
 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 )المستأنف( الثالثتماع االج

 ُيحدد المكان والتاريخ في وقت الحق
 من جدول األعمال  6البند 

 إطار إعداد التقارير الماليةمعني بمحتمل  خبراء عاملفريق اختصاصات مسودة 
 مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية

 

الجزء األول من اجتماعها الثالث، وبمساعدة فريق  من جدول األعمال في 6نظرت الهيئة الفرعية للتنفيذ في البند  -1
(. ووافقت الهيئة CBD/SBI/3/CRP.15توصية بشأن تعبئة الموارد للنظر فيه في جلسة عامة )، أعد الرئيس مشروع اتصال

 الفرعية على إرجاء النظر في مشروع التوصية حتى الجزء الثاني من االجتماع.
ني بإطار مع مخصص من الخبراء التقنيينفريق  تشكيل، إلى احتمال ثالثا 11مشروع التوصية، في فقرته  يشيرو  -2

اختصاصات هذا الفريق. وتشير حاشية سفلية إلى أنه يتعين إعداد االختصاصات قبل االجتماع  كما بشير إلى، اإلبالغ المالي
االجتماع  العمل فيما بين الدورات الناشئة عن الجزء األول من ا في قائمةلمؤتمر األطراف. وينعكس ذلك أيض الخامس عشر

 (.CBD/SBI/3/20، المرفقة بتقرير الجزء األول من االجتماع )الثالث للهيئة الفرعية
مشروع االختصاصات الوارد في  ةالتنفيذي ةاألمين ت، أعدي مواصلة بحثها لهذه المسألةية فلمساعدة الهيئة الفرعو  -3

 المرفق أدناه.
من جدول األعمال بشأن تعبئة الموارد على روابط مهمة  6في إطار البند  باإلبالغ الماليتنطوي المناقشة المتعلقة و  -4

ة العلمية والتقنية والتكنولوجية، لالجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشور  3مع العمل المتعلق بإطار الرصد في إطار البند 
تشكيل فريق مخصص من تلك الوثيقة بالفعل  11. وتتوقع الفقرة CBD/SBSTTA/24/L.3في الوثيقة  على النحو المبين حاليا

، 0202إطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  مواصلة تفعيلإلسداء المشورة بشأن  من الخبراء التقنيين
من أجل التمكين من التنسيق و ويرد مشروع االختصاصات لهذا الفريق في مرفق مشروع التوصية الواردة في تلك الوثيقة. 

 واإلبالغ العمل المتعلق بالرصد سناد، قد ترغب األطراف بالتالي في النظر في إتداخل الواليات وازدواجية العمل المالئم وتجنب
الخبراء التقنيين المخصص لتقديم المشورة بشأن زيادة تفعيل إطار الرصد. وقد استرشدت فريق  يتبعفريق عامل إلى المالي 

 .وفقا لهذا الترتيباالختصاصات المقترحة أدناه باختصاصات فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بإطار الرصد وُصممت 
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 المرفق
 اإلبالغ الماليإطار ب المعنيمحتمل ال الخبراء العاملفريق اختصاصات مسودة 

 سيعمل فريق الخبراء العامل على: -1
، وتحديد أولويات ي ذلك رصد احتياجات بناء القدرات، بما فعلومات التفصيليةتحديد البيانات الوصفية والم )أ(

لإلطار ، في إطار الرصد األخرى ذات الصلة بتعبئة الموارد، واألهداف 11دال، والهدف  غايةالمؤشرات الرئيسية األولى لل
مؤشرات  ، بما في ذلكوضعهالمعايير الحالية التي تم مع مراعاة المنهجيات وا 2222،1تنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي لل

طار التنمية المستدامة غايات اللجنة  إحصاءات البيئة ونظام المحاسبة البيئية واالقتصادية الذي تم تطويره تحت رعاية إعداد، وا 
 ؛المتحدة اإلحصائية لألمم
 التي تشمل، ، بما في ذلك تنفيذ المؤشراتبشأن رصد تعبئة الموارد إرشاداتالمشورة التقنية ووضع  إسداء )ب(

والمشورة ، ت للرصد وتبادل البيانات الوطنية، وأفضل الممارساالمؤشرات المنسقة والمتفق عليها المشورة بشأن استخدام تعاريف
لما بعد عام لتنوع البيولوجي ل العالمي طاراإلتحسين المؤشرات أو إضافة مؤشرات جديدة في إطار رصد العلمية والتقنية بشأن 

 ؛والجهات المعنية األخرىاع الخاص ، بما في ذلك المؤشرات ذات الصلة بالقط2222
ددة التي ، مع االعتراف بالتحديات المحبشأن سبل سد الثغرات في البياناتإلى األطراف  إرشاداتتقديم  )ج(

 ؛أدوات المعلومات والوصول إليها إعدادتواجهها البلدان النامية األطراف في 
فيما يتعلق بتنمية القدرات ونقل التكنولوجيا  القائمةبشأن القدرات والفجوات واالحتياجات  إسداء المشورة )د(

 المالي. واإلبالغ واحتياجات التمويل المتعلقة بالرصد
 الخبراء العامل في االعتبار ما يلي:سيأخذ فريق و  -2

الصلة المتعلقة بالمؤشرات )أ( العمل والخبرة السابقة بموجب االتفاقية بشأن اإلبالغ المالي وبرامج العمل األخرى ذات 
 ؛والرصد

 ؛ي للجنة اإلحصائية لألمم المتحدة)ب( المعايير اإلحصائية والتطوير في إطار المنتدى الحكومي الدول
تفاقات البيئية المتعددة ، واالليمية والوطنية األخرى ذات الصلةل السابق والخبرة مع أطر الرصد العالمية واإلق)ج( العم

منظمة التعاون و  ،، بما في ذلك عمل مبادرة تمويل التنوع البيولوجي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائياألطراف، وأنظمة المعرفة
 .والتنمية في الميدان االقتصادي

المشورة بشأن  سداءسيتم إنشاء فريق الخبراء العامل في إطار فريق الخبراء التقنيين المخصص الذي تم إنشاؤه إلو  -3
 2الفريق، من اختصاصات ذلك 6للفقرة  ، وفقا2222تنوع البيولوجي لما بعد عام إطار الرصد لإلطار العالمي لل فعيلمواصلة ت

من مع مراعاة التوازن الجغرافي. وسيتألف الفريق من خبراء تقنيين في إحصاءات تمويل التنوع البيولوجي من األطراف وكذلك 
 المراقبين والمنظمات األخرى ذات الصلة.

 سينتخب فريق الخبراء العامل رئيسين مشاركين من بين أعضائه.و  -4

                                                      
على النحو الوارد في و ، لتنوع البيولوجي العالميالعالمي لطار إلالمسودة األولى ل على النحو الذي ترد به في( هدافوالهدف )األ غايةتشير إلى ال  1 

 .CBD/WG2020/3/3 الوثيقة
 2 CBD/SBSTTA/24/L.3 

https://www.cbd.int/doc/c/2255/7fab/fe26759ee8142680a2352c6c/wg2020-03-03-ar.pdf
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المشورة بشأن  سداءإلتشكيله الخبراء التقنيين المخصص الذي تم  سينسق فريق الخبراء العامل بشكل وثيق مع فريقو  -5
من أجل تجنب تداخل الواليات وازدواجية  2222مواصلة تفعيل إطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 العمل.
مرتين على األقل خالل فترة  سوف يجتمع حضورياعمله إلكترونيا في المقام األول، و  سيجري فريق الخبراء العاملو  -6

 .الموارد رهنا بتوافر، إن أمكن، ما بين الدورات

 سداء، وبدء عمله مباشرة بعد االجتماع األول لفريق الخبراء التقنيين المخصص إلينبغي إنشاء فريق الخبراء العاملو  -1
الخبراء التقنيين المخصص إلى الهيئة  عن عمله من خالل فريق وسوف يقوم باإلبالغالمشورة بشأن زيادة تفعيل إطار الرصد. 

الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في االجتماعات التي تعقد قبل االجتماع السادس عشر 
 لمؤتمر األطراف.

__________ 


