
 للتنفيذالهيئة الفرعية 
 الثالثاالجتماع 

 0206/حزيران ويوني 61 –مايو/أيار  61عبر االنترنت، 
 من جدول األعمال 11البند 

 

والمدن والسلطات المحلية األخرى لتعزيز تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  دون الوطنية العمل مع الحكومات
 0202لما بعد عام 

 مشروع توصية مقدم من الرئيسة

 الهيئة الفرعية للتنفيذإن 
بشأن  1 للحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى التشاوريةمساهمات عملية إدنبرة ب ترحب -6

على النحو المتفق عليه من قبل الفريق العامل المفتوح العضوية  0202،2لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي لطار اإلإعداد 
 02إلى  02في نيروبي من المنعقد في اجتماعه األول  0202المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 3؛0202 /آبأغسطس

نتيجة مشاورات عملية إدنبرة بشأن نسخة محدثة من خطة العمل بشأن الحكومات دون ب ا  أيض ترحب -0
والتي تم  5،في مذكرة األمينة التنفيذيةعلى النحو المبين  4البيولوجي تنوعمن أجل ال الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى

 ؛0202 /أيلولسبتمبر 00في الندوة عبر اإلنترنت لعملية إدنبرة لألطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، في  ا  زها أيضإبرا

واالجتماعية  والمناخية الحاجة الملحة وغير المسبوقة، في ضوء أزمات التنمية البيئية والصحيةب تقر -1
للعمل على جميع مستويات الحوكمة التي تعكس مبادئ نهج النظام  ‘‘نهج حكومي كامل’’، إلى والمتفاقمةواالقتصادية الحالية 

 ؛5/6المقرر اإليكولوجي المعتمد في 

 ، في اجتماعه الخامس عشر، مقررا  على غرار ما يلي:فبأن يعتمد مؤتمر األطرا توصي -4

                                                 

ألغراض هذه الوثيقة، يشمل تعبير "السلطات ’’ – 62/00اقتراح التمييز بين الحكومات المحلية ودون الوطنية في خطة العمل المعتمدة في المقرر  تم 1
  لبلديات،المحلية" جميع مستويات الحكومة دون المستوى الوطني أو المستوى االتحادي )الواليات أو المحافظات، واألقضية، والكفور، والقصبات، وا

مات اإلقليمية( إال والمدن، والبلدات، وهّلم جّرا(، بينما ال ينطبق تعبير "الحكومات دون الوطنية" )الواليات، والمقاطعات، والضيعات، واألقاليم، والحكو 
 ‘‘على أول مستوى من الحكومة يلي المستوى الوطني مباشرة.

  .06و  CBD/SBI/3/INF/25 انظر أيضا الوثيقة. CBD/SBI/3/19 انظر الوثيقة 2

  .CBD/WG2020/1/5انظر الوثيقة  3

  .62/00المقرر  4

5 CBD/SBI/3/19 

 االتفاقية المتعلقة 
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 مر األطراف،إن مؤت
 60/9و 62/00 المقررينإذ يشير إلى 

ذ   المقام األول على عاتق األطراف، فإن هناك أسبابا ييالحظ أنه في حين أن مسؤوليات تنفيذ االتفاقية تقع فوا 
 تعزيز مشاركة المدن والسلطات المحلية في تنفيذ االتفاقية،تدعو لمتعددة 

ذ يالحظ ن للعديد من األطراف  أيضا وا  أن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى هي جزء مكوِّ
جميع مستويات  يحتاج إلى إشراك 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ل طاراإلوالحكومات األخرى، وأن تنفيذ ورصد 

 ،حسب االقتضاء الحكومة

ذ يعترف حكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في تنفيذ أهداف الذي تضطلع به البالدور المهم  وا 
المشاركة و والتوعية العامة،  والتثقيفالتنوع البيولوجي، والرصد واإلبالغ، والتعميم، وتعبئة الموارد، وبناء القدرات واالتصال، 

 ،، ووصول الجمهور إلى المعلوماتاالجتماعية

ذ  ، والنهج 0202لمصلحة المتعددين لدعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام بأهمية آلية أصحاب ا يُسلموا 
 7[6طويل األجل للتعميم واالستراتيجيات األخرى ذات الصلة، على النحو الذي دعا إليه إعالن إدنبرة،

 المحلية األخرىخطة العمل المحدثة بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات ب [ ]يحيط علما[يعتمد] -6
 ؛إطار مرن لدعم األطراف وفقا للتشريعات الوطنية، باعتبارها ، على النحو المبين في المرفقيلتنوع البيولوجمن أجل ا

خطة  إلى تيسير، حسب االقتضاء، تنفيذ، حسب االقتضاء، والمنظمات األخرى ذات الصلة األطراف يدعو -0
 :من خاللبما في ذلك  وفقا للتشريعات الوطنية، ،هأعال 0العمل المحدثة المشار إليها في الفقرة 

استراتيجياتها  وتحديث إشراك الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في مراجعة وتنفيذ (أ)
ة والمدن والسلطات المحلية األخرى في مراجعة وتنفيذ إشراك الحكومات دون الوطني، مع وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي

 ؛، مع احترام اختصاصات كل مستوى من مستويات الحكومةعملها الوطنية للتنوع البيولوجي وتحديث استراتيجياتها وخطط
دعم الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى لتطوير وتنفيذ وتقييم استراتيجياتها وخطط  (ب)

 ؛ا لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وااللتزامات العالميةالمحلية للتنوع البيولوجي، وفق اعمله
ضمان مشاركة الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في تعميم التنوع البيولوجي، بما  (ج)

 ؛--/ 61يتماشى مع النهج طويل األجل للتعميم الذي اعتمده مؤتمر األطراف في المقرر 
 وبطريقة ،االتفاقيةمن  02بما يتفق مع المادة  تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية، حسب االقتضاء، (د)

 ؛1/1المعتمد في المقرر  8من نهج األنظمة اإليكولوجية، 0داعمة للمبدأ 

                                                 
6

 CBD/SBI/3/INF/25 
 في االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ. يعتمد على اتفاق النهج طويل األجل للتعميم 7
 ‘‘.إلى أدنى مستوى مناسب في اإلدارة مركزيةينبغي تطبيق ال’’ المعنون، 5/6يكولوجي، المعتمد في المقرر من نهج النظام اإل 0لمبدأ ا 8

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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اإلبالغ عن تنفيذ خطة العمل المحدثة بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات  إلى األطراف يدعو -1
 االتفاقية؛ بموجبلتنوع البيولوجي، حسب االقتضاء، في تقاريرها الوطنية من أجل ا المحلية

األطراف ويدعو أصحاب المصلحة اآلخرين، بما في ذلك الكيانات المشاركة في تمويل التنمية، إلى  يشجع -4
، على مستوى 5/6من نهج النظام اإليكولوجي، المعتمد في المقرر  0استثمار الموارد وبناء القدرات، بما يتماشى مع المبدأ 

 ؛فعاليةأكثر  يكونحيث يمكن أن  الحوكمة

في تعزيز قدراتها على تحسين األطراف على دعم الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية  يحث -1
 تنفيذ اإلطار العالمي.

مرفق البيئة العالمية إلى النظر في زيادة توسيع وتعزيز مبادراته الخاصة بالمدن المستدامة في  يدعو -1
والمستقبلية، وتجربة المبادرات على مستوى المناظر البرية والبحرية التي العالمية الثامنة مرفق البيئة  موارد عمليات تجديد

، وفقا لألولويات المحددة في استراتيجيات وخطط العمل تستهدف اإلدارة دون الوطنية والمحلية والروابط الحضرية الريفية
 9الوطنية للتنوع البيولوجي؛

س إجراء استعراض لدور الحكومات دون الوطنية الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الخام إلى يطلب -7
االستعراض المنتظم لتنفيذ أهداف االتفاقية  ، باالستناد إلى تقرير األمينة التنفيذية، المدمج فيوالمدن والسلطات المحلية األخرى

 والنهج طويل األجل للتعميم. 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام واإلطار العالمي ل، يهاوبروتوكول

 المرفق 
 (0202-0202لتنوع البيولوجي )من أجل ا والمدن والسلطات المحلية األخرى دون الوطنية خطة العمل بشأن الحكومات

 ألف. معلومات أساسية
البيولوجي بموجب من أجل التنوع  تهدف خطة العمل بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى -6

( إلى دعم األطراف والحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى 0212-0206اتفاقية التنوع البيولوجي )
رؤية غايات و و  0212عام  ومعالم ، وتحقيق أهداف0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام اإلطار العالمي لوشركائها في تنفيذ 

تم تحديد العناصر الواردة في خطة و  خطة العمل وفقا للتشريعات الوطنية. ومن المقرر تنفيذ ي.للتنوع البيولوج 0212عام 
سلسلة من المشاورات مع األطراف والحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى عقد العمل المحدثة من خالل 

بالتنوع البيولوجي للمدن  ةالقمة العالمية المعنيجت بوالتي تو وشبكاتها وأصحاب المصلحة، بما في ذلك "عملية إدنبرة"، 
  10.والحكومات دون الوطنية

 باء. األهداف
 تتضمن خطة العمل األهداف التالية: -0

                                                 
 إرشادات يجمعي سذالمطاف في مقرر بشأن اآللية المالية ال، سوف تنعكس في نهاية المقدم من مرفق البيئة العالمية ، التي تتناول الدعمهذه الفقرة 9

  مؤتمر األطراف في مرفق البيئة العالمية.

10
 .02/00خطة العمل المحدثة هذه على خطة العمل المعتمدة في المقرر  تُبنى 
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زيادة إشرراك الحكومرات دون الوطنيرة والسرلطات المحليرة فري دعرم أطرافهرا، فري التنفيرذ الفعرال لالسرتراتيجيات  (أ)
، 0202وأهدافره ومعالمره لعررام  0202لتنرروع البيولروجي لمرا بعرد عررام العرالمي ل طراراإلو  وخطرط العمرل الوطنيرة للتنرروع البيولروجي،

 وبرامج العمل في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي؛ 0202وغاياته ورؤيته لعام 

تحسررين التنسرريق اإلقليمرري والعررالمي وتبررادل الرردروس المسررتفادة بررين األطررراف فرري اتفاقيررة التنرروع البيولرروجي،  (ب)
اإلقليميرررة والعالميرررة، ومنظومرررة األمرررم المتحررردة والوكررراالت اإلنمائيرررة، واألوسررراط األكاديميرررة، والمرررانحين بشرررأن السررربل  والمنظمرررات

والوسررررائل لتشررررجيع ودعررررم المرررردن والسررررلطات المحليررررة علررررى إدارة التنرررروع البيولرررروجي بصررررورة مسررررتدامة، وتقررررديم خرررردمات النظررررام 
دماج شواغل التنو   ع البيولوجي في التخطيط والتنمية الحضرية؛اإليكولوجي إلى المواطنين وا 

تحديد وتعزيز ونشرر أدوات السياسرات، والمبرادئ التوجيهيرة، والبررامج التري تيسرر العمرل المحلري بشرأن التنروع  (ج)
اختصاصرات بفيمرا يتعلرق ، البيولوجي وبناء قردرات السرلطات المحليرة لردعم حكوماتهرا الوطنيرة فري تنفيرذ اتفاقيرة التنروع البيولروجي

 ؛ل مستوى من مستويات الحكومةك
التنرروع البيولرروجي بمررا يتماشررى مررع اسررتراتيجيات االتصررال والتثقيررف تسررهيل إعررداد برررامج لزيررادة التوعيررة بشررأن  (د)

 والتوعية العامة.

 دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى اتأنشطة إلشراك الحكوم جيم.
يعتمد  ا  أدناه إطار  الواردومتكاملة،  مع بعضها البعض عمل مترابطةيوفر فهرس األنشطة، المجّمع في سبعة مجاالت  -1

التي يمكن أن تطور ألطراف والحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى وجميع أصحاب المصلحة على ا
طط عمل وأهداف التنوع على هذا النحو، يتم تقديم أي نشاط كمكمل الستراتيجيات وخو الخاصة لتنفيذ خطة العمل.  اإجراءاته

كل مستوى من مستويات اختصاصات من المفهوم أنه سيتم تنفيذ األنشطة فيما يتعلق بو . 0202البيولوجي لما بعد عام 
 الحكومة ووفقا للسياق والظروف الوطنية ودون الوطنية لكل طرف.

كس مشاركة الحكومات دون الوطنية : تطوير وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي التي تع1مجال العمل 
 والمدن والسلطات المحلية األخرى

إشراك الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في تحديد االستراتيجيات واإلجراءات  (أ)
 المناسبة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

والسلطات المحلية األخرى على تطوير استراتيجيات وخطط عمل تشجيع الحكومات دون الوطنية والمدن  (ب)
 التنوع البيولوجي بما يتماشى مع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

 والتعميم ،: التنسيق بين مستويات الحكومة0مجال العمل 
ين تنسيق التخطيط االستراتيجي التعاون مع الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى لتحس (أ)

 والتنسيق والتنفيذ بين مستويات الحكومة؛
]التعاون مع الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى لدعم تنفيذ خطة العمل للنهج طويل  (ب)

  11األجل للتعميم[؛

                                                 
 اتفاق النهج طويل األجل للتعميم في االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ.على  عتمدي 11
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المعنية ة االستشارية لحكومات المحلية والتنوع البيولوجي واللجنالمعنية باإشراك اللجنة االستشارية  (ج)
لتقديم مدخالت ودعم لتنفيذ خطة العمل من وجهة نظر الحكومات المحلية ودون  12لحكومات دون الوطنية والتنوع البيولوجيبا

 الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى.
 : تعبئة الموارد3مجال العمل 
من نهج النظام  0األخرى لدعم تطبيق المبدأ التعاون مع الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية  (أ)

 13اإليكولوجي في تعبئة الموارد، عند االقتضاء؛
التعاون مع الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى، لتهيئة الظروف المواتية لزيادة  (ب)

إليرادات لحفظ التنوع البيولوجي استثمارات القطاع الخاص بشكل كبير، واإلصالحات التي يمكن أن تقدم تدفقات جديدة ل
 واستعادة النظام اإليكولوجي على المستويين دون الوطني والمحلي؛

 : تنمية القدرات4مجال العمل 
تنفيذ مبادرات تنمية القدرات التي تساهم في دعم الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى  (أ)

 البيولوجي؛في تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل التنوع 
 : االتصال والتثقيف والتوعية العامة5مجال العمل 
وتثقيف وتوعية  اتصالتطوير مبادرات في دعم الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى  (أ)

شراك عامة عادة  وذات منحنى عمليشاملة  ووصول الجمهور إلى المعلومات وا   ربطالعلى المستويين دون الوطني والمحلي، وا 
 مناطق وحولها؛الو  مدنالفي  والشعوبالطبيعة  بين

 : التقييم وتحسين المعلومات لصنع القرار6مجال العمل 
والحكومات المحلية لقياس  للمدندعم استخدام مؤشر سنغافورة للتنوع البيولوجي للمدن كأداة للتقييم الذاتي  (أ)

 ؛امقابل خطوط األساس الفردية الخاصة بهورصد التقدم المحرز في جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي 
والحصول البيانات  إعداددعم الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في المشاركة في  (ب)

من خالل تحسين  تحقيقهالى البيانات واألدلة العلمية والخبرة لتحسين عملية صنع القرار، والتي يتم على ُسبل أفضل للوصول إ
 بيانات التنوع البيولوجي المحلية والقائمة على المناظر الطبيعية وتحليلها واإلبالغ عنها؛ جمع

 : الرصد واإلبالغ7مجال العمل 
تشجيع الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى على استخدام منصات االلتزام واإلبالغ  (أ)

، حيث 14(CitiesWithNatureة )الطبيع ذاتوالمدن  (WithNatureRegions) عبر اإلنترنت، مثل المناطق ذات الطبيعة
لتنوع العالمي ل طاراإلتجاه التزاماتها بالمساهمة في تنفيذ وتتبعه يمكن للحكومات دون الوطنية اإلبالغ عن التقدم المحرز 

 واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛ 0202البيولوجي لما بعد عام 
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 .من خطة العمل هذه 1والفقرة  62/00من خطة العمل المعتمدة في المقرر  7مشار إليها في الفقرة ال 

13
 ‘‘.إلى أدنى مستوى مناسب في اإلدارة مركزيةينبغي تطبيق ال’’المعنون ، 5/6يكولوجي، المعتمد في المقرر من نهج النظام اإل 0لمبدأ ا 

14
 .البيولوجيمرتبطة ببرنامج عمل اتفاقية التنوع  
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المنتظمين للتقدم  واالستعراضالحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في الرصد إشراك  (ب)
 ؛العمل الوطنية للتنوع البيولوجياألهداف المحددة في االستراتيجيات وخطط المحرز في تحقيق 

إدراج المساهمات المقدمة من الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في التقارير  (ج)
 اتفاقية التنوع البيولوجي؛بموجب الوطنية 

من الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى بشأن مساهماتها في  الواردة تنسيق المدخالت (د)
والنهج طويل األجل للتعميم  0202، واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام يهاولتحقيق أهداف االتفاقية وبروتوك

 ألغراض استعراض منتصف المدة، على النحو المنصوص عليه في النهج طويل األجل للتعميم.

 تنفيذ خطة العمل دال.

من أمانة االتفاقية والشركاء يتم حث األطراف والحكومات األخرى على تنفيذ خطة العمل، حسب االقتضاء، بدعم  -4
المجلس الدولي  الرئيسيين اآلخرين الذين يجتمعون مع الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى، مثل

ومجموعة  ،التنمية المستدامةمن أجل  4واألقاليم ال ،الحكومات المحلية من أجل االستدامة -للمبادرات البيئة المحلية
، مع مراعاة األولويات لألقاليماللجنة األوروبية و ، أهداف أيشي للتنوع البيولوجي تحقيق الوطنية الرائدة نحوالحكومات دون 

 والقدرات واالحتياجات الوطنية.
من قبل الشراكة العالمية بشأن الحكومات دون الوطنية والمحلية للتنوع البيولوجي،  أيضا   سيتم دعم تنفيذ خطة العملو  -1

ية غير رسمية تتألف من وكاالت وبرامج األمم المتحدة، والشبكات والمؤسسات األكاديمية، وشبكات وهي منصة تعاون
 .الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية، وبتيسير من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

واللجنة االستشارية المعنية بالحكومات دون  15ستقدم اللجنة االستشارية المعنية بالحكومات المحلية والتنوع البيولوجيو  -1
مدخالت ودعم لخطة العمل من وجهات نظر المدن والسلطات المحلية والحكومات دون الوطنية،  16الوطنية والتنوع البيولوجي،

في خطة العمل  كلتا اللجنتين، المعترف بهماوتعد متميز في تنفيذ االتفاقية. المكمل و ها الحاسم والدور بعلى التوالي، اعترافا 
 تنسيق مساهمة ومشاركة فيوحيد يتمثل هدفها المنصات مفتوحة وحرة بمثابة ، 62/00من خالل المقرر إقرارها  التي تم

 اتفاقية التنوع البيولوجي. بموجب عملياتالالمستويات في  الحكومة على هذه
األولويات الوطنية ودون  مراعاةيذ من أجل تنفا المتعلق بالالحفاظ على المرونة في نهجهبضرورة خطة العمل  وُتسلم -7

  الوطنية والمحلية المتغيرة، وكذلك المقررات المستقبلية لمؤتمر األطراف.
__________ 
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https://www.cbd.int/subnational/partners-التالي:  الشبكيالموقع  يمكن االطالع على االختصاصات الحالية لهذه اللجنة االستشارية على  

and-initiatives/global-partnership/advisory-committee-on-sub-national-governments,، المجلس الدولي  من قبل يا  حال تنقيحهايتم  بيد أنه
 .لهاالتي تعمل كأمانة  الحكومات المحلية من أجل االستدامة -لمبادرات البيئة المحلية

16
 :التالي:  الشبكيالموقع  يمكن االطالع على االختصاصات الحالية لهذه اللجنة االستشارية على 

https://www.cbd.int/subnational/partners-and-initiatives/global-partnership/advisory-committee-on-sub-national-

governments4ال ل األقاليممن قب ا  حالي تنقيحهايتم  ، بيد أنه. 


