
 للتنفيذالهيئة الفرعية 
 الثالثاالجتماع 

 0206/حزيران يونيو 61 –مايو/أيار  61عبر االنترنت، 
 المؤقت من جدول األعمال 9البند 

 
 واالستعراض بهدف تعزيز تنفيذ االتفاقيةخيارات لتحسين آليات التخطيط واإلبالغ 

 ةمشروع توصية مقدم من الرئيس
يتضمن العناصر التالية،  االهيئة الفرعية للتنفيذ بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقرر  توصي

واالجتماع الثالث  والتقنية والتكنولوجيةللمشورة العلمية مع مراعاة أيضا استنتاجات االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية 
 :0202للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 إن مؤتمر األطراف،
 من االتفاقية؛ 01و 01و 1المواد  إلىإذ يشير 

ذ يشير أيضا   ،61/11، و61/02و، 61/02، و66/62، و62/62، و62/0، و9/8المقررات  إلىوا 
ذ يشير كذلك  من جانب األطراف  وااللتزامات األساسية ، الذي سّلم فيه بضرورة تعزيز التنفيذ61/09إلى المقرر وا 

المنصوص عليها في الخطة االستراتيجية للتنوع  0202لوضع المجتمع العالمي على المسار الصحيح صوب تحقيق رؤية عام 
من االتفاقية، ال تزال تشكل  01وشدد على أن التقارير الوطنية، المنصوص عليها في المادة  0202،1-0266البيولوجي 

عنصرا رئيسيا الستعراض التقدم المحرز في التنفيذ كجزء من نهج االستعراض المتعدد األبعاد، وسّلم بأن عناصر نهج 
بّناءة وأن و موضوعية وشفافة وتعاونية و الناحية التقنية، االستعراض المتعدد األبعاد بموجب االتفاقية ينبغي أن تكون سليمة من 

 تهدف إلى تيسير الجهود المعززة التي تبذلها األطراف،
ذ  أن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي هي األداة الرئيسية لتنفيذ االتفاقية على  إلى أيضا يشيروا 

المستوى الوطني، وأن التقارير الوطنية هي األداة الرئيسية لرصد واستعراض تنفيذ االتفاقية واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 
 ،0202لما بعد عام 

ذ يالحظ ذ يشدد ، 0202-0266في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  المحدود المحرز التقدم مع القلق وا  وا 
على جميع المستويات ومن جانب جميع قطاعات المجتمع من أجل تحقيق غايات وأهداف اإلطار  التنفيذعلى ضرورة تعزيز 

 ،0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
األبعاد للتخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض بهدف تعزيز تنفيذ اتفاقية التنوع نهجا محسنا متعدد  يعتمد] -6

 [:، يتضمن ما يلي0202البيولوجي واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

                                                           
 .، المرفق62/0المقرر  1
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رشادات الواردة إلالمنقحة والمحدثة للتنوع البيولوجي ]حسب[ ]وفق[ ا االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية (أ)
اآللية األساسية  ، باعتباره0202لوجي لما بعد عام تمشيا[ ]بما يتماشى[ مع اإلطار العالمي للتنوع البيو ]وق ألف، في المرف

من االتفاقية؛ ]على أن تُبلغ بذلك األمينة التنفيذية ]بحلول االجتماع السادس عشر لمؤتمر  1للتخطيط الوطني وفقا للمادة 
 األطراف[؛[

اإلطار العالمي  جراءات الوطنية ]التي تعكس جميع غايات وأهداف[ ]المتعلقة بـ[اإلبالغ عن األهداف واإل] (ب)
]في نسق موحد[ ]وبما يتماشى مع اإلرشادات الواردة في المرفق ألف[، وينبغي أن يكون  0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

تقديم قائم بذاته في حالة عدم تحديث االستراتيجية  االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي أو أي أحد مكوناتذلك 
 وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي قبل ]االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف[؛[

ارتباط  كتوحيد لمدىالوطنية، مثل المساهمات،  الوطني في االلتزاماتالطموح ]اإلبالغ عن  (البديلة )الفقرة ب
في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بتحقيق غايات وأهداف اإلطار العالمي الوطنية األهداف واإلجراءات 

؛ وقد يكون ذلك تقديما قائما بذاته في حالة عدم تحديث االستراتيجية وخطة العمل الوطنية 0202 للتنوع البيولوجي لما بعد عام
مكونات االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المبلغ عنها وفقا للتنوع البيولوجي في الوقت المناسب و/أو أحد 

لإلرشادات القائمة على المؤشرات الرئيسية، وسُيستفاد من ذلك في تحليل الفجوات العالمي لمستوى طموح األطراف والحكومات 
 األخرى في اإلطار الجديد؛[

التي تساهم و فية ]الطوعية[ للجهات الفاعلة من غير الدول لية لتسجيل، بطريقة موحدة، االلتزامات اإلضا]آ (ج)
كونمينغ من أجل الطبيعة خطة العمل من شرم الشيخ إلى في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي، على أن ُتدرج هذه اآللية في 

 ؛[والناس

المحددة في من االتفاقية ]عن جميع األهداف الوطنية  01اإلبالغ الوطني ]الموحد[ وفقا للمادة  (د)
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي[ باستخدام، ]رهنا بتوفير الموارد المالية الكافية التي تقدمها األطراف 

كملها، حسب االقتضاء، مؤشرات المكونات دة من المؤشرات الرئيسية، وت[، المجموعة المعتم02المتقدمة بما يتماشى مع المادة 
والمؤشرات الوطنية  0202كميلية االختيارية في إطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام والمؤشرات الت

األخرى، وبما يتماشى، عند االقتضاء، مع عمليات اإلبالغ األخرى، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة وتقارير االتفاقات 
 [؛DaRTالبيولوجي[ باستخدام أداة نموذجية لإلبالغ عن البيانات ]مثل األداة البيئية المتعددة األطراف ]المتعلقة بالتنوع 

الطموح ]الجماعي[ على النحو المعبر به في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  ]تحليل ]مستوى[ (ه)
البيولوجي[ ]أو االلتزامات الوطنية مثل المساهمات[ فيما يتعلق ]بمشاركة كل بلد في الخسارة التاريخية للتنوع البيولوجي 

بهدف تحديد ]خيار لمواصلة تعزيز  0202يولوجي لما بعد عام العالمي[ بالغايات واألهداف العالمية لإلطار العالمي للتنوع الب
الطموح.[ ]الفجوات في الطموح ودعم األطراف في معالجة الفجوات المحددة وسدها، بما في ذلك الفجوات في التمويل والموارد 

 [خرى المقدمة إلى البلدان النامية؛األ

البيولوجي[[ للتقدم ]الجماعي[ المحرز في تنفيذ ]االستعراض الدوري[ ]التقييم العالمي الدوري ]للتنوع  (و)
، بما يتماشى مع 0202]األهداف الثالثة لالتفاقية[، نحو تحقيق غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

لعالمية بحلول في المائة من المحميات البحرية للمحيطات ا 12)حماية  by 30 30، ]بما في ذلك ]... الهدف 1-01المادة 
[ ]بطريقة شاملة 02([ وسائل التنفيذ/التمويل التحويلي والموارد األخرى المقدمة إلى ]البلدان النامية[ وفقا للمادة 0212 عام

]في ضوء أفضل العلوم المتاحة بما في ذلك  ،وميسرة، مع مراعاة جميع غايات وأهداف المحفل العالمي للتنوع البيولوجي[
التقييمات التي أجراها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية[ ]من 
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[ باستخدام لبيولوجيللتنوع ا ونشرات التوقعات المحلية[، ]لنشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالمستقبلية  الطبعاتخالل 
المعلومات المستخلصة من التقارير الوطنية، ]والمعلومات المستخلصة من االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة[ 
]والمعلومات بشأن الدعم المقدم والمتلقى والمستخدم[ ]التحليل العالمي لمستوى الطموح ]الجماعي[[ ومصادر المعلومات األخرى 

]، التي ستتبعها[ ]وجزء سياسي رفيع المستوى[ ]وتعزيز الطموح و/أو التنفيذ[ ]تعزيز الجهود في االستراتيجيات  ذات الصلة
 وخطط العمل الوطنية المحدثة والمنقحة للتنوع البيولوجي[ ]،حسب االقتضاء[؛

مفتوح العضوية ]لتبادل للتنفيذ ]من خالل[ ]يليها[ منتدى  ]الطوعية[القطرية استعراضات النظراء ]أو الخبراء[  (ز)
 0212-0206لمشاركة ]مرة[ ]مرتين[ على األقل أثناء الفترة مستفادة[ وهو ما سيتيح لكل طرف فرصة االخبرات والدروس ال

]وفقا لإلرشادات التي اعتمدها االجتماع ]الخامس عشر[ ]السادس عشر[ لمؤتمر األطراف[ ]باإلضافة إلى استعراض النظراء 
 بادل الخبرات من جانب األطراف[؛الطوعي لتعزيز ت

 [ ]التقييم[ العالمي؛جزء رفيع المستوى كعنصر من ]االستعراض تنظيميقرر ] -0

 ما يلي:يقرر  مكرر-0
مستوى الطموح ]الجماعي[ لألطراف  [ باستعراض0201أن يقوم في اجتماعه السادس عشر ]في عام  (أ)

 ؛0202نوع البيولوجي لما بعد عام اإلطار العالمي للت تحقيق غايات وأهداف صوب والجهات الفاعلة من غير الدول

أول ]استعراض[ ]تقييم[ عالمي للتقدم المحرز [ 0200أن يجري في اجتماعه السابع عشر ]في عام  (ب)
، على أساس االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 0202واإلجراءات صوب اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

استعراضات النظراء وع البيولوجي، والتقارير الوطنية السابعة والمعلومات األخرى، بما في ذلك الدروس الناشئة عن ]المحدثة للتن
نشرة التوقعات العالمية للتنوع [ والمعلومات المستندة إلى العلوم ]بما في ذلك الطبعة السادسة من الطوعية القطريةأو الخبراء 
[ ]تحليل التوجهات في المؤشرات الرئيسية والمؤشرات نشرة التوقعات المحلية للتنوع البيولوجي،[ ]الطبعة الثالثة من البيولوجي

األخرى ذات الصلة[ و]التقييمات ذات الصلة التي أجراها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي 
 وخدمات النظم اإليكولوجية؛[

للتقدم المحرز صوب اإلطار  [ استعراضا محدثا0202/0208 ي في اجتماعه الثامن عشر ]في عامجر أن ي (ج)
، على أساس المعلومات المحدثة المقدمة من األطراف، بما في ذلك الدروس 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 لومات اإلضافية المستندة إلى العلوم؛أو الخبراء القطرية الطوعية[ والمع نظراءالناشئة عن ]استعراضات ال

[ ]استعراضا[ ]تقييما[ عالميا ثانيا للتقدم المحرز 0212لتاسع عشر ]في عام اأن يجري في اجتماعه  (د)
، على أساس االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 0202واإلجراءات صوب اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

في ذلك الدروس الناشئة عن ]استعراضات النظراء جي، والتقارير الوطنية السابعة والمعلومات األخرى، بما المحدثة للتنوع البيولو 
نشرة التوقعات العالمية للتنوع الطوعية[ والمعلومات المستندة إلى العلوم ]بما في ذلك الطبعة السادسة من  القطريةأو الخبراء 
لتوجهات في المؤشرات الرئيسية والمؤشرات  ل[ ]تحليالالتوقعات المحلية للتنوع البيولوجينشرة الطبعة الثالثة من و ،[ ]البيولوجي

األخرى ذات الصلة[ و]التقييمات ذات الصلة التي أجراها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي 
 ؛[وخدمات النظم اإليكولوجية

سُتستخدم في ]التقييمات العالمية[ لرصد التقدم المحرز صوب غايات  أن المؤشرات الرئيسيةيقرر أيضا  -1
، وتكملها حسب االقتضاء مؤشرات المكونات والمؤشرات 0202وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 التكميلية؛
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وع البيولوجي، باإلرشادات الخاصة باالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة والمحدثة للتنيرحب  -1
]، بما في ذلك العناصر ذات الصلة باإلبالغ عن األهداف واإلجراءات الوطنية المتعلقة باإلطار  2والواردة في المرفق ألف

الوطني موحد[ ]، بما في ذلك العناصر المتعلقة باإلبالغ عن الطموح  نسقفي  0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
في االستراتيجيات وخطط العمل  الوطنية مثل المساهمات، كتوحيد لمدى ارتباط األهداف واإلجراءات نيةالوط في االلتزامات

 ؛[0202 الوطنية للتنوع البيولوجي بتحقيق غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام

االلتزامات اإلضافية ]الطوعية[ للجهات الفاعلة من غير الدول والتي تساهم في اإلطار بنموذج يرحب  -0
؛[ في كونمينغ من أجل الطبيعة والناسالعمل من شرم الشيخ إلى العالمي للتنوع البيولوجي، والذي سُيدرج في خطة 

 3باء؛ المرفق

الوطنية للتنوع البيولوجي، بما في األطراف أن تستعرض وتحدث استراتيجياتها وخطط عملها يطلب إلى  -1
ذلك تطوير أو تحديث األهداف الوطنية مقابل كل غاية وهدف من غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 

ة ، باتباع اإلرشادات الواردة في المرفق ألف، بهدف المساهمة في التنفيذ الكامل لغايات وأهداف اإلطار، ومع مراعا0202 عام
األولويات والظروف الوطنية، وأن تقدمها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات في موعد ال يتجاوز ]في غضون عامين من[ 
 تاريخ اعتماد اإلطار ]وأن تحدث هذه األهداف الوطنية وجهود التنفيذ المقابلة بحلول االجتماع السابع عشر لمؤتمر األطراف[؛

المؤشرات الرئيسية، وعلى ]تكييف و[ استخدام قائمة مؤشرات المكونات  جميع األطراف على استخداميشجع  -2
والمؤشرات التكميلية في عمليات التخطيط الوطنية، بما في ذلك االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ]أو 

حسب االقتضاء ووفق أولوياتها وظروفها برامج حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام[ وعمليات التخطيط الوطنية األخرى ]
 الوطنية؛[

بما في ذلك  4التقارير[ الوطني السابع ]والثامن[ الوارد في المرفق جيم،المبادئ التوجيهية للتقرير ]يعتمد  -8
 نموذج اإلبالغ؛

 األطراف في تقاريرها الوطنية لإلبالغ ]جميع[ تستخدمها]ينبغي أن[ ]سوف[ المؤشرات الرئيسية  أنيقرر  -9
، حيثما كان ذلك ممكنا من الناحية التقنية و]حسب االقتضاء[ 0202عن تنفيذها لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

سد الفجوات في التمويل  وضع آليات لبناء القدرات في البلدان النامية لدعمويشجع على [ ]02]حسب الظروف[ ]ووفقا للمادة 
 [؛واإلبالغ

                                                           
المرفق في ضوء المزيد من المناقشات، بما في ذلك هذا سُيعد المرفق ألف: إرشادات بشأن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.  2

، وسيقوم مؤتمر األطراف في 0202في االجتماع الثالث للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام المفاوضات التي جرت 
 .عشر بإضفاء الصيغة النهائية عليه اجتماعه الخامس

يد من المناقشات، بما في ذلك المفاوضات التي المرفق في ضوء المز  هذا سُيعدالمرفق باء: إرشادات بشأن التزامات الجهات الفاعلة من غير الدول.  3
، وسيقوم مؤتمر األطراف في اجتماعه 0202جرت في االجتماع الثالث للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 .عشر بإضفاء الصيغة النهائية عليه الخامس
المرفق في ضوء المزيد من المناقشات، بما في ذلك المفاوضات التي  هذا سُيعدموذج الخاص به. المرفق جيم: إرشادات بشأن اإلبالغ الوطني والن 4

، وسيقوم مؤتمر األطراف في اجتماعه 0202جرت في االجتماع الثالث للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 .عشر بإضفاء الصيغة النهائية عليه الخامس
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]تكييف و[ استخدام قائمة مؤشرات المكونات والمؤشرات التكميلية في عمليات التخطيط  األطراف إلىيدعو  -62
الخاصة بها ]حسب االقتضاء ووفق أولوياتها وظروفها الوطنية[ وفي تقاريرها الوطنية لإلبالغ عن التقدم الذي تحرزه  ةالوطني

من االتفاقية، ]حسب االقتضاء ووفق  01يتماشى مع المادة  ، بما0202في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 ؛[أولوياتها وظروفها الوطنية

تقاريرها الثامنة [، و 0201يونيو/حزيران  12أن تقدم تقاريرها الوطنية السابعة بحلول ] األطرافيطلب إلى  -66
واستخدام  الوطنية األهدافلوطني نحو على المستوى ا [، بما في ذلك معلومات عن التقدم المحرز0209بحلول ]يونيو/حزيران 

 0202إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ل 5مجموعة المؤشرات الرئيسية المتفق عليها والواردة في إطار الرصد
 1؛النموذج الوارد في المرفق جيم واستخدام، --/60والمعتمدة في المقرر 

مع التسليم بأنها  6المنتدى المفتوح العضوية للهيئة الفرعية للتنفيذ الوارد في المرفق دال، طريقة تشغيلعتمد ي -60
 ؛61/09تكمل استعراض النظراء الطوعي الوارد في نهج االستعراض المتعدد األبعاد بموجب االتفاقية المشار إليه في المقرر 

 األطراف على:يشجع  -61

مع جهات التنسيق، لدى االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بتيسير المشاركة القيام، حسب االقتضاء،  (أ)
واتفاقيات ريو والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين بمن فيهم الحكومات دون الوطنية 

كومية ومجموعات النساء ومجموعات والمحلية ومعاهد اإلحصاء الوطنية وأصحاب البيانات اآلخرين والمنظمات غير الح
الشباب ودوائر األعمال والمال وممثلي القطاعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي أو المعتمدة عليه، والتنسيق فيما بينهم في إعداد 

عداد التقارير الوطنية السابعة والثامنة  وفي عمليات وتنقيح وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وا 
استعراض النظراء أو الخبراء القطرية الطوعية، ولتعزيز أوجه التآزر مع االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو 

 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛وكذلك االستعراضات الطوعية الوطنية 

جوانب، وعلى جميع مستويات، في جميع  0202النظر في خطة عمل المسائل الجنسانية لما بعد عام  (ب)
 ؛0202التخطيط والتنفيذ واإلبالغ واالستعراض فيما يتعلق باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والحكومات دون الوطنية، والمدن والسلطات المحلية األخرى، يدعو  -61
والمنظمات غير الحكومية، ومجموعات النساء،  ات البيئية المتعددة األطراف األخرى،واالتفاق والمنظمات الحكومية الدولية،

ودوائر األعمال والمال وممثلي القطاعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي أو المعتمدة عليه ومنظمات البحوث، ومجموعات الشباب، 
 1باستخدام النموذج الوارد في المرفق باء، ،0202د عام إلى تطوير االلتزامات لدعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بع
 كونمينغ من أجل الطبيعة والناس، واإلبالغ عن تنفيذها؛وتسجيلها في المنصة اإللكترونية لخطة العمل من شرم الشيخ إلى 

الصلة إلى دعم البلدان في تحديث ذات  الوطنية أو دون اإلقليميةأو المنظمات الدولية أو اإلقليمية يدعو  -60
عداد التقارير الوطنية، بما في ذلك من خالل توفير البيانات  وتنقيح االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وا 

 القدرات؛ تنميةوأنشطة  ، ودعم تنفيذ إطار الرصد، والمعلوماتذات الصلة

                                                           
 .بإضفاء الصيغة النهائية عليه وسيقوم مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر 0202جري إعداد إطار الرصد كجزء من عملية ما بعد عام ي 5
المرفق في ضوء المزيد من المناقشات، بما في ذلك المفاوضات التي جرت في  هذا سُيعدالمرفق دال: إرشادات بشأن طرائق االستعراض القطري.  6

عشر  ، وسيقوم مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس0202تماع الثالث للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام االج
 .بإضفاء الصيغة النهائية عليه
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المتعدد األبعاد بشأن التخطيط والرصد واإلبالغ  المحسناألمينة التنفيذية أن تدعم تشغيل النهج يطلب إلى  -61
 ، بما في ذلك، حسب االقتضاء، من خالل ما يلي:6واالستعراض الوارد في الفقرة 

 1، 1، 1، 0مواصلة تطوير ودعم استخدام المبادئ التوجيهية الواردة في المرفقات ألف، وباء، وجيم ودال؛ (أ)

آلية غرفة تبادل المعلومات في  علىمواصلة تطوير أداة اإلبالغ عبر اإلنترنت الخاصة بالتقارير الوطنية  (ب)
 ؛كونمينغ من أجل الطبيعة والناسالشيخ إلى االتفاقية، وأداة صنع القرار عبر اإلنترنت، وخطة العمل من شرم 

 ؛DaRTتيسير استخدام األدوات الخاصة باإلبالغ عن البيانات، من قبيل أداة اإلبالغ عن البيانات  (ج)

 و[ ]االستعراضات[ ]التقييمات[ العالمية؛ تنسيق إعداد ]تحليالت الطموح الجماعي (د)

التنسيق والتعاون مع الشركاء ذوي الصلة لتوفير أنشطة ]بناء[ ]تنمية[ القدرات الضرورية وغير ذلك من  (ه)
 أشكال الدعم لتحسين التخطيط والرصد واالستعراض واإلبالغ؛

للبلدان النامية، وال سيما  ل سريعوبشكمرفق البيئة العالمية، إتاحة األموال في الوقت المناسب يطلب إلى  -62
التمويل  كياناتويدعو  أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية وكذلك األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،

للمبادئ التوجيهية ، وفقا لدعم تحديث أو تنقيح االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي األخرى إلى القيام بذلك،
بما في ذلك من أجل  1ولدعم إعداد التقارير الوطنية وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في المرفق جيم، 0الواردة في المرفق ألف
دارة المعلو  لرصد تطوير النظم الوطنية المؤشرات الرئيسية، وحسب االقتضاء، مؤشرات  وهو ما من شأنه أن ييسر رصد ،ماتوا 

هذه العمليات في أقرب وقت ممكن بعد اعتماد اإلطار  تشرع في، حتى يتسنى لألطراف أن المكونات والمؤشرات التكميلية
  ؛[0202وع البيولوجي لما بعد عام العالمي للتن

______________ 
 
 


