 

 فة لدورة إدارة المعارف.المراحل المختل

االستراتيجيات واآلليات الموجودة بالفعل أو قيد اإلعداد لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع  يكّمل مكون إدارة المعارفو  -41
. وتشتمل هذه االستراتيجيات واآلليات إطار استراتيجية االتصاالت العالمية، واإلطار االستراتيجي 0202البيولوجي لما بعد عام 

، ومقترحات لتعزيز التعاون التقني والعلمي لدعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي وتنمية القدراتطويل األجل لبناء القدرات لا
 وآليات اإلبالغ عن التنفيذ وتقييمه واستعراضه. 0202لما بعد عام 

ظ التنوع البيولوجي واستخدامه ويغطي هذا المكون أنواعا مختلفة من البيانات والمعلومات والمعارف ذات الصلة بحف -41
المستدام، بدءا من البيانات والمعلومات العلمية والتقنية والتكنولوجية والتشريعية والسياساتية ووصوال إلى المعلومات والمعارف 

لسياسات المتعلقة بالتنفيذ، بما في ذلك دراسات الحالة عن الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في إعداد وتنفيذ ا
والخطط والبرامج الوطنية للتنوع البيولوجي. ويتضمن هذا المكون أيضا مقررات، وتوصيات ووثائق رسمية أعدتها االتفاقيات 

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقيات ريو األخرى والعمليات ذات الصلة.

ات وآليات إدارة المعلومات والمعارف ذات ويهدف مكون إدارة المعارف إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني لنظم وأدو  -45
مكانية الوصول إليها واستخدامها من أجل دعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ويتضمن ذلك،  0202الصلة وا 

فاقية التنوع على سبيل المثال ال الحصر، نظم االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك آلية غرفة تبادل معلومات ات
البيولوجي، وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، ومرفق معلومات مواقع 

وثمة نظم أخرى  107اتفاقية رامسار، وقاعدة بيانات اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض.

                                                      
107 

https://www.cbd.int/chm/؛ وhttp://bch.cbd.int/؛ وhttps://absch.cbd.int/؛ وhttps://rsis.ramsar.org/؛ وhttps://trade.cites.org/ . 
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ومرفق معلومات األنواع  108األمم المتحدة اإللكترونية للمعلومات المتعلقة باالتفاقات البيئية المتعددة األطراف، تتضمن بوابة
وقاعدة البيانات العالمية بشأن  110ومختبر التنوع البيولوجي التابع لألمم المتحدة، 109التابع لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة،
المية بشأن فعالية إدارة المناطق المحمية، وسجل األراضي والمناطق المحفوظة من قبل المناطق المحمية، وقاعدة البيانات الع
 112وغير ذلك. 111الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

ويقترح مكون إدارة المعارف أيضا إجراءات لتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين مختلف المبادرات والمؤسسات التي  -41
دارتها واستخدامها، وتشجيع مقدمي البيانات تدعم توليد البيانات والم علومات والمعارف المتعلقة بالتنوع البيولوجي وانتقائها وا 

العالميين على دعم أصحاب المصلحة الوطنيين والنظم اإلحصائية الوطنية، التي تعتبر عامال رئيسيا للرصد الوطني. ويتضمن 
امج األمم المتحدة للبيئة، وفرقة العمل المعنية بالمعارف والبيانات في إطار ذلك: المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرن

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وبرنامج األمم المتحدة 
لدان النامية، والمرفق العالمي لمعلومات التنوع للتعاون في مجال خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في الب

البيولوجي، وموسوعة الحياة، والمبادرة الدولية لشفرة الحياة، وشبكات رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني بعمليات رصد 
اقية األمم المتحدة لمكافحة األرض، والمرصد الرقمي للمناطق المحمية، وأداة البيانات واإلبالغ، ومركز المعارف التابع التف

التصحر، ومركز البيانات المفتوح إلحصاءات أهداف التنمية المستدامة التابع لألمم المتحدة. ويرد وصف هذه المبادرات 
 .CBD/SBI/3/INF/13والمؤسسات وغيرها في وثيقة المعلومات 

 ركائز مكون إدارة المعارف -جيم

 ئز:يتألف مكون إدارة المعارف من أربع ركا -47

: تتضمن هذه الركيزة جهات فاعلة مختلفة )مبتكرو معارف التنوع البيولوجي، واألوصياء عليها، األشخاص (أ)
ومديروها، وأمناؤها، ومستخدموها(، وهم أساس مكون إدارة المعارف. ويلزم توضيح أدوارهم ومسؤولياتهم وتوقعاتهم. ومن المهم 

 وتقدير أبطال المعارف ومكافأتهم؛أيضا تعزيز ورعاية ثقافة تبادل المعارف 
بها في توليد المعارف  ُيسترشدالعمليات، واإلجراءات والسياسات التي  هذه الركيزة : تتضمنالعمليات (ب)

دارتها وتقاسمها واستخدامها. ويستلزم ذلك أيضا الرؤية، والقيادة واإلشراف، ومواءمة إدارة المعارف مع  والحصول عليها وا 
 وارد المطلوبة؛الغايات وتوفير الم

: تؤدي التكنولوجيا دورا رئيسيا في تقديم ودعم خدمات إدارة المعارف. ويشمل ذلك األدوات، التكنولوجيا (ج)
والمنصات التكنولوجية التي تمّكن الجهات الفاعلة المعنية )األشخاص( من جمع المعارف المتعلقة بالتنوع البيولوجي  113والنظم

 ترجاعها وتقاسمها؛وتحليلها وتنظيمها وتخزينها واس

                                                      
108 

mea.org/https://www.infor. 
109 

https://www.iucnredlist.org/assessment/sis. 
110 

https://www.unbiodiversitylab.org/. 
 ./https://www.iccaregistry.org؛ وhttps://pame.protectedplanet.net؛ و/https://www.protectedplanet.netانظر:  111
التنوع ُتحدد هذه المصادر والمصادر األخرى في "خالصة اإلرشادات بشأن قواعد البيانات العالمية الرئيسية ذات الصلة باالتفاقيات ذات الصلة ب 112

www.unephttps//:-البيولوجي" التي أعدها المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والمتاحة على الرابط التالي: 

data/biodiversitysynergies-and-wcmc.org/resources. 
ات قد تتضمن هذه التكنولوجيات نظم إدارة محتوى الويب، ونظم إدارة الوثائق والسجالت اإللكترونية، وأدوات التعاون، ومحركات البحث، وأدو  113

 المعلومات.التصنيف، والبوابات اإللكترونية، باإلضافة إلى المكتبات ومراكز 

https://www.informea.org/ar
https://www.iucnredlist.org/assessment/sis
https://www.unbiodiversitylab.org/
https://www.protectedplanet.net/
https://pame.protectedplanet.net/
https://www.iccaregistry.org/
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التصنيف والبيانات الشرحية،  –: يتضمن ذلك نطاق محتوى معارف التنوع البيولوجي وكيفية إدارته المحتوى (د)
واألدوات والقوالب النموذجية، والتحليل والتحقق )لضمان الجودة(، والفهرسة، والوسم والتكشيف، والرقمنة وتنظيم موارد 

 المعلومات والمعارف لتيسير البحث عنها واسترجاعها.

ازنة وتكميلية. ولن تكون إدارة المعارف فعالة وتعد الركائز األربع المذكورة أعاله مترابطة ويلزم معالجتها بطريقة متو  -42
إذا اقتصر األمر على تناول جوانب التكنولوجيا دون تناول الجانبين المتعلقين بالعمليات واألشخاص. وسيرتبط مكون إدارة 

اإلطار العالمي  المعارف ارتباطا وثيقا بنظم معلومات رصد التنوع البيولوجي وآلية التخطيط واإلبالغ واالستعراض المعززة في
لتيسير تحقيق األهداف. وسيعزز مكون إدارة المعارف أيضا نهجا يشمل النظام ككل، بما  0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

في ذلك البيانات األولية، مثل البيانات الساتلية ومشاركة المواطنين في الممارسات العلمية، والبيانات الُمعالجة والجغرافية 
مثل خرائط الغطاء األرضي، والخوارزميات الالزمة لمعالجة البيانات، وبينات المؤشرات والتحليل والتحليالت التنبؤية المكانية 

 والرؤى والمنشورات.

 األهداف والنواتج المتوقعة -ثانيا

العالمي يهدف مكون إدارة المعارف هذا إلى توجيه إدارة المعارف من جانب دوائر التنوع البيولوجي لدعم اإلطار  -49
. وستقوم الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك األطراف في االتفاقيات 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

والعمليات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وأمانات االتفاقية والمنظمات الشريكة وأصحاب المصلحة اآلخرون، بتنفيذ وتنسيق 
المكون إلى تعزيز تقاسم البيانات والمعلومات والمعارف عبر االتفاقيات هذا االقتضاء. ويسعى اإلجراءات المقترحة حسب 

 والمنظمات المعنية بالتنوع البيولوجي.

من خالل  0202ويتمثل الهدف العام في تيسير ودعم التنفيذ الفعال لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -82
ومات والمعارف ذات الصلة وجمعها وتنظيمها وتقاسمها واستخدامها من قبل المجتمع العالمي. تعزيز توليد البيانات والمعل

وسيتطلب ذلك بناء ثقافة لتبادل المعارف وتعزيز الشبكات التعاونية ومجموعات الممارسة عبر اإلنترنت. وسيتطلب ذلك أيضا 
التنوع البيولوجي وتبادلها واالستفادة منها. وباإلضافة إلى  تحليل الخبرات والدروس المستفادة من مختلف مبادرات إدارة معارف

ذلك، يعد التخطيط الوطني ورصد الخطط وااللتزامات الوطنية أمرا ضروريا لتحديد المجاالت التي يلزم اتخاذ إجراءات فيها. 
وأن يكفل  0202لما بعد عام وينبغي أن يساهم مكون إدارة المعارف بشكل مباشر في رصد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 

 أن تكون البيانات والمؤشرات في صميم اإلبالغ الوطني.

 األهداف المحددة -ألف

تتمثل األهداف المحددة لمكون إدارة المعارف في تمكين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية من الوصول  -84
الجيدة لالطالع بأعمالها، وكذلك تمكين مقدمي معلومات بسهولة وفي الوقت المناسب إلى البيانات والمعلومات والمعارف 

التنوع البيولوجي من التعاون وتبادل وتسخير المعلومات عبر مختلف المنصات والمعاهدات والعمليات ذات الصلة من خالل ما 
 يلي:

ع البيولوجي تهيئة بيئات تمكينية ووضع آليات لتحسين توليد البيانات والمعلومات والمعارف المتعلقة بالتنو  (أ)
دارتها وتقاسمها واستخدامها؛  وا 

االستفادة من النظم والمبادرات والشبكات القائمة إلدارة المعارف المتعلقة بالتنوع البيولوجي من خالل  (ب)
 عمليات منسقة وتعاونية متعددة أصحاب المصلحة؛

مكانية الوصول إليها تحسين إمكانية استكشاف البيانات والمعلومات والمعارف المتعلقة بالتنوع  (ج) البيولوجي وا 
 عبر مصادر متعددة؛
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تشجيع أصحاب المصلحة المعنيين على المشاركة في عمليات وشبكات تقاسم معارف التنوع البيولوجي  (د)
 وتمكينهم من ذلك؛

تعزيز قدرات أصحاب المصلحة المعنيين على الوصول إلى البيانات والمعلومات والمعارف القائمة المتعلقة  (ه)
 وع البيولوجي واستخدامها على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي؛بالتن

 تيسير الرصد والتقييم؛ (و)
تعزيز تبادل البيانات والحوارات على المستويين الوطني والعالمي، باإلضافة إلى البيانات المفتوحة،  (ز)

 والبيانات الشرحية المفتوحة وضمان الجودة؛
 متعلقة بالتنوع البيولوجي لتيسير اإلبالغ الوطني األكثر تنسيقا.تعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات ال (ح)

وهذه األهداف مكملة لألهداف المحددة في اإلطار االستراتيجي الطويل األجل لتنمية القدرات  -88
(CBD/SBI/3/7/Add.1) ومقترحات تعزيز التعاون التقني والعلمي ،(CBD/SBI/3/7/Add.2)  ومقترحات لتعزيز آلية

 .(CBD/SBI/3/11) 0202 اإلبالغ واالستعراض في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عامالتخطيط و 

 النواتج المتوقعة والمعالم البارزة -باء

 من المتوقع أن يؤدي تنفيذ مكون إدارة المعارف إلى ما يلي: -81

 جميع المستويات؛زيادة توافر البيانات والمعلومات والمعارف ذات الصلة وفرص الوصول إليها على  (أ)
زيادة استيعاب واستخدام البيانات والمعلومات والمعارف لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  (ب)

 ؛0202 عام
زيادة قدرات الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين على الحصول على البيانات والمعلومات والمعارف  (ج)

دارتها وا  ستخدامها؛المتعلقة بالتنوع البيولوجي وا 
 زيادة عدد شبكات دعم إدارة المعارف النشطة ومجموعات الممارسة؛ (د)
تعزيز فرص الوصول في الوقت الفعلي إلى البيانات والمعلومات من أجل التخطيط واإلبالغ على المستوى  (ه)

الوطني في سياق االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالستعراضات العالمية، بما في ذلك في سياق المنبر الحكومي الدولي 
 ات النظم اإليكولوجية؛ للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدم

 زيادة تقاسم المعلومات عبر االتفاقيات والمنظمات المعنية بالتنوع البيولوجي. (و)
وفي النهاية، من المتوقع أن التحسينات المذكورة أعاله ستمّكن الحكومات والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  -81

 حسب االقتضاء، من القيام بما يلي: ،وجميع أصحاب المصلحة

 سين التنفيذ وصنع القرار من خالل زيادة فعالية استخدام البيانات والمعلومات والمعارف المتاحة؛تح (أ)
زيادة الكفاءة من خالل الوصول إلى األعمال السابقة واالستفادة منها بدال من تكرارها، والتعلم من تجارب  (ب)
 اآلخرين؛

علومات الالزمة في الوقت المناسب أو تقليل أوجه القصور في تقديم الخدمات من خالل الحصول على الم (ج)
 بتقليل الوقت الذي ُيستغرق في البحث عن المعلومات؛

 تحسين االتصاالت والتطوير المهني والتنظيمي من خالل زيادة التعلم عبر الحكومات والمنظمات؛ (د)
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 تيسير االبتكار من خالل االستفادة من موارد المعارف القائمة لتوليد منتجات جديدة. (ه)

 استراتيجيات لتحسين إدارة معارف التنوع البيولوجي -ثالثا
يحدد هذا القسم الفئات العريضة لالستراتيجيات التي يتعين على األطراف والمنظمات ذات الصلة وأمانات االتفاقيات  -85

البيولوجي لما بعد اتباعها، حسب االقتضاء، لتعزيز المراحل التالية من دورة إدارة المعارف دعما لإلطار العالمي للتنوع 
. وترد في المرفق األول اإلجراءات االستراتيجية المحددة الرئيسية الرامية إلى تيسير تنفيذ هذا المكون، بما في ذلك 0202 عام

 األطر الزمنية المقترحة وقائمة إرشادية بالمنفذين الرئيسيين لإلجراءات ذات الصلة. وُتجمع اإلجراءات االستراتيجية المقترحة في
المراحل التالية من دورة إدارة المعارف: توليد وتوليف المعارف؛ واستكشاف وجمع المعارف؛ وتنظيم وتقاسم المعارف؛ 
واستخدام/تطبيق المعارف؛ ومراجعة واستعراض المعارف لتحديد الفجوات المعرفية وتحسين التخطيط الوطني وتحديد 

 األولويات، مع مراعاة األولويات العالمية.

 تعزيز توليد وتوليف المعارف -ألف

يتضمن توليد وتوليف المعارف استحداث معارف جديدة واالرتقاء بها وبناء قاعدة أدلة، وذلك في األساس من خالل  -81
مبادرات بحثية وأكاديمية، باإلضافة إلى تحليل المعلومات المقدمة من الحكومات والمنظمات ذات الصلة والمصادر األخرى. 

المنظمات والعمليات التي تساهم في توليد وتوليف المعلومات والمعارف المتعلقة بالتنوع البيولوجي: مؤسسات ومن األمثلة على 
البحوث الجامعية، وشبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني بعمليات رصد األرض، والمنبر الحكومي الدولي للعلوم 

والتقييمات العالمية التي تجريها منظمة األغذية والزراعة  114النظم اإليكولوجية، والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات
 لألمم المتحدة، والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وغيرها.

 تيسير استكشاف وجمع المعارف -باء

وفي ظل نمو توليد المعارف وتخزين كميات  115ون.في هذا المك من العناصر الحاسمةيعد استكشاف وجمع المعارف  -87
هائلة من البيانات والمعلومات والمعارف في المكتبات وقواعد البيانات الرقمية حول العالم، يصبح تحديدها والوصول إليها أمرا 

ض هذه صعبا. ويلزم فهم سعة ما يتم جمعه عبر مجموعة من المصادر ومواصلة تتبع المصادر ذات الصلة. وتُتاح بع
المصادر للجمهور، بينما يتم االحتفاظ بمصادر أخرى كموارد خاصة و/أو موارد ُيدفع من أجل الحصول عليها. وثمة عدد من 
الجهود الجارية لتحديد وتجميع المصادر القائمة لبيانات ومعلومات ومعارف التنوع البيولوجي، بما في ذلك المصادر المحددة 

رصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة المشار إليها أعاله. ويتعين توسيع نطاق في خالصات المركز العالمي ل
 .0202هذه الجهود وتكثيفها لدعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 تحسين تنظيم وتقاسم المعارف -جيم

ها باستخدام البيانات الشرحية أو الواصفات يجب تنظيم المعارف المتولدة أو المجمعة وفهرستها ورسم خرائط ل -82
المالئمة لتيسير البحث عنها، والوصول إليها واسترجاعها. وقامت جهات فاعلة رئيسية، مثل المرفق العالمي لمعلومات التنوع 

لكترونية البيولوجي وشبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني بعمليات رصد األرض وبوابة األمم المتحدة اإل
للمعلومات المتعلقة باالتفاقات البيئية المتعددة األطراف والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، 
بوضع معايير يمكن مواصلة تطويرها ومشاركتها. ويمكن معالجة زيادة فرص الوصول إلى المعلومات من خالل ضمان 

للبيانات الشرحية، بما في ذلك التوسيم الموضوعي لموضوعات المعارف. ويعزز االستخدام المتسق التوسيم التام والكامل 

                                                      
 .7/6-يرد بعض هذه الجهود في المقرر م ح د 114
 يتضمن استكشاف المعارف وجمعها البحث عن البيانات والمعلومات والمعارف، وتحديد موقعها، وتحديد هويتها، واقتناءها. 115
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للمصطلحات المشتركة إمكانية العثور عليها، على غرار فهرسة النصوص الكاملة. ومن شأن زيادة قابلية التشغيل البيني لنظم 
 كانية العثور على المعلومات.البحث والتوحيد القياسي واستخدام واصفات مشتركة أن تحسن إم

وهناك العديد من المجموعات القائمة لبيانات ومعلومات ومعارف التنوع البيولوجي، ولكن ال يزال من الصعب العثور  -89
عليها وتقاسمها. وباإلضافة إلى ذلك، ال تُتاح جميع المعلومات بطريقة الوصول المفتوح، مما يجعل من الصعب على جميع 

ال سيما أصحاب المصلحة في البلدان النامية، الوصول إليها واستخدامها. ويلزم القيام بالمزيد من العمل  أصحاب المصلحة،
لتيسير عثور المستخدمين على المعلومات والمعارف المتاحة ووصولهم إليها بأشكال مفهومة. ويمكن تحقيق هذا األمر األخير 

ظهار نتائج البحث. وباتباع من خالل االستفادة من التكنولوجيات الحديثة لتعز  يز تكامل البيانات والمعلومات والمعارف وا 
المعايير الدولية وأفضل الممارسات، أعدت أمانات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي مجموعة متنوعة من "األشكال 

 المشتركة" التي تستخدم لوصف المعلومات التي يتم جمعها بصفة متكررة.

 دام وتطبيق المعارف بطريقة فعالةتعزيز استخ -دال

على النحو المشار إليه أعاله، تمتلك الحكومات والمنظمات وأصحاب المصلحة اآلخرون معا ثروة من بيانات  -12
ومعلومات ومعارف التنوع البيولوجي المخزنة في قواعد البيانات والمكتبات والمستودعات األخرى. ومع ذلك، لن تكون ثروة 

قرار السياسات وصنع القرارات والتنفيذ البيانات هذه ذات  قيمة إال إذا تم تقاسمها واستخدامها بفعالية لدعم عمليات التخطيط وا 
 والرصد واالستعراض واإلبالغ في مجال التنوع البيولوجي.

وقد أحرزت مبادرات مختلفة، مثل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  -14
النظم اإليكولوجية ومشروع التوصيل، تقدما في تقديم الدعم للحكومات وأصحاب المصلحة لدمج بيانات التنوع البيولوجي في 
صنع القرار. ويتمثل هدف مشروع التوصيل في ضمان مراعاة التنوع البيولوجي في عملية صنع القرار عبر القطاعات 

دراج الحكومية من خالل تحسين الوصول إلى معلومات ا لتنوع البيولوجي واستخدامها من جانب صانعي قرارات التنمية وا 
معلومات التنوع البيولوجي في عمليات صنع قرارات التنمية الوطنية. ويتعين على هذه المبادرات تعزيز وضع المعلومات 

 رصد واإلبالغ.والمعارف القائمة في سياقها واستخدامها لدعم السياسات والتخطيط وصنع القرار والتنفيذ وال

 إجراء مراجعات واستعراضات للمعارف -هاء

سُتجرى مراجعات واستعراضات المعارف بشكل دوري لتقييم الكيفية التي يساهم بها مكون إدارة المعارف في تحقيق  -18
الوطني ، وتحديد الفجوات المعرفية وتحسين التخطيط 0202غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

وتحديد األولويات، مع مراعاة األولويات العالمية. وسُتستخدم طرق مختلفة، بما في ذلك تحليل نقاط القوة ومواطن الضعف 
 ، حسب االقتضاء.(SWOT)والفرص والتهديدات 

 تنفيذ مكون إدارة المعارف -رابعا

سينفذ الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيون مكون إدارة المعارف بما يتماشى مع أولوياتهم االستراتيجية لتنفيذ  -11
. وترد في المرفق الثاني اإلجراءات الممكنة لتيسير تنفيذ هذا المكون. 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
يسية لتعزيز أوجه التآزر والتعاون بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتستند هذه اإلجراءات إلى اإلجراءات الرئ

يكمل اإلطار . وستُنفذ هذه اإلجراءات بما 61/04والمنظمات الدولية في مجال إدارة المعلومات والمعارف، الواردة في المقرر 
طار استراتيجية االتصال بناء القدرات وتنمية القدراتاالستراتيجي طويل األجل ل ، ومقترحات تعزيز التعاون التقني والعلمي، وا 

العالمية، واستراتيجية البيانات الخاصة بأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وآلية التخطيط واإلبالغ واالستعراض المحسنة في 
 .0202 لمي للتنوع البيولوجي لما بعد عاماإلطار العا

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-24-ar.pdf
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وسيتطلب تحسين إدارة المعارف التعاون والتآزر والتنسيق بشكل فعال فيما بين الحكومات والمنظمات ذات الصلة في  -11
عمليات بيانات ومعلومات ومعارف التنوع البيولوجي. وقد يتطلب أيضا إسهاما ودعما من الهيئات واآلليات المؤسسية ذات 

ة للحكومات والجهات الفاعلة الرئيسية األخرى المعنية )بما في ذلك مبتكرو المعارف، ومديروها، ووسطاؤها، وممارسوها، الصل
 ومستخدموها(. ويمكن تقديم هذا الدعم، حسب االقتضاء، من خالل ما يلي:

المتعلقة باالتفاقات  اللجان االستشارية القائمة، مثل اللجنة التوجيهية لمبادرة إدارة المعلومات والمعارف (أ)
 البيئية المتعددة األطراف التي يقودها برنامج األمم المتحدة للبيئة؛

المقرر إنشاؤه  116األفرقة االستشارية، مثل الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بالتعاون التقني والعلمي (ب)
 ؛باء 64/04من المقرر  5عمال بالفقرة 

الذي يجمع أصحاب المصلحة  117الشبكات غير الرسمية، مثل التحالف من أجل معارف التنوع البيولوجي، (ج)
 العاملين على جمع بيانات ومعلومات ومعارف التنوع البيولوجي أو تنظيمها أو تقاسمها؛

ستضم المزيد من المستخدمين وستعزز التعاون مع اللجنة شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي الموسعة التي  (د)
 اإلحصائية لألمم المتحدة؛

تحالف أو شراكة غير رسمي أو غير رسمية يضم أو تضم منظمات ذات صلة مثل برنامج األمم المتحدة  (ه)
التنوع البيولوجي التابعة  للبيئة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي، وشبكة رصد

 للفريق المعني بعمليات رصد األرض.
عزز منظمات ومبادرات وعمليات إدارة المعارف ذات الصلة لدعم التنفيذ الفعال لمكون إدارة المعارف في اإلطار تُ وس -15

لمنظمات والمبادرات والعمليات قاعدة بيانات تفاعلية على اإلنترنت لهذه ا وستُنشأ. 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
للمساعدة على تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل في توليد البيانات والمعلومات والمعارف المتعلقة بالتنوع البيولوجي وجمعها 

دارتها وتقاسمها واستخدامها.  وا 

 الرصد واالستعراض -خامسا

ت المقدمة من األطراف في تقاريرها الوطنية إلى االتفاقيات سيتم رصد تنفيذ مكون إدارة المعارف باستخدام المعلوما -11]
المتعلقة بالتنوع البيولوجي الخاصة بهذه األطراف، ومن المنظمات من خالل تقاريرها الطوعية المقدمة إلى أمانات االتفاقيات 

إلطار العالمي للتنوع البيولوجي المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وسُيدرج مؤشر رئيسي إلدارة المعارف في إطار الرصد الخاص با
، وستقوم األمانة، بالتعاون مع خبراء وممارسين من األطراف والمنظمات ذات الصلة، بإعداد مجموعة 0202لما بعد عام 

تكميلية من المؤشرات يمكن للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية أيضا تكييفها واستخدامها لرصد نتائج وأثر جهودها 
بإدارة المعارف على المستويين الوطني واإلقليمي وتقييمها واإلبالغ عنها. وسيتم االسترشاد بالمعلومات المتولدة من  المتعلقة

 .[0212عملية الرصد في استعراض مكون إدارة المعارف وتحديثه، حسب االقتضاء، في عام 

  

                                                      
 ، المرفق الثاني.CBD/SBI/3/7/Add.2انظر الوثيقة  116
117 

https://www.allianceforbio.org/. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-24-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/de5b/da92/c6c734c61c902ba0c496d8ec/sbi-03-07-add2-ar.pdf
https://www.allianceforbio.org/
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 التذييل األول
المعارف من أجل التنفيذ الفعال تحسين إدارة الرامية إلى اإلجراءات االستراتيجية 

 1111لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

                                                      
 سينتهي اإلطار الزمني لإلجراءات االستراتيجية المختلفة بعد مناقشات االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ. 118
لمساهمة بصورة طوعية عن االهمام باالمنظمات الشريكة ذات الصلة  إعرابهذا العمود بعد االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ وبعد  سُيستكمل 119

 في اإلجراءات االستراتيجية المتفق عليها.

 .خالصات المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئةقد يتضمن ذلك األدوات المحددة في  120
للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في )ي( واألحكام المتصلة بها، وفرقة العمل التابعة 8يمكن للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالمادة  121

 مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والمعنية بالمعارف األصلية والمحلية أن يكون لهما دور في هذا الصدد.

 اإلجراء االستراتيجي المجال االستراتيجي
اإلطار 
 118الزمني

المساهمون 
 119المحتملون

تعزيز توليد  -ألف
وتوليف 
 المعارف

   تحديد الفجوات في معارف التنوع البيولوجي وخيارات سدها )أ(

   توسيع نطاق التعاون بين المنظمات والمؤسسات لتعزيز توليد المعارف )ب(

تعزيز الوصول إلى دوائر البحوث واألوساط األكاديمية ذات الصلة  )ج(
والمؤسسات األخرى لتشجيعها على تبادل بيانات ومعلومات ومعارف 

 البحوث ذات الصلة

  

المعارف من خالل مشاركة تنمية القدرات المحلية والوطنية على توليد  )د(
المواطنين في الممارسات العلمية عن طريق تحفيز جمع البيانات 

 والمعلومات والمعارف على المستوى المحلي

  

تعزيز استخدام جميع أنواع البيانات الضخمة، بما في ذلك االستشعار عن  )ه(
نترنت األشياء، باإلضافة إلى ضمان معايير البيانات وتقاسم  البيانات ُبعد وا 

  

تيسير  -باء
استكشاف 

وجمع 
 المعارف

تطوير أو تحسين أدوات على شبكة اإلنترنت لتحديد وجمع المعلومات  )أ(
 120والمعارف من مصادر مختلفة بطريقة تفاعلية وسهلة وفي الوقت الفعلي

  

تعزيز أدوات وتقنيات استكشاف المعارف، بما في ذلك التنقيب عن  )ب(
 التعلم اآللي، حسب االقتضاء البيانات وأدوات

  

، ووسطاؤها إشراك أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم مبتكرو المعارف )ج(
ومستخدموها في الوكاالت المنفذة، ومنظمات الحفظ والمؤسسات األكاديمية 
وغير ذلك على المستويين الوطني ودون الوطني في توليد وتجميع 

 المعارف

  

التقليدية من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وكذلك تحديد المعارف  )د(
معارف المرأة وجمعها وتقاسمها، إذ ُصرح بذلك، بطريقة مناسبة وبإقرار 

 121واضح بمصدرها

  

تحسين تنظيم  -جيم
وتقاسم 
 المعارف

التحسين المستمر لجودة البيانات الشرحية، والتوسيم ورسم الخرائط  )أ(
المستمدة من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي لموضوعات المعارف 

بوابة األمم المتحدة اإللكترونية للمعلومات المتعلقة باالتفاقات  من خالل
البيئية المتعددة األطراف والمصادر األخرى للسماح بزيادة فرص العثور 

 عليها

  

https://www.unep-wcmc.org/resources-and-data/biodiversitysynergies
https://www.unep-wcmc.org/resources-and-data/biodiversitysynergies
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الشرحية ونشرها وتعزيزها، وتوسيم مصادر  البياناتوضع معايير لجودة  )ب(
 معلومات ومعارف التنوع البيولوجي لضمان الجودة واالتساق

  

البيني لنظم معلومات ومعارف االتفاقيات المتعلقة  التشغيلتحسين قابلية  )ج(
 بالتنوع البيولوجي ومقدمي المعلومات اآلخرين عبر دوائر التنوع البيولوجي

  

عداد وحدات تدريب  )د( المعلوماتية البيولوجية والبيانات  علىتعزيز التوعية وا 
الشرحية الوصفية، باالقتران مع مشروعات وخطط تنمية القدرات القائمة 
على المستويات الدولي والوطني ودون الوطني، بهدف زيادة الكفاءات ذات 

 الصلة

  

الطوعية لتحسين إمكانية الوصول إلى بيانات ومعلومات  اإلرشاداتتعزيز  )ه(
 ومعارف التنوع البيولوجي

  

تعزيز قدرات الحكومات على إدارة وتبادل المعلومات والمعارف بكفاءة عبر  )و(
االتفاقيات، من خالل جملة أمور من بينها استخدام أدوات، مثل أداة 

 ومتآزرةاإلبالغ عن البيانات واعتماد ُنهج متسقة 

  

إعداد بيانات رصد تنوع بيولوجي أكثر قابلية لتوسيع نطاقها وتسمح  )ز(
بالتجميع غير المتحيز للبيانات الوطنية وكذلك تجزئة البيانات العالمية 

 باستخدام معايير مشتركة

  

توفير إرشادات للحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية بشأن كيفية  )ح(
مختلف الجهات الفاعلة في إدارة المعارف، وال سيما لتطوير تحفيز إشراك 

 ثقافة أفضل لتقاسم المعارف وتطبيقها

  

تعزيز  -دال
االستخدام 

الفعال 
 للمعارف

وضع استراتيجية إلدارة التغيير، بما في ذلك االتصال والتسويق، لزيادة  )أ(
واستخدامها اقتناء بيانات ومعلومات ومعارف التنوع البيولوجي القائمة 

 وتطبيقها

  

تعزيز وتيسير تبادل الخبرات في مجال استخدام المعلومات والمعارف، بما  )ب(
 في ذلك من خالل مجموعات الممارسة

  

إشراك مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة في استخدام أدوات تقاسم  )ج(
 المعارف الجديدة، بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي

  

إنشاء آليات ومبادرات لتيسير الحوار المستمر بين دوائر البحوث وواضعي  )د(
 السياسات وصانعي القرار والممارسين

  

إقامة روابط بين الشبكات العلمية وشبكات المواطنين وخبراء االتصاالت  )ه(
 للتمكين من ترجمة النواتج العلمية إلى منتجات معرفية

  

بيانات ومعلومات ومعارف التنوع البيولوجي في تعزيز وتيسير استخدام  )و(
عمليات التخطيط في القطاعات األخرى وبطريقة مشتركة بين اإلدارات 

 داخل الحكومات

  

إجراء  -هاء
مراجعات 

واستعراضات 
 للمعارف

إجراء دراسات استقصائية دورية إلدارة المعارف من أجل تقييم عدة أمور  )أ(
والمعارف المطلوبة بشكل متواتر، ومدى سهولة من بينها أنواع المعلومات 

الوصول إلى المعلومات الالزمة، والفجوات المعرفية القائمة، ومستوى تقاسم 
 المعارف، والقنوات المفضلة

  

   تحليل الفجوات المعرفية الرئيسية وتحديد خيارات سدها )ب(

   استعراض شامل لمكون إدارة المعارف )ج(
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 التذييل الثاني

 تيسير تنفيذ مكون إدارة المعارفالرامية إلى اإلجراءات االستراتيجية 

  

 اإلجراء االستراتيجي المجال االستراتيجي
اإلطار 
 الزمني

 المساهمون

بناء  -ألف
القدرات في 
مجال إدارة 

البيانات 
والمعلومات 
 والمعارف

دارة المعلومات  تعزيز قدرات المؤسسات ذات الصلة في مجال المعلومات البيولوجية، )أ( وا 
 والمعارف، بما في ذلك من خالل تعليم وتدريب وتوجيه الخبراء والعلماء الشباب

  

دعم الحكومات لوضع سياسات وقوانين تمكينية، وترتيبات مؤسسية وحوافز إلدارة  )ب(
 المعارف

  

رشادات عن إدارة المعارف وتطوير قاعدة البيانات  )ج( الوطنية، وتبادل توفير معلومات وا 
 الخبرات في الوصول إلى البيانات واستخدامها

  

دعم الحكومات، ووفقا للتشريعات الوطنية، أصحاب المصلحة المعنيين في الوصول  )د(
 إلى مصادر المعارف القائمة

  

إجراء تحليل للفجوات في أدوات وُنهج إدارة المعلومات والمعارف القائمة التي تدعم  )ه(
 إدارة التنوع البيولوجيجهود 

  

إجراء تحليل للفجوات في الخبرات واالحتياجات الوطنية في مجال إدارة المعارف، بما  )و(
في ذلك تنمية القدرات بشأن إدارة المعارف في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل 

 الوطنية للتنوع البيولوجي، حسب االقتضاء

  

إقامة  -باء
شبكات ال
 شراكاتالو 

تحفيز وتعزيز الشبكات الدولية واإلقليمية بشأن إدارة البيانات والمعلومات والمعارف  )أ(
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  

تعزيز التعاون في مجال تقاسم بيانات ومعلومات ومعارف التنوع البيولوجي، بما في  )ب(
 المعلومات ذات الصلةذلك تعزيز التنسيق وقابلية التشغيل البيني بين مبادرات نظم 

  

تعزيز رصد التنوع البيولوجي من خالل التعاون لتحسين الحصول على بيانات رصد  )ج(
 واستخدامها األرض والخدمات ذات الصلة وتقديمها

  

تحديد مراكز الخبرات ومجموعات الممارسة ومصادر المعارف األخرى ونشرها والربط  )د(
 فيما بينها وتعزيزها

  

األوساط األكاديمية، والشعوب  –تعزيز التواصل والتعاون فيما بين أصحاب المصلحة  )ه(
 األصلية والمجتمعات المحلية، والحكومات دون الوطنية والمؤسسات الحكومية الوطنية

  

تحديد  -جيم
وتعزيز 
أفضل 

الممارسات 
 والموارد

الممارسات في مجال تيسير تبادل المعلومات ذات الصلة، وقصص النجاح وأفضل  )أ(
 إدارة المعلومات والمعارف

  

تحديد مصادر بيانات ومعلومات ومعارف التنوع البيولوجي القائمة ذات الصلة ورسم  )ب(
 خرائط لها ونشرها

  

   تحديد األدوات المبتكرة إلدارة المعارف وتعزيزها وتيسير استخدامها وتوسيع نطاقها )ج( 

   دراسات الحالة ذات الصلة بشأن إدارة المعلوماتتعزيز استخدام  )د( 
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خيارات لتحسين آليات التخطيط واإلبالغ واالستعراض  3/22التوصية 
 بهدف تعزيز تنفيذ االتفاقية

 إن الهيئة الفرعية للتنفيذ

من جدول األعمال بشأن خيارات لتحسين آليات التخطيط واإلبالغ  9بإتاحة نتائج البند  وصيت -6
واالستعراض بهدف تعزيز تنفيذ االتفاقية لينظر فيها الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 

 البيولوجي؛ العالمي للتنوع طارإلئية لالمسودة النها على صياغةواصل عمله يعندما  0202لما بعد عام 

ألف وباء وجيم ودال المقترحة  تيسير إجراء استعراض أقران موسع للمرفقات ةالتنفيذي ةاألمين طلب إلىت -0
 122قرر الوارد في هذه التوصية؛الملمشروع 

إلى  0202 الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام دعوت -1
االجتماعات  أثناءقرر في مداوالته الممشروع بالنظر في نتائج استعراض األقران الموسع للمرفقات ألف وباء وجيم ودال 

 المقبلة؛
بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقررا على غرار ما يلي، مع مراعاة أيضا  توصي -4

استنتاجات االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واجتماعات الفريق العامل المفتوح 
 :0202بعد عام  العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما

 إن مؤتمر األطراف،
 من االتفاقية؛ 01و 01و 1المواد  إلىإذ يشير 

ذ يشير أيضا   ،64/14، و64/07، و61/07، و66/62، و62/62، و62/0، و9/8المقررات  إلىوا 
ذ يشير كذلك  ، الذي سّلم فيه بضرورة تعزيز التنفيذ وااللتزامات األساسية من جانب 64/09إلى المقرر وا 

المنصوص عليها في الخطة  0252اف لوضع المجتمع العالمي على المسار الصحيح صوب تحقيق رؤية عام األطر 
 01على أن التقارير الوطنية، المنصوص عليها في المادة  ومشددا 0202،123-0266االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

التنفيذ كجزء من نهج االستعراض المتعدد من االتفاقية، ال تزال تشكل عنصرا رئيسيا الستعراض التقدم المحرز في 
ذ يسل ماألبعاد،  بأن عناصر نهج االستعراض المتعدد األبعاد بموجب االتفاقية ينبغي أن تكون سليمة من الناحية  وا 

 التقنية، وموضوعية وشفافة وتعاونية وبّناءة وأن تهدف إلى تيسير الجهود المعززة التي تبذلها األطراف،
ذ  ن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي هي األداة الرئيسية لتنفيذ االتفاقية إلى أيشير وا 

على المستوى الوطني، وأن التقارير الوطنية هي األداة الرئيسية لرصد واستعراض تنفيذ االتفاقية واإلطار العالمي 
 ،0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ذ يالحظ مع القلق  ، 0202-0266لمحدود المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي التقدم اوا 
ذ يشدد على ضرورة تعزيز التنفيذ على جميع المستويات ومن جانب جميع قطاعات المجتمع من أجل تحقيق  وا 

 ، ]مع مراعاة الظروف الوطنية[،0202غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

                                                      
فق باء(؛ )المر  CBD/SBI/3/11/Add.6و؛ )المرفق ألف( CBD/SBI/3/11/Add.4ترد مسودات المرفقات الستعراض األقران في:  122
 .)المرفق دال( CBD/SBI/3/11/Add.5)المرفق جيم(؛ و CBD/SBI/3/11/Add.1/Amend.1و

 .، المرفق62/0المقرر  123

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-ar.pdf#page=6
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نهجا محسنا متعدد األبعاد للتخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض بهدف تعزيز تنفيذ  يعتمد -6]
، يتضمن ]العناصر التي تتعلق 0202اتفاقية التنوع البيولوجي واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 [؛[علة من غير الدول ووسائل التنفيذوكذلك مشاركة أصحاب المصلحة والجهات الفا بالتخطيط واإلبالغ واالستعراض

في جميع  0202األطراف على تطبيق خطة العمل الجنسانية المعتمدة لما بعد عام  يشجع -0
لتنوع البيولوجي ل العالمي طاراإلالجوانب وعلى جميع مستويات التخطيط والتنفيذ واإلبالغ واالستعراض ذات الصلة ب

 ؛0202لما بعد عام 
 التخطيط

لتنقيح وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  124االرشادات الواردة في المرفق ألف يعتمد -1]
 للتنوع البيولوجي، ]بما في ذلك نموذج ]اإلبالغ[ ]التواصل[ بشأن األهداف الوطنية[؛[

إلى األطراف تنقيح وتحديث استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي وفقا  يطلب -4
طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد اإلإلرشادات الواردة في المرفق ألف، المتسقة مع ل وتبعا، من االتفاقية 1للمادة 
األطراف على تقديمها من خالل آلية غرفة  يحث[ واالجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف بحلول] 0202عام 

 [؛افاالجتماع السادس عشر لمؤتمر األطر  بحلولتبادل المعلومات ]
[ األطراف على تقديم استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي من يحث[ ]إلى يطلب] -5]

أو في حالة عدم إمكانية [، بحلول االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطرافخالل آلية غرفة تبادل المعلومات ]
الغ عنها ]في الوقت المناسب لينظر فيها ]مؤتمر واإلب الوطنية للتنوع البيولوجي تحديث االستراتيجيات وخطط العمل

]التي تعكس جميع اإلبالغ ]رفع تقرير[ عن األهداف ]واإلجراءات[ الوطنية  [[،السادس عشرفي اجتماعه األطراف 
مع  وبما يتماشى شكل متسقفي  0202غايات وأهداف[ ]المتعلقة بـ[ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

وينبغي أن يكون ذلك أحد مكونات االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع نموذج اإلبالغ الوارد في المرفق ألف، 
حالة عدم تحديث اإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ]في  يكون ]تقديما مستقال[ في البيولوجي أو

 ؛[[[ي اجتماعه السادس عشرفنظر فيها ]مؤتمر األطراف يالوقت المناسب ل

إلى األطراف تنقيح وتحديث أهدافها الوطنية وجهودها المقابلة المبذولة للتنفيذ في  يطلب البديلة -5]
إلى األطراف اإلبالغ عن  يطلبجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف، وغضون عام واحد من انعقاد اال

خالل آلية غرفة تبادل المعلومات، أو تنقيح أهدافها الوطنية  استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية بعد تحديثها من
 لزيادة طموحاتها وجهودها الوطنية حسب االقتضاء؛[

األطراف، في حالة عدم تحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  إلى يطلب 0البديلة  -5]
وفقا  ،مؤتمر األطرافل ول االجتماع السادس عشربحلالبيولوجي واإلبالغ عنها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات 

اإلبالغ عن األهداف الوطنية المتعلقة باإلطار العالمي للتنوع أن تقوم بوالنموذج الوارد في المرفق ألف،  لإلرشادات
لتنوع البيولوجي، وزيادة الطموح ل العالمي طاراإلفي غضون عام واحد من اعتماد  0202البيولوجي لما بعد عام 

 [؛لفوفقا للنموذج الوارد في المرفق أ المبذولة والجهود الوطنية

                                                      
. سُيعد هذا المرفق في ضوء المزيد من المناقشات، بما في ذلك الوطنية للتنوع البيولوجي : إرشادات حول االستراتيجيات وخطط العمللفق أرفالم 124

، وسيقوم مؤتمر األطراف في 8282المفاوضات التي جرت في االجتماع الثالث للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 ية عليه.اجتماعه الخامس عشر بإضفاء الصيغة النهائ
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 المكوناتمؤشرات  التي تكملهاجميع األطراف على استخدام المؤشرات الرئيسية،  يشجع -1
وطنية في عمليات التخطيط الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك المؤشرات غيرها من التكميلية و المؤشرات الو 

كل بلد لتحقيق  التي يتبعها العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، ]مع مراعاة الرؤى والنهج المختلفةاالستراتيجيات وخطط 
 الوطنية؛ هالتنمية المستدامة[ وفقا لظروف

 اإلبالغ
بما في  125في المرفق جيم، ينالمبادئ التوجيهية للتقريرين الوطنيين السابع والثامن الوارد يعتمد -7]

 [ذلك نموذج اإلبالغ؛
 12[ ]0204 /حزيرانهيوني 12إلى األطراف أن تقدم تقريرها الوطني السابع بحلول ] يطلب -8

بما في من االتفاقية،  01[، وفقا للمادة 0209 /حزيرانهيوني 12[ وتقريرها الوطني الثامن بحلول ]0205 /حزيرانهيوني
جميع الغايات  عنية للتنوع البيولوجي ]و معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطن ذلك

 4 [ باستخدام النموذج الوارد في ]المرفق جيم[0202واألهداف العالمية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 ؛[02مع المادة  بما يتماشى]رهنا بتوفير الموارد المالية الكافية التي تقدمها األطراف المتقدمة 

مع عمليات اإلبالغ األخرى، ]على أساس طوعي،[ على التعاون عند االقتضاء، األطراف،  يشجع -9
بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة وتقارير االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ]المتعلقة بالتنوع البيولوجي[ باستخدام 

 [؛DaRTأداة نموذجية لإلبالغ عن البيانات ]مثل األداة 

في تقاريرها الوطنية المؤشرات الرئيسية  [ جميع األطراف ]سوف[ ]أن[ تستخدميقرر أن[ ]بيطل] -62]
، --/65المعتمد في المقرر  0202على النحو المبين في إطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 اتمكونال، حسب االقتضاء، هاكملوالتي ت، [غير القابلة للتطبيق على المستوى الوطني الرئيسية ]باستثناء المؤشرات
مدرجة فيها ومؤشرات وطنية أخرى ]توفر المرونة في تنفيذ هذه الفقرة للبلدان ]النامية[ التكميلية المؤشرات الو  ةختيارياال

 [؛[هاقدرات حسب

]البلدان المتقدمة[ معلومات عن الموارد المالية ونقل التكنولوجيا وبناء  األطراف من أن تقدم يقرر -66]
 يقرراالتفاقية، و الواردة في 06و 02و 69و 68و 61البلدان النامية بموجب المواد األطراف من القدرات المقدمة إلى 

بتوفير الموارد المالية لمساعدة  تتعلقمعلومات إرشادية نوعية وكمية كل سنتين البلدان المتقدمة األطراف من أن تقدم 
، بما في ذلك 0202البلدان النامية في تلبية التكاليف اإلضافية لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 المستويات المتوقعة من الموارد المالية التي يتعين توفيرها لألطراف من البلدان النامية؛[
 االستعراض

ستعراض[ ]تحليل[ عالمي لمستوى ]اإلنجاز[ ]الطموح الجماعي[ ]على النحو المعبر إجراء ]ا يقرر -60]
[ ]بشأن األهداف ]الوطنية[، والتنفيذ، والتقدم المحرز، الوطنية للتنوع البيولوجي عنه في االستراتيجيات وخطط العمل

من االتفاقية،[  02مية[ ]، وفقا للمادة البلدان النا سوف تقدمه البلدان المتقدمة إلىوالدعم الذي يجري تقديمه والذي 
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي[ في  الواردة]على النحو المعبر عنه في األهداف الوطنية 

[ ]بما في ذلك[ [[ ]مع مراعاةاتجراءاإل[ ]و بشكل منفصلمعلومات إضافية حسب االقتضاء[ ]أو  هاكملالتي ت]و 

                                                      
. سُيعد هذا المرفق في ضوء المزيد من المناقشات، بما في ذلك المفاوضات التي جرت في االجتماع ونموذج التقارير الوطنية: إرشادات جيمالمرفق  125

خامس عشر بإضفاء الصيغة ، وسيقوم مؤتمر األطراف في اجتماعه ال8282الثالث للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 النهائية عليه.
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 المبذولة تجنب ازدواجية حساب الجهودمع الجهات الفاعلة من غير الدول ] جانب]وكذلك[ االلتزامات الطوعية من 
لتنوع البيولوجي العالمي لطار إلالعالمية ل واألهداف الغايات لتحقيقبين األطراف والجهات الفاعلة من غير الدول[ 

استعراض ]لتعزيز  اجراء نظر فيها األطراف معتسائل التنفيذ[ لوتحديد أي فجوات في ]الطموح[ ]و  0202لما بعد عام 
جراء مؤتمر األطراف و ل االجتماع السادس عشر في]الطموح[  مؤتمر  اجتماع من اجتماعات كل ات فيتحديثا 
 [؛الالحقة[األطراف 
نفيذ،[ وسائل الت يشمل، ]دوريعالمي للتنوع البيولوجي[ ]حوار حكومي دولي[  تقييمإجراء ] يقرر -61]

اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  أهدافو  غاياتللتقدم الجماعي، بناء على التقارير الوطنية في تنفيذ 
 :التنفيذ،[ بناء على المصادر التالية رفع لمستوىينبغي أن يتبعها والتي تيسيرية، ]و  ةشامل بطريقة، 0202

 ]تجميع[ التقارير الوطنية؛ أ()
المعلومات الواردة في اإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، ]بما في ذلك تحليل  ب()
 الطموح[؛

 [تحليالت الطموح ذات الصلة؛ ج(])
 [؛الوطنية للتنوع البيولوجيبناء على االستراتيجيات وخطط العمل  المحرز استعراض التقدم د(])
 [؛02للتنفيذ ]توفير التمويل ووسائل التنفيذ وفقا للمادة معلومات عن تعبئة وتقديم الدعم ال ()ه
 االستعراضات اإلقليمية ودون اإلقليمية؛ و()
 استعراضات األقران الطوعية لكل بلد على حدة ]واستعراضات الخبراء[؛ الواردة منتقارير ال ز()
ى الحكومي الدولي[، التقييمات والتقارير العلمية ذات الصلة ]التي تم استعراضها على المستو  ح()

للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية[ بما في ذلك تلك التي أجراها المنبر الحكومي  ]التي تنظر فيها الهيئة الفرعية
 التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيوالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، في مجال الدولي للعلوم والسياسات 

 والمجتمعات المحلية؛ الشعوب األصليةفضال عن معارف  المحلية للتنوع البيولوجيالتوقعات و
 []تقارير الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛ ط()
تم والتي ]التي أبلغت عنها األطراف،  المؤشرات التكميليةلمكونات و ومؤشرات االمؤشرات الرئيسية  ي()
 على المستوى العالمي، حسب االقتضاء، ومصادر المعلومات األخرى ذات الصلة؛ تجميعها[

 يقررها مؤتمر األطراف في مرحلة الحقة.[التي سوف صلة الخرى ذات األمعلومات ال )ك(
 عالمي للتنوع البيولوجي[ تقييم] إلجراءتكليف الهيئة الفرعية للتنفيذ بوضع إجراءات ملموسة  يقرر -64]

]استعراض[ ]حوار حكومي دولي[ ]يتم إجراؤه وفقا الحتياجات التفكير في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما 
]مؤتمر األطراف في  مع الطبيعة[ ]لتقديمها إلى انسجامفي  حياةورؤية اتفاقية التنوع البيولوجي لل 0202بعد عام 

 ومواصلة إعداد عمليات التقييم العالمية لكل اعه السابع عشر[اجتماعه السادس عشر[ ]مؤتمر األطراف في اجتم

 [.[بعد ذلك اجتماع من اجتماعات مؤتمر األطراف
الوطنية للتنوع البيولوجي بعد كل  هاعملوخطط  هاستراتيجياتأو تحّدث  تنقحينبغي لألطراف أن  -65]

العالمي طار اإللتنفيذ  المبذولة عالمي دوري ]للتنوع البيولوجي[[ بهدف زيادة تعزيز جهودها تقييم]استعراض دوري[ ]
 [لتنوع البيولوجي واالتفاقية؛ل
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األطراف، في حالة عدم تحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  إلى يطلب كذلك] البديلة -65
إبالغها من خالل وعدم مؤتمر األطراف ل جتماع السابع عشرالذي تم إجراؤه خالل االللتنوع البيولوجي بعد التقييم 

 الوارد الواردة في المرفق ألف، أن تقوم باإلبالغ وفقا للنموذج اإلرشاداتآلية غرفة تبادل المعلومات بما يتماشى مع 
 ة واحدة منالمقابلة في غضون سن المبذولة جهود التنفيذب اإلبالغتحديث األهداف الوطنية و/أو و في المرفق ألف، 

 [مستوى الطموح والتنفيذ حسب االقتضاء؛ مع زيادةمؤتمر األطراف، انعقاد االجتماع السابع عشر ل
مع  126المنتدى المفتوح العضوية للهيئة الفرعية للتنفيذ الواردة في المرفق دال، تشغيلطريقة  يعتمد -61]

كمل استعراض األقران الطوعي المدرج في نهج تعلى أساس طوعي[  األطرافسوف يتبعها ] هااالعتراف بأن
 ؛[64/09المشار إليه في المقرر و االستعراض المتعدد األبعاد بموجب االتفاقية 

استعراضات النظراء ]أو الخبراء[ القطرية ]الطوعية[ للتنفيذ ]من خالل[ ]يليها[ منتدى  البديلة -61]
وهو ما سيتيح لكل طرف فرصة المشاركة ]مرة[ ]مرتين[ على  مفتوح العضوية ]لتبادل الخبرات والدروس المستفادة[

]وفقا لإلرشادات التي اعتمدها االجتماع ]الخامس عشر[ ]السادس عشر[ لمؤتمر  0212-0206األقل أثناء الفترة 
 األطراف[ ]باإلضافة إلى استعراض النظراء الطوعي لتعزيز تبادل الخبرات من جانب األطراف[؛[

 جزء سياسي رفيع المستوى كعنصر من ]االستعراض[ ]التقييم[ العالمي؛[ تنظيميقرر  -67]

األطراف التي تستضيف اجتماعات مؤتمر األطراف في المستقبل أن تقوم بإدراج استعراض  يدعو -68]
[، 0202رفيع المستوى للتقدم المحرز صوب تحقيق غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 باعتباره جزء من الجزء الرفيع المستوى الخاص به[؛

التي أبلغت بها األطراف في التقارير الوطنية سُتستخدم في  127يةأن المؤشرات الرئيسيقرر  -69]
]التقييمات العالمية[ ]التقييمات العالمية ]للتنوع البيولوجي[[ ]االستعراضات العالمية[ لرصد التقدم المحرز صوب 

 ،ة[ حسب االقتضاء]، وتكملها ]المؤشرات العالمي 0202غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
والمؤشرات ذات الصلة من إطار المؤشرات العالمية ألهداف التنمية ]وكذلك[ مؤشرات المكونات والمؤشرات التكميلية 

هذه العملية تدريجيا مع مراعاة أحكام ووسائل التنفيذ، من أجل تعزيز قدرات إدارة  وضعينبغي لألطراف و المستدامة ]
 نية[؛[المعارف لنظم المعلومات الوط

 ينبغي أن: Xأن التقييم العالمي المشار إليه في الفقرة  يقرر -02]
مكانية التنبؤ بوسائل التنفيذ، بما في ذلك الموارد المالية  يستعرض (أ) مدى كفاية وفعالية وشفافية وا 

وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتقني، للبلدان النامية وتقييم تنفيذ األحكام ذات الصلة من االتفاقية، 
 ؛06و 02و 69و 68و 61 وادوال سيما الم

غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد التكاليف والموارد الالزمة لتنفيذ  يستعرض (ب)
 البلدان النامية؛األطراف من ، مع مراعاة التحديات المحددة والقيود المالية التي تواجهها 0202عام 

ة بالتمويل في المعلومات ذات الصلة المقدمة من األطراف من البلدان المتقدمة والمتعلق ينظر (ج)
 [.Xالعام للتنوع البيولوجي المشار إليه في الفقرة 

                                                      
سُيعد هذا المرفق في ضوء المزيد من المناقشات، بما في ذلك المفاوضات التي جرت في االجتماع الثالث  المرفق دال: طرائق االستعراض لكل بلد. 126

األطراف في اجتماعه الخامس عشر بإضفاء الصيغة ، وسيقوم مؤتمر 8282للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 النهائية عليه.

 بشأن إطار الرصد. --/45انظر المقرر  127
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 مشاركة أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة غير الحكومية
 [ األطراف لما يلي:يدعو[ ]يشجع] -06
، اإلجراءات ذات وتقاريرها الوطنيةللتنوع البيولوجي أن تدرج في استراتيجياتها وخطط عملها  أ(])

مات والتوصيات بموجب كل من االتفاقات البيئية المتعددة األطراف المتعلقة بالتنوع البيولوجي الصلة لتنفيذ االلتزا
 [والتي هي طرف فيها؛

، حسب االقتضاء، بتيسير المشاركة والتنسيق فيما بين نقاط االتصال ]لالتفاقات البيئية أن تقوم ب()
 واتفاقيات ريو[؛ األخرى البيولوجي[المتعددة األطراف[ ]االتفاقات المتعلقة بالتنوع 

شراك النساء والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والشباب  أن ُتمكن ج() المشاركة الكاملة والفعالة وا 
ومنظمات المجتمع المدني واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص وجميع مستويات الحكومة وأصحاب المصلحة من 

ة، في جميع مستويات تطوير وتنفيذ االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع جميع القطاعات األخرى ذات الصل
لكل طوعية ال ]استعراض الخبراء[ أو األقران البيولوجي وكذلك إعداد التقريرين الوطنيين السابع والثامن و]في عمليات

 ؛بلد على حدة[
الموافقة  وأالمسبقة والمستنيرة،  المشاورات من أجل الحصول على الموافقةالتأكد من إجراء زيادة  د()

شراك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ]، حسب االقتضاء والقابلة  الحرة والمسبقة والمستنيرة أو الموافقة، وا 
 [الوطنية ]واألهدافالوطنية للتنوع البيولوجي  وخطة العمل استراتيجية وضع في اومشاركته اانخراطهلدى للتطبيق،[ 

 ا.التي قد تؤثر عليه ت الصلةذا التدابيرو 
األطراف والحكومات األخرى إلى التعاون على المستويين اإلقليمي والدولي في تنفيذ اإلطار  يدعو -00

 ؛0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
تسهم وف بأن االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي س يسلم -01

بما يتفق  0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طارإلفي التنفيذ فيما يتعلق بالعناصر ذات الصلة أو المقابلة ل
 مع والياتها وأولوياتها؛

نموذج تبادل االلتزامات ]اإلضافية[ الطوعية للجهات الفاعلة من غير الدول والتي يرحب[ ]يعتمد[ ] -04]
، والذي سُيدرج في المنصة اإللكترونية لخطة العمل من 0202تساهم في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 

 128كونمينغ من أجل الطبيعة والناس في المرفق باء؛شرم الشيخ إلى 

الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والحكومات  االقتضاء وحيثما أمكن ذلك[،]حسب يدعو،  -05]
دون الوطنية، والمدن والسلطات المحلية األخرى، والمنظمات الحكومية الدولية، واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف 

عمال والمال وممثلي القطاعات األخرى، والمنظمات غير الحكومية، والنساء، والشباب، ومنظمات البحوث، ودوائر األ
المتعلقة بالتنوع البيولوجي أو المعتمدة عليه ]إلى إدراج[ إلى تطوير االلتزامات ]على أساس طوعي[ ]بشأن 
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي[ ]بما يتفق مع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 

، ]و[ ]باستخدام النموذج الوارد في المرفق 0202لعالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام البيولوجي[ لدعم اإلطار ا
كونمينغ من أجل ]و[ ]وتقاسمها[ ]وتسجيلها[ في المنصة اإللكترونية لخطة العمل من شرم الشيخ إلى  [608باء،

                                                      
المرفق في ضوء المزيد من المناقشات، بما في ذلك المفاوضات التي  هذا سُيعدالمرفق باء: إرشادات بشأن التزامات الجهات الفاعلة من غير الدول.  128

 ، وسيقوم مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس0202جرت في االجتماع الثالث للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 .عشر بإضفاء الصيغة النهائية عليه
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و]اإلبالغ عن تنفيذها[ ]وتحديث المعلومات عن التقدم  الطبيعة والناس، ]من خالل إبالغ موحد حسب االقتضاء[
 المحرز[[؛[

 وسائل التنفيذ

البلدان المتقدمة[ ]وغيرها من[ ]جميع[ األطراف األطراف من [ ]يقرر أن[ ]إلى يطلب[ ]يدعو] -01
بما في ذلك بناء القدرات القادرة على القيام بذلك[ ]أن[ ]يتعين عليها[ توفير الموارد المالية ووسائل التنفيذ األخرى، 

األطراف من وتنميتها، ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتقني، ]لتمكين[ ]دعم[ التنفيذ ]، وال سيما[ ]من جانب[ ]
بالغ الالبلدان النامية ]التي تحتاج إلى  دعم في ضوء قدراتها[[ للنهج المعزز المتعدد األبعاد لتخطيط ورصد وا 

من  02للمادة  ا، ]وفقXالمشار إليه في الفقرة  0202المي للتنوع البيولوجي لما بعد عام إلطار العاواستعراض 
 ؛االتفاقية[

 [129؛06و 02األطراف من البلدان المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها بموجب المادتين  يحث -07]

دعم البلدان في  المنظمات الدولية أو اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو الوطنية ذات الصلة إلىيدعو  -08
عداد التقارير الوطنية، بما في ذلك من خالل  تحديث وتنقيح االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وا 

 توفير البيانات ذات الصلة، ودعم تنفيذ إطار الرصد، والمعلومات وأنشطة تنمية القدرات؛

المحسن المتعدد األبعاد بشأن التخطيط والرصد األمينة التنفيذية أن تدعم تشغيل النهج يطلب إلى  -09
 ، بما في ذلك، حسب االقتضاء، من خالل ما يلي:6واإلبالغ واالستعراض الوارد في الفقرة 

 [601، 605، 608 ،604دعم استخدام المبادئ التوجيهية الواردة في المرفقات ألف، وباء، وجيم ودال؛ ])أ(

فيذ في وضع المزيد من المبادئ التوجيهية في المرفقات ألف، دعم الهيئة الفرعية للتن (البديل])أ 
 [601، 605، 608 ،604وباء، وج، ودال؛

مواصلة تطوير أداة اإلبالغ عبر اإلنترنت الخاصة بالتقارير الوطنية على آلية غرفة تبادل  (ب)
 المعلومات في االتفاقية؛

 تطوير أداة تتبع القرار عبر اإلنترنت؛ مواصلة (ج)

مواصلة تطوير آلية لتتبع التزامات الجهات الفاعلة من غير الدول، بما في ذلك اإلبالغ الطوعي  (د)
 شرم الشيخ إلى كونمينغ من أجل الطبيعة والناس؛من عبر اإلنترنت وفقا لخطة عمل 

تيسير االستخدام الطوعي لألدوات المعيارية الخاصة باإلبالغ عن البيانات، ]، من قبيل أداة  (ه)
 ؛[((DaRTعن البيانات  اإلبالغ

 تنسيق إعداد ]تحليالت الطموح الجماعي و[ ]االستعراضات[ ]التقييمات[ العالمية[؛[ ])و(

التنسيق والتعاون مع ]األطراف من الدول المتقدمة و[ الشركاء ذوي الصلة لتوفير أنشطة ]بناء[  (ز)
من أجل[ تحسين التخطيط والرصد واالستعراض ]تنمية[ القدرات الضرورية وغير ذلك من أشكال دعم ]البلدان النامية 

 واإلبالغ؛

مرفق البيئة العالمية ووكاالته، إتاحة األموال ]الكافية[ في الوقت المناسب [ ]يدعو[ إلى ]يطلب -12]
وبشكل سريع للبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية وكذلك األطراف التي تمر 

                                                      
 .)حشد الموارد واآللية المالية( 1للتوصية ذات الصلة بشأن البند  اإعداد اللغة النهائية وفق 129
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صاداتها بمرحلة انتقالية، لدعم تحديث أو تنقيح االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وفقا اقت
ولدعم إعداد التقارير الوطنية وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في  [604للمبادئ التوجيهية الواردة في ]المرفق ألف

حتى يتسنى لألطراف أن تشرع في التنفيذ في أقرب وقت ممكن بعد اعتماد اإلطار العالمي للتنوع  [125]المرفق جيم،
 130؛[0202البيولوجي لما بعد عام 

لمبادرات التي تهدف إلى المساهمة في إلى ابالمساهمات المالية والعينية ]اسم المانحين[  يرحب -16]
الجهات المانحة والحكومات  يدعواالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، و حتنقيدعم تحديث أو 

والوكاالت المتعددة األطراف والثنائية إلى تقديم أموال لدعم التخطيط والرصد واالستعراض واإلبالغ لدعم تنفيذ اإلطار 
 ظم إدارة المعلومات والرصد الوطنية.[، بما في ذلك تطوير ن0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 
  

                                                      
 .)حشد الموارد واآللية المالية( 1إعداد اللغة النهائية وفق ا للتوصية ذات الصلة بشأن البند  130
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 التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية والمبادرات األخرى 3/21التوصية 
 الهيئة الفرعية للتنفيذ،إن 

إلى مقررات مؤتمر األطراف بشأن التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى، بما في ذلك  شيرتإذ 
 131تلك المعتمدة في اجتماعيه الثالث عشر والرابع عشر،

ذ  الذي اتخذه مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر بإنشاء عملية شاملة وتشاركية  مقررإلى ال شير أيضاتوا 
 0202،132د اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام إلعدا

ذ  من قبل البرامج  0202بالمشاركة والمساهمات في إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام رحب توا 
ظمات الحكومية والمنوالعمليات والوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى 

 الدولية،
ذ  من قبل  0202بالمشاركة والمساهمات في إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  رحب أيضاتوا 

ممثلي المنظمات غير الحكومية والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية 
وساط المالية، والمجتمع العلمي، واألوساط األكاديمية، األخرى والمجموعات النسائية ومجموعات الشباب وقطاع األعمال واأل

 ،غيرهاالقطاعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي أو التي تعتمد عليه، من بين  يوالمنظمات الدينية، وممثل

ذ  في المساعدة على تركيز جهود كافة  0202الدور الهام لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  تدركوا 
أصحاب المصلحة والمنظمات واالتفاقيات ذات الصلة للمساهمة في اف، والحكومات على جميع المستويات، والشركاء و األطر 

 ، والمساهمات األساسية التي سيقدمونها في تنفيذه،ا، وتعزيز التعاون فيما بينهاالتفاقيةأهداف 

)ي( واألحكام 8 خصص للمادةالمفتوح العضوية الم الفريق العامل بالتوصيات التي وضعها حيط علمات -6
في اجتماعها  ة العلمية والتقنية والتكنولوجيةفي اجتماعه الحادي عشر، والهيئة الفرعية للمشور  التفاقيةل التابع المتصلة بها

والثقافة في اإلطار العالمي للتنوع  إلى دمج الطبيعة للعمل الراميلعناصر الممكنة لالخيارات  بخصوصالثالث والعشرين، 
على أنها عقد  0210-0200بإعالن الجمعية العامة لألمم المتحدة الفترة  أيضاوتحيط علما  133؛0202بيولوجي لما بعد عام ال

 134دولي للغات الشعوب األصلية؛

الرئيسين المشاركين للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  تدعو -0
حلقة العمل التشاورية الثانية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع  مراعاة تقريروالفريق العامل المفتوح العضوية إلى  0202عام 

واستنتاجات  CBD/SBI/3/INF/29الوثيقة الواردة في  0202جي لما بعد عام البيولوجي بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولو 
الهيئات الرئاسية  النصوص المقدمة منوكذلك  ، حسب االقتضاء،CBD/SBI/3/10الوثيقة حلقة العمل هذه الواردة في 

طار رصده 0202ما بعد عام بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي ل آرائها بخصوصالتفاقات البيئية المتعددة األطراف ل ، وا 
 ؛0202 لما بعد عاماإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  إعدادمواصلة  التي تتناسب مع والية اتفاقية التنوع البيولوجي، عند

الرئيسين المشاركين للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  أيضا تدعو -1
إلى النظر في المجاالت والُنهج الجديدة الممكنة لتعزيز التعاون، فضال  والفريق العامل المفتوح العضوية 0202لما بعد عام 

                                                      
 .64/12و 61/04المقرران  131
 .64/14المقرر  132
 .الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةللهيئة  01/5والتوصية )ي( 8لمادة با المعنيلفريق العامل ل 66/1التوصية  133
134 A/RES/74/135 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/426/24/PDF/N1942624.pdf?OpenElement
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لما اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  إعدادمواصلة  ، عند64/12من المقرر  6عن الدروس المستفادة، بما يتماشى مع الفقرة 
 ؛0202 بعد عام

الرئيسين المشاركين للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  كذلكدعو ت -4
المفتوح العضوية المخصص  توصيات الفريق العامل مراعاةوالفريق العامل المفتوح العضوية إلى  0202لما بعد عام 

ة العلمية والتقنية لحادي عشر، والهيئة الفرعية للمشور في اجتماعه ا التفاقيةل والتابع المتصلة بها)ي( واألحكام 8 للمادة
والثقافة في  إلى دمج الطبيعة للعناصر الممكنة للعمل الراميالخيارات  بخصوصفي اجتماعها الثالث والعشرين،  والتكنولوجية

لما بعد البيولوجي اإلطار العالمي للتنوع  إعدادمواصلة  عند 0202،135اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 ؛0202 عام

 بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقررا على غرار ما يلي:وصي ت -5

 إن مؤتمر األطراف،

 ،64/12و 61/04إلى المقررين  إذ يشير

ذ يدرك ] حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك االستعادة، الدور الحيوي إلجراءات وا 
 األزمات العالمية المتعددة، بما في ذلك فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ والتلوث،[لمعالجة 

ذ يقر بالطبيعة المستقلة لواليات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف  وا 
ذ يعيد التأكيداألخرى والمنظمات الدولية، مشددا على الحاجة إلى مراعاة والية كل منها بالكامل  على أنه ينبغي  وا 

مي واإلقليمي والوطني ينبغي تشجيعها على أساس قيادة تعزيز أوجه التآزر في تنفيذها على المستويات العال
 الوطنية، األطراف، وفقا لألولويات المحددة في كل صك والظروف والقدرات واألولويات

ذ  أهمية تعزيز التعاون في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها واالتفاقات البيئية  ؤكد من جديديوا 
االتفاقيات المتعلقة بالتنوع على سبيل المثال ال الحصر بما في ذلك والمبادرات، المتعددة األطراف األخرى، 

 ياقيات ريو على المستويات العالمواتف ، واالتفاقات المتعلقة بالمواد الكيميائية واالتفاقيات المتعلقة بالنفايات،البيولوجي
 ،ت كل منهاودون الوطني بطريقة تحترم واليا والوطنيودون اإلقليمي اإلقليمي و 

ذ  هداف األعلى أهمية التعاون بين جميع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات ذات الصلة لتحقيق  يشددوا 
بطريقة  0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام الثالثة لالتفاقية ولتنفيذ ورصد التقدم المحرز في تنفيذ 

 ،للتنوع البيولوجي 0252ورؤية عام  0212همة عام فعالة وآنية من أجل تحقيق أهدافه وغاياته وم

ذ يحيط علما في به فريق إدارة البيئة التابع لألمم المتحدة ومجلس الرؤساء التنفيذيين  يضطلعبالعمل الذي  وا 
بعد منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق لتيسير االهتمام بالتنوع البيولوجي واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما 

 ،على نطاق المنظومة 0202عام 

ذ يرحب مع التقدير  بالدعم المقدم من حكومة سويسرا لتنظيم حلقتي عمل للتشاور فيما بين االتفاقيات وا 
ذ يرحب ( 0وبرن  6)برن  0202المتعلقة بالتنوع البيولوجي بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  وا 

 كال حلقتي العمل، بتقريري

                                                      
اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  بموجبه مقرره الذي يعتمدأصحاب المصلحة في إدراج هذه الدعوة إلى تشجيع ينظر مؤتمر األطراف في  قد 135
 أو في مقرره بخصوص التعاون، أو في كالهما، حسب االقتضاء. 0202 عام
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ذ يرحب مع التقدير   64/12و 61/04بالدعم المقدم من برنامج األمم المتحدة للبيئة لتنفيذ المقررين  أيضاوا 
 ،0برن التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك عقد حلقة عمل أوجه فيما يتعلق بتعزيز 

ذ يرحب كذلك  لبيولوجي األخرى واالتفاقات المتعددة األطراف بمساهمات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع اوا 
، بما في ذلك من 0202األخرى والمنظمات والعمليات الدولية في إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 خالل مشاركتها النشطة في "عملية برن"،
ذ يقر دم مساهمات محددة في تنفيذ عناصر أن االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة عليها أن تق وا 

 ، وفقا لوالية كل منها،0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
ذ يرحب  ، بما في 64/12به المنظمات األخرى للوفاء بعناصر المقرر  تضطلعبالعمل الذي  مع التقديروا 

ة للتربية والعلم والثقافة، والمنظمة الدولية لألخشاب ذلك منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، ومنظمة األمم المتحد
 ومنظمة الصحة العالمية، ،االستوائية

ذ يرحب مع التقدير الشراكة العالمية لحفظ النباتات في تعزيز حفظ  اضطلعت بهبالعمل الذي أيضا  وا 
التوقعات الطبعة الخامسة من للتنوع البيولوجي على النحو الوارد وصفه في  0252النباتات والمساهمة في رؤية عام 

 لحفظ النباتات، 0202وتقرير عام  العالمية للتنوع البيولوجي
ذ يرحب أيضا   اتفاقيات ريو، في إطارباألنشطة التعاونية وا 

ذ يقر  الخاص بالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في  0212ببرنامج العمل المتجدد حتى عام وا 
 وخدمات النظم اإليكولوجية،مجال التنوع البيولوجي 
ذ يرحب  النظم  إلصالحبقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بإعالن عقد األمم المتحدة  مع التقديروا 

والمساهمة التي قد يوفرها ذلك ألهداف االتفاقية واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  0212-0206اإليكولوجية 
 ،0202عام 

، واالتفاقات المتعددة األطراف فاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجيبمساهمات االت يرحب -6
 ؛0202في تعزيز أوجه التآزر في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام والمنظمات والعمليات الدولية 

طراف ذات على تعزيز التعاون وأوجه التآزر فيما بين االتفاقيات واالتفاقات المتعددة األ يشجع -0
الصلة، حسب االقتضاء وبما يتماشى مع والية كل منها، والسلطة التشريعية والمسؤوليات، عن طريق إنشاء أطر 
للتعاون أو تجديدها من قبيل مذكرة التعاون الثالثية بين اتفاقية التنوع البيولوجي، واالتفاقية الدولية لحماية جبال 

لتي ُتحدث حاليا في ضوء اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد اتفاقية حماية جبال الكربات ااأللب، و 
 ؛0202 عام

الهيئات الرئاسية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف  يدعو -1
طار العالمي للتنوع ذات الصلة، فضال عن المنظمات الدولية والبرامج األخرى ذات الصلة، إلى ]التأييد الرسمي[ لإل

من خالل عملياتها اإلدارية الخاصة، حسب االقتضاء، من أجل دعم تشغيله  0202البيولوجي لما بعد عام 
، عن طريق 0202والمساهمة في شفافية ورصد التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

غ التآزرية القابلة للتعديل مثل أداة اإلبالغ عن البيانات المتعلقة باالتفاقات جملة أمور من بينها استخدام أدوات اإلبال
 ؛(DaRT) البيئية المتعددة األطراف 

الهيئات الرئاسية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتفاقات البيئية المتعددة  أيضا يدعو -4
األطراف ذات الصلة، فضال عن المنظمات والبرامج الدولية األخرى ذات الصلة، إلى المساهمة في تنفيذ ورصد 
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يز التعاون على المستوى ، وخاصة عن طريق مواصلة تعز 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
العالمي ضمن واليات كل منها وتعزيز أوجه التآزر فيما بينها، من أجل تشجيع اتخاذ القرارات المتعاضدة، ومواءمة 

واقتراح قضايا رئيسية للمناقشات  0202استراتيجياتها الخاصة مع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
ريق االتصال المعني باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مع مراعاة، حسب االقتضاء، المواضيعية التي ييسرها ف

برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى مواصلة  ويدعو ؛CBD/SBI/3/10" الواردة في الوثيقة 0استنتاجات حلقة العمل "برن 
تفاقات المتعددة األطراف األخرى ذات الصلة، بما عمله لتعزيز التعاون بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واال

 في ذلك هيئاتها الرئاسية؛

فريق االتصال المعني باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وكذلك الفريق االستشاري غير  يدعو -5
ء أمانات الرسمي المعني بأوجه التآزر، إلى تعزيز التعاون وتقليل عدم الكفاءة وتيسير أوجه التآزر بين رؤسا

االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك من خالل المشاورات المواضيعية بشأن القضايا الرئيسية لتنفيذ 
وتقديم رسائل مشتركة أو مشاريع توصيات إلى الهيئات اإلدارية  0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 لكل منها لتنفيذها؛

األطراف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة من أجل التنفيذ المشترك لإلطار  يشجع -1]
بروح من التعاون والدعم المتبادل، على المستويات العالمي واإلقليمي  0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

عمل الثنائية المشتركة حسب ودون اإلقليمي والوطني ودون الوطني، وعبر المجاالت والقطاعات، من خالل برامج ال
واآلليات والعمليات العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية ودون الوطنية  االقتضاء، ومن خالل األدوات

 [136القائمة؛

بدعم األطراف وأمانات  إلى أن يقوم، رهنا بتوافر الموارد، برنامج األمم المتحدة للبيئة يدعو -7]
تعزيز أوجه التآزر بشأن اإلجراءات واألولويات الرئيسية مواصلة متعلقة بالتنوع البيولوجي في واالتفاقات ال االتفاقيات

 [؛وطني واإلقليميال يينعلى المستو  التي حددتها األطراف فيها والتي ينبغي تنفيذها

ولوجي برنامج األمم المتحدة للبيئة، بالتشاور مع أمانات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البي أيضا يدعو -8
والمنظمات الشريكة ذات الصلة، إلى مواصلة تيسير وتنفيذ اإلجراءات الرئيسية الرامية إلى تعزيز أوجه التآزر على 

، وخاصة فيما يتعلق باإلبالغ واستخدام األدوات 64/12و 61/04المستويين الوطني والدولي المذكورة في المقررين 
وبناء القدرات وتنمية  (DaRT)تعلقة باالتفاقات البيئية المتعددة األطراف الداعمة، مثل أداة اإلبالغ عن البيانات الم

 القدرات، وتيسير الروابط بين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف؛

 التواصلمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة إلى مواصلة  يدعو -9
النظم  إلصالحفي تنفيذ عقد األمم المتحدة والمنظمات الشريكة ذات الصلة أمانات اتفاقيات ريو مع الوثيق 

 وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في هذا الصدد في االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف؛ ةاإليكولوجي

األمم المتحدة  على نطاق منظومةفريق إدارة البيئة التابع لألمم المتحدة إلى تيسير التعاون  يدعو -62
، بطريقة تولي 0202أجل تحقيق أهداف االتفاقية وبروتوكوليها واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  من

 ؛االحترام الكامل لواليات االتفاقات البيئية المتعددة األطراف المختلفة والمنظمات الدولية

المي للتنوع البيولوجي لما اإلطار العالتآزر في تنفيذ أوجه لتعزيز تأكيد العمل على  األطراف يحث -66
واالتفاقات المتعددة االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو ، وأهداف التنمية المستدامة و 0202بعد عام 

                                                      
اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  بموجبه أصحاب المصلحة في مقرره الذي يعتمدإدراج هذه الدعوة إلى تشجيع ينظر مؤتمر األطراف في  قد 136
 أو في مقرره بخصوص التعاون، أو في كالهما، حسب االقتضاء. 0202 عام
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الحكومات األخرى والمنظمات غير الحكومية  ويدعو، الوطني المستوىعلى  األطراف األخرى ذات الصلة والمبادرات
المجتمعات المحلية والحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى والمجموعات والشعوب األصلية و 

النسائية ومجموعات الشباب واألعمال التجارية والقطاع المالي واألوساط العلمية واألكاديمي، والمنظمات الدينية 
هات أخرى، إلى القيام بذلك، بما في وممثلي القطاعات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي أو التي تعتمد عليه، ضمن ج

ذلك من خالل عملياتها الوطنية للتنسيق، والتخطيط واالستعراض واإلبالغ، بوسائل منها المنصات المشتركة 
والطوعية القائمة لإلبالغ من قبيل أداة اإلبالغ عن البيانات المتعلقة باالتفاقات البيئية المتعددة األطراف، بما يتماشى 

 ووفقا للظروف واألولويات الوطنية؛ 61/04،137العمل على المستوى الوطني المقدمة في المقرر مع خيارات 

األطراف على تنفيذ االتفاقية واالتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتفاقات  يشجع -60
ستراتيجياتها وخطط المتعددة األطراف التي هي أطراف فيها بطريقة تكميلية، بما في ذلك في استعراض وتحديث ا

 ؛0202عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، من أجل التنفيذ الفعال لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

الشراكة العالمية بشأن حفظ النباتات إلى أن تقوم، بدعم من األمانة، بإعداد مجموعة من  يدعو -61
تتوافق مع  0202اإلجراءات التكميلية المتعلقة بحفظ النباتات لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

عتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه النسخة النهائية من اإلطار، والمقررات األخرى ذات الصلة التي ا
عشر، فضال عن التجارب السابقة في تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات على النحو الوارد وصفه في  الخامس

عن حفظ النباتات، لكي تنظر فيها الهيئة  0202وتقرير عام  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالطبعة الخامسة من 
 شورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع ُيعقد بعد االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف؛الفرعية للم

 األمينة التنفيذية، أن تقوم بما يلي، رهنا بتوافر الموارد: يطلب إلى -64

عداد وتقديم ]أية إرشادات ضرورية و[ الدعم التقني الذي سيساعد على تشجيع ومساعدة  (أ) تحديد وا 
خرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف، والمنظمات الدولية والبرامج األخرى االتفاقيات األ

؛ وبالتشاور مع أمانات كل 0202ذات الصلة في المساهمة في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
التنوع البيولوجي واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى ذات منها، بتحديد فرص التعاون مع االتفاقيات المتعلقة ب

 0202 الصلة والمنظمات تحديدا للمساعدة على تحقيق غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام
 اعها الرابع؛وتقديم قائمة بالمبادرات وخطط العمل ذات الصلة لكي تستعرضها الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتم

بالتشاور مع األطراف وأمانات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واالتفاقات المتعددة  (ب)
والعمليات الدولية، االستعانة حيثما أمكن باآلليات القائمة لمواصلة تنفيذ اإلجراءات الرئيسية  األطراف، والمنظمات
لى التعاون لتعزيز أوجه ا 61/04و 64/12المذكورة في المقررين  لتآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وا 

 مع االتفاقات المتعددة األطراف األخرى على المستوى الدولي، بطريقة تتسق مع والية كل منها؛

]استكشاف[، بالتشاور مع فريق االتصال المعني باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والفريق  ])ج(
الرسمي المعني بأوجه التآزر، ]جدوى[ وضع آلية تنسيق فيما بين األطراف في مختلف االتفاقيات  االستشاري غير

المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المستوى الحكومي الدولي لدعم التعاون في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما 
يته وهيكله ومتطلباته من الموارد؛ وتقديم اقتراح يبّين ، وفي خيارات إنشائه، بما في ذلك النظر في وال0202بعد عام 

بوضوح ضرورة كل خيار وحسب االقتضاء نطاقه، وذلك لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الرابع 
 ومؤتمر األطراف في اجتماعه السادس عشر؛[

                                                      
 ، المرفق األول.61/04المقرر  137
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الشعوب األصلية والمنتدى الدائم مواصلة العمل مع منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا  ])د(
 المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي بشأن الموضوعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمعارف التقليدية؛[

للتربية والعلم والثقافة واالتحاد منظمة األمم المتحدة  ويدعواألمينة التنفيذية  يطلب أيضا إلى -65
بتوافر الموارد، ببرنامج العمل المشترك بشأن الروابط بين التنوع البيولوجي الدولي لحفظ الطبيعة إلى النهوض، رهنا 

والثقافي، حسب االقتضاء بالتعاون مع المبادرات ذات الصلة التابعة لألطراف والحكومات األخرى والمنظمات 
لى األخرى، مثل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات الن ظم اإليكولوجية، وا 

 اإلبالغ عن التقدم المحرز إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ واآلليات األخرى، حسب االقتضاء؛

األمينة التنفيذية أن تتعاون مع منظمة الصحة العالمية، رهنا بتوافر الموارد، بغية  يطلب إلى -61]
مراض والتقاسم العادل والمنصف للمنافع تيسير، حسب االقتضاء، النظر في الحصول ]اآلني[ على مسببات األ

 الناشئة عن استخدام الموارد الجينية في عملها الجاري بشأن الوقاية من الجائحات والتأهب واالستجابة لها.[
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 استعراض فعالية العمليات بموجب االتفاقية وبروتوكوليها 3/23التوصية 

  الفرعية للتنفيذ، الهيئةإن 

مؤتمر األطراف في االتفاقية في اجتماعه الخامس عشر، بأن يتخذ  توصي 138في مذكرة األمينة التنفيذية، تنظر  وقد
ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في اجتماعه العاشر، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع 

 على التوالي، على غرار ما يلي:، تمقررالألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الرابع 

 إن مؤتمر األطراف،

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع،

 تجربة االجتماعات المتزامنة -ألف

 64/10و NP-2/12و CP-8/10و 61/01و NP-1/12و CP-7/9و 60/07إلى المقررات  إذ يشير
 ،NP-3/10و CP-9/8و

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع بالتزامن مع اجتماعي مؤتمر األطراف  اجتماععقد  تجربة استعرض وقد
ناغويا، باستخدام المعايير لألطراف في بروتوكول قرطاجنة ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

 المتفق عليها في وقت سابق،

ذ يضع في اعتباره آراء األطراف والمراقبين الذين شاركوا في االجتماعات المتزامنة التي عقدت في عامي  وا 
عقد االجتماعات  تجربةكما تم تجميعها وعرضها في مذكرات األمينة التنفيذية بشأن استعراض  0268و 0261

 139اجتماعات األطراف في البروتوكولين،و  مؤتمر األطراف في االتفاقيةالمتزامنة ل

زيادة التكامل فيما  بأنها مّكنت منأن االجتماعات المتزامنة اعتُبرت عموما  يالحظ مع االرتياح -4
 التآزر بين نقاط االتصال الوطنية المعنية؛أوجه المشاورات والتنسيق و  وتحسينبين االتفاقية وبروتوكوليها، 

المزيد من التحسينات  إجراء أن معظم المعايير قد اعُتبرت مستوفاة أو مستوفاة جزئيا، وأن يالحظ -8
في سير االجتماعات المتزامنة أمر مرغوب فيه، وال سيما لتحسين نتائج وفعالية اجتماعات األطراف في 

 البروتوكولين؛

، وال سيما أقل البلدان النامية األطراف من أهمية ضمان المشاركة الكاملة والفعالة لممثلييكرر  -1
تقالية، في االجتماعات والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة ان الصغيرة النامية من بينهاالبلدان نموا والدول الجزرية 

الممثلين في اجتماعات األطراف في البروتوكولين جانب كافية من المشاركة الأهمية ضمان بشكل خاص و  ؛المتزامنة
 ؛64/17من المقرر  41إلى  11، ويشير في هذا الصدد إلى الفقرات من لهذه المشاركةالالزم مويل بإتاحة الت

تحسين تخطيط وتنظيم االجتماعات أن تواصل إلى األمينة التنفيذية، بالتشاور مع المكتب،  يطلب -1
 اف والمراقبون؛المتزامنة المقبلة على أساس الخبرة المكتسبة حتى اآلن واآلراء التي أعربت عنها األطر 

                                                      
138 CBD/SBI/3/12 
 .(INF/2و CBD/SBI/2/INF/1)الصلة ذات  ومذكرات المعلومات CBD/SBI/2/16/Add.1انظر  139

https://www.cbd.int/doc/c/7fc1/6518/b1c7ac26c158df1f94a17811/sbi-02-16-add1-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/e896/e6a9/58e656fef046cec35bbbe6d7/sbi-02-inf-01-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/28b9/9ae8/d4ee604de9dea40eca158d65/sbi-02-inf-02-en.pdf
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 تجربة االجتماعات االفتراضية -باء

ذ يشيرو  ، التي ُطلب فيها إلى األمينة التنفيذية استكشاف سبل زيادة كفاءة 60/09من المقرر  0إلى الفقرة  ا 
 االجتماعات، بما في ذلك عقد االجتماعات من خالل الوسائل االفتراضية، والتطورات األخرى في هذا الصدد،

ذ  من غير الممكن  ، والتي جعلت0202 منذ مارس/آذار 69-جائحة كوفيدبسبب بالقيود المفروضة  قريوا 
 ،االجتماعات الحضورية عقد

التعديالت والترتيبات السريعة التي أجرتها األمانة، والتفاهم والمرونة اللذين أبداهما الرؤساء الحظ ي -5
 وضع الناتجة عنات في إطار افتراضي استجابة للقيود والمشاركون، مما أتاح عقد عدد من االجتماعات والمشاور 

 ؛عليها فيما يتعلق باتخاذ القرار التي اتُّفق، والقيود ا اإلطارهذ على الرغم من الصعوبات الناشئة عن الجائحة
ن كان مهما، اجتماعات رسمية في إطار افتراضي على أن عقد يوافق -1] االستجابة للظروف  في وا 

 [االتفاقية؛ في إطارمثل سابقة للتنظيم المستقبلي الجتماعات مماثلة ي، ال 69-كوفيد االستثنائية الناجمة عن جائحة

والمختلطة المعقودة،  األطراف والمراقبين إلى مواصلة المشاركة في االجتماعات االفتراضية يدعو -7]
تاحة ]تعزيز القدرات على ويشجعهم  في هذه االجتماعات  لمشاركة ممثليهمالالزمة  [التقنية والتكنولوجية المرافقوا 

 [بفعالية؛

]تجمع[ ]وتحلل[ اآلراء المقدمة من األطراف وأصحاب المصلحة  إلى األمينة التنفيذية أن يطلب -2
عقد اجتماعات  أنبش، [والدراسات ذات الصلة المتاحة، وال سيما داخل منظومة األمم المتحدة المعنيين، ]والخبرات

عدادو ] ،0200و 0206ومختلطة في عامي  افتراضية ،[ مع مراعاة التحديات خيارات إلجراءات هذه االجتماعات ا 
المحددة التي واجهتها الوفود التي تعاني من مشاكل في الشبكات واالتصاالت، وال سيما من جانب األطراف من 

معات المحلية والمراقبين، والوفود من البلدان التي ُتعقد فيها اجتماعات البلدان النامية، وكذلك الشعوب األصلية والمجت
في  في أوقات صعبة، ]لمعالجة القضايا المتعلقة باإلنصاف والمشاركة والشرعية[ لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ

 ؛الرابع اجتماعها

المشار إليها في  [لتحليل والخياراتا]تجميع اآلراء، و  إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر في يطلب -9
 للنظر فيها في اجتماعها المقبل. نبروتوكولياللالتفاقية و  الرئاسيةتقدم توصيات إلى الهيئات وأن أعاله  8الفقرة 

 مجاالت أخرى لتحسين الفعالية -]جيم

والخبراء األمينة التنفيذية أن تعد، بالتشاور مع األطراف والشركاء وأصحاب المصلحة يطلب إلى  -42
الخارجيين ذوي الصلة، تحليال لخيارات مواصلة تحسين فعالية االجتماعات بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في 
ذلك جملة أمور منها خيارات تحسين عمليات التفاوض وتحسين متابعة القرارات السابقة واالستفادة من االبتكارات في 

ن مشاركة المراقبين في العمليات بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي وتقديم أساليب وتكنولوجيات صنع القرار وتحسي
 تحليل الخيارات هذا إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيه في اجتماعها الرابع.[
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والمدن والسلطات المحلية األخرى  دون الوطنية العمل مع الحكومات 3/24التوصية 
 1111تنوع البيولوجي لما بعد عام لتعزيز تنفيذ اإلطار العالمي لل

 الهيئة الفرعية للتنفيذإن 
 ،لتنوع البيولوجيا من أجل إلى خطة العمل بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى شيرتإذ 

 ؛بالتقدم المحرز في تنفيذها رحبإذ تو
 140للحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى التشاوريةمساهمات عملية إدنبرة ب احيط علمت -4
على النحو المتفق عليه من قبل الفريق العامل المفتوح  0202،141لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي لطار اإلبشأن إعداد 

 07من في الفترة في نيروبي  المنعقدفي اجتماعه األول  0202العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 142؛0269 /آبأغسطس 12إلى 

نسخة محدثة من خطة العمل بشأن الحكومات إعداد نتيجة مشاورات عملية إدنبرة بشأن ب اأيض حيط علمات -8
 144،في مذكرة األمينة التنفيذيةعلى النحو المبين  143البيولوجي تنوعمن أجل ال دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى

 01ألطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، في الخاصة باعملية إدنبرة ل الحلقة الدراسية اإللكترونيةفي  اوالتي تم إبرازها أيض
 ؛0202 /أيلولسبتمبر

واالجتماعية  والمناخية البيئية والصحية اإلنمائية زماتاألالحاجة الملحة وغير المسبوقة، في ضوء ب تقر -1
مبادئ نهج  بما يعكسللعمل على جميع مستويات الحوكمة  للحكومة ككل"نهج " اتباع ، إلىالمتفاقمةو االقتصادية الحالية و 

 ؛5/1المقرر المعتمد في  النظام اإليكولوجي

 اجتماعه الخامس عشر، مقررا على غرار ما يلي:، في فبأن يعتمد مؤتمر األطرا توصي -1

 إن مؤتمر األطراف،
 ؛48/9و 42/88 المقررينإذ يشير إلى 

ذ  بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية  8282-8244خطة العمل للفترة  شير إلىيوا 
ذ  ،8242المعتمدة في عام  145،لتنوع البيولوجيمن أجل ااألخرى   ،بالتقدم المحرز في تنفيذها بنجاح رحبيوا 

ذ   ولكن ثمة أسباب متعددةي المقام األول على عاتق األطراف، يالحظ أن مسؤوليات تنفيذ االتفاقية تقع فوا 
 في تنفيذ االتفاقية، الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرىتعزيز مشاركة تدعو إلى 

                                                      
ألغراض هذه الوثيقة، يشمل تعبير "السلطات " – 62/00التمييز بين الحكومات المحلية ودون الوطنية في خطة العمل المعتمدة في المقرر  ُيقترح 140

والبلديات والمدن والبلدات والكفور والمناطق والمقاطعات الوطني أو االتحادي )الواليات  دون الوطني أو المحلية" جميع مستويات الحكومة دون المستوى
ستوى (، بينما ال ينطبق تعبير "الحكومات دون الوطنية" )الواليات، والمقاطعات، والضيعات، واألقاليم، والحكومات اإلقليمية( إال على أول موما إلى ذلك

 ."من الحكومة يلي المستوى الوطني مباشرة

 .6CBD/SBI/3/INF/2و SBI/3/INF/25CBD/انظر أيضا . CBD/SBI/3/19 انظر الوثيقة 141
 .CBD/WG2020/1/5انظر الوثيقة  142
 .62/00المقرر  143
144 CBD/SBI/3/19. 
 .62/00المقرر  145

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-05/full/cop-05-dec-ar.pdf#page=47
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-22-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-09-ar.pdf
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ذ يالحظ للعديد من  أساسيأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى هي جزء  أيضا وا 
 يتطلبا إشراك 8282لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ل طاراإلاألطراف والحكومات األخرى، وأن تنفيذ ورصد 

 ،حسب االقتضاء جميع مستويات الحكومة
ذ يعترف حكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في الذي تضطلع به البالدور المهم  وا 

الموارد، وبناء القدرات واالتصال،  وحشدالرصد واإلبالغ، والتعميم،  وكذلك ،اقية التنوع البيولوجيتنفيذ أهداف اتف
 ،، ووصول الجمهور إلى المعلوماتالمشاركة االجتماعيةو والتوعية العامة،  والتثقيف

ذ ] تنوع البيولوجي اإلطار العالمي لل تنفيذ لدعم المتعددة أصحاب المصلحة منصاتالو ات لياآلبأهمية  يُسلموا 
 والنهج] ،ضمن[ تمثيل الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرىت[ ]تتيحي ]تال 8282لما بعد عام 
طويل األجل للتعميم واالستراتيجيات األخرى ذات الصلة، على النحو الذي دعا إليه إعالن ال االستراتيجي

 [146147،إدنبرة،
ذ يعترف]  ،[49-كوفيد جائحة [ ]عالم ما بعد49-في فترة ما بعد جائحة كوفيدفي ]جهود التعافي  بأن وا 

 حتى يتسنى التشارك في تصميم ،دور الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى أكثر أهمية أصبح
عادة التصميم[ ]إجراءات مستدامة وشاملة ومرنة في سياق التعافي لهج خضراء فعالة ونُ  ]استجابات في فترة لتعافي وا 

وتنفيذها بسرعة فيما يتعلق بالكفاءات على كل مستوى من  ،اتعاوني عمالتتطلب التي [ 49-ما بعد جائحة كوفيد
على  غير الحضرية لمناطقز التنوع البيولوجي في المدن واوتعز تطبق هج هذه النُ كفل أن ، مما يمستويات الحكومة

ق سبما يت ،لتحديات اإلنمائية الفريدة التي تواجه البلدان النامية على وجه الخصوصيساعد على مواجهة ا[ و السواء
 ،في كيتو ةالمعتمد 148ةالجديد الخطة الحضرية مع

ذ يشير إلىو   ،5/1المعتمد في المقرر  نهج النظام اإليكولوجيمن  8المبدأ  ا 
خطة العمل المحدثة بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات  [يؤيد] [علما يحيط][ يعتمد]  -4

لدعم األطراف وفقا  امرن اإطار ، باعتبارها ، على النحو المبين في المرفقيلتنوع البيولوجمن أجل ا المحلية األخرى
 للتشريعات الوطنية؛

إلى  ][ ظمات ذات الصلةاألطراف ويدعو الحكومات األخرى[ والمن يحث[ ]]يدعو األطراف -8
بما في  وفقا للتشريعات الوطنية، ،هأعال 6خطة العمل المحدثة المشار إليها في الفقرة  تيسير، حسب االقتضاء، تنفيذ

 :من خاللذلك 

 وتحديث وتنفيذ تنقيحإشراك الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في  (أ)
 استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، مع احترام اختصاصات كل مستوى من مستويات الحكومة؛

دعم الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى لتطوير وتنفيذ وتقييم استراتيجياتها  (ب)
ل الوطنية للتنوع البيولوجي وااللتزامات وخطط عملها المحلية للتنوع البيولوجي، وفقا لالستراتيجيات وخطط العم

 ؛العالمية

ضمان مشاركة الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في تعميم التنوع  (ج)
 ؛--/65طويل األجل للتعميم الذي اعتمده مؤتمر األطراف في المقرر االستراتيجي الالبيولوجي، بما يتماشى مع النهج 

                                                      
146 CBD/SBI/3/INF/25. 
 طويل األجل للتعميم في االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ.ال االستراتيجي النهج االتفاق علىيعتمد على  147
148 A/RES/71/256. 
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من  02بما يتفق مع المادة ] لبشرية والتقنية والمالية، حسب االقتضاء،تخصيص الموارد ا ])د(
 [؛5/1المعتمد في المقرر  149من نهج األنظمة اإليكولوجية، 0داعمة للمبدأ  وبطريقة ،[االتفاقية

اإلبالغ عن تنفيذ خطة العمل المحدثة بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن  إلى األطراف يدعو -1
 االتفاقية؛ بموجبلتنوع البيولوجي، حسب االقتضاء، في تقاريرها الوطنية من أجل ا والسلطات المحلية

على  وبناء القدرات والمعارفودعم نقل التكنولوجيا  الموارد في ستثمارااللى عاألطراف  يشجع -1
مويل يانات المشاركة في تويدعو أصحاب المصلحة اآلخرين، بما في ذلك الكلتعزيز فعاليتها،  الحوكمةمستوى 
 ؛إلى القيام بذلك التنمية

 األطراف على دعم الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية في تعزيز قدراتها يحث -5
 على تحسين تنفيذ اإلطار العالمي؛

مرفق البيئة العالمية إلى النظر في زيادة توسيع وتعزيز مبادراته الخاصة بالمدن المستدامة  يدعو -1
البرية والبحرية التي  الطبيعية ، وتجربة المبادرات على مستوى المناظرالموارد في المستقبل تجديدل هفي عمليات
استخدام األراضي القائم على و  والبنية التحتية، والتخطيط المكاني الشامل، دون الوطنية والمحلية الحوكمةتستهدف 

ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع اال، وفقا لألولويات المحددة في والروابط الحضرية الريفية للتنوع البيولوجي،
 150البيولوجي؛

لدور الحكومات دون  ااستعراض أن تجريالهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الخامس  إلى يطلب -7]
االستعراض المنتظم لتنفيذ  إلى تقرير األمينة التنفيذية، المدمج في استنادا، والمدن والسلطات المحلية األخرى الوطنية

طويل االستراتيجي الوالنهج  0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام واإلطار العالمي ل، يهاأهداف االتفاقية وبروتوكول
 [األجل للتعميم.

 المرفق
 والمدن والسلطات المحلية األخرى دون الوطنية خطة العمل بشأن الحكومات
 (1131-1111)لتنوع البيولوجي من أجل ا
 معلومات أساسية -ألف

البيولوجي بموجب من أجل التنوع  تهدف خطة العمل بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى -4
( إلى دعم األطراف والحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى 8212-8284اتفاقية التنوع البيولوجي )

خطة العمل وفقا للتشريعات  ومن المقرر تنفيذ .0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام اإلطار العالمي لوشركائها في تنفيذ 
سلسلة من المشاورات مع األطراف والحكومات عقد صر الواردة في خطة العمل المحدثة من خالل تم تحديد العناو  الوطنية.

والتي توجت ، بما في ذلك "عملية إدنبرة"، فيها دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى وشبكاتها وأصحاب المصلحة
 151.التنوع البيولوجي بمؤتمر القمة العالمية السابع للمدن والحكومات دون الوطنية بشأن

                                                      
 ."إلى أدنى مستوى مناسب في اإلدارة المركزيةينبغي تطبيق " على أنه:، 5/1، المعتمد في المقرر نهج النظام اإليكولوجيمن  0لمبدأ اينص  149

مؤتمر  يجمع إرشاداتي سذنهاية في مقرر بشأن اآللية المالية الالهذه الفقرة، التي تتناول الدعم المقدم من مرفق البيئة العالمية، في ستنعكس  150
 األطراف في مرفق البيئة العالمية.

 .62/00لى خطة العمل المعتمدة في المقرر إخطة العمل المحدثة هذه  تستند 151
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 األهداف -باء
 تتضمن خطة العمل األهداف التالية: -8

التنفيذ الفعال لالستراتيجيات وخطط األخرى في دعم زيادة إشراك الحكومات دون الوطنية والسلطات المحلية  (أ)
اتفاقية التنوع  بموجبوبرامج العمل  0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ل طاراإلو  العمل الوطنية للتنوع البيولوجي،

 ؛وتقديم تقارير عنها البيولوجي

تحسين التنسيق اإلقليمي والعالمي وتبادل الدروس المستفادة بين األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي،  (ب)
والجهات المانحة بشأن سبل اإلنمائية، واألوساط األكاديمية،  والمنظمات اإلقليمية والعالمية، ومنظومة األمم المتحدة والوكاالت

التنوع البيولوجي بصورة مستدامة، األخرى في إدارة المدن والسلطات المحلية الحكومات دون الوطنية و تشجيع ودعم ووسائل 
تنمية في األقاليم والمناطق واغل التنوع البيولوجي في للتخطيط والش ودمجإلى المواطنين  النظم اإليكولوجيةوتقديم خدمات 

 ؛الحضرية
والبرامج التي تيسر  واآلليات أو األدوات المالية، تحديد وتعزيز ونشر أدوات السياسات، والمبادئ التوجيهية، (ج)

 ع البيولوجي وبناء قدرات الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرىبشأن التنو  اإلجراءات دون الوطنية والمحلية
 ؛كل مستوى من مستويات الحكومةاختصاصات بفيما يتعلق ، لدعم حكوماتها الوطنية في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي

التنوع البيولوجي بما يتماشى مع استراتيجيات االتصال والتثقيف بشأن  إذكاء الوعيإعداد برامج  تيسير (د)
 والتوعية العامة.

 دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى اتأنشطة إلشراك الحكوم -جيم
يعتمد  اأدناه إطار  الوارد، مع بعضها البعض مترابطةمتكاملة يوفر فهرس األنشطة، المجّمع في سبعة مجاالت عمل  -1

تطور  تستطيع أنالتي المحلية األخرى وجميع أصحاب المصلحة  وسلطاتها ومدنهادون الوطنية  وحكوماتهاألطراف على ا
لتنوع ل هاوأهداف هاوخطط عمل هاأي نشاط كمكمل الستراتيجيات ُيقدمعلى هذا النحو، و الخاصة لتنفيذ خطة العمل.  اءاتهإجرا

كل مستوى من مستويات الحكومة احترام اختصاصات بهذه األنشطة ستُنفذ  من المفهوم أنو . 8282البيولوجي لما بعد عام 
 الوطنية ودون الوطنية لكل طرف.والظروف  الوطني ودون الوطني ووفقا للسياق
: تطوير وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي التي تعكس مشاركة الحكومات دون الوطنية 2مجال العمل 

 والمدن والسلطات المحلية األخرى
وخطط العمل الوطنية  عملية تنقيح وتحديث إشراك الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في (أ)

 ؛اوتنفيذها الحق 8282لما بعد عام  لتنوع البيولوجياإلطار العالمي لمن أجل مواءمتها مع ، للتنوع البيولوجي
لتنوع لاستراتيجيات وخطط عمل  وضعتشجيع الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى على  (ب)

 العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛مع االستراتيجيات وخطط تتسق البيولوجي 
 والتعميم ،بين مستويات الحكومة التعاون فيما: 1مجال العمل 

اون مع الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى لتحسين تنسيق التخطيط االستراتيجي والتنسيق التع (أ)
 والتنفيذ بين مستويات الحكومة؛
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طويل األجل االستراتيجي اللنهج االتعاون مع الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى لدعم تنفيذ  ])ب(
 [152؛لهخطة عمو  للتعميم

لحكومات دون المعنية بالحكومات المحلية والتنوع البيولوجي واللجنة االستشارية المعنية باإشراك اللجنة االستشارية  (ج)
الحكومات المحلية ودون الوطنية والمدن  منظورلتقديم مدخالت ودعم لتنفيذ خطة العمل من  153لوجيالوطنية والتنوع البيو 

 والسلطات المحلية األخرى.

 الموارد حشد: 3مجال العمل 
من نهج النظام  0دعم تطبيق المبدأ التعاون مع الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى ل (أ)

 154الموارد، عند االقتضاء؛ حشدفي  اإليكولوجي

زيادة  التمكينية من أجلالتعاون مع الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى، لتهيئة الظروف  (ب)
حفظ التنوع البيولوجي واستعادة بغية تقدم تدفقات جديدة لإليرادات  قداستثمارات القطاع الخاص بشكل كبير، واإلصالحات التي 

 على المستويين دون الوطني والمحلي؛ جيةالنظم اإليكولو 

 : تنمية القدرات4مجال العمل 
التي  ونقل التكنولوجيا تنفيذ مبادرات تنمية القدراتفي دعم الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى  (أ)

 ؛8282 لما بعد عام البيولوجيلتنوع اإلطار العالمي لو  تساهم في تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي
 : االتصال والتثقيف والتوعية العامة5مجال العمل 

شاملة وموجهة إلى اإلجراءات في  تطوير مبادراتفي دعم الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى  (أ)
على المستويين دون الوطني والمحلي،  ووصول الجمهور إلى المعلومات والمشاركة عامةالتوعية التثقيف و الو  تصالاال مجال

عادة   حولها؛ما مناطق و الو  مدنالفي  والشعوبالطبيعة  بين ربطالوا 
 صنع القرارمن أجل : التقييم وتحسين المعلومات 6مجال العمل 

قياس والحكومات المحلية ل للمدناستخدام مؤشر سنغافورة للتنوع البيولوجي للمدن كأداة للتقييم الذاتي  الدعوة إلى (أ)
 ؛االحفاظ على التنوع البيولوجي مقابل خطوط األساس الفردية الخاصة به ها الرامية إلىورصد التقدم المحرز في جهود

ُسبل  وكسب وتوفيرالبيانات  إعداددعم الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في المشاركة في  (ب)
بيانات  جمعمن خالل تحسين  وهو ما يتحققلى البيانات واألدلة العلمية والخبرة لتحسين عملية صنع القرار، أفضل للوصول إ

 التنوع البيولوجي المحلية والقائمة على المناظر الطبيعية وتحليلها واإلبالغ عنها؛
 : الرصد واإلبالغ7مجال العمل 

ة األخرى على استخدام منصات االلتزام واإلبالغ عبر تشجيع الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلي (أ)
الوطنية  لحكومات دونا التي تستطيع من خاللها CitiesWithNature،155و RegionsWithNature منصةاإلنترنت، مثل 

وخطط العمل واالستراتيجيات  0202اإلبالغ عن التزاماتها في المساهمة في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 ؛الوطنية للتنوع البيولوجي، وتتبع التقدم المحرز في هذه االلتزامات

                                                      
 طويل األجل للتعميم في االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ.ال االستراتيجي النهج االتفاق علىيعتمد على  152

 .من خطة العمل هذه 5والفقرة  62/00من خطة العمل المعتمدة في المقرر  7مشار إليها في الفقرة ال 153

 ."إلى أدنى مستوى مناسب في اإلدارة المركزيةينبغي تطبيق " على أنه:، 5/1، المعتمد في المقرر نهج النظام اإليكولوجيمن  0لمبدأ اينص  154

 .عمل اتفاقية التنوع البيولوجي بخطة ترتبط 155
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المنتظمين للتقدم المحرز  واالستعراضإشراك الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في الرصد  (ب)
 في تحقيق األهداف المحددة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

بموجب إدراج المساهمات المقدمة من الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في التقارير الوطنية  (ج)
 اتفاقية التنوع البيولوجي؛

من الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى بشأن مساهماتها في تحقيق  المقدمة تنسيق المدخالت ])د(
طويل األجل للتعميم االستراتيجي الوالنهج  0202، واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام يهابروتوكولأهداف االتفاقية و 

 [طويل األجل للتعميم.االستراتيجي الفي النهج  المحددألغراض استعراض منتصف المدة، على النحو 

 تنفيذ خطة العمل -دال

العمل، حسب االقتضاء، بدعم من أمانة االتفاقية والشركاء  حث األطراف والحكومات األخرى على تنفيذ خطةتُ  -1
المجلس الدولي  الرئيسيين اآلخرين الذين يجتمعون مع الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى، مثل

ومجموعة  ،مستدامةمن أجل التنمية ال Regions4 وشبكة ،الحكومات المحلية من أجل االستدامة –للمبادرات البيئية المحلية 
، مع مراعاة للمناطق ولجنة االتحاد األوروبي، أهداف أيشي للتنوع البيولوجي تحقيق الحكومات دون الوطنية الرائدة نحو

 األولويات والقدرات واالحتياجات الوطنية.

تنوع البيولوجي، لمن أجل االحكومات دون الوطنية والمحلية  الشراكة العالمية بشأن أيضا دعم تنفيذ خطة العملوست -5
أكاديمية، وشبكات الحكومات وكاالت وبرامج األمم المتحدة، وشبكات ومؤسسات وهي منصة تعاونية غير رسمية تتألف من 

 .بتيسير من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجيذلك دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية، و 

واللجنة االستشارية المعنية بالحكومات  156والتنوع البيولوجي ستقدم اللجنة االستشارية المعنية بالحكومات المحليةو  -1
المدن والسلطات المحلية والحكومات دون  منظوردعم لخطة العمل من المدخالت و ال 157دون الوطنية والتنوع البيولوجي،

نتين، المعترف بهما في خطة كلتا اللجوتعد متميز في تنفيذ االتفاقية. المكمل و ها الحاسم والدور ب إدراكاالوطنية، على التوالي، 
 تنسيق مساهمة ومشاركة فيوحيد يتمثل هدفها ال ومجانيةمنصات مفتوحة بمثابة ، 62/00المقرر  المعتمدة بموجبالعمل 

 اتفاقية التنوع البيولوجي. بموجب عملياتالالمستويات في  الحكومة على هذه

األولويات الوطنية ودون  مراعاةتنفيذ من أجل متعلق بالا الالحفاظ على المرونة في نهجهبضرورة خطة العمل  وُتسلم -7
 .في المستقبل مؤتمر األطرافلك مقررات لوطنية والمحلية المتغيرة، وكذا
 

  

                                                      
https://www.cbd.int/subnational/partners-الموقع الشبكي التالي:  على االختصاصات الحالية لهذه اللجنة االستشارية علىيمكن االطالع  156

governments-national-sub-on-committee-partnership/advisory-initiatives/global-and، لمجلس الدولي لمبادرات البيئة ولكن ينقحها حاليا ا
 .لهاالذي يعمل كأمانة الحكومات المحلية من أجل االستدامة  –المحلية 

https://www.cbd.int/subnational/partners-الموقع الشبكي التالي:  علىيمكن االطالع على االختصاصات الحالية لهذه اللجنة االستشارية  157

governments-national-sub-on-teecommit-partnership/advisory-initiatives/global-and،  شبكة  حاليا تنقحهاولكنRegions4. 

https://www.cbd.int/subnational/partners-and-initiatives/global-partnership/advisory-committee-on-sub-national-governments
https://www.cbd.int/subnational/partners-and-initiatives/global-partnership/advisory-committee-on-sub-national-governments
https://www.cbd.int/subnational/partners-and-initiatives/global-partnership/advisory-committee-on-sub-national-governments
https://www.cbd.int/subnational/partners-and-initiatives/global-partnership/advisory-committee-on-sub-national-governments
https://www.cbd.int/subnational/partners-and-initiatives/global-partnership/advisory-committee-on-sub-national-governments
https://www.cbd.int/subnational/partners-and-initiatives/global-partnership/advisory-committee-on-sub-national-governments
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تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات وعبرها واإلجراءات االستراتيجية  3/25التوصية 
 األجل للتعميماألخرى من أجل تعزيز التنفيذ: النهج االستراتيجي طويل 

 للتنفيذ،الهيئة الفرعية إن 
وضع نهج استراتيجي طويل األجل لتعميم الذي قرر فيه مؤتمر األطراف الصادر عن  64/1 مقررالإلى  شيرتإذ 

ة ذلك الفريق االستشاري غير التنوع البيولوجي، ومواصلة تطويره بدعم من فريق استشاري غير رسمي، والنظر في مشور 
 ،0202بشكل مناسب في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام تعميم التنوع البيولوجي بشأن ُسبل دمج  الرسمي

ذ ، 64/1بالمقرر  عمال الذي تم إنشاؤهبعمل الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بتعميم التنوع البيولوجي رحب ت وا 
 158،ةنفيذيالت ةعلى النحو المبين في التقرير المرحلي لألمين

 استكمال، رهنا بتوافر الموارد وبالتشاور مع مكتب اتفاقية التنوع البيولوجي، ةالتنفيذي ةاألمين إلىتطلب  -1
 :على النحو التالي 64/1العمل بموجب المقرر 

والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة والشركاء  ،والحكومات األخرى ،دعوة األطراف )أ(
 ةإلى األمين االمعنيين، إلى استعراض النهج االستراتيجي طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي وخطة عمله وتقديم آرائه

 ؛ةالتنفيذي
تاحتها لينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر لدعم  )ب( إعداد تجميع للتقديمات الواردة وا 

 .األطراف للنهج االستراتيجي طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي بهدف وضع اللمسات األخيرة عليه يوجههاستعراض متعمق 
 مقررا على غرار ما يلي: وصي بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشرت -0

 إن مؤتمر األطراف،[
)ب( من االتفاقية، التي تقتضي أن تدمج األطراف المتعاقدة صيانة التنوع البيولوجي 1المادة إذ يشير إلى 

واستخدامه على نحو قابل لالستمرار، إلى أقصى حد ممكن وحسب االقتضاء، في خطط وبرامج وسياسات قطاعية 
 ت،أو تشمل جميع القطاعا

ذ يعيدو  على األهمية الحاسمة لتعميم التنوع البيولوجي عبر الحكومة، والمجتمع لتحقيق أهداف  التأكيد ا 
لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإل بما يتماشى معاالتفاقية، والحاجة الملحة إلى تعميم التنوع البيولوجي 

0202، 
ذ  رؤية عام  تحقيقمن أجل الالزم  لييالتحو على أهمية تكثيف إجراءات التعميم لتحقيق التغيير  يؤكدوا 

بالتحديات المعينة التي تواجهها البلدان النامية في دعم سياسات التعميم والحاجة إلى وسائل  مع االعتراف ،0252
لى التعاون الدولي المعزز،  مالئمة للتنفيذ وا 

على النحو المبين  ،بعمل الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بتعميم التنوع البيولوجي يرحب -1
 159إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث؛المقدم  ةالتنفيذي ةفي التقرير المرحلي لألمين

لبيولوجي الوارد طويل األجل لتعميم التنوع ااالستراتيجي النهج  [ ]يحيط علما بـ[ ]يرحب بـ[يعتمد]  -2
 ؛0202كمساهمة مهمة إلعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  هذا المقرربفي المرفق 

                                                      
158 CBD/SBI/3/13 
159 CBD/SBI/3/13 
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، األعمال التجارية فضال عناألطراف والحكومات األخرى، على جميع المستويات،  يدعو -3
إلى استخدام النهج  المعنيينوالمجتمع المدني، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وأصحاب المصلحة 

عناصر اإلطار العالمي  في تنفيذطوعية أخرى  أداة إرشاداتطويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي كاالستراتيجي 
 ؛، حسب االقتضاءبتعميم التنوع البيولوجي ةالمتعلق 2020للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

طويل االستراتيجي  لنهجلطوعية لا عملالبخطة ]يرحب[ ]يحيط علما[ ]يحيط علما مع التقدير[   -4
األعمال  فضال عناألطراف والحكومات األخرى، على جميع المستويات،  يشجعو  160األجل لتعميم التنوع البيولوجي،

والنساء والشباب، جتمعات المحلية، والمجتمع المدني، والشعوب األصلية والمووكاالت البحث والتطوير، ، التجارية
، من أجل دعم اإلطار العالمي إجراءات التعميم الممكنة قائمة األخذ بعين االعتباروأصحاب المصلحة المعنيين إلى 

والقطاعات االقتصادية  ،التي يتعين اتخاذها على جميع المستويات وعبر الحكومات للتنوع البيولوجي وتنفيذه،
ومن خالل إدراج تلك اإلجراءات في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي، حسب  والمجتمع
 ؛االقتضاء

على جميع المستويات إلى اإلبالغ عن دراسات  الحكومات األخرى يدعوو األطراف  طلب إلىي -5
الحالة فيها والممارسات الجيدة والدروس المستفادة، وغير ذلك من الخبرات ذات الصلة في تنفيذ النهج االستراتيجي 
طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي وخطة عمله، كجزء من تقاريرها الوطنية وفي آلية غرفة تبادل المعلومات، 

التوقعات العالمية للتنوع األمينة التنفيذية أن تنظر في هذه المعلومات في الطبعات القادمة من نشرة  إلىويطلب 
التجارية  واألعمالالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، ، بما في ذلك، حسب االقتضاء، خبرات البيولوجي

 ؛أصحاب المصلحة اآلخرين فضال عنومنظمات المجتمع المدني، 

ومع االستعانة بخبراتها، ومشورتها ، الممتدة تهشبكو الفريق االستشاري غير الرسمي،  بعملم يسل -6
إسداء المشورة إلى األطراف،  بغيةإنشاء فريق خبراء تقنيين مخصص معني بتعميم التنوع البيولوجي  يقرروخبرتها، 

لتعميم التنوع البيولوجي دعما لإلطار والمكتب واألمانة بشأن تنفيذ واستعراض النهج االستراتيجي طويل األجل 
 العالمي للتنوع البيولوجي، واإلبالغ عن عمله إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الرابع، بما في ذلك عما يلي:

 تبادل وتحليل دراسات الحالة، والممارسات الجيدة والدروس المستفادة بشأن ما يلي: )أ(
األولوية في القطاعات التي لديها أكثر التبعيات واآلثار على التنوع  تحديد إجراءات التعميم ذات (6)

 البيولوجي؛
 المجتمع المدني في تنفيذ إجراءات التعميم؛وقدرات وتمثيل  ،مشاركةتعزيز ووسائل  سبل (0)
مقاييس التنوع البيولوجي التي يمكن أن تستخدمها األعمال التجارية والجهات الفاعلة األخرى لدعم  (1)

 تحديد األهداف القائمة على العلوم؛
]االحتياجات، والتكاليف، والمنافع والُنهج لتنفيذ إجراءات التعميم للبلدان النامية، مع مراعاة  (4)

 الفجوات المعينة المالية والتقنية والتكنولوجية والفجوات في القدرات.[
المعني برصد اإلطار العالمي للتنوع التعاون، حسب االقتضاء، مع فريق الخبراء التقنيين المخصص  )ب(

من مشروع المقرر المتعلق بالمعلومات العلمية والتقنية  66الذي سيتم إنشاؤه وفقا للفقرة  0202البيولوجي لما بعد عام 
 161لدعم استعراض الغايات واألهداف المنقحة، وما يتعلق بها من مؤشرات وخطوط أساس؛

                                                      
160 [6CBD/SBI/3/13/Add.] 

 .CBD/SBSTTA/REC/24/2 التوصية يوجد في الوقت الحاضر في 161

https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-24/sbstta-24-rec-02-ar.pdf
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وأوجه التآزر مع اتفاقيات ريو واالتفاقيات المتعلقة بالتوع البيولوجي  تعميق الجهود التعاونية المشتركة )ج(
)االتفاقات البيئية المتعددة األطراف(، من بين االتفاقيات األخرى ذات الصلة، والمعاهدات مثل اتفاقيات المواد 

 162الكيميائية.

لترتيبات المعمول بها لإلبالغ والرصد واالستعراض با رهناالهيئة الفرعية للتنفيذ،  إلىيطلب  -7
 طويل األجل للنهج االستراتيجياستعراض منتصف المدة إجراء ، 0202لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

وخطة العمل دعما لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي، في إحدى االجتماعات قبل االجتماع السابع عشر لمؤتمر 
مع مراعاة الفجوات واستعراض التقدم المحرز، والتحديات التي تمت مواجهتها، والدروس المستفادة،  163اف،األطر 

 ةوتحديد أيالمعينة المالية والتكنولوجية والفجوات في القدرات التي تواجهها البلدان النامية في دعم سياسات التعميم، 
 فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع عشر؛ينظر كي ، بشأن التعميم إلى مزيد من اإلجراءات حاجة

من البلدان النامية، والحكومات األخرى وفقا لقدراتها، والجهات المانحة، فضال عن األطراف  دعوي -8
المنظمات والمبادرات ذات الصلة، والقطاع الخاص والوكاالت اإلنمائية متعددة األطراف، إلى تقديم الدعم المالي 

 التقنيين المخصص المعني بتعميم التنوع البيولوجي؛ لعمل فريق الخبراء

، أو إرساء، على مختلف القطاعاتالحكومات األخرى، بالتعاون مع  ويشجعاألطراف  يدعو -9
والتنوع البيولوجي التجارية  ألعماللتعزيز، الشراكات الوطنية أو دون الوطنية أو اإلقليمية أو العالمية  مواصلة

، وفقا لألولويات والظروف الوطنية لتعميم التنوع البيولوجي ذ النهج االستراتيجي طويل األجلكشركاء مؤسسيين لتنفي
مع االستعانة بخبرة الشراكة العالمية لألعمال التجارية والتنوع البيولوجي والمنتدى العالمي لألعمال التجارية والتنوع 

 ؛البيولوجي واألدوات المرتبطة بهما
تعميم التنوع بشأن ألمم المتحدة األغذية والزراعية لباستراتيجية منظمة  التقديريحيط علما مع  -10
المنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة، فضال عن المصارف اإلنمائية العالمية واإلقليمية  شجعويالبيولوجي، 

بطريقة تتسق مع ، لموجود منهاا، و/أو تعزيز طها الخاصة بالتعميموخط هااستراتيجيات تطويرالمتعددة األطراف، إلى 
 ؛الواليات واألولويات لكل منها

الذي قدمه بالعمل المنجز بشأن التعميم بموجب بروتوكول قرطاجنة والدعم  ]يحيط علما[ [يرحب]  -11
في بروتوكول قرطاجنة حول األمن البيولوجي األطراف  ويشجعفي هذا الصدد،  الصندوق الياباني للتنوع البيولوجي

لتعميم التنوع  وأصحاب المصلحة اآلخرين على تكثيف جهود التعميم، بالبناء على النهج االستراتيجي طويل األجل
 نشطة؛األ هإلى دعم مثل هذ الجهات المانحة ويدعو البيولوجي،
من ومساعدة األطراف  ،إلى مرفق البيئة العالمية تعزيز التعميم في برامجه المستقبلية طلبي  -12]

والتي تتواءم مع استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية  ا،إجراءات التعميم الخاصة بهوتنفيذ  إعدادفي البلدان النامية 
، وفقا لألولويات على النهج االستراتيجي طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي بناءالمنقحة للتنوع البيولوجي، مع ال

 [؛[164والظروف الوطنية]

                                                      
(؛ 82944، العدد 4171األمم المتحدة، المجلد  مجموعة معاهدات) التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدوداتفاقية بازل بشأن  162

مجموعة ) خطرة متداولة في التجارة الدوليةبتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة المتعلقة واتفاقية روتردام 
األمم المتحدة، المجلد  مجموعة معاهدات(؛ واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة )19971، العدد 8811األمم المتحدة، المجلد  معاهدات

 (.12841، العدد 8851
 ن رصد واستعراض اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي.بشأ CBD/SBSTTA/24/L3من مشروع التوصية  1مع الفقرة  باالتساق 163
 .([1-]سيتم إحالة هذا النص إلى بند جدول األعمال المناسب: حشد الموارد واآللية المالية )البند 164
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التابع لبرنامج األمم  حفظ الطبيعةبالتقرير المؤقت الذي أعده المركز العالمي لرصد  يحيط علما -13
آثار الشركات  المتحدة للبيئة بشأن بناء وجهة نظر مشتركة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن قياس ورصد

 165؛واإلفصاح عنها على التنوع البيولوجي وتبعياتها
التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمؤسسات المتعاونة  الطبيعة حفظالمركز العالمي لرصد  يدعو -14

للشركات التي تتعلق باألسس الثالثة إلى مواصلة العمل بهدف االتفاق على مجموعة قابلة للمقارنة من القياسات 
بالغها إدماجهايمكن  لالتفاقية التي اسية لإلطار ، بما يتماشى مع مجموعة المؤشرات األسفي إفصاح الشركات وا 

 ؛العالمي للتنوع البيولوجي
قياس  إلى تنمية قدراتها الداخلية ومنظميها من أجلوالمؤسسات المالية التجارية األعمال  يدعو -15

على التنوع  االقتصادية هاجراءاتإل تبعياتالو  ثارودمج، فضال عن االعتراف بالمخاطر على التنوع البيولوجي، واآل
من أجل  قابلة للقياس وعملية باستخدام المعايير الدولية الموثوقةو ، وتقديم معلومات يمكن التحقق منها البيولوجي

معايير و )بما في ذلك التنوع البيولوجي(، بيئية  لمعاييروالترويج لتعميم التنوع البيولوجي تحسين عملية صنع القرار 
 ؛حسب االقتضاء وثقافية وللحوكمةاجتماعية 

 :بتوافر الموارد رهنا، ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -16
أعاله،  1الخبراء التقنيين المخصص المعني بتعميم التنوع البيولوجي حسب الفقرة دعم عمل فريق  (أ)

والسيما إلعداد نظرة عامة لحالة تنفيذ برامج العمل القائمة فضال عن برامج العمل الجديدة المحتملة مع الشركاء 
والمسودة  1إلى خطة العمل المقترحة للنهج االستراتيجي طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجيالمحتملين، بالنظر 

 166؛0202األولية المحدثة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
التعاون والتنسيق مع الشبكات االستشارية المفتوحة العضوية الممتدة في المنظمات مواصلة  (ب)

والمبادرات ذات الصلة التي تعمل في مجال عناصر مختلفة لخطة تعميم التنوع البيولوجي، واالتفاقات البيئية متعددة 
واتفاقيات المواد الكيميائية الخطرة  األطراف، بما في ذلك االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقيات ريو،

والنفايات الخطرة، والمنظمات القطاعية الدولية ذات الصلة وبرامج عملها، والعمليات األخرى ذات الصلة، مثل تنفيذ 
برامج العمل في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، ومواصلة تنظيم، بالتعاون مع المنظمات العالمية واإلقليمية 

ذات الصلة وأصحاب المصلحة اآلخرين، وباالقتران مع أنشطة بناء القدرات، آلية رصد واستعراض  والمواضيعية
اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي، ومهام حشد الموارد وااللتزامات، وحلقات العمل والمنتديات ذات الصلة بالمناقشة 

 ز(؛)69، الفقرة 64/1 عمال بالمقررالرئيسية،  وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتعميم التنوع البيولوجي في القطاعات
وفريق االتصال  ،بالتنوع البيولوجي المتعلقة واالتفاقياتاألخرى اتفاقيات ريو  اتالتعاون مع أمان (ج)

المعني بالتنوع البيولوجي في فريق إدارة البيئة في األمم المتحدة، والشباب، والنساء، والشعوب األصلية والمجتمعات 
المتعلقة و التآزر بين المبادرات المماثلة  تعظيم أوجه منظمات األخرى ذات الصلة وأصحاب المصلحة، علىالمحلية وال

، واقتراح وسائل تشاركية مجدية، والتي تستند إلى العلوم، وخالية بالتعميم والتعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين
ارف التقليدية وال سيما تلك المعارف المتعلقة بقيمة من تضارب المصالح وبموجب النهج التحوطي، والتي تشمل المع

التنوع البيولوجي بالنسبة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، مع موافقتها، وتعزيز التعاون وتسوية النزاعات بين 
 أصحاب المصلحة المعنيين بغية تحسين الحوكمة البيئية حول مشروعات حفظ التنوع البيولوجي؛

                                                      
 للشركاتعمال: قياس التنوع البيولوجي . تدابير التنوع البيولوجي لأل8282التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  حفظ الطبيعةالمركز العالمي لرصد  165

 .عنه ضمن سياق السياسة العالمية الحالية والمستقبلية واإلفصاح
166 CBD/POST2020/PREP/2/1. 

https://www2.unep-wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/001/843/original/Working_MASTER_AligningMeasures_PolicyReport_August2020_d06.pdf
https://www2.unep-wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/001/843/original/Working_MASTER_AligningMeasures_PolicyReport_August2020_d06.pdf
https://www2.unep-wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/001/843/original/Working_MASTER_AligningMeasures_PolicyReport_August2020_d06.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/1caf/bc8c/66274f93c3676cd1bc3ae52f/post2020-prep-02-01-ar.pdf
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التنوع البيولوجي على أساس األدوات والُنهج س يياقم فيما يخص والتعاون لعملمواصلة تعزيز ا (د)
القائمة وكذلك الناشئة، وعلى أساس تعريف االستراتيجيات للقطاعات اإلنتاجية في قرارات أعمالها التجارية من أجل 

لتوريد فيها وفقا للمعايير دمج التنوع البيولوجي في محاسبة شركاتها وأطر صنع القرار، مع ضمان مساءلة سالسل ا
 ومدونات السلوك الدولية؛

والتنوع البيولوجي التجارية العالمية بشأن األعمال  للشراكةوتقديم الدعم  ،وتوسيع ،مواصلة تعزيز (ه)
تعزيز فعاليتها كآلية إلشراك  مواصلةتوسيع نطاق هذه الشراكات، من أجل  بغيةشراكاتها الوطنية واإلقليمية، لو 

 ألعمالل، بما في ذلك من خالل المنتدى العالمي ذات الصلةالممارسات أفضل و الخبرات وتبادل  التجاريةاألعمال 
ومع الجهات  الحوكمةأصحاب المصلحة للتبادالت على جميع مستويات متعددة والتنوع البيولوجي كمنصة التجارية 

 التعميم؛ مجال دروس المستفادة فيوالتحديات وال ،والفرص ،الفاعلة ذات الصلة، وكذلك لتحديد الثغرات

تعزيز خطة عمل شرم الشيخ إلى كونمينغ من أجل تشجيع وتحفيز االلتزامات بتقديم دعم ملموس  (و)
لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي، والنهج االستراتيجي طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي، والتنفيذ القطاعي 

 ولوجي، خاصة عن طريق إقامة التحالفات ومجتمعات الممارسات؛والمجتمعي لسياسات تعميم التنوع البي
تطورات أخرى ذات صلة، بما في ذلك  ةأي فضال عنهذه األنشطة،  عنتقرير مرحلي  تقديم (ز)

ق مع س، بما يتلتعميم التنوع البيولوجي مقترحات إلجراء استعراض منتصف المدة للنهج االستراتيجي طويل األجل
، 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام والرصد واالستعراض الخاصة ب لإلبالغ الترتيبات المعمول بها

 .[تنظر فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الرابعكي ل

 المرفق]
 النهج االستراتيجي طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي

 مقدمة
التنوع البيولوجي وتدهور النظام  تراجع يتواصلالعقد الماضي،  خاللبالفعل  الذي تم إحرازهعلى الرغم من التقدم  -6

 إحداث ومن الضرورياإلنسان.  ورفاهالتنمية المستدامة  ةمتزايد بصورةيهددان هما و  ،اإليكولوجي بال هوادة إلى حد كبير
التنوع البيولوجي في  جدمواالستثمار من أجل التجارية تغييرات عميقة لتحويل اآلليات التي توجه التنمية وكذلك قرارات األعمال 

على النظم  [صافية]إيجابية  آثاروالسعي نحو  ،القطاعات االقتصاديةفي و  ،تغير المناخ والتكيف معه من تخفيفالالتنمية و 
لقرار واإلجراءات لطبيعة في جميع عمليات صنع ال جوانبمتعددة الال قيمال التعبير عن لزملتحقيق ذلك، يو اإليكولوجية واألنواع. 

ينص المنبر الحكومي الدولي و  واألعمال التجارية والتمويل.عبر المجتمع، بما في ذلك في جميع مجاالت ومستويات الحكومة، 
لبيولوجي للتنوع االتقييم العالمي عن  هللعلوم والسياسـات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، في تقرير 

 اإليكولوجية، على ما يلي: وخدمات النظم

 المسارات باتباع االستدامة وتحقيق مستدام نحو على الطبيعة واستخدامها حفظ بلوغ أهداف يمكن ال
 نطاق لية علىيتحو  يراتيتغ تنفيذ خالل من بعده إال وما 0212 عام تحقيق أهداف يمكن وال الحالية،
 167والتكنولوجية. والسياسية واالجتماعية االقتصادية العوامل

لتعميم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام،  الطموح واإلرادة السياسيةنرفع مستوى  يجب أن
 .الجينية عن استخدام الموارد الناشئةوالتقاسم العادل والمنصف للمنافع 

                                                      
167 02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_ar.pdf-https://ipbes.net/sites/default/files/2020 

https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_ar.pdf
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( الضوء بالفعل 64/1و 61/1تعميم التنوع البيولوجي ) بشأنالتنوع البيولوجي التفاقية  انالسابق نراقر مال وقد سلط -0
النهج االستراتيجي طويل  ويحددعلى أهمية تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات االقتصادية وعبر جميع مستويات الحكومة. 

 وفقاإلى األدلة العلمية للتأثيرات والمنافع المحتملة  وذلك باالستناداألجل الحالي لتعميم التنوع البيولوجي أولويات العمل، 
في تنفيذ مثل هذه اإلجراءات  إشراكها نبغييحدد الجهات الفاعلة الرئيسية التي يهو للقدرات والظروف الوطنية لألطراف. و 

ويعترف النهج االستراتيجي الحالي طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي بعدم وجود نهج "واحد  واآلليات المناسبة للقيام بذلك.
ت التعميم ويأخذ في االعتبار الفجوات المعينة المالية والتقنية والتكنولوجية والفجوات في القدرات يناسب الجميع" لتنفيذ سياسا

لألطراف من البلدان النامية لدعم سياسات التعميم. وبالتالي، يسلط النهج الحالي الضوء على أوجه التآزر مع المناقشات بشأن 
دعو إلى تعاون دولي معزز ووسائل مالئمة للتنفيذ من أجل تعظيم الفرص حشد الموارد، وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وي

 لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وال سيما للبلدان النامية.

قيد االستعراض من قبل مؤتمر األطراف  لتعميم التنوع البيولوجي طويل األجلاالستراتيجي النهج  اإلبقاء علىوينبغي  -1
للظروف واألولويات الوطنية، مع ضمان االتساق الكامل مع االتفاقات الدولية األخرى ذات ا يكفي لالستجابة بم مرناوأن يكون 

 الصلة مع االمتناع عن الحكم المسبق على نتائج المفاوضات الجارية في المحافل األخرى المتعددة األطراف.
 :سوف لتعميم التنوع البيولوجي طويل األجلستراتيجي ، فإن النهج االتحديد أولويات العملعند و  -4

غير المباشرة أو الكامنة وراء تدهور التنوع  محركاتلضغوط الواقعة على التنوع البيولوجي والل يتطرق (أ)
للتنوع تقرير التقييم العالمي مثل تلك الواردة في  توصياتبما يتماشى مع وفقا لألولويات والقدرات الوطنية، البيولوجي، 

الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسـات في مجال التنوع البيولوجي  النظم اإليكولوجيةالبيولوجي وخدمات 
]فضال عن الطبعة الثانية من  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة  ةالخامس الطبعة وفي ،وخدمات النظم اإليكولوجية

 ؛[التوقعات المحلية للتنوع البيولوجينشرة 
نمااالزدواجية  يتفادى (ب) على المقررات السابقة الصادرة عن مؤتمر األطراف ذات الصلة بالتعميم، مثل  يبني وا 

شراك ةافز الحالمقررات السابقة بشأن التعميم، والتدابير  فضال عن، القائمة والشاملة المواضيعيةبرامج العمل  ، وتقييمات األثر، وا 
 ؛التجارية األعمال

الموارد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  حشدعنصر فيما يخص ال سيما و  باإلحالة المرجعية يقوم (ج)
إلجراءات التعميم توليد الموارد الالزمة و ( 0) ،الموارد من خالل إجراءات التعميميسير حشد ( ت6، بهدف )0202عام 

 ؛بيولوجي على تعميم التنوع البيولوجي( وبناء القدرات الجماعية للجهات الفاعلة التفاقية التنوع ال1) واالستفادة منها
أو إطار  0212 عامالتنمية المستدام لخطة االتفاقات والنهج البيئية الدولية القائمة والبناء عليها، مثل  يدعم (د)

 والممارسات الجيدة في تنفيذ هذه السياسات العالمية األخرى. خبراتوال(، 0212-0265سنداي للحد من مخاطر الكوارث )

 :سوف لتعميم التنوع البيولوجي األجلطويل االستراتيجي ، فإن النهج تسهيل الرصد والتقييم وبمعرض -5
وما يرتبط  اوطنيذات األولوية المحددة تعميم التحديد وتنفيذ إجراءات  وتيسيرلدعم  اطوعيو  امرن اإطار  يوفر (أ)

 ومؤشرات؛ رئيسية، ومعالم ،محددة وقابلة للقياس وطموحة وواقعية ومحددة زمنيا بها من أهداف
يدعم ويدمج عمل االتفاقية المتعلق بالغايات واألهداف، والمؤشرات وخطوط األساس ذات الصلة قيد  (ب)

االستعراض في الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واالجتماع الثالث للفريق العامل المعني باإلطار العالمي 
 .0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
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طوعية للنهج العمل ال ستقوم خطةذات األولوية المحددة وطنيا، تعميم المن أجل تسهيل تصميم وتنفيذ إجراءات و  -1
وحاالت ممارسات  ،وأدوات ،إرشادات تعميمإلى  باإلحالة المرجعية أيضا 168االستراتيجي طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي

الت العمل التالية مهمة بوجه خاص كمجاالت تتطلب نهجا استراتيجيا طويل األجل، وتعتبر االستراتيجية ومجا جيدة مفيدة.
 ولكنه ال يقتصر على المجاالت المشار إليها.

 األول: تعميم التنوع البيولوجي عبر الحكومة وسياساتها الستراتيجيمجال اال
في التخطيط الوطني والمحلي،  169البيولوجيج الكامل لقيم النظام اإليكولوجي والتنوع ادماإل: 2 اإلجراء الرئيسي

ج التخطيط المكاني وتطبيق مبادئ نهج النظام ادما  و  170،، والحساباتوالعمليات اإلنمائية، واستراتيجيات الحد من الفقر
 171.اإليكولوجي

السياسات ذات : يضمن التعميم عبر الحكومات وسياساتها مراعاة التنوع البيولوجي في جميع مجاالت األساس المنطقي
الصلة في الحكومات على جميع المستويات، وال سيما فيما يتعلق بالسياسات المتعلقة بالتمويل، واالقتصاد، والتخطيط، 
والتنمية، والتخفيف من وطأة الفقر، والحد من عدم المساواة، واألمن الغذائي والمائي، والترويج لنهج متكامل للصحة، 

السياسات المتعلقة  فضال عنن العلمي والتكنولوجي، والتعاون اإلنمائي، وتغير المناخ والتصحر، ث واالبتكار، والتعاو و والبح
التنوع في مجال بالقطاعات االقتصادية الرئيسية، وال سيما تلك التي تتعلق بنهج المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات 

 173ومجاالت الترابط. 172واإلجراءات والمسارات الممكنة،البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل االستدامة، 
: تعميم التنوع البيولوجي في األدوات النقدية والمالية والمتعلقة بالميزانية، وال سيما عن طريق إلغاء 1 اإلجراء الرئيسي

أو إصالحها، بما في ذلك اإلعانات الضارة بالتنوع البيولوجي في القطاعات االقتصادية و/الحوافز أو إنهائها تدريجيا 
الرئيسية، من خالل تطبيق التكنولوجيات االبتكارية، ومن خالل تطوير وتطبيق حوافز إيجابية لحفظ التنوع البيولوجي 

ت الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة واستعادته واستخدامه المستدام، بما يتسق وينسجم مع االتفاقية وااللتزاما
 .الظروف االجتماعية االقتصادية الوطنيةاألولويات و 

اء أو إصالح الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك اإلعانات، عنصرا حاسما في مواءمة نه: إاألساس المنطقي
بلدان ن أجل تمويل التنفيذ الوطني للحوافز اإليجابية في وستكون هناك حاجة إلى تقديم األموال للبلدان النامية م .الحوافز
 .الجنوب

الثاني: إدماج الطبيعة والتنوع البيولوجي في نماذج عمل، وعمليات، وممارسات القطاعات  االستراتيجيمجال ال
 االقتصادية الرئيسية، بما في ذلك القطاع المالي

والصغيرة  الصغر المتناهية : انتقال الشركات في القطاعات االقتصادية ذات الصلة وعلى المستويات3 اإلجراء الرئيسي
وتلك ذات اآلثار األكبر على التنوع البيولوجي، بنشاط نحو  ،، وال سيما الشركات الكبيرة وعبر الوطنيةوالمتوسطة

                                                      
168 CBD/SBI/3/13/Add.1 
والترفيهية  ،والثقافية ،والتثقيفية ،والعلمية ،واالجتماعية االقتصادية ،والجينية ،(: القيم المتأصلة والقيم اإليكولوجية0)ب()9، الفقرة 62/1 انظر المقرر 169

 .والجمالية للتنوع البيولوجي وعناصره
 .(2020ن بدال م 2030، مع خط زمني محدث )9-15التنمية المستدامة  هدف 170
  /https://www.cbd.int/ecosystem . وانظر أيضا5/6انظر المقرر  171

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الصادر عن  موجز التقييم العالمي لواضعي السياسات 172 
  ،47إلى  44، الصفحات من اإليكولوجية

 02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_ar.pdf-https://ipbes.net/sites/default/files/2020 
173
 

document-https://ipbes.net/nexus/scoping 

https://www.cbd.int/ecosystem/
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_ar.pdf
https://ipbes.net/nexus/scoping-document
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طول سالسل التوريد والتجارة والقيمة الخاصة بها، مع بما في ذلك على  ،والعادلة التكنولوجيات والممارسات المستدامة
، والتنوع البيولوجي، ورفاه ناسللإثبات الحد من اآلثار السلبية وزيادة اآلثار اإليجابية على النظم اإليكولوجية وخدماتها 

 .، بطريقة تتسق وتنسجم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرىاإلنسان وصحته
النظم اإليكولوجية في القطاعات االقتصادية بإحداث قيم خدمات يسمح إدماج التنوع البيولوجي، و  :األساس المنطقي

الطبيعة في سالسل اإلنتاج، وتقليل هدر الموارد القائمة على التغييرات الالزمة في اإلنتاج واالستهالك، مثل دمج الحلول 
لية من خالل السياسات المالية يهذه اإلجراءات التحو على جميع مستويات اإلنتاج واالستهالك. ويمكن إحداث مثل 

، تأخذ وفقا للمعايير الدوليةو والقطاعية ولكن يمكن تشجيعها أيضا من خالل إشراك الشركات ذات الصلة ورابطاتها. 
 ويمكن أن، اربعين االعتب والتبعيات، واآلثار على التنوع البيولوجي عبر سالسل التوريد الخاصة بهاالقيم، الشركات بالفعل 

تعتمد ممارسات مستدامة لدعم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ويمكن أن تدمج معلومات االستدامة في دورة 
فزة اإليجابية للتنوع اأن تكون جهة شريكة في تصميم وتنفيذ التدابير الحيمكن أيضا و  تقاريرها، وفقا لمنهجيات متفق عليها.

منها في قرارات  حققالمستندة إلى العلم والتي يمكن التعن التنوع البيولوجي دام المعلومات البيولوجي، وذلك باستخ
، بما يتسق وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، على سبيل المثال من خالل والمنتجينالمستهلكين 

عالمات اإليكولوجية أو معايير التجارة بين المؤسسات تطبيق التسلسل الهرمي للتخفيف، أو إصدار الشهادات أو وضع ال
 التجارية، حسب االقتضاء.

 : تطبق المؤسسات المالية على جميع المستويات سياسات وعمليات تقييم مخاطر التنوع البيولوجي4 الرئيسي اإلجراء
، وذلك بعد تطويرها ألدوات لتمويل التنوع البيولوجي من أجل إثبات الحد من اآلثار السلبية على النظم وتقييم األثر

، لدعم نماذج األعمال التجارية المستدامة صحافظها وزيادة مبالغ التمويل المخصماإليكولوجية والتنوع البيولوجي في 
 .وتعزيز حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

عادة توجيهها نحو  حياةأن تتسق التدفقات المالية مع مسار يتجه نحو ال لزم: ياألساس المنطقي في انسجام مع الطبيعة وا 
مع األهداف الثالثة لالتفاقية  مواءمة التمويل العام والخاص بشكل أكثر فعالية نبغيتحقيق الطموح المتعلق بالطبيعة. وي
التركيز في يبغي أن يتوسع وع البيولوجي واستخدامه المستدام ودعم المجتمعات المحلية و والسعي إلى زيادة الموارد لحفظ التن

 اإلطار العالمي من "تمويل المشروعات الخضراء أيضا" إلى "تخضير النظام المالي ككل".

 الثالث: تعميم التنوع البيولوجي عبر المجتمع مجال االستراتيجيال
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في كل مكان المعلومات ذات الصلة، والوعي، والقدرات من أجل التنمية المستدامة  الناس: يمتلك 5 اإلجراء الرئيسي
ودورها المركزي  175ومكوناته لتنوع البيولوجيل 174المتعددة الجوانب قيمالوأنماط الحياة التي تنسجم مع الطبيعة، وتعكس 

االستهالك وأنماط الحياة  وسبل عيشهم، ويتخذون خطوات جنسانية مخصوصة وقابلة للقياس نحو الناسفي حياة 
 .المستدامة، مع مراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية الفردية والوطنية

يرتبط التعميم عبر المجتمع باآلثار الجنسانية )اإليجابية والسلبية( لألفراد والمجموعات على التنوع  األساس المنطقي:
النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، فضال عن القيم الروحية  هاالتي تقدماالجتماعية والثقافية  منافعالبيولوجي، وبال

ة للتنوع البيولوجي، والتي تعتبر ذات أهمية محورية بالنسبة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي تلعب دورا متأصلوال
ها. كما يرتبط التعميم بالخطوات التي يمكن أقاليممركزيا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وال سيما في أراضيها و 

اتخاذها، بشكل فردي وجماعي، من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه بشكل مستدام، على سبيل المثال عن طريق تبني 
مثال . ويمكن تحقيق التعميم على سبيل الاإليكولوجيةالبصمات أو تعزيز أنماط الحياة المستدامة واالستهالك التي تقلل من 

تاحة الوصول إلى التدريب والتعليم وبناء القدرات في مجال التنوع  عن طريق تحديد االحتياجات الجنسانية المخصوصة وا 
رف التقليدية، وتهيئة الوصول إلى االبيولوجي لدعم عمليات صنع القرار التشاركية والشاملة والمنصفة، وتعزيز نظم المع

لصحة، واالستفادة من أدوات االتصال القائمة على األدلة لتوعية ل منافع بالنسبةوآثار الضغوطات البيئية وال ةالصحي ربيةالت
 الجمهور.

 
] 

  

                                                      

والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي  ،والثقافية ،والتثقيفية ،والعلمية ،واالجتماعية واالقتصادية ،والجينية ،القيمة المتأصلة والقيم اإليكولوجية 174
 (.2)ب()9، الفقرة 10/9وعناصره: انظر المقرر 

 مع تعديل يعكس دور قيم التنوع البيولوجي واإلجراءات المتخذة. 8-12هدف التنمية المستدامة  175
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الصكوك الدولية المتخصصة للحصول وتقاسم المنافع في سياق  3/26التوصية 
 ، من بروتوكول ناغويا4، الفقرة 4المادة 

على  امقرر العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا مؤتمر األطراف بأن يعتمد  للتنفيذالهيئة الفرعية  توصي
 غرار ما يلي:

 ،بشأن الحصول وتقاسم المنافعإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا [
 ،NP-3/14لمقرر ناغويا وا من بروتوكول 4 المادةإلى  إذ يشير

]، 4 المادةر اإلرشادية للصكوك الدولية المتخصصة للحصول وتقاسم المنافع في سياق بالمعايي يحيط علما -[1
أنها تهدف إلى المساهمة في تعزيز  إلى ويشيرالواردة في مرفق مشروع المقرر الحالي،  ،من بروتوكول ناغويا ،[4 الفقرة

للحصول وتقاسم المنافع، دون خلق تسلسل هرمي فيما الدعم المتبادل بين بروتوكول ناغويا والصكوك الدولية األخرى و التنسيق 
 [بينها؛

 إعدادفي  بعين االعتبار المعايير اإلرشاديةكل معيار من  أخذوالحكومات األخرى إلى  ،األطراف يدعو -2
المنافع، و/أو في تأييد الصكوك الدولية التي تشمل أحكاما بشأن الحصول وتقاسم  و/أو تطبيق تدابير الحصول وتقاسم المنافع

 من بروتوكول ناغويا؛ [،4، الفقرة ]4المادة بما يتسق مع 
 بعين االعتبار المعايير اإلرشادية أخذالمنظمات الدولية والعمليات الحكومية الدولية ذات الصلة إلى  يدعو -3
 المنافع؛بشأن الحصول وتقاسم متخصصة صكوك دولية أو ]عند االتفاق على[ ]تنفيذ[  إلعدادفي جهودها 
، وحسب االقتضاء من خالل غرفة تبادل معلومات في تقاريرها الوطنية إدراجاألطراف  إلى يطلب -4

 ،الحكومات األخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى تبادل المعلومات دعويو ، المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
]توفر  [مع متسقةكون ]تلحصول وتقاسم المنافع بشأن ا ةمتخصص ةدولي وكو/أو تنفيذ صك اتخذت إلعدادبشأن أي خطوات 
]و/أو استخدامات  المحددة الجينيةالموارد ب المتعلقةمعلومات الأهداف االتفاقية والبروتوكول، بما في ذلك دعما متبادال مع[ 

 ؛وغرضهلمتخصص التي يغطيها الصك ا محددة[ ]بما في ذلك المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية[
 حالةأو إنهاء  استعراضأن يعمل اجتماع األطراف في بروتوكول ناغويا كسلطة لتقييم أو تحديد أو  يقرر -[5
إلى  باالستنادناغويا  بروتوكول ، من4، الفقرة 4دولية متخصصة للحصول وتقاسم المنافع في سياق المادة  كصكوكالصكوك 

من أجل رر الحالي وأن األطراف في بروتوكول ناغويا يمكنها االتصال باجتماع األطراف المعايير الواردة في مرفق مشروع المق
 ؛[أو إنهائها تحديد حالة الصكوك

من األطراف في بروتوكول ناغويا لينظر فيها  الصكوك المقدمة وتحيل تتلقىأن  ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -[6
 بدءا من االجتماع الخامس[؛وذلك ، قبل أربعة أشهر من اجتماع األطراف، 5اجتماع األطراف على النحو المذكور في الفقرة 

 16استعراض هذا المقرر في سياق عملية التقييم واالستعراض على النحو المنصوص عليه في المادة  يقرر -7
خطوات ضرورية لتعزيز االتساق في النظام الدولي بشأن  ةوبهدف اتخاذ أي ،من البروتوكول، مع مراعاة التطورات ذات الصلة

 .وتقاسم المنافعالحصول 
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 مرفقال
للصكوك الدولية المتخصصة للحصول وتقاسم المنافع في سياق  إرشاديةمعايير 

من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد  ،4، الفقرة 4المادة 
 الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

 أو تنفيذ صكوك إعدادإرشادات عند  بمثابة ذه المعايير اإلرشادية نقاط مرجعية أو عناصر يمكن اعتبارهاتعتبر ه -6
المساهمة في تعزيز التنسيق والدعم المتبادل بين بروتوكول  فيمنها  الغرضويتمثل دولية متخصصة للحصول وتقاسم المنافع. 

 .تسلسل هرمي فيما بينها خلقناغويا والصكوك الدولية األخرى للحصول وتقاسم المنافع، دون 
الصك ]أو ُيعتمد[ من خالل  ُيتفق على – أو على الصعيد الدولي يُتفق على الصك على الصعيد الحكومي الدوليأن  -0

 هيئة رئاسية]من خالل قرار صادر عن  عليه ]صراحة[ [و/أو حكومات]و/أو من خالل مصادقة بلدان  حكومية دوليةعملية 
 لمنظمة دولية[ ]ويمكن أن يكون الصك ملزما أو غير ملزم.[

 أي أن الصك: – أن يكون الصك متخصصا -1
المرتبطة بموارد جينية تقع بخالف  ينطبق على مجموعة محددة من الموارد الجينية و/أو المعارف التقليدية )أ(

 ذلك ضمن نطاق بروتوكول ناغويا؛
، أو على جينيةالموارد الينطبق على استخدامات محددة للموارد الجينية و/أو المعارف التقليدية المرتبطة ب )ب(

 تتطلب نهجا متمايزا، وبالتالي متخصصا. أغراض محددة،
أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا، ويدعم هذه  الصك مع يتسق – أن يوفر الصك دعما متبادال -4

 األهداف وال يتعارض معها، بما في ذلك فيما يتعلق بما يلي:
 االتساق مع أهداف حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛ )أ(

 التقاسم العادل والمنصف للمنافع؛ )ب(
اليقين القانوني فيما يتعلق بالحصول على الموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية،  )ج(
وفيما ] [وفيما يتعلق بالتقاسم العادل والمنصف للمنافع]تطبيق الموافقة المسبقة المستنيرة،  [، حسب االقتضاء،]بما في ذلك

 ؛[يتعلق بتقاسم المنافع
 كاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية المعنية؛الموافقة ال )د(
 اإلسهام في التنمية المستدامة، على النحو الذي ينعكس في األهداف المتفق عليها دوليا؛ )ه(
 [المبادئ العامة األخرى للقانون، بما في ذلك ُحسن النية، والفعالية والتوقعات المشروعة. (و)
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 من بروتوكول ناغويا( 11العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع )المادة اآللية  3/27التوصية 
 للتنفيذ،الهيئة الفرعية إن 

 بأن يعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا مقررا على غرار ما يلي: توصي

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،
تقع الحصول على الموارد الجينية أن سلطة تقرير الحقوق السيادية للدول على مواردها الطبيعية و يشير إلى إذ ]]]

 االتفاقية، من 65من المادة  6على النحو المعترف به في الفقرة الحكومات الوطنية وتخضع للتشريعات الوطنية، 
ذ   إلى الهدف من بروتوكول ناغويا،[ يشير أيضاوا 

لى الهدف من بروتوكول ناغويا،[ نم 65إلى المادة  إذ يشير -]بديلة  االتفاقية وا 
ذ يشير كذلك لمعالجة  مبتكرإيجاد حل بضرورة االعتراف، على النحو المحدد في ديباجة بروتوكول ناغويا، إلى  وا 

مرتبطة بالموارد الجينية الذي يحدث التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية ال
 فيها منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها، يتسنىر الحدود أو التي ال و في الحاالت عب
ذ  في  ، حسب االقتضاء،إلى التعاون األطراف أن تسعىب تقضيمن بروتوكول ناغويا التي  66المادة إلى  يشيروا 

تقاسم نفس المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد  وفي حالة عبور الحدودالحاالت التي توجد فيها نفس الموارد الجينية في حاالت 
  بغية تنفيذ البروتوكول، ،في عدة أطراف المجتمعات المحليةالشعوب األصلية و واحد أو أكثر من بين الجينية 

ذ يشدد على   بالكامل، وتشغيلهالتنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا تعزيز ضرورة قيام األطراف بوا 
ية طموحة ]إنشاء[ استراتيج في على تعزيز أحكام ونظم الحصول وتقاسم المنافع من أجل المساهمةوتصميما منه ]

 ،[0202إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام وتحويلية لحشد الموارد من أجل ا
إنشاء نظام عملي لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام معلومات  على وتصميما منه كذلك]

 والمعارف التقليدية المرتبطة بها،[[التسلسل الرقمي بشأن الموارد المالية 
ة التنفيذي ةاألمين وكّلفت نظراءالستعراض ال تي خضعتالدراسة البو  بما ُقّدم من آراء ومعلومات يحيط علما -6

لموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي تحدث في حاالت عبور ل تحديد حاالت معينةمن أجل  بإجرائها
 176؛فيها منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها يتسنىال الحدود أو التي 

 بأوجه الضعف الممكنة في النظم المتعددة األطراف؛[ يحيط علما أيضا -0]
 6الخيار 

فيما الدراسة التي خضعت الستعراض النظراء ]بناءة[ و  في النصوص المقدمةأن الحاالت المحددة  يعتبر -1]
للنهج الثنائي  []المحتملة ]أو التحديات[ القيود عن[ في الكشفو] الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع يخص

مكانية التطبيق، والجدوى والفعالية ]ويقرر المضي قدما في استكشاف  بموجب بروتوكول ناغويا، وخاصة فيما يتعلق بالكفاءة وا 
 طرائق محتملة آللية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع[؛[ 

 0الخيار 

                                                      
176 CBD/SBI/3/15/Add.1 
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لتي خضعت الستعراض النظراء تقدم معلومات الدراسة او  في النصوص المقدمةأن الحاالت المحددة  يعتبر -1]
من بروتوكول  62عن الحاالت، التي مع ذلك، ال تبرر الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع بموجب المادة 

 ناغويا؛
وجب بروتوكول أو التحديات المحتملة للنهج الثنائي بم قيودآراء بشأن ال أسفرت عنأن العملية  أيضايعتبر   -مكررا 1

مكانية التطبيقناغويا، وخاصة فيما  تستحق مزيدا من المناقشة ]بموجب بروتوكول  وأنهاوالجدوى والفعالية،  يتعلق بالكفاءة وا 
يمكن معالجتها من  قيودهذه ال وأن]،  ، والمناقشات في المنتديات األخرى ذات الصلة[66( و4)4ناغويا[ ]مع مراعاة المادتين 

 دد األطراف؛[[خالل نهج متع
أو التحديات المحتملة استنادا إلى حاالت ملموسة سيحتاج إلى استكشاف  القيودأن تقييم هذه  كذلكيعتبر  -4]

 ت على تنفيذ النهج الثنائي، أو أيالقدرا واالفتقار إلىاألسباب الكامنة، ]بما في ذلك أسئلة عن نطاق بروتوكول ناغويا،[ 
نهج متعدد  وكذلك باتباعأو التحديات، بما في ذلك التعاون عبر الحدود  قيودعوامل أخرى، واستكشاف كيفية معالجة هذه ال

 األطراف؛[
نهج متعدد األطراف لمعالجة التقاسم العادل ي لطرائق المحتملة أله يلزم إجراء تقييم لأن كذلكيعتبر   -بديلة 4]

تخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي تحدث في حاالت والمنصف للمنافع الناشئة عن اس
، فضال عن التعاون عبر الحدود، من أجل منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها يتسنىعبور الحدود أو التي ال 

 ؛[إلى حاالت ملموسة باالستنادأو التحديات المحتملة  القيودمعالجة 
والمنظمات  وأصحاب المصلحةاألطراف والحكومات األخرى والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  يدعو -5]

الطرائق الممكنة آللية متعددة األطراف لتقاسم المنافع، بما في ] عن ةالتنفيذي ةاألمين تقديم آراء ومعلومات إلىذات الصلة إلى 
الوارد لمعالجة الحاالت خيارات التعاون باإلضافة إلى  والحوكمة،المشاركة وتقاسم المنافع  الخيارات المتعلقة بأشكالذلك 

ملموسة، بشأن ملة للنهج الثنائي استنادا إلى حاالت أو التحديات المحت قيود]ال [من بروتوكول ناغويا 66في المادة  وصفها
 وكذلك باتباعتحديات، بما في ذلك من خالل التعاون عبر الحدود وال قيوداألسباب الكامنة المحتملة، وعن كيفية معالجة هذه ال

 نهج متعدد األطراف؛[[
 مقرر؛[هذا المرفق في  محددةاالختصاصات الُيكلف ب، إنشاء فريق خبراء تقني مخصص يقرر -1]
تعمل  الموارد الجينية،على  الحقوق السياديةعند ممارسة ، آلية متعددة األطراف لتقاسم المنافعإنشاء  يقرر - بديلة 1]

 :على النحو التالي
إدارية أو من االتفاقية، تدابير تشريعية أو  7-65و 02يتخذ كل طرف من البلدان المتقدمة، وفقا للمادتين  (أ)
ناتج عن استخدام الموارد في المائة من سعر التجزئة لكل الدخل التجاري ال 6 تقاسم، حسب االقتضاء، لضمان سياساتية

المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية أو معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية من خالل اآللية الجينية أو 
ال فيجري تقاسم هذه المنافعالمتعددة األطراف لتقاسم المنافع لدعم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام،  على أساس  وا 

 ؛ها النظام الثنائييحددشروط متفق عليها بصورة متبادلة 
جميع المنافع النقدية المتقاسمة بموجب اآللية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع في صندوق عالمي تودع  (ب)

مرفق البيئة العالمية، بصفته اآللية المالية لالتفاقية، ويكون هذا الصندوق العالمي أيضا مفتوحا  يديرهللتنوع البيولوجي 
 المصادر؛للمساهمات الطوعية من جميع 

وتنافسية وقائمة على المشاريع، لدعم األنشطة  للتنوع البيولوجي، بطريقة مفتوحةالصندوق العالمي  ُيستخدم (ج)
، النهج القائم على النظم اإليكولوجيةإلى حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته، بما يتماشى مع  الراميةالميدانية 
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أولويات اإلنفاق المحددة من وقت آلخر بواسطة  تنفيذ والمجتمعات المحلية وغيرها، سعيا إلى الشعوب األصلية تتبعهالذي 
 علمية؛[التقييمات المن خالل  ةالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي

المخصص المشار إليه في الفقرة الخبراء التقنيين في تقرير فريق  أن تنظرالهيئة الفرعية للتنفيذ يطلب إلى  -7]
اجتماعه فيها في لكي ينظر  ،تقدم توصيات إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياأن أعاله و  1

 الخامس؛[

بسبل ، 1المخصص المشار إليه في الفقرة الخبراء التقنيين عمل فريق  أن تُيّسر ةالتنفيذي ةاألمينيطلب إلى  -8]
 من بينها ما يلي:

 ؛أعاله 5في الفقرة  الآلراء والمعلومات المشار إليه وليفإعداد ت (أ)
 ؛اآلراء والمعلومات المشار إليه أعالهوليف للنظر في ت إلكترونيإنشاء منتدى  (ب)
 [المخصص.الخبراء التقنيين وتقديمه إلى فريق  اإللكترونيالمنتدى  نتائج عنإعداد تقرير موجز  (ج)
األمينة التنفيذية، أن تقوم، بالتشاور مع جميع األطراف ومع مرفق البيئة العالمية، بإعداد  يطلب إلى  - بديلة 8]

وتقديم تقرير عن ذلك لتنفيذ النظام المتعدد األطراف لتقاسم المنافع  الوطنية اإلدارية أو السياسيةأو خيارات للتدابير التشريعية 
 مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس عشر.[ إلى

 المرفق
 المخصصالخبراء التقنيين فريق  اختصاصات

 62بموجب المادة  تقاسم المنافعلالطرائق الممكنة آللية متعددة األطراف ]ينظر في فريق الخبراء التقنيين المخصص  -6
من بروتوكول ناغويا[ ]يقّيم القيود أو التحديات المحتملة للنهج الثنائي للحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك أسبابها الكامنة 

مع  وكيفية معالجة هذه القيود والتحديات، بما في ذلك من خالل التعاون عبر الحدود وكذلك باتباع نهج متعدد األطراف،[
 يف اآلراء والمعلومات ونتائج المنتدى اإللكتروني؛تول مراعاة

فضال عن  والحوكمة،وتقاسم المنافع في اآللية، المشاركة  أشكالخيارات  االمخصص أيضالخبراء التقنيين يحدد فريق  -0]
 ؛[من بروتوكول ناغويا 66في المادة  وارد وصفهالمعالجة الحاالت الخيارات التعاون 

 :المخصص بما يليالخبراء التقنيين فريق  ضطلعي - 1

 ؛االجتماع الرابع للهيئة الفرعية للتنفيذ االجتماع، رهنا بتوافر الموارد المالية، مرة واحدة على األقل قبل (أ)
يمثلون الشعوب األصلية  ومشاركينقيد النظر،  مسائلالب درايتهم على أساس يجري اختيارهمخبراء  إشراك (ب)

 التمثيل اإلقليمي المتوازن؛، وضمان والمجتمعات المحلية
 .فيها في اجتماعها الرابع لكي تنظرإلى الهيئة الفرعية للتنفيذ  النتائج التي يخلص إليهاتقديم  (ج)

 61/05 مرفق المقررجيم من  من القسم 4المخصص وفقا لإلجراء المحدد في الفقرة الخبراء التقنيين سيجتمع فريق  - 4
بروتوكول  بموجب، على العمليات ما يلزم من تغييراتبعد إجراء أيضا،  والذي ينطبقفيذ، الهيئة الفرعية للتن تشغيلطريقة  بشأن

على ، 64/11 مرفق المقررفي  والمحدد ،تضارب المصالح في أفرقة الخبراءتجنب أو إدارة وينطبق اإلجراء الخاص ب ناغويا.
 .[[المخصصالخبراء التقنيين فريق 
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 االتصاالت 3/28التوصية 
 للتنفيذ،الهيئة الفرعية إن 
على  177به األمينة التنفيذية لدعم إطار استراتيجية االتصاالت العالمية، تبالعمل الذي قام مع التقدير رحبتإذ 

 178النحو المبين في مذكرة األمينة التنفيذية،
 :بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقررا على غرار ما يلي وصيت

 األطراف،إن مؤتمر ]
 179التصال والتثقيف والتوعية العامةالمعنية باتجديد والية اللجنة االستشارية غير الرسمية  يقرر -6
الممثلين الذين رشحتهم لتشمل  [، ]بالتشاور مع مكتب مؤتمر األطراف،وتوسيع عضويتها ،0212حتى عام 
التمثيل المستمر لمنظمات  وضمانلمحلية الشعوب األصلية والمجتمعات االتوازن اإلقليمي، و  مع مراعاةاألطراف، 

 180؛[االتصاالت" أسطولوالمشاركين في "] الشباب

التصال والتثقيف والتوعية العامة، المعنية باأن تعقد اللجنة االستشارية غير الرسمية  أيضا قرري -0
اجتماعات افتراضية، عند ، فضال عن [واحدا على األقل خالل فترة السنتين ]حضوريا[رهنا بتوافر الموارد، اجتماعا 

 ؛[الحاجة

اللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية باالتصال [ دعم منب]األمينة التنفيذية،  يطلب إلى -1]
إلرشاد وتعبئة الجهود من  العملية المنحىالرسائل الرئيسية  والتثقيف والتوعية العامة أن ]تشجع استخدام[ ]مشروع[

والعامة لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الرابع ومؤتمر األطراف جميع الجهات الفاعلة، الخاصة 
 في اجتماعه السادس عشر؛[

لى استخدام/تبادل رسائل االتصاالت جميع أصحاب المصلحة إ ويدعواألطراف [ يدعو] [يشجع] -4]
لة، وال سيما الرسائل العملية المنحى، ووسائل التواصل االجتماعي ذات الص [الوطنية]من خالل القنوات اإلعالمية 

 المالية تعبئة الموارد البشريةمن أجل ]، ومن جميع الجهات الفاعلة، الخاصة والعامة الجهودوتعبئة  إرشادمن أجل 
 ؛[من االتفاقية[[ 02المادة  لظروف الوطنية و[لـ ]ا ]وفقا لتنفيذ هذه المهامالالزمة و الكافية والتي يمكن التنبؤ بها 

بالجهود التي تبذلها األطراف، والحكومات األخرى، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  يرحب -5]
إطار عالمي قوي للتنوع البيولوجي لما بعد وضع الدعم العام على نطاق واسع ل لتعزيزوأصحاب المصلحة 

الحيوان، وأحواض األسماك، ، بما في ذلك من خالل التحالف العالمي للمنظمات، والمتاحف، وحدائق 0202 عام
راية أنحاء العالم تحت  من جميعالوطنية والمناطق المحمية، ومراكز البحوث والجامعات  والمتنزهاتوحدائق النباتات، 

 "متحدون من أجل التنوع البيولوجي؛"[

 0،ةفيذيالتن ةواصل العمل بشأن األنشطة المدرجة في مذكرة األمينت أن ةالتنفيذي ةاألمين إلى يطلب -1]
التصال والتثقيف والتوعية العامة، وتطوير ا معرضو سيما االحتفاالت السنوية باليوم الدولي للتنوع البيولوجي،  وال

                                                      
 .41/88المقرر  177
178 CBD/SBI/3/9. 
 .9، الفقرة 2/1والمقرر (؛ 8)1، الفقرة 7/81المقرر  179
وأمانات  ،ووكاالت األمم المتحدة ،عبارة عن مجموعة غير رسمية مخصصة تضم األطراف في االتفاقية أنهاالتصاالت"  أسطول" من مصطلحُيفهم  180

حلية التي تجتمع لتبادل المعلومات ومنظمات المجتمع المدني والشباب والنساء والشعوب األصلية والمجتمعات الم ،متعددة األطرافالاالتفاقات البيئية 
 قرارات رسمية ملزمة. تسفر عنالمشاركة مفتوحة وطوعية، والمناقشات ال و والتنسيق بشأن قضايا االتصال والتوعية المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتفاقية. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-22-ar.pdf
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وسائل التواصل االجتماعي، ومنصات االتصال للمشاركة مع أصحاب المصلحة والشركاء، ومواصلة تطوير هذه 
التصال والتثقيف والتوعية العامة، وال سيما لدعم المعنية بامية األنشطة، بالتشاور مع اللجنة االستشارية غير الرس

 [؛0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإلتنفيذ 

أنشطة اتصال إضافية بالتنسيق والتكامل مع  تقوم بتطويرأن  ةالتنفيذي ةاألمين إلى يطلب أيضا -7]
 0202 اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام باالتصال والتثقيف والتوعية العامة، وأحكام المعنيبرنامج العمل 

ذكاء الوعيالتوعية و المتعلقة ب عقد األمم المتحدة لعلوم و  181،عقد األمم المتحدة إلصالح النظم اإليكولوجيةو ، ا 
 [183، من بين أمور أخرى؛0212ام وخطة التنمية المستدامة لع 182،المحيطات من أجل التنمية المستدامة

وبالتشاور مع األطراف وأصحاب  المتاحةالموارد  في حدودة، التنفيذي ةاألمين إلى يطلب كذلك -8
 :مجموعة أنشطة االتصاالت الالزمة للمبادرات التالية في فترة السنتين المقبلة أن تدعم المصلحة،

، 0202استراتيجية االتصاالت المصاحبة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام تنفيذ  (أ)
]والسيما الرسائل الرئيسية  [--/CBD/COP/15] المقرر ، على النحو الوارد في64/14عمال بالمقرر  ُوضعتوالتي 

 ؛عليها األطراف[ تالتي اتفق

االتصال والتثقيف والتوعية العامة التفاقية التنوع البيولوجي بالتعاون ب المعنيتحديث برنامج العمل  (ب)
التصال والتثقيف والتوعية العامة، وتقديمه إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في المعنية بامع اللجنة االستشارية غير الرسمية 

 اجتماعها الرابع ومؤتمر األطراف في اجتماعه السادس عشر؛

ألمانة، بما في ذلك الموارد الالزمة لدعم استخدام ديناميكي ومتزايد لوسائل االتصاالت المؤسسية ل (ج)
 إعادة تصميم الموقععلى التواصل االجتماعي، ودعم التواصل مع وسائط اإلعالم التقليدية، ومواصلة العمل 

 ؛، وتطوير حمالت اتصاالت جديدة ومستمرةاإللكتروني

 اللذين ينتمون إلىمع شركاء مثل وافر الموارد، أن تعمل األمينة التنفيذية، رهنا بت يطلب إلى -9]
التصال والتثقيف والتوعية العامة، وأصحاب المعنية بااالتصاالت" واللجنة االستشارية غير الرسمية  أسطول"

 إذكاء الوعي، بهدف المصلحة، وبرامج ووكاالت األمم المتحدة ذات الصلة، واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف
 [من بين أمور أخرى؛ى، االتصاالت العملية المنحو 

قدم تقريرا مرحليا عن جميع هذه األنشطة لكي تنظر فيه تأن  ةالتنفيذي ةاألمين إلىأيضا  يطلب -62
  [الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الرابع وينظر فيه الحقا مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس عشر.

  

                                                      
 .71/821انظر قرار الجمعية العامة  181
 .73/72انظر قرار الجمعية العامة  182
 .72/4انظر قرار الجمعية العامة  183

https://undocs.org/A/RES/73/284
https://undocs.org/A/72/73
https://undocs.org/A/70/1
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 االجتماعاتتواتر  3/29التوصية 
 إن الهيئة الفرعية للتنفيذ،

 :على غرار ما يليمقررا بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر توصي 
 إن مؤتمر األطراف،

بعد االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف، ستعقد اجتماعات مؤتمر األطراف مرة كل سنتين  أن يقرر]
 ما لم يقرر مؤتمر األطراف خالف ذلك.[
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 وقائع المداوالت -ثانيا 
 مقدمة

 معلومات أساسية -ألف

يونيه/حزيران  41مايو/أيار إلى  41عقد الجزء األول من االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ عبر اإلنترنت من  -4
 والتقنية والتكنولوجية.، بالتعاقب مع الجزء األول من االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية 8284

وعقد الجزء الثاني من االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ في المركز الدولي للمؤتمرات في جنيف، سويسرا، من  -8
، بالتعاقب والتزامن مع الجزء الثاني من االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية 0200مارس/آذار  28إلى  64

ة والتكنولوجية والجزء الثاني من االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع والتقني
 .0202البيولوجي لما بعد عام 

 184الحضور -باء 
 حضر االجتماع ممثلو األطراف والحكومات األخرى التالية أسماؤها: -1

                                                      
ن )**( سجلوا للجزء الثاني من المشاركون مع عالمة نجمة واحدة )*( سجلوا للجزء األول من االجتماع فقط؛ والمشاركون مع عالمة نجمتي 184

 االجتماع فقط.
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 ألبانيا
 الجزائر

 أنغوال**
 أنتيغوا وبربودا

 األرجنتين
 **أرمينيا
 أستراليا
 النمسا

 *أذربيجان
 جزر البهاما
 البحرين**
 بنغالديش
 بربادوس*
 بيالروس
 بلجيكا
 **بليز

 بنن**
 بوتان

المتعددة  –بوليفيا )دولة 
 القوميات(**

 البوسنة والهرسك
 بوتسوانا
 البرازيل
 *بلغاريا

 بوركينا فاسو
 بوروندي**

 ديكابو فير 
 كمبوديا

 الكاميرون
 كندا

 جمهورية أفريقيا الوسطى**
 تشاد**
 شيلي

 الصين

 كولومبيا
 جزر القمر
 كوستاريكا

 كرواتيا
 كوبا

 تشيكيا
 كوت ديفوار**

 جمهورية الكونغو الديمقراطية
 الدانمرك

 جيبوتي**
 الجمهورية الدومينيكية

 إكوادور
 مصر

 إريتريا**
 إستونيا
 إثيوبيا

 االتحاد األوروبي
 فيجي
 فنلندا
 فرنسا

 غابون**
 جورجيا
 ألمانيا
 غانا

 اليونان
 غرينادا

 غواتيماال
 غينيا**

 بيساو** -غينيا
 غيانا
 هايتي

 الكرسي الرسولي**

 هنغاريا
 أيسلندا

 الهند
 ندونيسياإ

 اإلسالمية( -إيران )جمهورية 
 أيرلندا
 إسرائيل
 إيطاليا
 جامايكا
 اليابان
 **األردن
 كينيا

 الكويت
 تفياال

 لبنان**
 ليسوتو**

 **ليبيريا
 ليتوانيا**
 لكسمبرغ
 مدغشقر
 مالوي
 ماليزيا
 ملديف
 مالطة

 موريشيوس**
 المكسيك

 -ميكرونيزيا )واليات 
 *الموحدة(
 **موناكو

 منغوليا**
 الجبل األسود**

 المغرب
 *ميانمار

 **مبيقاموز 
 ناميبيا

 نيبال**
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 هولندا
 نيوزيلندا

 نيكاراغوا**
 النيجر**

 **نيجيريا
 النرويج

 عمان**
 باكستان

 باالو
 بنما

 باراغواي
 بيرو

 الفلبين
 بولندا

 البرتغال
 قطر**

 جمهورية كوريا
 جمهورية مولدوفا**

 االتحاد الروسي
 سان كيتس ونيفس**

 سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 
 **غرينادين

 ساموا
 العربية السعوديةالمملكة 
 السنغال
 صربيا
 سيشيل

 سنغافورة
 **سلوفاكيا
 سلوفينيا

 الصومال**
 جنوب أفريقيا

 إسبانيا
 سري النكا

 دولة فلسطين
 سودانال

 سورينام
 السويد
 سويسرا

 طاجيكستان**
 تايلند

 توغو
 تونغا

 ترينيداد وتوباغو
 تونس
 تركيا
 أوغندا
 أوكرانيا

 مارات العربية المتحدةاإل
المملكة المتحدة لبريطانيا 
 العظمى وأيرلندا الشمالية

 تنزانيا المتحدة**جمهورية 
 الواليات المتحدة األمريكية

 أوروغواي**
 أوزبكستان**

 -فنزويال )جمهورية 
 البوليفارية(
 فييت نام
 اليمن**

 زامبيا
 زمبابوي**

 

 
وأمانات االتفاقيات والهيئات األخرى وحضر االجتماع أيضا مراقبون من هيئات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة  -1

 :التالية
African-Eurasian Migratory Waterbird 

Agreement** 

Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora 

Convention on the Conservation of Migratory 

Species of Wild Animals 

Food and Agriculture Organization of the United 

Nations 

Global Environment Facility 

Intergovernmental Science-Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services  

International Fund for Agricultural 

Development** 

International Labour Organization** 

International Maritime Organization 

International Treaty on Plant Genetic Resources 

for Food and Agriculture** 

Minamata Convention on Mercury** 

Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights 

Secretariat of the Basel, Rotterdam and 

Stockholm Conventions** 

Secretariat of the Carpathian Convention  

UNEP World Conservation Monitoring Centre 

UNEP/MAP Regional Activity Centre for 

Specially Protected Areas 

UNESCO World Heritage Centre** 
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United Nations Conference on Trade and 

Development 

United Nations Convention to Combat 

Desertification 

United Nations Development Programme 

United Nations Division for Ocean Affairs and 

the Law of the Sea 

United Nations Economic Commission for Latin 

America and the Caribbean* 

United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization** 

United Nations Entity for Gender Equality and 

the Empowerment of Women (UN-Women)  

United Nations Environment Programme 

United Nations Framework Convention on 

Climate Change* 

United Nations Human Settlements 

Programme** 

United Nations Office for Project Services 

United Nations Permanent Forum on Indigenous 

Issues** 

United Nations University 

World Health Organization** 

World Intellectual Property Organization** 

 

  وُمثلت المنظمات التالية أيضا بمراقبين: -5

ABS Capacity Development Initiative 

Advanced Conservation Strategies** 

African Centre for Biodiversity** 

African Indigenous Women’s Organization 

(Nairobi) 

African Institute for Development Policy** 

African Union 

African Union Development Agency-NEPAD 

African Wildlife Foundation 

Agroecología Universidad Cochabamba** 

Aichi Prefecture 

ALMACIGA-Grupo de Trabajo Intercultural** 

Amazon Cooperation Treaty Organization** 

American Institute of Biological Sciences** 

Andes Chinchasuyo 

Arabian Leopard Fund** 

ASEAN Centre for Biodiversity 

Asia Indigenous Peoples Pact Foundation** 

Asociación Ak’Tenamit** 

Asociación de la Juventud Indígena Argentina** 

Assembly of First Nations* 

Association of Fish and Wildlife Agencies** 

Association of Indigenous Village Leaders in 

Suriname** 

Australian Conservation Foundation** 

Avaaz 

Barnes Hill Community Development 

Organization 

Beijing Chaoyang District Yongxu Global 

Environmental Institute** 

Beijing Greenovation Institute for Public 

Welfare Development** 

Biodiversity Hub International** 

Bioversity International** 

BirdLife International 

Blue Ventures** 

Born Free Foundation 

Brahma Kumaris World Spiritual University** 

Brazilian Foundation for Sustainable 

Development** 

Brighter Green** 

California Natural Resources Agency* 

Campaign for Nature* 

CAF Development Bank of Latin America** 

Canadian Environmental Network** 

Capitals Coalition 

Caribbean Community Secretariat* 

CBD Alliance 

Center for Support of Indigenous Peoples of the 

North/Russian Indigenous Training Centre 

Centre de Coopération Internationale en 

Recherche Agronomique pour le 

Développement** 

Centre for European Policy Studies** 

Centre for Indigenous Peoples Research and 

Development** 

Centre for International Sustainable 

Development Law* 

Centro para la Investigación y Planificación del 

Desarrollo Maya** 

CGIAR** 

Change our Next Decade 

Clan Ancestral Quinatoa* 

Chartered Institute of Ecology and 

Environmental Management** 

China Biodiversity Conservation and Green 

Development Foundation** 

China Environmental Protection Foundation** 

ClientEarth 

Coalition of the Willing on Pollinators** 

Coastal Oceans Research and Development in 

the Indian Ocean** 

College of the Atlantic** 

Colorado State University* 

Comité français de l’UICN** 

Commission des Forêts d’Afrique Centrale** 

Confederação Nacional da Indústria** 
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Consejo Shipibo Konibo Xetebo 

Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentavel** 

Conservation International 

Convention on the Conservation of European 

Wildlife and Natural Habitats, Council of 

Europe (Bern Convention)** 

Cooperativa Autogestionaria de Servicios 

Profesionales para la Solidaridad Social, 

R.L. 

Coordinadora Andina de Organizaciones 

Indígenas** 

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 

de la Cuenca Amazónica** 

Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, 

Fisheries and Food Security** 

Cornell University 

CropLife International 

Cultural Survival** 

David Shepherd Wildlife Foundation** 

Deep Sea Conservation Coalition** 

Deep-Ocean Stewardship Initiative / University 

of Southampton** 

Defenders of Wildlife** 

DHI Water & Environment 

Duke Kunshan University  

Duke University 

Earth BioGenome Project / University of 

California, Davis** 

Earth Island Institute** 

Earth Law Center** 

Earthjustice** 

Ecologistas en Acción** 

EcoNexus 

ECOROPA 

Elephant Protection Initiative Foundation** 

Enda Santé** 

Endangered Wildlife Trust** 

Environmental Defense Fund** 

ETC Group 

Eurogroup for Animals** 

European Bureau for Conservation and 

Development 

Every Woman Hope Centre* 

Expertise France** 

Federación Indígena Empresarial y 

Comunidades Locales de México**  

Federation of German Scientists 

Finance for Biodiversity Foundation** 

Fondation Franz Weber** 

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas de América Latina y el Caribe** 

Forest Peoples Programme 

Forest Stewardship Council 

Forest Watch Indonesia** 

Forests of the World** 

Forum Environment and Development (Forum 

Umwelt und Entwicklung)*  

Forum for Environment and Development** 

Foundation for the National Institutes of Health 

Foundation of Future Farming (Zukunftsstiftung 

Landwirtschaft)** 

Friends of the Earth Europe 

Friends of the Earth International 

Friends of the Siberian Forests** 

Fundación Ambiente y Recursos Naturales 

Fundación para la Promoción del Conocimiento 

Indígena** 

Future Earth 

German Centre for Integrative Biodiversity 

Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig 

German Nature Conservation Union (NABU)** 

German Research Foundation (DFG)** 

Ghent University 

Global Biodiversity Information Facility 

Global Forest Coalition 

Global Industry Coalition 

Global Ocean Biodiversity Initiative**  

Global Youth Biodiversity Network 

Global Youth Online Union 

Greenpeace International 

Griffith University 

Group on Earth Observations**  

Group on Earth Observations Biodiversity 

Observation Network 

Heinrich Böll Foundation** 

Helmholtz Centre for Environmental Research - 

UFZ** 

Heñói** 

Heriot-Watt University 

ICCA Consortium 

ICLEI - Local Governments for Sustainability 

Ifakara Health Institute** 

Imperial College London 

Indigenous Information Network 

Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating 

Committee** 

Indigenous Peoples’ Center for Documentation, 

Research and Information** 

Indigenous Reference Group of the Fisheries 

Research and Development Corporation** 

Indigenous Women’s Biodiversity Network** 

Institut de la Francophonie pour le 

développement durable** 

Institut de recherche en sciences de la santé 
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Institut du développement durable et des 

relations internationales 

Institute for Biodiversity Network 

Institute for Global Environmental Strategies* 

Inter-American Institute for Cooperation on 

Agriculture 

International Chamber of Commerce 

International Collective in Support of 

Fishworkers** 

International Coral Reef Initiative 

International Council for Game and Wildlife 

Conservation (CIC)** 

International Council of Environmental Law* 

International Council on Mining and Metals* 

International Environment Forum** 

International Federation of Pharmaceutical 

Manufacturers and Associations 

International Federation of Red Cross and Red 

Crescent Societies** 

International Fertilizer Association 

International Fund for Animal Welfare 

International Grain Trade Coalition* 

International Indian Treaty Council** 

International Indigenous Forum on Biodiversity 

International Institute for Applied Systems 

Analysis** 

International Institute for Environment and 

Development 

International Partnership for the Satoyama 

Initiative  

International Planning Committee for Food 

Sovereignty** 

International Studies Association** 

International Trade Centre** 

International Tropical Timber Organization* 

International Union for Conservation of Nature 

(IUCN)  

International Union for the Protection of New 

Varieties of Plants** 

International Union of Biological Sciences* 

International University Network on Cultural 

and Biological Diversity  

International Whaling Commission** 

Inuit Circumpolar Council* 

IPIECA 

Island Conservation 

Italian Climate Network (ItaliaClima)** 

J. Craig Venter Institute** 

Japan Civil Network for the United Nations 

Decade on Biodiversity 

Japan Committee for IUCN 

Japan Environmental Lawyers for Future 

Japan Wildlife Research Center 

Keele University** 

Kenya Plant Health Inspectorate Service** 

Land is Life** 

Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop 

Plant Research** 

Leibniz-Institute DSMZ (German Collection of 

Microorganisms and Cell Cultures) 

Les Amis de la Terre - Togo** 

Linking Tourism & Conservation**  

Lupane State University** 

Malaria Research and Training Center** 

Marine Conservation Society**  

Max Planck Institute for Social Anthropology** 

McMaster University 

Mesa Nacional Indígena de Costa Rica**  

Ministry of Environment of Finland** 

Missionary Society of St. Columban** 

Mount Holyoke College** 

Mouvement d’Organisation des Ruraux pour le 

Développement** 

Nagoya University 

National Geographic Society 

National Institute for Environmental Studies* 

Natural Resources Defense Council** 

Nature Conservancy of Canada** 

Nature Conservation Society of Japan  

New Wind Association* 

Nia Tero 

Nirmanee Development Foundation* 

Nordic Council of Ministers 

North Carolina State University 

Norwegian Forum for Development and 

Environment**  

OGIEK Peoples Development Program** 

On the EDGE Conservation** 

One World Analytics** 

Organisation for Economic Co-operation and 

Development 

Pacific Environment** 

Pan African Sanctuary Alliance** 

Pan-African Mosquito Control Association 

(PAMCA)**  

Panthera** 

Parabukas* 

Partners for Indigenous Knowledge 

Philippines** 

PBL Netherlands Environmental Assessment 

Agency  

Pesticide Action Network UK** 

Planet Tracker** 

Plantlife International** 

Plateforme Océan et Climat** 

POLLINIS** 
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Polo Innovazione Genomica Genetica e 

Biologia** 

Public Research and Regulation Initiative 

Rainforest Foundation Norway 

Ramsar Convention on Wetlands 

Ramsar Network Japan 

Rare** 

Re:wild** 

Red de Cooperación Amazónica** 

Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad 

para América Latina y el Caribe 

Reforestamos México AC** 

Regions4 Sustainable Development 

Research Institute for Humanity and Nature* 

Réseau des gestionnaires d’aires marines 

protégées en Méditerranée** 

Resources Legacy Fund** 

Revive & Restore** 

Royal Botanic Gardens, Kew** 

Royal Society for the Protection of Birds 

Rueda de Medicina y Asociados, A.C.**  

Saami Council*  

Saami Council – Norway** 

Saami Parliament** 

Sasakawa Peace Foundation** 

Save our Seeds** 

Secretariat of the Pacific Regional Environment 

Programme 

Smithsonian Institution* 

Society for Ecological Restoration 

Society for the Preservation of Natural History 

Collections (SPNHC) 

Society for Wetland Biodiversity Conservation – 

Nepal 

Soka Gakkai International** 

South Asia Co-operative Environment 

Programme 

South Centre 

Southeast Asia Regional Initiatives for 

Community Empowerment 

Stand.earth** 

Stockholm Resilience Centre 

Stop Ecocide Foundation** 

Survival** 

Sustainable Development Solutions Network** 

Sustainable Environment Food and Agriculture 

Initiative** 

SVS/BirdLife Switzerland** 

Tebtebba Foundation 

The Nature Conservancy 

The Pew Charitable Trusts  

The World Bank Group* 

Third World Network 

TRAFFIC International 

Tulalip Tribes** 

Uganda Virus Research Institute** 

Union for Ethical BioTrade 

United States Council for International 

Business** 

Universidad Nacional Agraria La Molina** 

Université Saint-Louis – Bruxelles** 

University of British Columbia* 

University of Cambridge* 

University of Cambridge Conservation 

Leadership Alumni Network** 

University of Geneva – GEDT Research Hub** 

University of Ghana** 

University of Guelph 

University of Manchester** 

University of Oxford** 

University of Sussex* 

University of the Philippines Los Banos** 

University of Vienna** 

Unnayan Onneshan** 

Wellcome Sanger Institute**  

Western Ghats Hotspot Conservation Forum* 

Western Michigan University 

Wetlands International** 

Wetlands International -– Japan* 

Wildfowl & Wetlands Trust* 

Wildlands Conservation Trust** 

Wildlife Conservation Society 

Women Engage for a Common Future 

Women’s Environment & Development 

Organization** 

World Agroforestry Centre** 

World Animal Protection 

World Business Council for Sustainable 

Development 
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 افتتاح االجتماع  2البند 
في الساعة االجتماع الجزء األول من الهيئة الفرعية للتنفيذ،  رئيسةافتتحت السيدة شارلوتا سوركفيست )السويد(،  -1

ورحبت . 8284مايو/أيار  41األحد يوم )بالتوقيت العالمي المنسق( )السابعة صباحا بتوقيت مونتلاير( صباحا  الحادية عشرة
وا السيدة سوركفيست بالمشاركين، وأعربت عن أملها أن يتمتعوا وأقربائهم بالصحة الجيدة واألمان وقدمت تعازيها للذين فقد

وفي أثناء الجلسة العامة  .أحبائهم. ودعت إلى لحظة سكوت للتذكير بجميع الذين فقدوا خالل جائحة مرض فيروس كورونا
، توقفت الهيئة الفرعية لحظة حدادا على السيدة مارلي 8284مايو/أيار  89الرابعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في 

ول وتقاسم المنافع والمنسقة الوطنية للمشروع العالمي للحصول وتقاسم المنافع في أغيالر، نقطة االتصال الوطنية للحص
 فيروس كورونا.مرض هندوراس، التي وافتها المنية مؤخرا بسبب 

وأدلى ببيانات افتتاحية السيد حمد اهلل زيدان )مصر( والسيدة إليزابيت ماروما مريما، األمينة التنفيذية التفاقية التنوع  -7
 ي.البيولوج

وبالنيابة عن رئيسة مؤتمر األطراف، السيدة ياسمين فؤاد، رحب السيد زيدان بالمشاركين وأعرب عن تعاطفه وتضامنه  -2
مع من فقدوا أحباء لهم أو عانوا من مصاعب من تأثيرات الجائحة العالمية الجارية. ورحب بالمشاركين في االجتماع، الذين 

حراز تقدم في إعداد إطار عالمي طموح وقوي وتحويلي سيحافظون على الزخم نحو االجتماع الخا مس عشر لمؤتمر األطراف وا 
. وقال إن المشاركين سينظرون في قضايا كثيرة أساسية لعمل االتفاقية وبروتوكوليها. وقد 8282للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

لفرعية للتنفيذ أن رئيسة الهيئة الفرعية والمكتب كانا أظهرت الجلسات اإلفتراضية الخاصة السابقة والجلسة غير الرسمية للهيئة ا
مستعدون للمضي قدما في هذا العمل. وأشار إلى أن العالم دخل حقبة جديدة وغير مؤكدة خالل العام الماضي، مليئة بتحديات 

ه في السنوات القادمة، غير مسبوقة وتبدو مستعصية في حلها، ولكن إذا تم تعظيم الفرص لزيادة حفظ التنوع البيولوجي وحمايت
قد تتذكر الحقبة بأنها الوقت الذي تقدم العالم إلى حالة جديدة بالكامل واجتمع المجتمع العالمي معا على مسار تحقيق رؤية 

 . وشكر جميع األطراف على المرونة التي أظهروها والتعاون في إيجاد وسيلة8252الحياة في انسجام مع الطبيعة بحلول عام 
 التفاقية بالمضي قدما من خالل آلية االجتماعات اإلفتراضية.للسماح ل

ورحبت األمينة التنفيذية أيضا بالمشاركين في الجلسة غير الرسمية وشكرت الرئيسة وأعضاء المكتب على قيادتهم في  -9
عن طريق تقديم  التحضير لالجتماع اإلفتراضي وشكرت حكومة كندا على دعمها الكريم لالجتماعات اإلفتراضية، بما في ذلك
ممثال من  43212فريق من المتطوعين المتفانين. وقالت إن االجتماع يعتبر مهما للمجتمع العالمي، كما ظهر من تسجيل 

منظمة مراقبة. وأشارت إلى أن المشاركين استعدوا لالجتماع الحالي من خالل المشاركة  492مشاركا من  43412بلدا و 482
دموا بالفعل مدخالت قيمة خالل الجلسة غير الرسمية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة في وقت في جلسات إفتراضية خاصة وق

مبكر من السنة، والتي ستؤخذ في الحسبان عند إعداد مشاريع التوصيات للجلسة الحالية. وعلى نحو أكثر أهمية، فإن 
ين للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع االجتماع الحالي سيولد مشورة منتظرة منذ وقت طويل للرئيسين المشارك

، وحثت المشاركين على النظر في أهمية المسألة بالنسبة للناس والكوكب والعمل معا لالنتقال 8282البيولوجي لما بعد عام 
ن شكرها الخاص إلى مسار أكثر أمنا، وأكثر استداما وأكثر إنصافا لمصلحة األجيال القادمة. وأعربت األمينة التنفيذية ع

 التعاطف والمرونة من المشاركين في الطلبات المقدمة إلى األمانة.لموظفي األمانة على تفانيهم خالل سنة صعبة وطلبت 
مي )الصين(، ممثلة عن رئاسة االجتماع الخامس عشر لمؤتمر و و غو ز السيدة االجتماع الجزء الثاني من افتتحت و  -42

بالنيابة عن رئيسة الهيئة الفرعية، السيدة  ،0200مارس/آذار  64 يوم اإلثنين صباحوالربع  العاشرةفي الساعة األطراف، 
، في جلسة مشتركة عقدت أيضا الفتتاح الجزء الثاني من االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية )السويد( شارلوتا سوركفيست

الجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والجزء الثاني من ا
 .0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
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ريز )سويسرا( والسيدة إليزابيث ماروما مريما، األمينة التنفيذية يو، والسيد فرانز بز وأدلى ببيانات إفتتاحية السيدة  -44
 التفاقية التنوع البيولوجي.

وزير اإليكولوجيا والبيئة في الصين ورئيس االجتماع شيو، ت بيانها بالنيابة عن السيد هوانغ رون وز وقدمت السيدة  -60
الخامس عشر لمؤتمر األطراف. وشكرت حكومة سويسرا وشعبها على استضافة االجتماع، الذي سيحرز تقدما في التحضيرات 

د إطار عالمي جديد للتنوع البيولوجي، مع تحديد المسار اعتمافي للجزء الثاني من االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف و 
ن ذلك االجتماع سيمثل إ. وقالت 0252لمعالجة أزمة التنوع اليولوجي وتحقيق رؤية الحياة في انسجام مع الطبيعة بحلول عام 

الحياة على األرض.  نقطة تحول في الجهد العالمي لحماية التنوع الثقافي والبيولوجي وبناء مستقبل متشارك لجميع أنواع
وأضافت أن شعار االجتماع، "الحضارة اإليكولوجية: بناء مستقبل متشارك لجميع أنواع الحياة على األرض"، قد سلط الضوء 

ضمان استخدامها اة وتتطلب احتراما وحماية من أجل ية والطبيعة؛ وأن الطبيعة ضرورية للحيلبشر على المستقبل المتشارك ل
 قاسم منافعها على نحو عادل ومنصف.على نحو مستدام وت

وقد أظهر الجزء األول من االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف الطاقة السياسية عن طريق تعزيز الطموح،  -61
وتعزيز التعاون وأوجه التآزر على مدى االتفاقات المتعددة األطراف، وتعزيز الحوكمة العالمية للتنوع البيولوجي. ومن شأن 

، وأن صندوق كونمينغ للتنوع 0212غ أن يضمن أن يكون التنوع البيولوجي على مسار نحو التعافي بحلول عام إعالن كونمين
بينغ، سيساعد في تنفيذ اإلطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي في البلدان  ه الرئيس شي جينعلن عنالبيولوجي، الذي أ

ظ على التنوع افحتكونمينع للمساعدة في إنشاء حضارة إيكولوجية عالمية النامية. وسيستمر االجتماع الحالي في تحقيق إعالن 
وبناء التوافق العام على  ندامة عن طريق مساعدة المجتمع الدولي في تعزيز التعاو ته من أجل التنمية المستحميالبيولوجي و 

 خفض معدل فقدان التنوع البيولوجي ووضع التنوع البيولوجي على مسار التعافي.

ة عن حكومة سويسرا، بالمشاركين في جنيف، ولكنه سجل قلقا بشأن أوكرانيا، بايالسيد بيريز، متحدثا بالنورحب  -64
سيما الحالة اإلنسانية والدمار واسع االنتشار، بما في ذلك التدهور البيئي الجاري. وقال إن سويسرا تعتبر أن المشاكل ينبغي  وال

العمل األطراف، بما في ذلك  يةميثاق األمم المتحدة، ووضع قيمة عالية على تعددو  حلها معا، مع احترام كامل للقانون الدولي
الذي سيتم تنفيذه في االجتماعات الحالية. وأضاف أن اعتماد إطار عالمي طموح وفعال وتحولي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

هاء لالجتماعات سمحت بوقت كاف لالنت المخصصة يمثل أولوية عالية بالنسبة لسويسرا. وقال إن األيام السبعة عشرة 0202
وأن الوقت ينبغي أن يشتخدم على نحو فعال وبحكمة، مع من العمل التحضيري الجتماع ناجح لمؤتمر األطراف في كونمينغ، 

من التركيز على  تزام من المشاركين. وبداللالحلول واالإيجاد لى البناءة القائمة عمشاركة التركيز على ما هو الالزم، أال وهو ال
ما الذي يمكن أن يحصلوا عليه من اإلطار وشروطه التمكينية، ينبغي أن تركز األطراف على كيف يمكنهم المساهمة في 

أن يسعى إلى تحقيقها ألن وقف  فحماية التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، واالتفاق على غايات وأهداف يمكن لكل طر 
فضل. ومن شأن "نافورة المياه" في جنيف أن تزود األطراف األمساره هو لمصلحتهم الخاصة  كسفقدان التنوع البيولوجي وع

 لجميع.ل بما فيه منفعةلتوافق، يجاد اواالستعداد إلالعالية لهام نحو الطموحات إلبا

بالحضور الشخصي في إطار االتفاقية التي تعقد وفي بيانها، رحبت األمينة التنفيذية بالمشاركين في أول االجتماعات  -65
وأعربت عن إمتنانها للصين على استضافة الجزء األول من االجتماع الخامس عشر  بداية جائحة مرض فيروس كورونامنذ 

لى رئيسي الهيئات  نشاء صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي؛ وا  لمؤتمر األطراف، الذي خلص إلى اعتماد إعالن كونمينغ وا 
لى حكومة سويسرا على استضافة الفرعية وا لرئيسين المشاركين للفريق العامل على قيادتهم المستمرة في األوقات الصعبة؛ وا 

لى حكومات أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، وفنلندا، وألمانيا، واليابان، ومالطة، وموناكو،  وهولندا، االجتماعات الحالية؛ وا 
وروبي، على تقديم ال عن االتحاد األضمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، فونيوزيلندا، والسويد، وسويسرا وال

لى حكومات أستراليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، والنرويج، وسلوفاكيا والسويد على الدعم الدعم لضمان مشاركة  كل طرف مؤهل؛ وا 
 ة والمجتمعات المحلية.لضمان حضور الخبراء والممثلين من الشعوب األصلي هالذي قدمو 
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وقالت إن عمل الهيئات الفرعية والفريق العامل على مدى األيام القادمة، يركز على الوجهة السياسية الواضحة التي  -61
قدمها إعالن كونمينغ، وأنه أساسي لضمان التقدم الالزم لتمكين زعماء العالم من حضور الجزء الثاني من االجتماع الخامس 

مع  0202اف من أجل تحقيق النتيجة التاريخية التي تتمثل في إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام عشر لمؤتمر األطر 
إجراء عاجل لتحويل إتخاذ لدعوة العالم إلى الموارد الضرورية وآلية فعالة بالكافي للرصد واالستعراض من أجل االستجابة 

  (GEF) دل فقدان التنوع البيولوجي. وأضافت أن مرفق البيئة العالميةالعالقة غير المستدامة للبشرية مع الطبيعة وخفض مع
، لتسريع )اليونيب( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )اليوئنديبي( ، بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائييتخذ بالفعل إجراءات

صين تعد طرائق لصندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي مسار الدعم المقدم إلى الحكومات للتحضير للتنفيذ السريع لإلطار، وأن ال
المبادرات والمبادرات األخرى في إطار  تلكوأن البلدان المتقدمة كانت ملتزمة بمضاعفة تمويلها للتنوع البيولوجي. وتعليقا على 

هذه  تزاماتها وتنفيذل الطبيعة والناس، ناشدت جميع الجهات الفاعلة إلى تعزيز الجخطة عمل شرم الشيخ إلى كونمينع من أ
الجائحة العالمية والصراع العسكري الذي يهدد السالم  الخروج من ظالل. وتحقيقا لهذا الغرض، كان من الحيوي االلتزامات

مع الفريق الكامل لألمانة فروح من التعاون الدولي وتعددية األطراف. وال يوجد وقت لضياعه. بورفاه اإلنسان والعمل معا 
 ها للمشاركين بكل النجاح في مداوالتهم.تمنياتاألمانة على مدى األيام القادمة، أعربت عن  تعدة لدعمتب المساوالمك

عضو األمانة التي ، وفاة السيد أوريستس بالسينسيا حدادا علىوقادت األمينة التنفيذية المشاركة في لحظة صمت  -67
 وافته المنية في وقت سابق من السنة.

ممثلو األرجنتين )بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي(، وفرنسا )بالنيابة عن وأدلى ببيانات إقليمية  -68
االتحاد األوروبي ودوله األعضاء(، والكويت )بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ( ونيوزيلندا )بالنيابة عن أستراليا، 

سرائيل، واليابان، وموناكو، وال ة المتحدة والواليات المتحدة كلوجمهورية كوريا، وسويسرا، والمم نرويج،وكندا، وأيسلندا، وا 
 رابطتبويب "البيانات"، على ال. وترد البيانات تحت والسنغال )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( األمريكية(

03/documents-2022/sbi-.cbd.int/conferences/genevahttps://www. 

 بدون استفزاز، قائال إن االتحاد الروسي يشن حربا واسعة النطاق في سجل االجتماع هوضع بيانوطلب ممثل أوكرانيا  -69
السكانية بالصواريخ، ي يشن هجوما على المناطق روساالتحاد ال قال إنبأكمله. و  لمضد أوكرانيا، وأوروبا والعا رمبر  بدونو 

وهو يدمر أيضا الموائل الطبيعية، مع تأثر أكثر من  ،والقرى، مع خسارة عالية في األرواح المدنية بلدياتويدمر المدن، وال
نصف مواقع رامسار في أوكرانيا. وتشير التقديرات إلى أن االتحاد الروسي يجري حاليا عمليات عسكرية في ثلث مناطق 

انتهاكا صارخا لميثاق األمم المتحدة، والقانون الدولي،  يعدبأنه غزو أوكرانيا  ووصفلطبيعة في أوكرانيا. صندوق المحميات ا
لبيئة والمستوطنات البشرية، على ا اوجودي اتهديد ليشك مماوحقوق اإلنسان، والسالمة البيئية والنووية واألمن والسالم العالميين، 

 صدي للعواقب البيئية للحرب.المجتمع الدولي إلى العمل للت ناشدو 

حقها في الرد على بيان ممثل أوكرانيا، فضال عن ممارسة ورفضت ممثلة االتحاد الروسي اإلدعاءات ضد بلدها، في  -02
سرائيل،  ودوله األعضاء( االتحاد األوروبيفرنسا )بالنيابة عن بيانات ممثلي  ونيوزيلندا )بالنيابة عن أستراليا، وكندا، وأيسلندا، وا 

ليابان، وموناكو، والنرويج، وجمهورية كوريا، وسويسرا، والمملكة المتحدة والواليات المتحدة(، وقالت إن هذه اإلدعاءات كاذبة وا
االتفاقية ودعت األطراف إلى االمتناع عن تسييس المنتدى  في إطار نظر فيهايتم الالقضايا التي  جوهربوال تمت بصلة 
من ميثاق األمم المتحدة بإجراء عملية  56قه في الدفاع عن النفس بموجب المادة ي يمارس حإن االتحاد الروسالحالي. وقالت 

أيد أن االتحاد الروسي  أكدتالنازية في أوكرانيا وجعلها دولة سلمية محايدة. و  واألفكارنزع السالح عسكرية خاصة تهدف إلى 
في إعداد اإلطار العالمي  ابناء كان أنهال التنوع البيولوجي و جن في ماالتفاقية باستمرار على أنها األداة الدولية الرئيسية للتعاو 

، مع التحذير بأن المهتمة . وأكدت إلتزام بلدها بالتفاعل غير المسيس مع جميع الوفود0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 يؤدي إلى تأخيرات غير مبررة في عملية التفاوض. يمكن أنروسيا ضد الخطاب المعادي المستمر 

https://www.cbd.int/conferences/geneva-2022/sbi-03/documents
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وأدلى ببيانات أيضا ممثلو المنظمات التالية بالنيابة عن المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة الرئيسيين: تحالف  -06
ولوجي؛ من أجل اتفاقية التنوع البيالنساء تحالف لتنوع البيولوجي؛ و لالتمويل مؤسسة األعمال التجارية من أجل الطبيعة و 

واللجنة ؛ (GYBN) وشبكة الشباب العالمية المعنية بالتنوع البيولوجيوتحالف النساء من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي؛ 
 ؛ والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجيوالتنوع البيولوجي دون الوطنيةحكومات االستشارية المعنية بال

(IIFB)ي لحفظ الطبيعة ؛ واالتحاد الدول(IUCN)وشبكة  ؛؛ وفريق االتصال المعني باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
وترد البيانات تحت . (WWF) لطبيعةوالصندوق العالمي ل؛ (UCCLA)جامعة كمبريدج خريجي المعهد الوطني لرواد الحفظ ب

 .documents-2022/sbi-https://www.cbd.int/conferences/geneva/03 رابطتبويب "البيانات"، على ال

الهيئة ، أعربت رئيسة 0200مارس/آذار  64المنعقدة قي ، لجزء الثاني من االجتماعلنية في الجلسة العامة الثاو  -00
الدراسية  الحلقاتبأن العناية التي أعطاها المشاركون في التحضير للجلسات المستأنفة الحالية من خالل  يقينعن الالفرعية 

في العمل  المضي قدمامن الفرعية رسمية سوف تمكن الهيئة المشاورات غير المناقشات على اإلنترنت و الفتراضية، و اإلشبكية ال
ضافة إلى المسائل األخرى بخصوص االتفاقية، وبروتوكول قرطاجنة للسالمة الذي بدأ في الجزء األول من االجتماع، وأنه باإل

افع الناشئة عن استخدامها عادل والمنصف للمنتقاسم الالو على الموارد الجينية األحيائية وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول 
من أجل تمهيد  0202المدخالت الرئيسية الالزمة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  واستكمال، التفاقيةباين ملحقال

قالت إنها على و السبيل إلى اعتماده في الجزء الثاني من االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في وقت الحق من السنة. 
 ع التصميم والمرونة والصبر.ثقة بأن المشاركين سيجتمعون ويحرزون التقدم الواضح الالزم، م

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - 1البند 
وفي الجلسة العامة األطراف كمكتب للهيئة الفرعية.  عمل مكتب مؤتمر 185لطريقة تشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ،وفقا  -01

عضو المكتب، السيد إريك أمانينغ اتفق على أن يعمل  ،0206مايو/أيار  61األولى للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في 
 أوكوري )غانا( كمقرر االجتماع.

على عملهم  بوأعرب المقرر، متحدثا بالنيابة عن جميع المشاركين، عن التهنئة لرئيسة الهيئة الفرعية وأعضاء المكت -04
فيذية وفريقها على تلك باجتماع ناجح. وشكر أيضا األمينة التنلهم الشاق في التحضير للجلسة الرسمية وأعرب عن تمنياته 

 التحضيرات، وشكر حكومة كندا على تمويل االجتماع.

، في الحالي عبر االنترنت الجزء األول من االجتماع في نهاية االجتماععن تقرير ال ه ستتم الموافقة علىوأوضح أن -05
 مشاريع توصياتري إعدادها وأي بع وسيشير إلى حالة الوثائق التي يجاطال . وسيكون التقرير إجرائي0206حزيران يونيه/ 61

 هاعقديعتزم سيتم تأجيل الموافقة على النتائج النهائية حتى الدورة المستأنفة للهيئة الفرعية، التي و  .تمت الموافقة عليها
التقرير أيضا إلى أي طلبات إجرائية تم تقديمها إلى األمانة للعمل فيما بين الدورات في نطاق ويمكن أن يشير . حضوريا

لالجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع  باألعمال التحضيريةلواليات الحالية المتعلقة ا
مؤتمر األطراف، واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لاالجتماع الخامس عشر و ، 0202البيولوجي لما بعد عام 

جنة للسالمة األحيائية، واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول لألطراف في بروتوكول قرطا
 صول وتقاسم المنافع.حناغويا بشأن ال

، أقرت الهيئة الفرعية جدول 0206مايو/أيار  61في  الجلسة العامة األولى للجزء األول من االجتماع، المنعقدةوفي  -01
 :(CBD/SBI/3/1)دول األعمال المؤقت األعمال التالي على أساس ج

 افتتاح االجتماع. -4
                                                      

 ، المرفق.41/85المقرر  185
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 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -8
 .8282-8244استعراض التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  -1
 .بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية تقييم واستعراض فعالية -1
 .8282البيولوجي لما بعد عام اإلطار العالمي للتنوع  -5
 .حشد الموارد واآللية المالية -1
دارة المعارف، واالتصال.التعاون التقني والعلميبناء القدرات، و  -7  ، ونقل التكنولوجيا، وا 
 .والمبادرات األخرىالدولية التعاون مع االتفاقيات، والمنظمات  -2
 آليات اإلبالغ، وتقييم واستعراض التنفيذ. -9

 لعمليات بموجب االتفاقية وبروتوكوليها.استعراض فعالية ا -42
 تعميم التنوع البيولوجي داخل القطاعات وعبرها واإلجراءات االستراتيجية األخرى لتعزيز التنفيذ. -44
 .، من بروتوكول ناغويا1، الفقرة 1الصكوك الدولية المتخصصة للحصول وتقاسم المنافع في سياق المادة  -48
 من بروتوكول ناغويا(. 42لتقاسم المنافع )المادة اآللية العالمية المتعددة األطراف  -41
 الشؤون اإلدارية والشؤون المتعلقة بالميزانية. -41
 شؤون أخرى. -45
 اعتماد التقرير. -41
 اختتام االجتماع. -47

ووافقت الهيئة الفرعية على تنظيم العمل على النحو المحدد في شروحات جدول األعمال  -07
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  -08
كون مدتها حتى ثالث ساعات ويمكن تحديد مواعيد جلسات متعددة كل يوم شريطة أال تجتمع أفرقة االتصال بالتوازي. وست

الجلسات مفتوحة لممثلي جميع األطراف، والحكومات األخرى والمراقبين. وستطبق الممارسات المعتادة لمشاركة المراقبين: بناء 
يمكن أن تعطي لهم الكلمة بعد أن يتحدث األطراف وستحتاج أي مقترحات مهمة يطرحونها على تقدير الرئيسين المشاركين، 

د على األقل لكي ينظر فيها فريق االتصال. ويشجع المشاركون على استخدام خاصية إلى أن يؤيد المقترحات طرف واح
 الدردشة في نظام المؤتمر القائم على صفحة الويب التفاعلية لإلشارة إلى مثل هذا التأييد بدال من طلب التحدث في الجلسة.

التعقيدات التي ينطوي عليها عقد االجتماع في بيئة و  جاريةال للجائحةلظروف االستثنائية السائدة نتيجة ونظرا ل -09
في مذكرة السيناريو كما ُأشير  حضوري،افتراضية، سيتم تأجيل وضع اللمسات األخيرة على توصيات الهيئة الفرعية في اجتماع 

(CBD/SBI/3/1/Add.2)،  البيولوجي لما للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع  حضوريينظم بالتعاقب مع اجتماع
تعليق للحاجة إلى  ونتيجةأو االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف، ما لم يقرر المكتب خالف ذلك.  0202بعد عام 

)اعتماد  61أخرى( و شؤون) 65البنود الثالثة األخيرة من جدول األعمال، وهي البنود النظر أيضا في  ، أرجئجتماعاال
 مستأنفة لالجتماع.الجلسة الإلى )اختتام االجتماع(  67التقرير( و
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أشارت الرئيسة إلى أن ، 0200مارس/آذار  64الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءفي الجلسة العامة الثانية و  -12
، بناء على أساس جدول األعمال المؤقت الجتماع، في الجزء األول من انت قد اعتمدت جدول األعمالالهيئة الفرعية كا

(CBD/SBI/3/1). 

غ أوكوري من غانا قد انتخب ليعمل كمقرر في الجزء األول لالجتماع نوأشارت الرئيسة أيضا إلى أن السيد إيريك أماني -16
 ر في ذلك العمل خالل الجزء الثاني من االجتماع.موأشارت إلى أنه سيست

تنظيم قدمت الرئيسة ، 0200مارس/آذار  64لجزء الثاني من االجتماع، المنعقدة في لفي الجلسة العامة الثانية و  -10
، (CBD/SBI/3/1/Add.2/Rev.2)على النحو المحدد في مذكرة السيناريو للجزء الثاني من االجتماع المقترح العمل 

جدول األعمال وأعادت تشكيل أفرقة االتصال التي تم إنشاؤها خالل لمن البنود الجوهرية بند واستعرضت تنظيم العمل لكل 
 9.186و 7و 1و 5شأن البنود الجزء األول من االجتماع ب

، وأشار إلى أنهم من جدول األعمال بشأن حشد الموارد واآللية المالية 1وأدلى ببيان ممثل البرازيل بالعالقة إلى البند  -11
 .من االتفاقية وبشأن المدفوعات مقابل الخدمات البيئية 06سيقدمون ورقتين غير رسميتين بشأن تنفيذ المادة 

 ة على تنظيم العمل على النحو المحدد في الوثيقة.ووافقت الهيئة الفرعي -14

وبعد ذلك، تم تعديل تنظيم العمل ليشمل جلسة تقييم عامة مشتركة للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة  -15
وخالل الجلسة العامة  .0202العلملة والتقنية والتكنولوجية والفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

الثاني من االجتماع الثالث  للجزء، وكانت الجلسة العامة الخامسة 0200مارس/آذار  01المشتركة للتقييم، التي عقدت في 
للهيئة الفرعية، أفادت الرئيسة عن التقدم المحرز حتى اليوم بشأن البنود المختلفة على جدول أعمال االجتماع وشرحت الروابط 

 بين مختلف البنود على جداول أعمال الهيئات الثالث.

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

للجزء األول من االجتماع، األولى  العامة في الجلسةمن جدول األعمال  1نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذ في البند  -11
. ولدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدتها األمينة التنفيذية عن 0206مايو/أيار  61في  المنعقدة

، تشمل (CBD/SBI/3/2) 0202-0266التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي راض استع
وكان أمامها أيضا أربع إضافات لتلك الوثيقة، تحدد تحديث للتقدم المحرز في مراجعة/تحديث وتنفيذ  توصية مقترحة.

، وتحليل (CBD/SBI/3/2/Add.1)جي، بما في ذلك األهداف الوطنية االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولو 
، (CBD/SBI/3/2/Add.2)لمساهمة األهداف التي حددتها األطراف والتقدم المحرز نحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 

ومذكرة عن التقدم المحرز نحو  (CBD/SBI/3/2/Add.3) 0202-0265واستعراض لتنفيذ خطة عمل االعتبارات الجنسانية 
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشأن المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي  68الهدف 

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

رس/آذار ما 8وأشارت الرئيسة، لدى تقديمها لهذا البند أن الموضوع قد تم النظر فيه خالل الجلسة غير الرسمية، في  -17
 مراقبين ببيانات وتقديم إضافي تم استالمه كتابة. 1طرفا ومجموعات إقليمية و 01، التي أدلى فيها ممثلو 0206

كوادور، وماليزيا، والنرويج، وبيرو، وجنوب أفريقيا وأوغندا. -18  وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، والبرازيل، وكمبوديا، وا 

                                                      
 يرجى االطالع على بنود جدول األعمال ذات الصلة لمزيد من المعلومات. 186
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ضافة إلى البيانات الشفوية المقدم -19 ة من األطراف، قدمت بيانات مكتوبة من جمهورية الكونغو الديمقراطية )بالنيابة وا 
عن المجموعة األفريقية(، والبرتغال )بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء( وسويسرا وأتيحت على صفحة الويب 

 لالجتماع.

ي، واتحاد النساء المعني باتفاقية التنوع البيولوجي، وأدلى ببيانات أيضا ممثلو التحالف من أجل اتفاقية التنوع البيولوج -42
والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي  (GYBN)والشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي 

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

بيانات المقدمة شفويا من المراقبين، قدم بيان مكتوب من اتحاد الرياح الجديدة وأتيح على صفحة وباإلضافة إلى ال -46
 الويب لالجتماع.

وعقب تبادل اآلراء، قالت الرئيسة إنها ستعد مشروع توصية منقح لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعربت  -40
ت المستلمة كتابة خالل الجلسة غير الرسمية المنعقدة في مارس/آذار وفي هذا عنها األطراف شفويا أو التي أيدتها والتعليقا

 االجتماع.

، نظرت الهيئة الفرعية في 0206مايو/أيار  09في  للجزء األول من االجتماع، المنعقدةوفي الجلسة العامة الخامسة  -41
 مشروع توصية قدمته الرئيسة.

كندا، والنرويج، والبرتغال )بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء( وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، والبرازيل، و  -44
 وجنوب أفريقيا.

وأشارت الرئيسة إلى أن ممثل البرتغال أدلى بتعليقات بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء باستخدام خاصية  -45
 الدردشة.

 للجزء األول من االجتماع، المنعقدةواستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في مشروع التوصية في الجلسة العامة السادسة  -41
 .0206مايو/أيار  12في 

وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، والبرازيل، وكندا، والصين، وكولومبيا، وكوستاريكا، والمكسيك، والمغرب، ونيوزيلندا،  -47
 والبرتغال )بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء(، وجنوب أفريقيا، وسويسرا والمملكة المتحدة.والنرويج، وبيرو، 

في المنعقدة استأنفت الهيئة الفرعية نظرها في مشروع التوصية في الجلسة العامة السابعة للجزء األول من االجتماع، و  -48
 .0206 ه/حزيرانيوني 66

مشروع التوصية بوصفه يا، و تبادل اآلراء، وافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شف عقبو  -49
CBD/SBI/3/L.1.العتماده رسميا في مرحلة الحقة ، 

المجموعة األفريقية، وضع مشروع  بالنيابة عنة، طلب ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، متحدثا جلسخالل الو  -52
اعتماد إطار تحولي  أنالمجموعة األفريقية  وترىقوسين معقوفين، وعرض األساس المنطقي لموقف المنطقة. التوصية بين 

بالحفاظ  ةملتزم تاألهمية، وظل ةبالغمسألة  يمكن لألطراف دعمه وتنفيذه بنجاح 0202عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
حراز تقدم والتوصل إلى نتيجوضعهعلى زخم عملية  من أفريقيا  عانتة ناجحة باالشتراك مع جميع األطراف. ومع ذلك، ، وا 

، كانت عملية الجلسات االفتراضية األخيرة وتلك التي ما التوصيليةحرمان شديد من المفاوضات االفتراضية. وبسبب مشاكل 
للتنوع البيولوجي لما بعد عام المعني باإلطار العالمي  ذلك المناقشات في الفريق العامل ، بما فيمناسبةغير  زالت تنتظرنا

إال عندما يصبح من الممكن في اآلراء المجموعة األفريقية أنه لن يتم التوصل إلى توافق حقيقي وقوي ومستنير  وترى. 0202
حتى و بعض األطراف. على التوصيلية التي تفرضها حدود الق الستيعاب ائطر  أو إيجادوجها لوجه مفيدة الدخول في مفاوضات 
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من أجل حماية مصالحها وعلى أساس أنه و المجموعة األفريقية، تمشيا مع الممارسة الراسخة لألمم المتحدة  تقترححين، ذلك ال
لم يتم االتفاق على أي شيء حتى يتم االتفاق على كل شيء، أن تكون جميع مشاريع توصيات الهيئة الفرعية للتنفيذ ذات 

 .بين أقواس 0202بيولوجي لما بعد عام لتنوع اللطار العالمي على اإلاألثر الكبير 

يونيه/حزيران  61وخالل الموافقة على التقرير، في الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -56
كوادور عن تضامنهما لموقف المجموعة األفريقية والحظا أن أطراف مختلفة أثارت شواغل 0206 ، أعرب ممثال األرجنتين وا 
عيوب المفاوضات اإلفتراضية بالنسبة للبلدان النامية فضال عن الشواغل إزاء التداخل مع االجتماعات الجارية، وطالبا إزاء 

 بتجنب هذا الوضع في المستقبل.

 08الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءاستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في البند في الجلسة العامة التاسعة و  -50
. وترد التوصية في القسم األول من 1/6بوصفه التوصية  CBD/SBI/3/L.4، واعتمدت مشروع التوصية 0200مارس/آذار 

 التقرير الحالي.

 بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية تقييم واستعراض فعالية - 4البند 
، الجتماعاألول من ا للجزءاألولى العامة في الجلسة من جدول األعمال  4نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذ في البند  -51

تقييم األمينة التنفيذية عن  من. ولدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة 0206مايو/أيار  61المنعقدة في 
تضمنت توصية مقترحة، فضال عن االستنتاجات  ،(CBD/SBI/3/3)واستعراض فعالية بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 

ال وفريق االتصال في المرفقين األول والثاني، على التوالي. وكان أمامها أيضا إضافة لتلك الوثيقة تحتوي على من لجنة االمتث
تحليل للمعلومات من أجل تقييم واستعراض فعالية بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية والتقييم النهائي للخطة االستراتيجية 

 .(CBD/SBI/3/3/Add.1) 0202-0266لفترة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية ل

مارس/آذار  9وأشارت الرئيسة، لدى تقديمها لهذا البند أن الموضوع قد تم النظر فيه خالل الجلسة غير الرسمية، في  -54
 مراقبين ببيانات. ولم يتم استالم تقديمات إضافية مكتوبة. 1طرفا ومجموعات إقليمية و 60، التي أدلى فيها ممثلو 0206

وأدلى ببيانات ممثلو البرازيل، وكولومبيا، وغواتيماال، وماليزيا، والمكسيك، والمغرب، وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا  -55
 وأوغندا.

وباإلضافة إلى البيانات المقدمة من األطراف شفويا، قدمت بيانات مكتوبة من الجمهورية الدومينيكية، وغانا والبرتغال  -51
 روبي ودوله األعضاء( وأتيحت على صفحة الويب لالجتماع.)بالنيابة عن االتحاد األو 

وأدلى ببيانات أيضا ممثلو اتحاد النساء المعني باتفاقية التنوع البيولوجي، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني  -57
ت( وشبكة العالم بالتنوع البيولوجي، ومعهد البحوث في علوم الصحة )بالنيابة أيضا عن شبكة التواصل لبحوث محرك الجينا

 .(TWN)الثالث 

توصية منقح لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعربت مشروع وعقب تبادل اآلراء، قالت الرئيسة إنها ستعد  -58
عنها األطراف شفويا أو التي أيدتها والتعليقات المستلمة كتابة خالل الجلسة غير الرسمية المنعقدة في مارس/آذار وفي هذا 

 تماع.االج

 في الجلسة العامة السابعة للجزء األول من االجتماع، ةه الرئيستنظرت الهيئة الفرعية في مشروع التوصية الذي أعدو  -59
 .0206 ه/حزيرانيوني 66في  المنعقدة
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ستعراض واالللتحليل يدعم التقييم ولدى تقديم مشروع التوصية، أشارت الرئيسة إلى أن األمينة التنفيذية ستعد تحديثا  -12
تاحة هذا التحديث في المائة من التقارير الوطنية الرابعة عن تنفيذ بروتوكول قرطاجنة،  82إذا تم استالم لبروتوكول، لالرابع  وا 

 وكول قرطاجنة للسالمة األحيائية.قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروت

والبرتغال )بالنيابة عن  ،والنرويج ،والمغرب ،والمكسيك ،ومالوي ،واليابان ،وكولومبيا ،وأدلى ببيانات ممثلو البرازيل -16
 وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة. ،االتحاد األوروبي ودوله األعضاء(

من لجزء األول لفي الجلسة العامة الثامنة  ةه الرئيستاستأنفت الهيئة الفرعية النظر في مشروع التوصية الذي أعدو  -10
. وبعد تبادل اآلراء، وافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصية، بصيغته 0206 ه/حزيرانيوني 60في المنعقدة الجتماع، ا

 ، العتماده رسميا في مرحلة الحقة.CBD/SBI/3/L.2مشروع التوصية بوصفه  ياو المعدلة شف

 08من االجتماع، المنعقدة في  الثاني للجزءاستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في البند في الجلسة العامة التاسعة و  -11
. وترد التوصية في القسم األول من 1/0بوصفه التوصية  CBD/SBI/3/L.2، واعتمدت مشروع التوصية 0200مارس/آذار 

 التقرير الحالي.

 1111اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  - 5البند 
، للجزء األول من االجتماع األولىالعامة من جدول األعمال في الجلسة  5نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذ في البند  -14

األمينة التنفيذية تقدم لمحة  من. ولدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة 0206مايو/أيار  61المنعقدة في 
بما في ذلك عناصر لمشروع توصية،  ،(CBD/SBI/3/4) 0202عامة لعملية اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 0202تصال لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام الان بشأ: واحدة لتلك الوثيقة فضال عن إضافتين
(CBD/SBI/3/4/Add.1) مشروع عرض لخطة عمل االعتبارات الجنسانية ألخرى عن تحديدوا 

(CBD/SBI/3/4/Add.1/Rev.1).  خطة التنفيذ وخطة عمل وكان أمام الهيئة الفرعية أيضا مذكرة من األمينة التنفيذية عن
 .(CBD/SBI/3/18)للسالمة األحيائية  بناء القدرات لبروتوكول قرطاجنة

يق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام وقدم الرئيسان المشاركان للفر  -15
عرضا لتقديم توقعاتهما لنتائج االجتماع الحالي. وقاال إن الكثير من البنود على جدول أعمال االجتماع كانت حاسمة  0202

و المالحظ في مذكرة السيناريو . وعلى النح0202إلعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
(CBD/SBI/3/1/Add.2) في إطار بنود جدول  0202، ينبغي مناقشة القضايا المرتبطة المتعلقة باإلطار العالمي لما بعد عام

من جدول األعمال. ولضمان تغطية جميع العناصر المهمة لصياغة  5األعمال ذات الصلة بدال من مناقشتها في إطار البند 
، CBD/SBI/3/2لمسودة األولية لإلطار، قدم الرئيسان المشاركان ووزعا قائمة باألسئلة قبل بضعة أشهر سابقة )وتحديث ا

المرفق(؛ ولم يكن الغرض من األسئلة الرد عليها بطريقة فردية بل أن تعمل بمثابة قائمة مرجعية عامة للمداخالت في إطار 
 بنود جدول األعمال ذات الصلة.

فإن بعض بنود جدول األعمال، مثل حشد الموارد والتعميم، تتعلق  ه، في نظرهما،المشاركان إلى أن وأشار الرئيسان -11
، بينما كانت بنود أخرى، مثل التخطيط، 0202مباشرة بالغايات واألهداف في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ها في المسودة األولية المحدثة الحالية. ويتمثل المبرر األساسي في واإلبالغ واالستعراض تتعلق بشكل وثيق باإلطار وأشير إلي
إعداد إطار للجميع، من خالل استخدام الصياغة العامة التي ستكون سارية فيما يتجاوز االتفاقية، والسماح بتطور اإلطار على 

بارات في الحسبان خالل مداوالت مدى عمره البالغ عشر سنوات من خالل مقررات مؤتمر األطراف. ومن شأن أخذ هذه االعت
الفريق العامل المفتوح العضوية أن يساعد على التناسق واالكتمال. وأخيرا، يعتبر التنفيذ جانبا رئيسيا، وينبغي أخذ الدروس 

 في الحسبان. 0202-0266المستفادة من تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
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للجزء األول من االجتماع، من جدول األعمال في الجلسة العامة الرابعة  5البند واستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في  -17
 .0206مايو/أيار  08في  المنعقدة

وأفادت السيدة آن تالر، الرئيسة المشاركة لحلقة المشاورات الثانية المعنية باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بشأن  -18
، وهي تتعلق (CBD/SBI/3/INF/29)(، عن نتيجة حلقة العمل 0)برن  0202بعد عام  اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما

 من جدول أعمال االجتماع الحالي. 66و 9و 8و 7أيضا بالبنود 

 وأدلى ببيان إقليمي ممثل االتحاد األوروبي )أيضا بالنيابة عن دوله األعضاء(. -19

ندونيسيا، وماليزيا، ومالوي، وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، وأستراليا، والبرازيل،  -72 وكندا، وشيلي، وكولومبيا، وا 
 والمكسيك، وبيرو، والبرتغال )بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء(، وجنوب أفريقيا، وسويسرا والمملكة المتحدة.

أستراليا، وشيلي،  وأشارت الرئيسة إلى أن ممثلي األطراف التالية أضافوا أيضا تعليقات باستخدام خاصية الدردشة: -76
 وكولومبيا، والمغرب، وبيرو، والبرتغال )بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء(، وتوغو وأوغندا.

 وأدلى ببيان أيضا ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي. -70

جلسة العامة الخامسة للجزء األول من االجتماع، من جدول األعمال في ال 5واستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في البند  -71
 .0206مايو/أيار  09المنعقدة في 

 وأدلى ببيان ممثل كوستاريكا. -74

وباإلضافة إلى البيانات من األطراف المقدمة شفويا، قدمت بيانات مكتوبة من النرويج وفييت نام وأتيحت على  -75
 صفحة الويب لالجتماع.

 تحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة(.هيئة األمم الموأدلى ببيان ممثل  -71

وأدلى ببيانات أيضا ممثلو تحالف النساء من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي، والشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع  -77
 .يدةالبيولوجي، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، وهيئة الرياح الجد

وباإلضافة إلى البيانات من المراقبين المقدمة شفويا، قدمت أيضا بيانات مكتوبة من مركز قانون األرض )بالنيابة  -78
أيضا عن شباب مناصرة األرض وحقوق أمنا األرض وحقوق الطبيعة في السويد(، واالتحاد الدولي للعلوم البيولوجية والمنظمة 

 ى صفحة الويب لالجتماع.العالمية لحماية الحيوان، وأتيحت عل

وأشارت الرئيسة إلى أن ممثلي األطراف التالية أدلوا بتعليقات باستخدام خاصية الدردشة: كندا، وكولومبيا، واالتحاد  -79
 األوروبي )أيضا بالنيابة عن دوله األعضاء(، والمغرب، وبيرو، وجنوب أفريقيا، وسويسرا وأوغندا.

 1111طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام المسائل األخرى ذات الصلة باإل - ألف

، الحظت 0206مايو أيار/ 09ن االجتماع، المنعقدة في مبعد تبادل اآلراء في الجلسة العامة الخامسة للجزء األول  -82
، 0202الرئيسة أن الكثير من األطراف قد دعا إلى وقت أطول للمدخالت بشأن خطة عمل االعتبارات الجنسانية لما بعد عام 

مع اقتراح البعض منهم إنشاء فريق اتصال بينما دعا آخرون إلى العمل في الفترة بين الدورات لهذا الغرض. ونظرا للوقت 
 المحدود المتاح في االجتماع الحالي، قالت إنها ستعد مشروع توصية بشأن هذه المسألة.

، وافقت الهيئة الفرعية 0206يونيه/حزيران  61في وفي الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة  -86
على إرجاء النظر في مشروع التوصية المقدم من الرئيسة، بشأن المسائل األخرى المتعلقة باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما 

 .، حتى الجزء الثاني من االجتماع، المقرر عقده حضوريا في وقت الحق(CBD/SBI/3/CRP.9) 0202بعد عام 
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إلى  0202وأشار مشروع التوصية بشأن المسائل األخرى ذات الصلة باإلطار العالمي للتنوع البيولوجيلما بعد عام  -80
طار الستراتيجية االتصاالت، وكالهما أعدتهما األمانة قبل الجزء  0202خطة عمل االعتبارات الجنسانية للفترة ما بعد عام  وا 

 الثاني من االجتماع.

 0202االعتبارات الجنسانية لما بعد عام مسودة خطة عمل 

 نظرت الهيئة الفرعية في ،0200مارس/آذار  68، المنعقدة في الجتماعالثاني من ا للجزءفي الجلسة العامة الثالثة  -81
، التي أعدتها األمانة (CBD/SBI/3/4/Add.2/Rev.2) 0202المسودة األولى لخطة عمل االعتبارات الجنسانية لما بعد عام 

الوثيقة عناصر مقترحة لمشروع توصية ليحل محل مشروع التوصية في الوثيقة الفترة بين الدورات. وتشمل  خالل
CBD/SBI/3/CRP.9. 

)بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء( ومالوي )بالنيابة عن  االتحاد األوروبيأدلي بيانات إقليمية ممثال و  -84
 المجموعة األفريقية(.

وبنغالديش، وبنن، وبوروندي، وكندا، وشيلي، وكولومبيا، وأستراليا، وأدلى ببيانات كذلك ممثلو األرجنتين،  -85
كوادور، ومصر، وغواتيماال، والهند،  ووكوستاريكا، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغ الديمقراطية، والجمهورية الدومينيكية، وا 
غندا، ، وتوغو، وترينيداد وتوباغو، وأو اراغواي، وبيرو، وجنوب أفريقيا، والسودانوكينيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، والنرويج، وب

 البوليفارية( وزمبابوي. –متحدة، والمملكة المتحدة، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وفنزويال )جمهورية الواإلمارات العربية 

للمساواة بين الجنسين ن وهيئة األمم المتحدة مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسا وأدلى ببيانات أيضا ممثال -81
 .(للمرأةوتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة 

وتحالف النساء من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي والمنتدى الدولي للشعوب األصلية  Avaazوأدلى ببيانات ممثلو  -87
 المعني بالتنوع البيولوجي.

ل، برئاسة السيد سكوت ويلسون )كندا( والسيد مليسا الفردي ووافقت الهيئة الفرعية على تشكيل فريق اتصا -88
 .لمواصلة المناقشة)كولومبيا(، 

، أفادت الرئيسة المشاركة 0200مارس/آذار  00، المنعقدة في الثاني من االجتماع للجزءوفي الجلسة العامة الرابعة  -89
 .لفريق االتصال عن التقدم المحرز منذ الجلسة العامة السابقة

قيادة السيدة كاميال برير فريق االتصال، وافقت الهيئة الفرعية على تشكيل مجموعة من أصدقاء الرئيسة، وعقب تق -92
 زبيدة ليزاما )المكسيك( لمواصلة المناقشة.

، أفادت السيدة زبيدة 0200مارس/آذار  04، المنعقدة في الثاني من االجتماع للجزءدسة وفي الجلسة العامة السا -96
 المحرز منذ الجلسة العامة الرابعة.ليزاما عن التقدم 

، نظرت الهيئة الفرعية في 0200مارس/آذار  01من االجتماع، المنعقدة في الثاني  للجزءة بعوفي الجلسة العامة السا -90
 .0202مشروع توصية، قدمته الرئيسة، بشأن خطة عمل االعتبارات الجنسانية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

تبادل اآلراء، تم الموافقة على مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفويا، لالعتماد الرسمي من الهيئة الفرعية  وعقب -91
 .CBD/SBI/3/L.12بوصفه مشروع التوصية 

، اعتمدت الهيئة الفرعية 0200مارس/آذار  08الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءوفي الجلسة العامة التاسعة  -94
. وترد التوصية في القسم األول من 1/1، بصيغته المعدلة شفويا، بوصفه التوصية CBD/SBI/3/L.12 مشروع التوصية
 التقرير الحالي.
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 مشروع إطار الستراتيجية االتصاالت

، نظرت الهيئة الفرعية في 0200مارس/آذار  68جتماع، المنعقدة في الالثاني من ا للجزءة في الجلسة العامة الثالث -95
، الذي (CBD/SBI/3/4/Add.1/Rev.1) 0202جية االتصاالت لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ستراتيالإطار 

 أعدته األمانة خالل الفترة بين الدورات.

)بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء( وأوغندا )بالنيابة عن  االتحاد األوروبيأدلي بيانات إقليمية ممثال و  -91
 المجموعة األفريقية(.

المتعددة القوميات(، والبرازيل، وكندا،  –وأدلى ببيانات أيضا ممثلو الجزائر، واألرجنتين، وبليز، وبنن، وبوليفيا )دولة  -97
كوادور، ومصر، والهند، ومالوي،  جمهورية أفريقا الوسطى، وكولومبيا، وكوستاريكا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وا 

ملكة والمكسيك، وناميبيا، ونيجيريا، والنرويج، وبيرو، وسان كيتس ونيفس، وسري النكا، وسورينام، وترينيداد وتوباغو، والم
 المتحدة.

وأدلى ببيانات كذلك ممثلو تحالف النساء من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي، وشبكة الشباب العالمية المعنية بالتنوع  -98
 والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي.البيولوجي 

فرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعربت األطراف وعقب تبادل اآلراء، قالت الرئيسة إنها ستعد نصا منقحا لنظر الهيئة ال -99
 عنها شفويا، أو التي أيدتها، والتعليقات المستلمة كتابة.

، نظرت الهيئة الفرعية في 0200مارس/آذار  01الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءوفي الجلسة العامة السابعة  -622
 .0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام  نص منقح قدمته الرئيسة، بشأن االتصاالت لإلطار العالمي

غته المعدلة شفويا، لالعتماد وعقب تبادل اآلراء، تم الموافقة على مشروع اإلطار الستراتيجية االتصاالت، بصي -626
 .CBD/SBI/3/L.14سمي من الهيئة الفرعية بوصفه مشروع التوصية الر 

، اعتمدت الهيئة الفرعية 0200مارس/آذار  08قدة في الثاني من االجتماع، المنع للجزءوفي الجلسة العامة العاشرة  -620
. وترد التوصية في القسم األول من 1/5، بصيغته المعدلة شفويا، بوصفه التوصية CBD/SBI/3/L.14مشروع التوصية 

 التقرير الحالي.

 اجتماعات مؤتمر األطرافانعقاد تواتر 

، نظرت الهيئة الفرعية في 0200مارس/آذار  08، المنعقدة في الثاني من االجتماع للجزءفي الجلسة العامة الثامنة  -621
، (CBD/SBI/3/CRP.9) 0202مشروع توصية بشأن المسائل األخرى المتعلقة باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

بشأن تواتر  CBD/SBI/3/L.20بوصفه التوصية العتماده الرسمي من الهيئة الفرعية بصيغته المعدلة شفويا،  ووافقت عليه،
 .انعقاد اجتماعات مؤتمر األطراف

، اعتمدت الهيئة الفرعية 0200مارس/آذار  08الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءوفي الجلسة العامة العاشرة  -624
 . وترد التوصية في القسم األول من التقرير الحالي.1/69، بوصفه التوصية CBD/SBI/3/L.20مشروع التوصية 

 خطة التنفيذ وخطة بناء القدرات لبروتوكول قرطاجنة - باء

، أنشأت 0206مايو/أيار  09تبادل اآلراء في الجلسة العامة الخامسة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  عقب -625
راض والموافقة الرئيسة فريق اتصال برئاسة السيد ريغوبرت نتيب )الكاميرون( والسيدة ريتا أندوركو )هنغاريا( مع تكليف باستع

على هيكل ومحتوى خطة التنفيذ وخطة عمل بناء القدرات لبروتوكول قرطاجنة، مع العمل على أساس مذكرة األمينة التنفيذية 
(CBD/SBI/3/18). 
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أفاد الرئيسان  ،0206يونيه/حزيران  61وفي الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -621
االتصال عن عمل الفريق. وانعكست نتيجة مداوالت الفريق في مشروع توصية أعدته الرئيسة للنظر فيه في المشاركان لفريق 
 الجلسة العامة.

ووافقت الهيئة الفرعية على إرجاء النظر في مشروع التوصية المقدم من الرئيسة، بشأن خطة التنفيذ وخطة عمل بناء  -627
المقرر عقده حضوريا في وقت ، حتى الجزء الثاني من االجتماع، (CBD/SBI/3/CRP.14)القدرات لبروتوكول قرطاجنة 

 الحق.

وخالل الموافقة على التقرير في الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، الحظ ممثل البرتغال، متحدثا  -628
، ذكروا أنهم يؤيدون بقوة الفصل بين خطة التنفيذ بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، أن في مالحظاتهم اإلفتتاحية

وخطة عمل بناء القدرات لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وبروتوكوله التكميلي في وثيقتين مستقلتين وأن هاتين الخطتين 
لمؤتمر األطراف في ينبغي توجيههما إلى المقررات الفردية في إطار بنود جدول األعمال الخاصة بهما في االجتماع العاشر 

بروتوكول قرطاجنة. والحظ الممثل أن فريق االتصال ناقش ورقة غير رسمية فصلت بين خطة عمل بناء القدرات عن خطة 
التنفيذ؛ غير أنه لم يكن من الممكن مناقشة خطة عمل بناء القدرات بالتفصيل، وخاصة إضافة المؤشرات، خالل اجتماعات 

 فريق االتصال.

، وافقت الهيئة الفرعية على 0200مارس/آذار  64، المنعقدة في الجتماعمن ا الثاني للجزءلعامة الثانية في الجلسة او  -629
إعادة تشكيل فريق االتصال المنشأ خالل الجزء األول من االجتماع لمواصلة مناقشة مشروع التوصية بشأن خطة التنفيذ وخطة 

. وسيركز فريق االتصال على مسألتين: المؤشرات والجهات الفاعلة (CBD/SBI/3/CRP.14)بناء القدرات لبروتوكول قرطاجنة 
في مقرر واحد أو مقررين. وسيصدر الرئيسان  تينومسألة ما إذا كان ينبغي اعتماد الخط ؛في جدول خطة العمل لبناء القدرات

 .المشاركان لفريق االتصال ورقة غير رسمية لدعم المناقشة

، نظرت الهيئة الفرعية في 0200مارس/آذار  01، المنعقدة في الثاني من االجتماع زءللجالسابعة وفي الجلسة العامة  -662
 قدمته الرئيسة بعد المناقشة التي جرت في فريق االتصال.منقح مشروع توصية 

وعقب تبادل اآلراء، تم الموافقة على مشروع التوصية المنقح بشأن خطة التنفيذ وخطة بناء القدرات لبروتوكول  -666
 .CBD/SBI/3/L.11بصيغته المعدلة شفويا، لالعتماد الرسمي من الهيئة الفرعية بوصفه مشروع التوصية  قرطاجنة،

، اعتمدت الهيئة الفرعية 0200مارس/آذار  08الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءوفي الجلسة العامة التاسعة  -660
. وترد التوصية في القسم األول من 1/4التوصية ، بصيغته المعدلة شفويا، بوصفه CBD/SBI/3/L.11مشروع التوصية 

 التقرير الحالي.

 حشد الموارد واآللية المالية - 6 البند
للجزء األول من االجتماع،  ثانيةالالعامة في الجلسة من جدول األعمال  1نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذ في البند  -661

 .0206مايو/أيار  67المنعقدة في 

بما ، (CBD/SBI/3/5)المسألة  األمينة التنفيذية عن منوفيما يتعلق بحشد الموارد، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة  -664
إضافات بشأن عمل فريق الخبراء المعني بحشد الموارد، تحدد  أمامها أيضا ثالثعناصر لمشروع توصية. وكان  في ذلك

والتقرير  Add.2(CBD/SBI/3/5187/(، والتقرير األولي الثاني CBD/SBI/3/5)Add.1/(للتقرير األول لفريق الخبراء  اموجز 

                                                      
لفترة التجديد الثامن لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة تقييم االحتياجات التحليالت ذات الصلة، مثل  ألنوصف التقرير الثاني على أنه أوليا  187

 العالمية كانت ما زالت جارية في وقت تقديم التقرير. وسيقدم التقرير النهائي إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر.
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. وباإلضافة إلى ذلك، تم نشر التقارير ذات الصلة المستلمة من المنظمات على الموقع (CBD/SBI/3/5/Add.3)الثالث 
 الشبكي لالجتماع، تحت عنوان وثائق "أخرى".

، تشمل (CBD/SBI/3/6)م الهيئة الفرعية مذكرة من األمينة التنفيذية عن المسألة وفيما يتعلق باآللية المالية، كان أما -665
عناصر مقترحة لمشروع توصية. وكان أمامها أيضا إضافة تحدد التقرير األولي لمرفق البيئة العالمية 

(CBD/SBI/3/6/Add.1)بالغ صدرت على نحو ، مع قائمة مرفقة بالمشروعات والبرامج الموافق عليها خالل الفترة قيد اإل
؛ والموجز التنفيذي للتقرير المؤقت عن فترة التجديد الثامن لموارد مرفق البيئة العالمية (CBD/SBI/3/INF/7)منفصل 

مع التقرير الكامل الوارد في الوثيقة ، (CBD/SBI/3/6/Add.2)( 0201إلى يونيه/حزيران  0200)يوليه/تموز 
CBD/SBI/3/INF/249، الفقرة 61/06ن االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي عمال للمقرر ؛ وعناصر لمشورة م 

(CBD/SBI/3/6/Add.3) مع التقديمات المستلمة المحددة في الوثيقة ،CBD/SBI/3/INF/23 وقدم أيضا رابط لمذكرة .
على الموقع الشبكي لالجتماع،  (GEF/R.8/Rev 01)تخطيط للتجديد الثامن لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية 

 تحت عنوان وثائق "أخرى".

 9أن الموضوع قد تم النظر فيه خالل الجلسة غير الرسمية، في  ،وأشارت الرئيسة، لدى تقديمها لهذا البند -661
 وب.مراقبين ببيانات وتم استالم تقديم إضافي مكت 8طرفا ومجموعات إقليمية و 02، التي أدلى فيها ممثلو 0206مارس/آذار 

وأدلى ببيانات إقليمية ممثال الكويت )بالنيابة عن آسيا والمحيط الهادئ( والبرتغال )بالنيابة عن االتحاد األوروبي  -667
 ودوله األعضاء(.

وأدلى ببيانات أيضا ممثلو األرجنتين، وبنغالديش، والبرازيل، وكندا، والصين، وكولومبيا، وكوستاريكا، وجمهورية  -668
ندونيسيا، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، والمغرب، ونيوزيلندا، والنرويج، الكونغو الديمقراطية، و  ثيوبيا، وجورجيا، وا  كوادور، وا  ا 

 وبيرو، وجنوب أفريقيا، والسودان، وسويسرا، وأوغندا والمملكة المتحدة.

مهاجرة من الحيوانات المحافظة على األنواع الوأدلى ببيانان ممثال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وأمانة اتفاقية  -669
 .الفطرية

، وتحالف األعمال التجارية من أجل الطبيعة، والتحالف من أجل اتفاقية Avaaz منظمة وأدلى ببيانات أخرى ممثلو -602
التنوع البيولوجي، واتحاد النساء المعني باتفاقية التنوع البيولوجي، وشبكة الشباب العالمية المعنية بالتنوع البيولوجي، واالتحاد 

جامعة كمبريدج والصندوق العالمي للطبيعة )بالنيابة الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، وشبكة خريجي قيادة الحفظ في 
، ومنظمة حياة الطيور الدولية، ومنظمة الحفظ الدولية، ومنظمة حفظ الطبيعة وجمعية الحفاظ على Avaazأيضا عن منظمة 

 األحياء البرية(.

لدولي للعلوم البيولوجية وباإلضافة إلى البيانات من المراقبين المقدمة شفويا، قدمت بيانات مكتوبة من االتحاد ا -606
)بالنيابة عن الجلسات اإلفتراضية لالجتماع الخامس المشترك لمنتدى العلوم والسياسات للتنوع البيولوجي والمؤتمر الدولي 

يب الثامن بشأن علوم االستدامة( وأمانة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وأتيحت على صفحة الو 
 لالجتماع.

، أنشأت 0206مايو/أيار  67وعقب تبادل اآلراء في الجلسة العامة الثانية للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -600
بتكليف لمعالجة القضايا المستمرة في السيدة أينس فيرالي )بلجيكا( والسيدة تيونا كرشافا )جورجيا( الرئيسة فريق اتصال برئاسة 

اآللية المالية وحشد الموارد وإلعداد مشروع توصية منقح عن كل جانب من الجانبين. ونظرا ألن  مشروع التوصيات بشأن
الهيئة الفرعية ال يرجح اعتمادها إال بعد االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية، ينبغي أن يقترح الفريق توصيات 
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في الوقت المناسب بشأن العناصر ذات الصلة إلعداد اإلطار العالمي أيضا تقديم طريقة للسماح للهيئة الفرعية بتقديم مشورة 
 .0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

وافقت الهيئة الفرعية على ، 8288مارس/آذار  41من االجتماع، المنعقدة في  ثانيالثانية للجزء ال ةفي الجلسة العامو  -481
مع السيد شونيساني مونزدزي )جنوب أفريقيا( لمواصلة عمله،  الجتماعإعادة تشكيل فريق االتصال المنشأ في الجزء األول من ا

 مشارك للسيدة إينس فيرالي )بلجيكا(. سيحل محل السيدة تيونا كارشافا )جورجيا( كرئيل
 حشد الموارد -ألف 

المشاركان ، قدم الرئيسان 0206أيار /مايو 12في  للجزء األول من االجتماع، المنعقدةفي الجلسة العامة السادسة  -604
 حشدالتي أعربت عنها األطراف بشأن مكون سيعدان وثيقة تجمع اآلراء  اوالحظا أنهم لفريق االتصال تقريرا عن عمل الفريق

 .0202الموارد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

قدم الرئيسان  ،0206ن يونيه/حزيرا 61وفي الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -605
المشاركان لفريق االتصال مشروع توصية بشأن حشد الموارد، مع مالحظة أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق على اإلشارة إلى كيفية 
العمل فيما بين الدورات. وقدما أيضا نصا منقحا لمشروع العناصر بشأن حشد الموارد، من إعدادهما، وهو توليف لآلراء التي 

ها األطراف. وتمثل الغرض من الوثيقة في إسداء المشورة للرئيسين المشاركين للفريق العامل المعني باإلطار العالمي أعربت عن
الستخدامها عند إعداد المسودة األولى لإلطار. ولم عن العناصر الرئيسية، وتداعياتها،  0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

جانب األطراف وال يدل ذلك على التوصل إلى اتفاق أو توافق في اآلراء حول أي جزء يتم التفاوض على مشروع العناصر من 
من النص. وليس الغرض من الوثيقة أن تحل محل التداخالت المقدمة من األطراف والمراقبين، التي سيتم إتاحتها أيضا إلى 

 اء المعني بحشد الموارد.الرئيسين المشاركين للفريق العامل، بجانب التوصيات التي طرحها فريق الخبر 

وقالت الرئيسة إنها ستحيل نص الرئيسين المشاركين لمشروع العناصر بشأن حشد الموارد إلى الرئيسين المشاركين  -601
 .0202للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ووافقت الهيئة الفرعية على إرجاء النظر في مشروع التوصية بشأن حشد الموارد الذي قدمته الرئيسة  -607
(CBD/SBI/3/CRP.15) ،المقرر عقده حضوريا في وقت الحق. حتى الجزء الثاني من االجتماع 

فاد أحد الرئيسين أ ،0200مارس/آذار  00، المنعقدة في الجتماعالثاني من ا للجزء الرابعةفي الجلسة العامة و  -482
المشاركين لفريق االتصال عن مداوالت الفريق بشأن حشد الموارد. وأشار إلى أن العديد من الممثلين قد أدخلوا مقترحات جديدة 

إضافتها إلى مشروع التوصية لفريق االتصال خالل المناقشات التي جرت في فريق االتصال، والتي اقترح الرئيسان المشاركان 
في قسم جديد بشأن "العناصر اإلضافية". وبما أن المقترحات كانت مهمة، اقترح الرئيسان المشاركان عدم النظر فيها في 

 خالله.و الجزء الثاني من االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف االجتماع الحالي ولكن بدال من ذلك مواصلة مناقشتها قبل 
نظرت الهيئة الفرعية في ، 0200مارس/آذار  01، المنعقدة في الجتماعالثاني من ا للجزءة العامة السابعة وفي الجلس -489

، بصيغته المعدلة هوافقت علي، و بعد المناقشة التي جرت في فريق االتصالمن الرئيسة  مقدمحشد الموارد  مشروع توصية بشأن
 .CBD/SBI/3/L.9 مشروع التوصيةشفويا، لالعتماد الرسمي من الهيئة الفرعية بوصفه 

، نظرت الهيئة الفرعية 8288مارس/آذار  82الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءالعامة التاسعة وفي الجلسة  -412
 .CBD/SBI/3/L.9 مشروع التوصيةفي 
 وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، والبرازيل، وكندا، وكولومبيا وسويسرا. -414
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اعتمدت الهيئة الفرعية ، 8288مارس/آذار  82الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءوفي الجلسة العامة العاشرة  -418
. وترد التوصية في القسم األول من التقرير 1/1، بصيغته المعدلة شفويا، بوصفه التوصية CBD/SBI/3/L.9مشروع التوصية 

 الحالي.
 اآللية المالية -باء 

، قدم الرئيسان المشاركان 0206أيار /مايو 12في  للجزء األول من االجتماع، المنعقدةامة السادسة في الجلسة الع -411
 ةالرئيس هتتوصية أعد مشروعلفريق االتصال تقريرا عن عمل الفريق. وانعكست نتائج مداوالت الفريق بشأن اآللية المالية في 

 CBD/SBI/3/6عناصر مشروع التوصية الواردة في الوثيقة والحظ الرئيسان المشاركين أن في الجلسة العامة.  للنظر فيه
لن يتم اعتمادها حتى مرحلة لم يتم معالجتها في مشروع التوصية هذا حيث أن التوصية المتعلقة بالعمل فيما بين الدورات 

 الحقة.
، نظرت الهيئة الفرعية 0206يونيه/حزيران  61في  وفي الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة -614

 1في مشروع التوصية بشأن اآللية المالية الذي أعده فريق االتصال. ولدى تقديم مشروع التوصية، أشارت الرئيسة إلى الفقرة 
للدعم من مرفق البيئة  التي أشارت إلى أن التقرير المؤقت للتقييم استند إلى بيانات محدودة من عدد صغير من البلدان المتلقية

العالمية. وكان ذلك بسبب المستوى المنخفض للردود على االستبيان بخصوص احتياجات التمويل في فترة التجديد الثامن 
لموارد مرفق البيئة العالمية. وينبغي أن تتابع األمانة هذه المسألة، وشجعت الرئيسة األطراف ذات الصلة على استكمال 

وقت ممكن، حتى تتمكن األمانة وفريق الخبراء من تحديث التحليل قبل االجتماع الخامس عشر لمؤتمر  االستبيان في أقرب
، إلطار السنوات األربع ألوليات البرامج الموجه نحو تحقيق النتائجاألطراف. والحظت الرئيسة أيضا أن التكليف بإعداد مشروع 

عية للتنفيذ، وأن المشروع ينبغي أن يتطابق مع مشروع اإلطار العالمي ، قد أعطى للهيئة الفر 64/01من المقرر  67في الفقرة 
. وبالنظر إلى ذلك، أشارت أنه سيكون من المناسب للهيئة الفرعية أن تنظر في هذه 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

تماع المستأنف للهيئة الفرعية للتنفيذ ، ومن أجل تيسير ذلك، ستعد األمانة وثيقة لالجبالتاليالمسألة في اجتماعها المستأنف. و 
تحتوي على مشروع الخيارات/العناصر إلطار األربع سنوات. وسيتم القيام بذلك في ضوء اآلراء التي أعربت عنها األطراف في 

جي عمال االجتماع الثالث للهيئة الفرعية، وحسب االقتضاء، عناصر المشورة المقدمة من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولو 
 .61/06من المقرر  9للفقرة 

وعقب تبادل اآلراء، وافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفويا، بوصفه مشروع التوصية  -615
CBD/SBI/3/L.3.العتماده رسميا في مرحلة الحقة ، 

، استأنفت الهيئة الفرعية 8288مارس/آذار  41، المنعقدة في لجزء الثاني من االجتماعلوفي الجلسة العامة الثانية  -411
. وكان أمام الهيئة الفرعية عدة وثائق جديدة للنظر فيها، بما في ذلك موجز تنفيذي للتقرير بخصوص اآللية الماليةمناقشتها 

امن لموارد مرفق البيئة العالمية عن التقدير الكامل لألموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها خالل فترة التجديد الث
(CBD/SBI/3/6/Add.2/Rev.1) مع التقرير الكامل المحدد في الوثيقة ،CBD/SBI/3/INF/44 ؛ ومشروع مقترحات إلطار

. وكان أمامها أيضا وثيقتين (CBD/SBI/3/6/Add.4)األربع سنوات ألولويات البرامج لفترة التجديد الثامن لموارد المرفق 
من المقرر  9يولوجي عمال للفقرة بواحدة تحتوي على تقديمات إضافية مستلمة من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع الإعالميتين: 

41/84 (CBD/SBI/3/INF/43) ؛ والثانية بشأن مواءمة اإلرشادات من مؤتمر األطراف إلى مرفق البيئة العالمية مع اإلطار
 .(CBD/SBI/3/INF/45) 8282العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 وأدلى ببيان إقليمي ممثل فرنسا )بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء(. -417
المتعددة القوميات(، والبوسنة والهرسك،  –، وبوليفيا )دولة وأدلى ببيانات أيضا ممثلو األرجنتين، وأستراليا، وبنغالديش -412

يران والبرازيل، والكاميرون، وكندا، وتشاد، وكولومبيا، و  كوستاريكا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وغابون، والهند، وا 
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اإلسالمية(،واليابان، واألردن، والمكسيك، وناميبيا، وفلسطين، وبيرو، واالتحاد الروسي، والسودان، وسويسرا،  –)جمهورية 
 البوليفارية(. –تحدة وفنزويال )جمهورية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وجمهورية تنزانيا الم

 وطلبت ممثلة االتحاد الروسي إدراج بيانها التالي في التقرير الحالي:  -419
"من أجل أن تنفذ جميع األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االتفاقية بالكامل واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 

من  84الفعالة والكاملة الستخدام اآللية المالية في االتفاقية، وفقا للمادة ، من المهم االستفادة 8282لما بعد عام 
االتفاقية بالكامل. ويجب أن يكون لجميع البلدان التي تستحق التمويل من مرفق البيئة العالمية الحصول بالكامل 

رارات سياسية أحادية على موارده على مدى دورة المشروع، بما يتماشى مع القواعد السارية، وليس على أساس ق
خارج مرفق البيئة العالمية. وتطبيق القيود العقابية فيما يتعلق بعدد األطراف في االتفاقية يمثل تهديدا لسالمة 

 االتفاقية وتنفيذها بالكامل."
 ممثل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(.آخر وأدلى ببيان  -412
 التعاون في اآلمازون.وأدلى ببيان ممثل منظمة معاهدة  -414
أفاد أحد الرئيسين ، 8288مارس/آذار  88، المنعقدة في تماعجالالثاني من ا للجزءة الرابعة في الجلسة العام -418

مداوالت الفريق بشأن اآللية المالية وبتحديد أكبر بشأن مشروع التوصية بشأن المشاركين لفريق االتصال المعاد تشكيله عن 
ويات البرامج لفترة التجديد الثامن لموارد مرفق البيئة العالمية؛ وأن اإلطار سيشكل في النهاية جزءا من إطار األربع سنوات ألول

 .إرشادات مؤتمر األطراف إلى مرفق البيئة العالمية
، أفاد الرئيس المشارك 8288مارس/آذار  81، المنعقدة في الثاني من االجتماع للجزء وفي الجلسة العامة السادسة -411
 .لمحرز منذ الجلسة العامة الرابعةالتقدم ا ناالتصال عن مزيد ملفريق 
، نظرت الهيئة الفرعية 8288مارس/آذار  81الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءوفي الجلسة العامة السابعة  -411

، أعدته الرئيسة على أساس العمل المنفذ في فريق في مشروع توصية بشأن العناصر إلرشادات إلى مرفق البيئة العالمية
 .CBD/SBI/3/L.10االتصال، ووافقت عليه العتماده الرسمي بوصفه مشروع التوصية 

اعتمدت الهيئة الفرعية ، 8288مارس/آذار  82الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءوفي الجلسة العامة التاسعة  -415
، عليه في الجزء األول من االجتماعالموافق  CBD/SBI/3/L.3ذلك مشروع التوصية ، وكCBD/SBI/3/L.10مشروع التوصية 

 . وترد التوصية في القسم األول من التقرير الحالي.1/7بصيغته المعدلة شفويا، بوصفه التوصية المجمعة 

دارة المعارف، التعاون التقني والعلميبناء القدرات، و  - 7البند   واالتصال، ونقل التكنولوجيا، وا 
من جدول األعمال في الجلسة العامة الثانية للجزء األول من االجتماع،  7في البند  نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذ -641

. ولدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرات من األمينة التنفيذية عن: 0206مايو/أيار  67المنعقدة في 
بما في ذلك عناصر لمشروع توصية بشأن  188،(CBD/SBI/3/7)ني والعلمي ونقل التكنولوجيا بناء القدرات والتعاون التق )أ(

هذه الموضوعات، مع إضافة تحدد مشروع اإلطار االستراتيجي طويل األجل لتنمية القدرات لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع 
المحدثة لتعزيز برامج التعاون التقني والعلمي ومشروع المقترحات  (CBD/SBI/3/7/Add.1) 0202البيولوجي لما بعد عام 

(CBD/SBI/3/7/Add.2))وبشأن إدارة المعارف وآلية غرفة تبادل المعلومات  ؛ )ب(CBD/SBI/3/8)في ذلك عناصر  ؛ بما
د عام لمشروع مقرر لمؤتمر األطراف، مع إضافة تحدد مشروع مكون إدارة المعارف في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بع

                                                      
( وقعت عليه 8285-8284لوثيقة باتفاق تمويل جديد للمرحلة الثانية من مبادرة الجسر البيولوجي )من ا 2في الصفحة  12تم استبدال الحاشية  188

 حكومة كوريا.



CBD/SBI/3/21 

Page 220 

 

0202 (CBD/SBI/3/8/Add.1))وبشأن االتصاالت  ؛ )ج(CBD/SBI/3/9) بما في ذلك عناصر مقترحة لمشروع توصية؛ ،
وبشأن تقرير التقييم لإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع  )ه(

(CBD/SBI/3/16)ر لمشروع مقرر لمؤتمر األطراف.، بما في ذلك عناص 

تقييم اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها لدعم التنفيذ  وكان أمام الهيئة الفرعية أيضا وثائق معلومات تحدد: )أ( -647
وتقرير عن الدراسة إلرشاد إعداد إطار استراتيجي طويل األجل لبناء  ؛ )ب((CBD/SBI/3/INF/1)الفعال لبروتوكول ناغويا 

-0267والتقرير األولي النهائي عن تنفيذ خطة العمل قصيرة األجل ) ؛ )ج((CBD/SBI/3/INF/9) 0202لقدرات بعد عام ا
ومقترحات لعملية شاملة  ؛ )د((CBD/SBI/3/INF/14)( لتعزيز ودعم بناء القدرات لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها 0202

وخيارات آلليات مؤسسية لتيسير التعاون  ؛ )ه((CBD/SBI/3/INF/15)الستعراض وتجديد برامج التعاون التقني والعلمي 
ذات الصلة وقائمة أولية بالترتيبات المؤسسية  ؛ )و((CBD/SBI/3/INF/16)التقني والعلمي بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي 

؛ (CBD/SBI/3/INF/17)مي والشبكات لتيسير التعاون التقني والعلمي على المستويات العالمي واإلقليمي ودون اإلقلي
 .(CBD/SBI/3/INF/18)وتقرير مرحلي عن التعاون التقني والعلمي ومبادرة الجسر البيولوجي  )ز(

 62وأشارت الرئيسة، لدى تقديمها لهذا البند أن الموضوع قد تم النظر فيه خالل الجلسة غير الرسمية، المنعقدة في  -648
مراقبين ببيانات وتم استالم تقديمين إضافيين  9طرفا ومجموعة إقليمية و 69 ، التي أدلى فيها ممثلو0206مارس/آذار  66و

 مكتوبين.

وأدلى ببيانات إقليمية ممثلو أنتيغوا وباربودا )بالنيابة عن الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة البحر الكاريبي(،  -649
وباالو )بالنيابة عن البلدان الجزرية في المحيط الهادئ، مع  وجمهورية الكونغو الديمقراطية )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(،

 مالحظة الموقف الحيادي لفيجي( والبرتغال )بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء(.

 للجزء األول من االجتماع، المنعقدةوواصلت الهيئة الفرعية نظرها في بند جدول األعمال في الجلسة العامة الثالثة  -652
 .0206مايو/أيار  68في 

ندونيسيا، واليابان، وماليزيا،  -656 ثيوبيا، وا  كوادور، وا  وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، والبرازيل، وكندا، وكولومبيا، وا 
 وملديف، والمكسيك، والمغرب، والنرويج، وبيرو، والفلبين، وجمهورية كوريا، وساموا، وسويسرا، وجنوب أفريقيا وأوغندا.

انات من األطراف المقدمة شفويا، قدم بيان مكتوب من المملكة المتحدة وأتيح على صفحة الويب وباإلضافة إلى البي -650
 لالجتماع.

وأدلى ببيانات أيضا ممثلو منظمة مجتمع بارنز هيل للتنمية، والتحالف من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي، واتحاد  -651
، والشبكة (GBIF)لبيئة، والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي للمياه وا DHIالنساء المعني باتفاقية التنوع البيولوجي، و

العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، واالتحاد الدولي لحفظ 
اضية لالجتماع الخامس المشترك لمنتدى العلوم الطبيعة، واالتحاد الدولي للعلوم البيولوجية )بالنيابة عن الجلسات اإلفتر 
 والسياسات للتنوع البيولوجي والمؤتمر الدولي الثامن بشأن علوم االستدامة(.

 بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا -ألف 
، أنشأت 0206مايو/أيار  68عقب تبادل اآلراء في الجلسة العامة الثالثة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -654

الرئيسة فريق اتصال برئاسة السيد هايو هانسترا )هولندا(، والسيد ألفريد أوتنغ يبوا )غانا( والسيدة لورا برميودز )كولومبيا( 
 .(CBD/SBI/3/7)مشروع التوصيات الواردة في مذكرة األمينة التنفيذية  لمعالجة القضايا المستمرة في عناصر

، أفاد الرؤساء المشاركون 0206مايو/أيار  12في  للجزء األول من االجتماع، المنعقدةوفي الجلسة العامة السادسة  -655
 لفريق االتصال عن عمل الفريق، مشيرين إلى أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت إلكمال عملهم.
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ن و المشارك رؤساء، قدم ال0206حزيران ه/يوني 60ي الجلسة العامة الثامنة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في وف -651
لفريق االتصال تقريرا عن عمل الفريق، مشيرين إلى أن الفريق لم يكن لديه الوقت الكافي لمناقشة جميع العناصر المقترحة 

في  للنظر فيه ةه الرئيستأن نتائج المداوالت تنعكس في مشروع توصية قدملمشروع التوصية، حسب التكليف، ولكن أيضا 
 مشاكل في التوصيليةخالل جلسات فريق االتصال،  ،أن بعض الوفود واجهتإلى ممثل األرجنتين الحقا أشار الجلسة العامة. و 

 كامل.بشكل منعتها من المشاركة 

 وتنميتها،بناء القدرات المقدم من الرئيسة المتعلق ب توصيةالوافقت الهيئة الفرعية على إرجاء النظر في مشروع و  -657
في  حضورياعقده  المقررحتى الجزء الثاني من االجتماع،  (CBD/SBI/3/CRP.13)والتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا 

 وقت الحق.

وافقت الهيئة الفرعية على  ،0200 مارس/آذار 64، المنعقدة في الجتماعالثاني من ا للجزءفي الجلسة العامة الثانية و  -452
لمواصلة مناقشة مشروع التوصية بشأن بناء القدرات وتنمية  الجتماعإعادة تشكيل فريق االتصال المنشأ خالل الجزء األول من ا

 .(CBD/SBI/3/CRP.13)التكنولوجيا القدرات، والتعاون التقني والعلمي ونقل 
أفاد أحد الرئيسين ، 8288مارس/آذار  88، المنعقدة في الثاني من االجتماع للجزء الرابعةوفي الجلسة العامة  -459

، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن فريق االتصال قد أكمل عمله، سيستمر المشاركين لفريق االتصال عن التقدم المحرز
  الرئيسان المشاركان في العمل على نحو غير رسمي بشأن حذف األقواس.

، نظرت الهيئة الفرعية 8288مارس/آذار  81الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءة السابعة في الجلسة العامو  -412
في مشروع توصية منقح قدمته الرئيسة. وتم الموافقة على مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة شفويا من الرئيسين 

 .CBD/SBI/3/L.13فه مشروع التوصية المشاركين لفريق االتصال، العتماده الرسمي من الهيئة الفرعية بوص
اعتمدت الهيئة الفرعية ، 8288مارس/آذار  82الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءوفي الجلسة العامة العاشرة  -414

. وترد التوصية في القسم األول من 1/8، بصيغته المعدلة شفويا، بوصفه التوصية CBD/SBI/3/L.13مشروع التوصية 
 التقرير الحالي.

وخالل االعتماد، أشارت ممثلة الفلبين استعدادها بحذف األقواس في فقرات معينة في مشروع التوصية. ونظرا للموافقة  -418
بالفعل على مشروع التوصية العتماده، طلبت الرئيسة أن تحتفظ بتعليقاتها وتثيرها مرة أخرى خالل مناقشة المسألة في الجظء 

 ر األطراف.الثاني من االجتماع الخامس عشر لمؤتم
 إدارة المعارف وآلية غرفة تبادل المعلومات -باء 

، قالت الرئيسة 0206مايو/أيار  68بعد تبادل اآلراء في الجلسة العامة الثالثة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -611
إدارة المعارف وآلية ، بشأن CBD/SBI/3/8إنها ستعد نصوص منقحة على أساس عناصر مشروع المقرر المقترحة في الوثيقة 

غرفة تبادل المعلومات، لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعربت عنها أو أيدتها األطراف شفويا والتعليقات المستلمة 
 كتابة خالل الجلسة غير الرسمية المنعقدة في مارس/آذار وفي هذا االجتماع.

، وافقت الهيئة الفرعية 0206يونيه/حزيران  61ماع، المنعقدة في وفي الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجت -614
 (CBD/SBI/3/CRP.4)على إرجاء النظر في مشروع التوصية المقدم من الرئيسة بشأن إدارة المعارف وآلية تبادل المعلومات 

 حتى الجزء الثاني من االجتماع، المقرر عقده حضوريا في وقت الحق.

الجزء األول من االجتماع، سلط ممثل كندا الضوء على أهمية إدارة المعارف وآلية غرفة  وخالل الموافقة على تقرير -615
تبادل المعلومات والحاجة إلى إدراج المعارف التقليدية، وأشار إلى الحاجة إلى تزويد الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 

 بالفرصة للتعبير عن آرائها، ربما خالل الفترة فيما بين الدورات.
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وأشار ممثل البرتغال )متحدثا بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء( إلى التقدم الجيد المحرز، والحاجة إلى  -611
إعطاء أهمية للمدخالت ذات الصلة من الرئيسين المشاركين للفريق العامل المفتوح العضوية والتزامهما بمواصلة عمل الفريق 

 العامل.

نظرت الهيئة الفرعية ، 8288مارس/آذار  82، المنعقدة في ن االجتماعالثاني م للجزء في الجلسة العامة التاسعةو  -417
 قدمته الرئيسة بشأن إدارة المعارف وآلية غرفة تبادل المعلومات في الجزء األول من االجتماع في مشروع توصية

(CBD/SBI/3/CRP.4). 
 االتحاد األوروبي ودوله األعضاء(.وأدلى ببيانين ممثال كندا واالتحاد األوروبي )بالنيابة عن  -412
، اعتمدت الهيئة الفرعية 0200مارس/آذار  08الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءوفي الجلسة العامة العاشرة  -419

. CBD/SBI/3/L.21العتماده الرسمي من الهيئة الفرعية بوصفه مشروع التوصية ، بصيغته المعدلة شفويا، مشروع التوصية
. وترد التوصية في القسم األول من التقرير 1/62بوصفه التوصية  CBD/SBI/3/L.21وبعد ذلك اعتمد مشروع تلك التوصية 

 الحالي.
 االتصاالت -جيم 

، قالت الرئيسة 0206مايو/أيار  68بعد تبادل اآلراء في الجلسة العامة الثالثة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -672
، نصا منقحا بشأن االتصاالت لنظر الهيئة الفرعية، مع CBD/SBI/3/9لى أساس العناصر المقترحة في الوثيقة إنها ستعد، ع

مراعاة اآلراء التي أعربت عنها أو أيدتها األطراف شفويا والتعليقات المستلمة كتابة خالل الجلسة غير الرسمية المنعقدة في 
 مارس/آذار وفي هذا االجتماع.

، نظرت الهيئة الفرعية 0206حزيران ه/يوني 60لجزء األول من االجتماع، المنعقدة في لامة الثامنة في الجلسة العو  -676
بعد تبادل اآلراء، وافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصية، و . ةمن الرئيس ةمقدم االتصاالتفي مشروع توصية بشأن 

 العتماده رسميا في مرحلة الحقة.، CBD/SBI/3/L.5مشروع التوصية بوصفه يا، و بصيغته المعدلة شف

المجموعة األفريقية، على أهمية اإلطار  بالنيابة عنأثناء النظر في مشروع التوصية، شدد ممثل أوغندا، متحدثا و  -670
للمنطقة، وكرر الموقف الذي أعربت عنه جمهورية الكونغو الديمقراطية بالنسبة  0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 المسائلفرصة لمواصلة النظر في اللجلسة العامة السابعة وطلب وضع أقواس في بداية ونهاية مشروع التوصية إلتاحة أثناء ا
 المطروحة.

اعتمدت الهيئة الفرعية ، 8288مارس/آذار  82، المنعقدة في الثاني من االجتماع للجزءفي الجلسة العامة التاسعة و  -471
 وترد التوصية في القسم األول من التقرير الحالي.. 1/42صية بوصفه التو  CBD/SBI/L.5 مشروع التوصية

 بناء القدرات وتنمية القدرات لدعم التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا -دال 
، قالت الرئيسة 0206مايو/أيار  68بعد تبادل اآلراء في الجلسة العامة الثالثة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -674

بناء القدرات ، نصا منقحا بشأن CBD/SBI/3/16إنها ستعد، على أساس العناصر المقترحة في مشروع المقرر في الوثيقة 
لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعربت عنها أو أيدتها األطراف  ناغوياوتنميتها لدعم التنفيذ الفعال لبروتوكول 

 شفويا والتعليقات المستلمة كتابة خالل الجلسة غير الرسمية المنعقدة في مارس/آذار وفي هذا االجتماع.

يم اإلطار االستراتيجي لبناء ووافقت الهيئة الفرعية على إرجاء النظر في مشروع التوصية المقدم من الرئيسة بشأن تقي -675
حتى الجزء الثاني من االجتماع، المقرر عقده  (CBD/SBI/3/CRP.6)القدرات وتنميتها لدعم التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا 

 حضوريا في وقت الحق.
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الفرعية في  ، نظرت الهيئة8288مارس/آذار  88، المنعقدة في الثاني من االجتماع للجزء الرابعةفي الجلسة العامة و  -471
 تقييم اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنمية القدرات لدعم التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا، على النحومشروع توصية بشأن 

 .(CBD/SBI/3/CRP.6) عالجتماخالل الجزء األول من االرئيسة  هقدمتالذي 
وعقب تبادل اآلراء، تم الموافقة على مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفويا، لالعتماد الرسمي من الهيئة الفرعية  -477

 .CBD/SBI/3/L.7بوصفه مشروع التوصية 
اعتمدت الهيئة الفرعية ، 8288مارس/آذار  82الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءوفي الجلسة العامة التاسعة  -472

 . وترد التوصية في القسم األول من التقرير الحالي.1/9، بوصفه التوصية CBD/SBI/3/L.7صية مشروع التو 

 والمبادرات األخرىالدولية التعاون مع االتفاقيات والمنظمات  - 8البند 
االجتماع، لجزء األول من لمن جدول األعمال في الجلسة العامة السابعة  8نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذ في البند  -679

تقريرا مرحليا من منظمة . ولدى النظر في هذا البند، كان معروضا على الهيئة الفرعية 0206حزيران ه/يوني 66المنعقدة في 
مذكرة و  (CBD/SBI/3/INF/6)األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( بشأن تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات الزراعية 

، بما في ذلك عناصر مشروع توصية. وكان أمامها أيضا عدد من (CBD/SBI/3/10)بشأن هذه المسألة  ةالتنفيذي ةمن األمين
، بما في ذلك: )أ( تقرير عن األنشطة المتعلقة بالتعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى المعلوماتوثائق 

(CBD/SBI/3/INF/31)ي تنفيذ اإلجراءات لتعزيز التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع مذكرة بشأن التقدم المحرز ف )ب( ؛
بين  0202-0266)ج( استعراض خطة العمل المشتركة الخامسة  ؛(CBD/SBI/3/INF/32)البيولوجي على المستوى الدولي 

موئال للطيور المائية  وخاصة بوصفهااتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية 
(CBD/SBI/3/INF/33)في إطار المبادرة التعاونية للتنوع البيولوجي للغابات المحققة تقرير عن التقدم واإلنجازات  )د( ؛

 0204-0206مذكرة بشأن خطة عمل الشراكة التعاونية في مجال الغابات  )هـ( ؛(CBD/SBI/3/INF/34)االستوائية 
(CBD/SBI/3/INF/35)استعراض التعاريف والبيانات واألساليب للتقييم على المستوى القطري واإلبالغ عن الغابات  )و( ؛

العمل التشاورية  حلقة)ز( تقرير  ؛(CBD/SBI/3/INF/36)منظمة األغذية والزراعة لاألولية، التي تم إعدادها كورقة مناقشة 
( 0)برن  0202لعالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام الثانية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بشأن اإلطار ا

(CBD/SBI/3/INF/29) . بشأن الخيارات لعناصر محتملة للعمل بشأن الروابط  ةالتنفيذي ةمذكرة من األمين اأخيرا، كان أمامهو
 .(CBD/WG8J/11/5) 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام لطار العالمي اإلبين الطبيعة والثقافة في 

 .(األعضاء هعن دولأيضا بالنيابة )ى ببيان إقليمي ممثل االتحاد األوروبي وأدل -682

 ،جمهورية الكونغو الديمقراطيةو  ،كولومبياو  ،شيليو  ،كنداو  ،البرازيلو  ،أسترالياو  ،وأدلى ببيانات أيضا ممثلو األرجنتين -686
كوادورو   المتحدة.أوغندا والمملكة و  ،سويسراو  ،النرويجو  ،المكسيكو  ،اليابانو  ،ا 

 الجتماع.لوأتيح على صفحة الويب  قدمت الصين بيانا مكتوبا ،باإلضافة إلى البيانات المقدمة شفويا من األطرافو  -680

أمانة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة  أيضا ممثال نينوأدلى ببيا -681
 للبيئة.

والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني  ،تجمع النساء في اتفاقية التنوع البيولوجيى ممثلو وأدلى ببيانات أخر  -684
 .وهيئة الرياح الجديدة ،بالتنوع البيولوجي

الشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي باإلضافة إلى البيانات التي أدلى بها المراقبون شفويا، قدمت و  -685
 الجتماع.لوأتيحت على صفحة الويب  بيانات مكتوبةالطبيعة  واالتحاد الدولي لحفظ
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، اقترحت الرئيسة، بعد 0206يونيه/حزيران  61وفي الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -681
لجلسة الرسمية التشاور مع المكتب، أن تستأنف الهيئة الفرعية القراءة األولى للوثائق على بند جدول األعمال هذا في ا

المستأنفة للهيئة الفرعية. ووافقت الهيئة الفرعية على إرجاء مزيد من النظر في الوثائق حتى الجزء الثاني من االجتماع، المقرر 
 عقده حضوريا في وقت الحق.

عن دوله  وخالل الموافقة على تقرير الجزء األول من االجتماع، شدد ممثل االتحاد األوروبي، متحدثا أيضا بالنيابة -687
األعضاء، على أهمية المسألة بالنسبة إلعداد وتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي، على النحو المذكور في العديد من 
البيانات خالل القراءة األولى لبند جدول األعمال، وطلب أن يؤخذ ذلك في االعتبار من جانب الرئيسين المشاركين للفريق 

 خالل إعداد المسودة األولى لإلطار. 0202لعالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام العامل المعني باإلطار ا

 68، المنعقدة في الجتماعالثاني من ا للجزء الثالثةواستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في البند في الجلسة العامة  -688
 .8288مارس/آذار 

تحاد األوروبي ودوله األعضاء( وغانا )بالنيابة عن )بالنيابة عن اال االتحاد األوروبيوأدلى ببيانات إقليمية ممثال  -689
 المجموعة األفريقية(.

وأدلى ببيانات أيضا ممثلو األرجنتين، وبليز، والبرازيل، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، وكندا، وكولومبيا، ومصر، وغابون،  -692
ممكلة العربية السعودية، وسيشيل، وجنوب وجورجيا، والهند، والمكسيك، والنرويج، وفلسطين، والفلبين، وجمهورية كوريا، وال

 .أفريقيا، وسويسرا، وتركيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة وزمبابوي

 00جتماع، المنعقدة في المن ا نيالثا للجزءالرابعة العامة الجلسة في  واستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في البند -696
 .0200مارس/آذار 

، ةالمتعددة القوميات(، وبوروندي، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطي –وأدلى ببيانات ممثلو بوليفيا )دولة  -690
ثيوبيا، وكينيا، والجبل األسود، وناميبيا، ونيبال، وبيرو، وصربيا وتوغو كوادور، وا   .وا 

 وأدلى ببيانات أيضا ممثال منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة. -691

ممثلو شبكة الشباب العالمية المعنية بالتنوع البيولوجي، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب  كذلكوأدلى ببيانات  -694
 ،، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة(IFRC)األحمر والهالل األحمر 

اتفاقية )أيضا بالنيابة عن أمانات  وخاصة بوصفها موئال  للطيور المائية ذات األهمية الدوليةوأمانة اتفاقية األراضي الرطبة 
الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة  تجاراتفاقية االو ، المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية

والمعاهدة الدولية للموارد الوراثية الدولية لوقاية النباتات، واالتفاقية ، واتفاقية حماية التراث العالمي والتراث الطبيعي، باالنقراض
 (.واللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتانالنباتية لألغذية والزراعة، 

لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعربت عنها  مشروع توصيةوعقب المناقشة، قالت الرئيسة إنها ستعد  -695
 تعليقات مستلمة كتابة. األطراف شفويا، أو أيدتها، وأي

، تناولت الهيئة الفرعية 0200مارس/آذار  08الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءوفي الجلسة العامة الثامنة  -691
 مشروع التوصية المقدم من الرئيسة.

المتعددة القوميات(، والبرازيل، واالتحاد األوروبي )بالنيابة  –وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، وأستراليا، وبوليفيا )دولة  -697
 عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء(، والنرويج، وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة.
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، وافقت الهيئة الفرعية 0200مارس/آذار  08الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءوفي الجلسة العامة التاسعة  -698
 .CBD/SBI/3/L.19صية، بصيغته المعدلة شفويا، العتماده الرسمي بوصفة مشروع التوصية على مشروع التو 

اعتمدت الهيئة الفرعية ، 8288مارس/آذار  82الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءوفي الجلسة العامة العاشرة  -699
وترد التوصية في القسم األول من . 1/60، بصيغته المعدلة شفويا، بوصفه التوصية CBD/SBI/3/L.19مشروع التوصية 
 التقرير الحالي.

 التنفيذ ستعراضتقييم واالإلبالغ، و لآليات  - 9البند 
للجزء األول من االجتماع،  ثالثةال العامة في الجلسةمن جدول األعمال  9نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذ في البند  -022

خيارات  األمينة التنفيذية عن منولدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة  .0206مايو/أيار  68المنعقدة في 
، بما في ذلك عناصر لمشروع (CBD/SBI/3/11) لتحسين آليات التخطيط واإلبالغ واالستعراض بهدف تعزيز تنفيذ االتفاقية
ضافات تحدد: اإلبالغ الوطني بموجب االتفاقية وبروتوكولي واإلجراءات المقترحة  ؛(CBD/SBI/3/11/Add.1)ها توصية، وا 

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

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

نتائج الدراسة االستقصائية لتقييم استخدام  وكان أمامها أيضا كوثائق معلومات، مذكرات من األمينة التنفيذية عن: )أ( -026
ي واستعراض النظراء الطوع ؛ )ب((CBD/SBI/3/11/INF/3)األطراف ألداة اإلبالغ اإللكترونية للتقرير الوطني السادس 

؛ (CBD/SBI/3/11/INF/4)لسري النكا  0200-0261لمراجعة وتنفيذ االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
وتحليل محدث  ؛ )د((CBD/SBI/3/11/INF/8) (DaRT)وأداة اإلبالغ عن البيانات لالتفاقات البيئية المتعددة األطراف  )ج(

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

التخطيط واإلبالغ واالستعراض لتعزيز تنفيذ اإلطار  وكيفية تعزيز آليات ؛ )و((CBD/SBI/3/11/INF/29)( 0)برن  0202
 .(CBD/SBI/3/11/INF/37)واتفاقية التنوع البيولوجي  0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 66وأشارت الرئيسة، لدى تقديمها لهذا البند أن الموضوع قد تم النظر فيه خالل الجلسة غير الرسمية، المنعقدة في  -020
مراقبين ببيانات وتم استالم تقديمين إضافيين  1طرفا ومجموعة إقليمية و 69، التي أدلى فيها ممثلو 0206مارس/آذار 

 مكتوبين.

 وأدلى ببيان إقليمي ممثل البرتغال بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء. -021

ا، وماليزيا، والمغرب، والنرويج، وبيرو، وأدلى ببيانات أيضا ممثلو األرجنتين، والبرازيل، وكمبوديا، والصين، وكولومبي -024
 وجنوب أفريقيا، وسويسرا، وتوغو، وأوغندا والمملكة المتحدة.

وباإلضافة إلى البيانات التي قدمتها األطراف شفويا، قدمت أيضا بيانات مكتوبة من كندا، وكوبا، وجورجيا والمكسيك  -025
 وأتيحت على صفحة الويب لالجتماع.

 الشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي.وأدلى ببيان ممثل  -021

وباإلضافة إلى البيانات المقدمة من أحد المراقبين شفويا، قدمت أيضا بيانات مكتوبة من التحالف من أجل اتفاقية  -027
وب األصلية المعني ، والمنتدى الدولي للشعClient Earthالتنوع البيولوجي، واتحاد النساء المعني باتفاقية التنوع البيولوجي، و

بالتنوع البيولوجي، وهيئة الرياح الجديدة، وشبكة العالم الثالث، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمجلس العالمي لألعمال التجارية 
 وأتيحت على صفحة الويب لالجتماع. (WBCSD)من أجل التنمية المستدامة 
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ة السيد أندرو ستوت )المملكة المتحدة( والسيدة جيليان غوثري وعقب تبادل اآلراء، أنشأت الرئيسة فريق اتصال برئاس -028
 )جامايكا( لمزيد من النظر في عناصر مشروع التوصية بشأن آلية لإلبالغ وتقييم واستعراض التنفيذ.

، قدم الرئيسان المشاركان 0206أيار /مايو 12، المنعقدة في للجزء األول من االجتماع وفي الجلسة العامة السادسة -029
للنظر فيها في  ةها الرئيستانعكست نتائج مداوالت الفريق في مشروع توصية أعدو ريق االتصال تقريرا عن عمل الفريق. لف

الجلسة العامة وتضمن أربع فقرات بشأن استخدام المؤشرات في آليات اإلبالغ واالستعراض لالتفاقية والتي تعكس النص 
 .(CBD/SBSTTA/24/L.3)ة العلمية والتقنية والتكنولوجية لمشروع توصية اعتمدته الهيئة الفرعية للمشور 

، وافقت الهيئة الفرعية 0206يونيه/حزيران  61وفي الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -062
الستعراض بهدف على إرجاء النظر في مشروع التوصية المقدم من الرئيسة بشأن الخيارات لتعزيز آليات التخطيط واإلبالغ وا

 حتى الجزء الثاني من االجتماع، المقرر عقده حضوريا في وقت الحق. ،(CBD/SBI/3/CRP.5)تعزيز تنفيذ االتفاقية 

وخالل الموافقة على تقرير الجزء األول من االجتماع، شدد ممثل كندا على أهمية المسألة بالنسبة إلعداد وتنفيذ  -066
لب أن يؤخذ ذلك في االعتبار خالل إعداد المسودة األولى لإلطار العالمي للتنوع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي، وط

 .0202البيولوجي لما بعد عام 

الهيئة الفرعية على وافقت ، 8288مارس/آذار  41المنعقدة في ، الجتماعمن ا ثانيلجزء الالثانية للجلسة العامة في او  -848
 المنشأ خالل الجزء األول لالجتماع من أجل مواصلة مناقشة مشروع التوصية. فريق االتصالإعادة تشكيل 

وأشار مشروع التوصية إلى أربعة مرفقات، أتيح منها مرفق واحد فقط في الجزء األول من االجتماع وهو المرفق جيم  -841
لمرفقات الثالثة األخرى، وقامت بشأن اإلبالغ الوطني. وعلى النحو المطلوب في الجزء األول من االجتماع، أعدت األمانة ا

وثائق جديدة لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية: مذكرة من أربع أيضا بتحديث المرفق بشأن اإلبالغ الوطني. وأتيحت بالتالي 
 امنين السابع والثالوطني ينرير نموذج للتقاألمينة التنفيذية عن اإلبالغ الوطني بموجب االتفاقية، بما في ذلك إرشادات ومشروع 

(CBD/SBI/3/11/Add.1/Amend.1)مشروع إرشادات لتحديث ومراجعة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع و  ؛
؛ وطريقة تشغيل المنتدى (CBD/SBI/3/11/Add.4) 8282البيولوجي في ضوء اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

؛ ومذكرة من (CBD/SBI/3/11/Add.5) اض التنفيذ في كل بلد على حدةالمفتوح العضوية للهيئة الفرعية من أجل استعر 
األمينة التنفيذية عن االلتزامات من الجهات الفاعلة بخالف الحكومات الوطنية في سياق آلية التخطيط والرصد واالستعراض 

 .(CBD/SBI/3/11/Add.6)واإلبالغ المحسنة 
، أفاد أحد الرئيسين 0200مارس/آذار  00، المنعقدة في الثاني من االجتماع للجزءوفي الجلسة العامة الرابعة  -064

 بشأنه.من عمله فريق االتصال بعد ريق االتصال عن التقدم المحرز بشأن مشروع التوصية والذي لم يتنه فالمشاركين ل

أحد الرئيسين  عرض، 0200مارس/آذار  08الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءوفي الجلسة العامة الثامنة  -065
أعربت قدمته الرئيسة استنادا إلى المناقشات التي جرت في فريق االتصال. و المشاركين لفريق االتصال مشروع توصية منقح 

ممثلة بليز، متحدثة بالنيابة عن الدول الجزرية الصغيرة النامية ألنتيغوا وباربودا، وجزر البهاما، وبليز، وكوبا، والجمهورية 
يكيةـ وغرينادا، وغيانا، وهايتي، وملديف، وباالو، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، الدومين

ألهداف اإلطار العالمي لإلبالغ عن أهداف  وسيشيل، وسنغافورة، وسورينام، وترينيداد وتوباغو، عن دعمها القوي
ي، التي قالت إنها ينبغي أن تدعمها آليات تبادل المعلومات التابعة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوج

لالتفاقية فضال عن النظم األخرى لإلبالغ عن البيانات. وأوصت بتقييم الدروس المستفادة من المنهجيات السابقة بغية تحسين 
طار التنوع البيولوجي والمؤشرات إنجازات أطر ونظم وأدوات األبالغ وفعاليتها. وأضافت أن األهداف المعروضة لمشروع إ

الرئيسية المدرجة فيه ستسمح بمستويات تحقيق لتلك األهداف على نحو قياسي وقياسها ورصدها، ولكن القدرات والظروف 
الوطنية المتفاوتة تحتاج أيضا إلى النظر فيها. وبناء عليه، أوصت بالمرونة عند تطبيق المؤشرات الرئيسية استنادا إلى 
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ضمن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وتوافر الموارد والقدرات والتكنولوجيات واآلليات المالية  اعتمادها
 الالزمة للتنفيذ. وعقب مالحظاتها، أشارت الرئيسة إلى أن البيان سينعكس في التقرير الحالي.

ح، بصيغته المعدلة شفويا، لالعتماد الرسمي من وعقب المناقشة، وافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصية المنق -061
 .CBD/SBI/3/L.15الهيئة الفرعية بوصفه مشروع التوصية 

 ، اعتمد مشروع التوصية0200مارس/آذار  08الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءوفي الجلسة العامة العاشرة  -067
CBD/SBI/3/L.15  ألول من التقرير الحالي.. وترد التوصية في القسم ا1/66بوصفه التوصية 

 استعراض فعالية العمليات بموجب االتفاقية وبروتوكوليها - 21البند 
، المنعقدة في للجزء األول من االجتماع من جدول األعمال في الجلسة العامة الخامسة 62الهيئة الفرعية البند  تناولت -068
. ولدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة من األمينة التنفيذية عن استعراض فعالية 0206مايو/ أيار  09

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

 64بند تم النظر فيه خالل الجلسة غير الرسمية المنعقدة في ولدى تقديمها لهذا البند، أشارت الرئيسة إلى أن ال -069
 مراقبين ببيانات، وتقديم إضافي تم استالمه كتابة. 1أطراف ومجموعات إقليمية و 1، التي أدلى فيها ممثلو 0206مارس/آذار 

 وأدلى ببيان إقليمي ممثل مصر )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(. -002

 األرجنتين، والبرازيل، وبيرو، وماليزيا والمملكة المتحدة.وأدلى ببيانات أيضا ممثلو  -006

وباإلضافة إلى البيانات المقدمة شفويا، قدم بيان مكتوب من االتحاد األوروبي )بالنيابة أيضا عن دوله األعضاء(  -000
 وأتيح على صفة الويب لالجتماع.

 وأدلى ببيان كذلك ممثل شبكة العالم الثالث. -001

 المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي. وقدم أيضا بيان مكتوب من -004

وأشارت الرئيسة إلى أن ممثلي األطراف التالية أضافوا تعليقات باستخدام خاصية الدردشة: أستراليا، وشيلي،  -005
 وكولومبيا، واالتحاد األوروبي )بالنيابة أيضا عن دوله األعضاء(، واليابان والمكسيك.

قالت الرئيسة إنها ستعد مشروع توصية منقح لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعربت  وعقب تبادل اآلراء، -001
عنها أو أيدتها األطراف شفويا والتعليقات المستلمة كتابة خالل الجلسة غير الرسمية المنعقدة في مارس/آذار وفي هذا 

 االجتماع.

، وافقت الهيئة الفرعية 0206يونيه/حزيران  61اع، المنعقدة في وفي الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتم -007
 استعراض فعالية العمليات في إطار االتفاقية وبروتوكوليهاعلى إرجاء النظر في مشروع التوصية المقدم من الرئيسة بشأن 

(CBD/SBI/3/CRP.10)، .حتى الجزء الثاني من االجتماع، المقرر عقده حضوريا في وقت الحق 

 88، المنعقدة في الجتماعامن الثاني  للجزء الرابعةونظرت الهيئة الفرعية في مشروع التوصية في الجلسة العامة  -882
 .8288مارس/آذار 

ومصر، واالتحاد األوروبي )بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، والبرازيل،  -009
 وغندا والمملكة المتحدة.، وأوغانا، والسودان، وسويسرااألعضاء(، 

، وافقت الهيئة الفرعية 0200مارس/آذار  04، المنعقدة في الثاني من االجتماع للجزء السادسةفي الجلسة العامة و  -012
 .CBD/SBI/3/L.8على مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفويا، لالعتماد الرسمي بوصفه مشروع التوصية 
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 الهيئة الفرعية ، اعتمدت0200مارس/آذار  08الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءوفي الجلسة العامة التاسعة  -016
. وترد التوصية في القسم األول من 1/61، بصيغته المعدلة شفويا، بوصفه التوصية CBD/SBI/3/L.8 مشروع التوصية
 .التقرير الحالي

ت االستراتيجية تعميم التنوع البيولوجي داخل القطاعات وعبرها واإلجراءا - 22البند 
 األخرى لتعزيز التنفيذ

، المنعقدة في للجزء األول من االجتماع من جدول األعمال في الجلسة العامة الرابعة 66الهيئة الفرعية البند  تناولت -010
األجل طويل  نهج. ولدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرات من األمينة التنفيذية بشأن 0206مايو/أيار  08

الذي لخص األنشطة والمدخالت من الفريق االستشاري غير الرسمي المنشأ بموجب المقرر ، (CBD/SBI/3/13)للتعميم 
مشروع توصية؛ وخطة عمل للنهج الطويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي عناصر ل ، واشتمل على64/1

(CBD/SBI/3/13/Add.1) خطة )أ( تجميع لمصادر المعلومات ذات الصلة ل: ليةالتامعلومات ال. وكان أمامها أيضا وثائق
تعميم  وتقرير لمنظمة األغذية والزراعة عن ؛ )ب((CBD/SBI/3/INF/21) عمل للنهج الطويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي

تقرير عن تجربة الحكومات دون الوطنية في مجال و  )ج( ؛(CBD/SBI/3/INF/6) لوجي عبر القطاعات الزراعيةو التنوع البي
 .(CBD/SBI/3/INF/10) التنوع البيولوجي

وكان أمام الهيئة الفرعية أيضا تقديم من المملكة المتحدة بشأن إشراك الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات  -011
حكومة ، بما في ذلك مشروع توصية أعدته المحلية األخرى ومذكرة من األمينة التنفيذية جمعت العناصر الرئيسية للتقديم

للحكومات دون الوطنية والمحلية بشأن إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  وشركائها في "عملية أدنبرة تلنداسكا
علومات ووثيقة م (CBD/SBI/3/INF/25)إعالن أدنبرة  تحدد". وكان أمامها أيضا وثيقة معلومات عن عملية أدنبرة 0202
 .(CBD/SBI/3/INF/26)عن خطة عمل االستجابات التشاورية أخرى 

مارس/ آذار  66ولدى تقديم البند، أشارت الرئيسة إلى أن البند قد تم النظر فيه خالل الجلسة غير الرسمية في  -014
 ت إضافية مكتوبة.تقديما 8مراقبين بيانات، وتم استالم  1طرفا ومجموعات إقليمية و 00، التي أدلى فيها ممثلو 0206

وقدم ممثل المملكة المتحدة التقديم بخصوص إشراك الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى،  -015
 ونتائج "عملية أدنبرة".

وأدلى ببيانات إقليمية ممثال المغرب )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( والبرتغال )بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله  -011
 عضاء(.األ

ندونيسيا، واليابان، وماليزيا،  -017 كوادور، وا  وأدلى ببيانات أيضا ممثلو األرجنتين، والبرازيل، وكندا، والصين، وكولومبيا، وا 
 والمكسيك، وبيرو، والفلبين، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، وأوغندا والمملكة المتحدة.

بيولوجي، وتحالف النساء من أجل اتفاقية التنوع وأدلى ببيانات أيضا ممثلو التحالف من أجل اتفاقية التنوع ال -018
، والشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي، والمجلس الدولي للتعدين GFCالبيولوجي، ومنظمة األغذية والزراعة، و

 .(WBCSD)مستدامة والمعادن، والحكومات المحلية من أجل االستدامة والمجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية ال

رابطة صناعة النفط وباإلضافة إلى البيانات المقدمة شفويا، قدمت أيضا بيانات مكتوبة من المنظمة الدولية للحفظ، و  -019
، واالتحاد الدولي للعلوم البيولوجية، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر (IPIECA) الدولية لحفظ البيئة

، والصندوق العالمي لألحياء البرية، وأتيحت على صفة الويب (UNCTAD)مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية الكاريبي، و 
 لالجتماع.
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وأشارت الرئيسة إلى أن ممثلي األطراف التالية أدلوا بتعليقات باستخدام خاصية الدردشة: األرجنتين، وكولومبيا،  -042
 .االتحاد األوروبي ودوله األعضاء(، وجنوب أفريقيا وأوغنداوالمكسيك، وبيرو، والبرتغال )بالنيابة عن 

 تعميم التنوع البيولوجي داخل القطاعات وعبرها -ألف 
عقب تبادل اآلراء، قالت الرئيسة إنها ستعد توصية منقحة لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعربت عنها أو  -046

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

، أبلغت الرئيسة الهيئة 0206مايو/أيار  12، المنعقدة في للجزء األول من االجتماعوفي الجلسة العامة السادسة  -040
 الفرعية بأنها أنشأت مجموعة من أصدقاء الرئيسة لتسوية المسائل المعلقة ذات الصلة بالتعميم.

، أفاد منسقا مجموعة 0206يونيه/حزيران  61وفي الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -041
برميودز )كولومبيا( عن عمل المجموعة. وانعكست  أصدقاء الرئيسة، السيدة جوليانا أرشينييغاس )كولومبيا( والسيدة لورا

مداوالت المجموعة بشأن التعميم في مشروع التوصية المقدم من الرئيسة لكي تنظر فيه الجلسة العامة. وخلصت المجموعة 
نبغي أيضا إلى أن المعلومات عن العمل القيم الذي تم تنفيذه بشأن المؤشرات من جانب الفريق االستشاري غير الرسمي ي

. وفي الختام، وافقت 64/1إحالته لنظر الفريق العامل المفتوح العضوية في اجتماعه الثالث، حسب التكليف الوارد في المقرر 
إلى الرئيسين المشاركين للفريق العامل المفتوح  CBD/SBI/3/13المجموعة على أن تحيل الرئيسة المرفق األول من الوثيقة 

 يقات المستلمة.العضوية، بجانب تجميع التعل

إلى الرئيسين المشاركين للفريق العامل المفتوح  CBD/SBI/3/13وقالت الرئيسة إنها ستحيل المرفق األول من الوثيقة  -044
 العضوية، بجانب تجميع التعليقات المستلمة.

جي طويل األجل ووافقت الهيئة الفرعية على إرجاء النظر في مشروع التوصية المقدم من الرئيسة بشأن النهج االستراتي -045
 حتى الجزء الثاني من االجتماع، المقرر عقده حضوريا في وقت الحق. (CBD/SBI/3/CRP.16)للتعميم 

، قدم ممثل دولة بوليفيا 8288مارس/آذار  81، المنعقدة في الجتماعالثاني من ا للجزءفي الجلسة العامة السادسة و  -811
نهج استراتيجي طويل األجل للتعميم قدمته الرئيسة خالل الجزء األول  المتعددة القوميات بيانا بخصوص مشروع التوصية بشأن

 .(CBD/SBI/3/CRP.16)من االجتماع 
وافقت الهيئة الفرعية على ، 0200مارس/آذار  08الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزء ثامنةوفي الجلسة العامة ال -047

 .CBD/SBI/3/L.17 الرسمي بوصفه مشروع التوصيةمشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفويا، لالعتماد 

 ت الهيئة الفرعية، اعتمد0200مارس/آذار  08الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءوفي الجلسة العامة العاشرة  -048
 . وترد التوصية في القسم األول من التقرير الحالي.1/65بوصفه التوصية  CBD/SBI/3/L.17 مشروع التوصية

 الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى إشراك -باء 
، قالت الرئيسة إنها ستعد توصية منقحة خالل الجلسة العامة الرابعة للجزء األول من االجتماع عقب تبادل اآلراء -049

كتابة خالل الجلسة غير لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعربت عنها أو أيدتها األطراف شفويا والتعليقات المستلمة 
 الرسمية المنعقدة في مارس/آذار وفي هذا االجتماع.

، وافقت الهيئة الفرعية 0206يونيه/حزيران  61وفي الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -052
ية والمدن والسلطات األخرى من على إرجاء النظر في مشروع التوصية المقدم من الرئيسة بشأن إشراك الحكومات دون الوطن
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حتى الجزء الثاني من  ،(CBD/SBI/3/CRP.8) 0202أجل تعزيز تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 االجتماع، المقرر عقده حضوريا في وقت الحق.

، نظرت الهيئة الفرعية 8288مارس/آذار  81، المنعقدة في من االجتماعالثاني  للجزء السادسةفي الجلسة العامة و  -854
العمل مع الحكومات دون الوطنية والمدن  للتنفيذ في مشروع التوصية المقدم من الرئيسة خالل الجزء األول من االجتماع بشأن

 .(CBD/SBI/3/CRP.8) 8282والسلطات المحلية األخرى من أجل تعزيز تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
ببيانات ممثلو الجزائر، واألرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، والكاميرون، وكندا، وكولومبيا، واالتحاد األوروبي وأدلى  -858

والفلبين،  ،)بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء(، والمكسيك، والمغرب )متحدثا أيضا بالنيابة عن المجموعة األفريقية(
 وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة.

، وافقت الهيئة الفرعية على 0200مارس/آذار  08الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءوفي الجلسة العامة الثامنة  -051
 .CBD/SBI/3/L.16 مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفويا، لالعتماد الرسمي بوصفه مشروع التوصية

، اعتمدت الهيئة الفرعية 0200مارس/آذار  08الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءوفي الجلسة العامة العاشرة  -851
 .. وترد التوصية في القسم األول من التقرير الحالي1/64بوصفه التوصية  CBD/SBI/3/L.16 مشروع التوصية

، 4الصكوك الدولية المتخصصة للحصول وتقاسم المنافع في سياق المادة  -21البند 
 بروتوكول ناغويا ، من4الفقرة 

المنعقدة  للجزء األول من االجتماع، ةرابعالعامة ال الجلسةمن جدول األعمال في  60نظرت الهيئة الفرعية في البند  -055
الصكوك الدولية مذكرة من األمينة التنفيذية عن  ولدى نظرها في البند، كان أمام الهيئة الفرعية. 0206مايو/أيار  09في 

، بما في ذلك (CBD/SBI/3/14) ، من بروتوكول ناغويا1، الفقرة 1وتقاسم المنافع في سياق المادة المتخصصة للحصول 
 .توصيةمشروع 

 64و 60إلى أن البند قد تم النظر فيه خالل الجلسة غير الرسمية في ولدى تقديمها لهذا البند، أشارت الرئيسة  -051
من المراقبين، ولم يستلم أي تقديمات  1ومجموعات إقليمية و طرفا 66، التي أدلى فيها ببيانات ممثلو 0206مارس/آذار 

 إضافية مكتوبة.

وأدلى ببيانات إقليمية ممثال مالوي )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( واالتحاد األوروبي )بالنيابة أيضا عن دوله  -057
 األعضاء(.

ندونيسيا، وماليزيا، والمكسيك، -058 وبيرو، وجنوب أفريقيا، وسويسرا والمملكة  وأدلى ببيانات أيضا ممثلو األرجنتين، وا 
 المتحدة.

 وأدلى ببيان كذلك ممثل أمانة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. -059

 وأدلى ببيانات إضافية ممثال تحالف النساء من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي، وشبكة العالم الثالث. -012

أن ممثلي األطراف التالية أدلوا بتعليقات باستخدام خاصية الدردشة: األرجنتين، ومالوي، وأشارت الرئيسة إلى  -016
 والمكسيك وبيرو.

وعقب تبادل اآلراء، قالت الرئيسة إنها ستعد مشروع توصية منقح لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعربت  -010
كتابة خالل الجلسة غير الرسمية المنعقدة في مارس/آذار وفي هذا عنها أو أيدتها األطراف شفويا والتعليقات المستلمة 

 االجتماع.
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، نظرت الهيئة الفرعية 0206يونيه/حزيران  61وفي الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -011
شروع التوصية، بصيغته المعدلة في مشروع التوصية المقدم من الرئيسة. وعقب تبادل اآلراء، وافقت الهيئة الفرعية على م

 ، العتماده الرسمي في مرحلة الحقة.CBD/SBI/3/L.6شفويا، بوصفه مشروع التوصية 

 08الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءاستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في البند في الجلسة العامة التاسعة و  -811
. وترد التوصية في القسم األول من 1/61بوصفه التوصية  CBD/SBI/3/L.6، واعتمدت مشروع التوصية 0200مارس/آذار 

 التقرير الحالي.

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

المنعقدة  للجزء األول من االجتماع، العامة الخامسة ةجلسالمن جدول األعمال في  61نظرت الهيئة الفرعية في البند  -015
، بما في ذلك عناصر (CBD/SBI/3/15). وكان أمامها مذكرة من األمينة التنفيذية عن المسألة 0206مايو/أيار  09في 

لتحديد حاالت معينة من الموارد الجينية والمعارف التقليدية استعرضها النظراء دراسة مقترحة لتوصية، فضال عن إضافة مع 
 منح الموافقة المسبقة عن علم لم يكن من الممكن فيهالحدود أو التي عبور ا تبطة بالموارد الجينية التي تحدث في حاالتالمر 

 . (CBD/SBI/3/15/Add.1)أو الحصول عليها

 64إلى أن البند قد تم النظر فيه خالل الجلسة غير الرسمية المنعقدة في ولدى تقديمها لهذا البند، أشارت الرئيسة  -011
من المراقبين، مع تقديم إضافي  0أطراف ومجموعات إقليمية و 9، التي استمع فيها إلى مداخالت من 0206مارس/آذار 

 مكتوب.

وأدلى ببيانات إقليمية ممثال جنوب أفريقيا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( واالتحاد األوروبي )بالنيابة أيضا عن  -017
 دوله األعضاء(.

ندونيسيا، وماليزيا، والمكسيك، وسويسرا والمملكة المتحدة.وأدلى ببيانات أيضا  -018  ممثلو البرازيل، وا 

 وأدلى ببيانات كذلك ممثل أمانة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. -019

 وأدلى ببيان أيضا ممثل تحالف النساء من أجل التنوع البيولوجي. -072

لرئيسة فريق اتصال برئاسة السيد س. كيركيتا )الهند( والسيد توماس غريبر )ألمانيا( وعقب تبادل اآلراء، أنشأت ا -076
 لمواصلة المناقشة.

أفاد الرئيسان ، 0206يونيه/حزيران  61وفي الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -070
كان إلى أنه خالل االجتماع األول لفريق االتصال، طرح المشاركان لفريق االتصال عن عمل الفريق. وأشار الرئيسان المشار 

مقترح لتقديم مشروع المقرر كمقرر لمؤتمر األطراف في االتفاقية بدال من مقرر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 
اغويا. وانعكست نتيجة بروتوكول ناغويا. غير أنه لم يتم النظر في ذلك نظرا ألن فريق االتصال قد أنشئ بموجب بروتوكول ن

 مداوالت الفريق في مشروع التوصية الذي أعدته الرئيسة للنظر فيه في الجلسة العامة.

ووافقت الهيئة الفرعية على إرجاء النظر في مشروع التوصية المقدم من الرئيسة بشأن اآللية العالمية المتعددة  -071
لثاني من االجتماع، المقرر عقده في وقت الحق. وطلبت حتى الجزء ا (CBD/SBI/3/CRP.12)األطراف لتقاسم المنافع 

أفريقيا أن يحال نص مشروع التوصية إلى عناية الرئيسين المشاركين للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 
 للفريق العامل.للنظر فيه في إطار البند بشأن معلومات التسلسل الرقمي خالل االجتماع الثالث  0202لما بعد عام 



CBD/SBI/3/21 

Page 232 

 

 08الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءونظرت الهيئة الفرعية في مشروع التوصية في الجلسة العامة التاسعة  -871
 .0200مارس/آذار 

وأدلت ببيان ممثلة ناميبيا بالنيابة عن المجموعة األفريقية، وقالت الرئيسة إنه سينعكس في التقرير الحالي. وفي  -875
ثلة ناميبيا إن آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع ستضمن أن المنافع المشتقة من استخدام الموارد بيانها، قالت مم

الجينية فيما يتجاوز نموذج الحصول الثنائي المعتاد وتقاسم المنافع لبروتوكول ناغويا ستحرز تقدما في الهدفين األوليين 
أيضا في الوفاء ببعض التزاماتهم بموجب بروتوكول ناغويا، وأن المستخدمين  لالتفاقية. وأضافت أن األطراف سيتم مساعدتهم

من  42سيتم تزويدهم باليقين القانوني المتزايد بخصوص استخدام الموارد الجينية. كما أن تقاسم المنافع بموجب المادة 
 بأهداف االتفاقية.بروتوكول ناغويا يدعم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وبالتالي يرتبط 

وأشار ممثل بيرو، في بيان قالت الرئيسة إنه سينعكس أيضا في التقرير الحالي، إلى تكوين فريق الخبراء التقني  -871
المقترح، قائال إنه سيكون من المهم للخبراء أن يتمتعوا بخبرة واسعة ويتم اختيارهم من األطراف. وينبغي أيضا اختيارهم بطريقة 

 وأن يشملوا ممثلي الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.متوازنة إقليميا 
 .CBD/SBI/3/L.18فه مشروع التوصية صوبعد ذلك اعتمدت الهيئة الفرعية مشروع التوصية لالعتماد الرسمي بو  -877
، اعتمدت الهيئة الفرعية 0200مارس/آذار  08الثاني من االجتماع، المنعقدة في  للجزءوفي الجلسة العامة العاشرة  -872

 . وترد التوصية في القسم األول من التقرير الحالي.1/67بوصفه التوصية  CBD/SBI/3/L.18 مشروع التوصية

 الشؤون اإلدارية والشؤون المتعلقة بالميزانية - 24البند 
المنعقدة  للجزء األول من االجتماع، ةتاسعالعامة ال ةجلسالمن جدول األعمال في  64نظرت الهيئة الفرعية في البند  -079
 االتجاهات في ميزانيات االتفاقية وبروتوكوليهامن األمينة التنفيذية عن منقحة . وكان أمامها مذكرة 0206 يونيه/حزيران 61في 

(CBD/SBI/3/17/Rev.1)،  16إلى  0269تقدم تحديثا للشؤون المالية والشؤون اإلدارية لألمانة للفترة من يناير/كانون الثاني 
. وأتيحت المعلومات ذات الصلة عن الشؤون اإلدارية والشؤون المالية، مثل جداول المساهمات، 0202ديسمبر/كانون األول 

 .fin/-https://www.cbd.int/information/admلالتفاقية:  والبيانات المالية وتقارير المراجعة، على الموقع الشبكي

وأكملت نظرها في البند في  الجتماعمن جدول األعمال في الجزء األول من ا 41تناولت الهيئة الفرعية بحث البند و  -822
 .الجزء الثاني من اجتماعهاذلك الوقت. وبناء عليه، لم تعالج البند في 

 شؤون أخرى - 25البند 
 لم تثار أية مسائل أخرى. -824

 اعتماد التقرير - 26البند 
قرر، بعد مقدمة من المو ، 0206يونيه/حزيران  61في الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -080

استكماله على أساس أنه سيتم  (CBD/SBI/3/Part1/L.1/Rev.1) االجتماعالجزء األول من تقرير وافقت الهيئة الفرعية على 
وترد  واعتماده في دورة مستأنفة. هالنظر فيليعكس مداوالت الجلسات وأن التقرير الكامل لالجتماع الثالث للهيئة الفرعية سيتم 

 االجتماع.الجزء األول من في المرفق بالتقرير الحالي قائمة بالعمل فيما بين الدورات الناشئ عن 

وقالت الرئيسة إنها ستسترعى عناية الرئيسين المشاركين للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي  -081
إلى مداوالت االجتماع، والوثائق التي تم إعدادها، والبيانات التي أدلي بها، حتى يمكن أن  0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

في االعتبار، حسب االقتضاء، عند إعداد المسودة األولى لإلطار قبل االجتماع الثالث للفريق العامل في  يتخذوها
 أغسطس/آب.

https://www.cbd.int/information/adm-fin/
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 ،الجتماعالثاني من ا للجزء ةعاشر العامة الفي الجلسة  الجزء الثاني من االجتماع الثالث للهيئة الفرعيةتقرير اعتمد و  -084
، بصيغته (CBD/SBI/3/Part2/L.1) س مشروع التقرير الذي أعده المقرر، على أسا0200مارس/آذار  08في المنعقدة 

للجزء الثاني من االجتماع وسيجمع التقرير النهائي  .المعدلة شفويا، وعلى أساس الفهم بأن المقرر سيتولى االنتهاء من إعداده
 .مع تقرير الجزء األول من االجتماع

االجتماع، أدلى ببيان ممثل االتحاد األوروبي بالنيابة عن االتحاد األوروبي وعقب اعتماد تقرير الجزء الثاني من  -825
المصالحة، ودوله األعضاء، مطالبا بأن ينعكس ذلك في التقرير. وقال إن االتحاد األوروبي التزم بتحقيق تقدم في السالم و 

ه، وفي رأيه، فإن الهجوم بدون استفزاز من قوق اإلنسان، وهو المسار الذي يؤمنون به وسيستمرون في إتباعوالديمقراطية وح
داكن الالسحاب االتحاد الروسي على أوكرانيا، مع عواقبه لشعب أوكرانيا والبيئة األوكرانية، كان يخيم على االجتماع مثل 
رب العدوان مع اللون. وقال إنه استمع مع وفده بقلق إلى البيانات التي أدلى بها ممثلو االتحاد الروسي في محاولتهم لتبرير ح

دعاوى غير مبررة واعتبروا أن من المهم أن تعكس بوضوح تقارير اجتماعات الهيئات بموجب االتفاقية تلك البيانات على أنها 
غالبية الجمعية العامة لألمم المتحدة. وقال إن نفس الشيء بنطبق  اول أن يبرر فعال عدوانيا أدانتهبيانات من طرف واحد يح

ل االتحاد الروسي بمناسبة انتخاب أعضاء مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، التي على تعليقات ممث
عدم إكتراث عميق بالممارسات المتبعة على الصعيد العالمي والمبادئ التي تحكم العمل في منابر متعددة قال إنها أظهرت 

وروبا الشرقية في مكاتب االتفاقات البيئية المتعددة األطراف وفي هيئات األطراف عندما يخص تمثيل مجموعة وسط أوروبا وأ
األمم المتحدة؛ فقد كان من الممارسات المتسقة أن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي التي هي أيضا أعضاء في مجموعة 

وأن وفد االتحاد األوروبي يغادر وسط أوروبا وأوروبا الشرقية تتولى المناصب في المكاتب ذات الصلة على نحو روتيني، 
 االجتماع مع افتراض أن الممارسة سيستمر احترامها أيضا وتنفيذها في سياق االتفاقية.

سرائيل، واليابان، وموناكو، والنرويج،  -821 وقالت ممثلة نيوزيلندا، متحدثة بالنيابة عن أستراليا، وكندا، وأيسلندا، وا 
به ممثل االتحاد  الذي أدلىتحدة والواليات المتحدة األمريكية، إنها تؤيد البيان وجمهورية كوريا، وسويسرا، والمملكة الم

 األوروبي.
موقف االتحاد الروسي  أعلنتوقالت ممثلة االتحاد الروسي، ممارسة لحقها في الرد، إن في المداوالت الحالية،  -827

 .من ميثاق األمم المتحدة 54مادة واضح وشرحت المبرر المنطقي لبدء العملية العسكرية، مع اإلشارة إلى الال

 اختتام االجتماع - 27البند 
 09وموصوف في الفقرة  (CBD/SBI/3/1/Add.2) من االجتماع ولالسيناريو للجزء األكما هو مبين في مذكرة  -088

، على 0206 /حزيرانهيوني 61في ة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة جلسالأعاله، وافقت الهيئة الفرعية، في 
مساءا )بالتوقيت العالمي المنسق(  64:65وعلق االجتماع في الساعة  واستئنافه في وقت الحق. الثالث اجتماعهاتعليق 

 .0206يونيه/حزيران  61صباحا بتوقيت مونتلاير( في  62:65)

المعتادة، اختتم االجتماع الثالث للهيئة بعد تبادل المجامالت وفي الجلسة العامة العاشرة للجزء الثاني من االجتماع، و  -829
 .8288مارس/آذار  82 اإلثنين، الفرعية للتنفيذ في الساعة العاشرة مساء يوم
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 المرفق
 *االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذالجزء األول من قائمة بالعمل فيما بين الدورات الناشئ عن 

الرئيسين المشاركين للفريق العامل المفتوح العضوية المعلومات التي سيتم إحالتها إلى  -ألف 
 1111المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

بند جدول 
 األعمال

 المرجع المعلومات

جميع 
 البنود

التقرير المؤقت عن الجزء األول من االجتماع، والبيانات المدلى بها والوثائق المعدة 
)03-https://www.cbd.int/meetings/SBI( 

CBD/SBI/3/20 
تقرير عن الجزء األول من 

 .672االجتماع، الفقرة 
وثيقة تلخص اآلراء التي أعربت عنها األطراف بشأن مكون حشد الموارد لإلطار  6

 .0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

CBD/SBI/3/20/Add.1  

)نص الرئيسين المشاركين بشأن 
 (1البند 

تقرير الجزء األول من االجتماع، 
 .77و 71و 75الفقرات 

الذي سيتم إحالته إلى الرئيسين  CBD/SBI/3/13المرفق األول من الوثيقة  11
 المشاركين للفريق العامل المفتوح العضوية، بجانب تجميع التعليقات المستلمة.

 ر الجزء األول من االجتماع،تقري
 645الفقرة 

   

 
 العمل فيما بين الدورات الذي ستنفذه األمانة –باء 

بند جدول 
 األعمال

 المرجع المهمة

تحديث للتحليل دعما للتقييم واالستعراض الرابع لبروتوكول قرطاجنة، إذا تم استالم  4
العاشر لمؤتمر األطراف في المائة من التقارير الوطنية الرابعة )لالجتماع  82

 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة(

االجتماع من تقرير الجزء األول 
(CBD/SBI/3/20) 42، الفقرة 

 الوثيقة ، على أساس0202الجنسانية للفترة بعد عام االعتبارات عمل مشروع خطة  5
CBD/SBI/3/4/Add.2/Rev.1  وفي ضوء التعليقات المدلى بها خالل االجتماع

الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ، باإلضافة إلى المشاورات حول هذه المسألة والمناقشات 
في االجتماع الثالث للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 

 الجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف(ل) 0202عام 

CBD/SBI/3/CRP.9  6الحاشية 

وفي  CBD/SBI/3/4/Add.1إطار الستراتيجية االتصاالت، على أساس الوثيقة  5
االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ، باإلضافة ضوء التعليقات المدلى بها خالل 

إلى المشاورات حول هذه المسألة والمناقشات في االجتماع الثالث للفريق العامل 
الجتماع الخامس ل) 0202باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام المعني 

 عشر لمؤتمر األطراف(

 CBD/SBI/3/CRP.9 0الحاشية 

الجتماع الخامس عشر ل)تحليل محدث ألطر اإلبالغ المالي المستلمة من األطراف  6
 لمؤتمر األطراف(

CBD/SBI/3/CRP.15،  4الحاشية 

محتمل بشأن إطار اإلبالغ المالي  ينخبراء تقنيمشروع اختصاصات لفريق  6
 الجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف(ل)
 

CBD/SBI/3/CRP.15 5، الحاشية 

https://www.cbd.int/meetings/SBI-03
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بند جدول 
 األعمال

 المرجع المهمة

، الجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطرافل)مشروع إرشادات إضافية لآللية المالية  6
واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 
قرطاجنة، واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

 (ناغويا

CBD/SBI/3/CRP.7 ،المرفق ،
 9الحاشية 

تقرير محدث لفريق الخبراء عن تقييم احتياجات التمويل في فترة التجديد الثامن  6
اف على االستبيان. لموارد مرفق البيئة العالمية، مع مراعاة الردود اإلضافية لألطر 

 )لالجتماع الثالث المستأنف للهيئة الفرعية للتنفيذ(

الجتماع من اتقرير الجزء األول 
(CBD/SBI/3/20)79 ، الفقرة 
CBD/SBI/3/L.3 )اآللية المالية( 

مشروع الخيارات/العناصر إلطار األربع سنوات الموجهة نحو النتائج لفترة التجديد  6
بيئة العالمية، ومشاريع العناصر اإلضافية ذات الصلة لمشروع الثامنة لموارد مرفق ال

مقرر، في ضوء اآلراء التي أعربت عنها األطراف في االجتماع الثالث للهيئة 
الفرعية، وحسب االقتضاء، عناصر المشورة المقدمة من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع 

 .61/06من المقرر  9البيولوجي عمال للفقرة 

الجتماع امن األول  تقرير الجزء
(CBD/SBI/3/20)79 ، الفقرة 
CBD/SBI/3/L.3 1، الحاشية 

مشروع إرشادات لتحديث أو مراجعة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  9
. )المرفق 0202البيولوجي في ضوء اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

إعداده في ضوء مزيد من المناقشات في ألف لمشروع المقرر المقترح(. سيتم 
االجتماع الثالث للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 )لالجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف(. 0202

CBD/SBI/3/CRP.5  0الحاشية 

اهمة في مشروع لنموذج االلتزامات اإلضافية من الجهات الفاعلة بخالف الدول للمس 9
. )المرفق باء لمشروع المقرر 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

المقترح(. سيتم إعداده في ضوء مزيد من المناقشات في االجتماع الثالث للفريق 
)لالجتماع  0202العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 (.الخامس عشر لمؤتمر األطراف

CBD/SBI/3/CRP.5  3الحاشية 

المبادئ التوجيهية ونموذج التقرير الوطني السابع )المرفق جيم لمشروع المقرر  9
المقترح(. سيتم إعدادها في ضوء مزيد من المناقشات، بما في ذلك في االجتماع 

 0202الثالث للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 لالجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف(.)

 CBD/SBI/3/CRP.5  4الحاشية 

طريقة تشغيل المنتدى المفتوح العضوية للهيئة الفرعية للتنفيذ لالستعراض حسب كل  9
بلد )المرفق دال لمشروع المقرر المقترح(. سيتم إعداده في ضوء مزيد من 

ق العامل المعني باإلطار العالمي المناقشات، بما في ذلك في االجتماع الثالث للفري
 )لالجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف(. 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 CBD/SBI/3/CRP.5  5الحاشية 

   

يتضمن هذا المرفق الطلبات الموافق عليها من الهيئة الفرعية والمالحظة في التقرير فضال عن المهام المشار إليها في حاشيات مشاريع  مالحظة: *
 ها األطراف الفردية أو مجموعات األطراف.تالتوصيات والمقررات. وال يتضمن الطلبات األخرى التي قدم

 

__________ 


