
 

 

 الفريق العامل المفتوح العضوية المعني
 0202باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

الثالثاالجتماع   
 ُيحدد الحقا

 مذكرة سيناريو
 السيد فرانسيس أوغوال )أوغندا( والسيد بازيل فان هافر )كندا( ،نالمشاركي نمذكرة من الرئيسي

 مقدمة -أوال

المعني باإلطار العالمي للتنوع  العامل المفتوح العضويةتم تيسير التحضير لالجتماعين األول والثاني للفريق  -1
أشار بعضكم إلى أنه سيكون من  ،بالنسبة لالجتماع الثالث للفريق العاملو بمذكرة سيناريو.  0202لما بعد عام البيولوجي 

 هذهقمنا بإعداد مذكرة السيناريو  ،لتلبية هذا الطلبو فترة أطول.  المذكرة تغطيأن و  مبكرمذكرة سيناريو في وقت  توفيرالمفيد 
بالطريقة االجتماع الثالث للفريق العامل وعن منظوراتنا فيما يتعلق  التي تسبقعملية وعن ال ،بمعلومات عن التوقعات ملتزويدك

لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واالجتماع الثالث للهيئة لعمل االجتماع الرابع والعشرين  التي سيقوم بها
هذه بالتشاور مع السيناريو قد أعددنا مذكرة و . 0202البيولوجي لما بعد عام اإلطار العالمي للتنوع  إعداد بإرشادالفرعية للتنفيذ 

 ومكتب مؤتمر األطراف. ،واألمانة ،ورئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ ،رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

ئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية هذه بعد االجتماع الرابع والعشرين للهيالسيناريو يمكن تحديث مذكرة و  -2
وتقديم مزيد من المعلومات عن توقعاتنا  يناالجتماع هذينواالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ من أجل مراعاة نتائج 

وفي هذا  ،األطراف لعمل بشكل وثيق مع مكتب مؤتمرالمتمثلة في الالجتماع الثالث للفريق العامل. وسنواصل أيضا ممارستنا 
نواصل  ،باإلضافة إلى ذلكو اإلقليميين في المكتب.  ممن خالل ممثليك شواغلأو  مسائلإبالغنا بأي  منطلب منك ،الصدد
إلى انتباهنا  0202إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام تتعلق بعملية  شواغلأو  مسائلأي  نقلعلى  متشجيعك
 .قت ممكنفي أقرب و مباشرة 

 خلفيةال -ثانيا

قد فلمن فقدوا أحباءهم.  نانحن نقدم دعمنا لمن يعانون وتعازيو . 91-جائحة كوفيدمن المهم االعتراف بأثر أزمة  ،أوال -3
 ها علينا أكثرأثر يؤثر أن  يمكنو  ،اجتماعات الهيئتين الفرعيتين( مثال عن طريق تأجيلأثرت هذه األزمة بالفعل على عملنا )

الوقت اإلضافي  مثالواالستفادة من الفرص ) ،والتكيف مع اآلثار السلبية ،واجباتنا مواصلةمن الضروري  غير أنه. من ذلك
أدناه أن لدينا خطة معقولة  ونوستر  ،للعمل تاريخ ناأنه من المهم أن يكون لدي ونحن نرىللتحضير الجتماعاتنا الرئيسية(. 
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وقد  ،الجائحةالستعراض الوضع في ضوء تفشي  عن ُبعدشهرية مؤتمرات  يعقد مكتب مؤتمر األطرافو لتحقيق أهدافنا. 
 إلى تعديل خطتنا. ،بناء على قراراته ،نحتاج

ليه في عملية المفاوضات: االجتماع الرابع والعشرون للهيئة وصلنا إذكر أنفسنا بما من المهم أيضا أن نُ  ،وثانيا -4
هاتين  واالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ هما آخر الفرص المتاحة أمامالفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

الفريق العامل  أنهذه المدخالت عملية و تكون أن  ضمانلعملية. ولذلك من المهم لنية أو التوصيات تقلتقديم المشورة ال تينالهيئ
 في االعتبار بسهولة. يمكن أن يأخذها

إعداد الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية المساهمة في  إلىف طلب مؤتمر األطرا ،ذكرونتكما تو  -5
ُطلب  ،. وباإلضافة إلى ذلكالعامل المفتوح العضويةودعم عمل الفريق  0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  اإلطار

على  ،0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  اإلطارإعداد في  ،في اجتماعها الثالث ،إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تساهم
 .واستعراضه دعم التنفيذلبوسائل  متعلقةواستكماله بعناصر  ،أعده الفريق العامل المفتوح العضوية النحو الذي

من  ،نولوجيةدعا الفريق العامل في اجتماعه الثاني الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتك ،وباإلضافة إلى ذلك -6
 والمؤشرات وخطوط األساس ذات الصلة ،ألهداف المحدثةللغايات واإلى إجراء استعراض علمي وتقني  ،بين أمور أخرى

ينبغي أن  ،عند إجراء هذا االستعراضو بما في ذلك مشروع إطار الرصد.  ،لتنوع البيولوجيل العالميطار الخاصة بمسودة اإل
 تحدد الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ما يلي:

 ؛مكونات الغايات أو األهداف التي يوجد لها مؤشر أداء أو يمكن الحصول عليه بسهولة )أ(

 ؛المكونات التي ال توجد لها مؤشرات )ب(

 ؛الناقصةمكونات ال )ج(

وفي حالة األهداف التي تتضمن عناصر أو نطاقات  ،حقيق الرؤيةن تمك  ما إذا كان تحقيق األهداف سيُ  )د(
 تحقيق الرؤية.ن مك  تُ سي تال اتأو النطاق األرقامالمشورة بشأن  إسداء ،رقمية

 االجتماع الرابع والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية -اثالث

عملية سليمة  لوضعلقد عملنا بشكل وثيق مع األمانة ورئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  -7
عداد و  اإلطار العالمي للتنوع عمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بشأن  تيسيرقائمة شاملة من الوثائق لا 

 التالية: الوثائقإعداد  يجري ،لدعم الهدف الموضح أعالهو . 0202البيولوجي لما بعد عام 

 لألهداف( التي تحتوي على:للغايات وجدول  جدولتحديث جداول إطار الرصد ) )أ(

المحدثة ومكوناتها استنادا إلى نتائج االجتماع الثاني للفريق األهداف أو الغايات عمودين يعرضان  (9)
 ؛العامل

 ؛لرصداعناصر ومؤشرات  لعرضمن المقرر أن تعدهما األمانة  ،عمودين (0)

اإلطار  مسودةمعلومات علمية وتقنية )بما في ذلك بشأن خطوط األساس( لدعم استعراض  تعرضوثيقة  )ب(
 ؛األمانة( ُتعدها)

 ؛مصطلحات محدثمسرد  )ج(

 هضع هذوتلعنصر اإلطار ذي الصلة بالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية.  مسودة محدثة )د(
 ؛لسياقغراض اهذه الوثيقة أل موتُقدالعمود األول من الجداول المذكورة في الفقرة الفرعية )أ( في شكل نصي.  اأساس المسودة
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هذه و . 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام  اإلطار العالمي مسودةوثيقة تحتوي على عناصر محدثة ل )هـ(
 لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ.لسياق غراض الالوثيقة مقدمة أل

الغايات واألهداف بشأن تتفاوض  لنالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن  وتشير توقعاتنا إلى -8
 ،قدم التوجيه بشأن مكونات الغايات واألهدافتُ سبل  ،0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  مسودةمحدثة لال
وتحديد اآلثار والمسائل المتعلقة  ،اإلطار إعداد مسودةأطر الرصد المحدثة( لمواصلة  مشاريععناصر الرصد والمؤشرات )من و 

 برصد التنفيذ.

المزيد من الوقت بسبب تأجيل االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية بما أن لدينا و  -9
في و . ه/حزيرانيوني يلعملية استعراض األقران ف انفإن الوثائق المذكورة في الفقرتين الفرعيتين )أ( و)ب( ستخضع ،والتكنولوجية
. وستنشر النسخ المعدلة والنهائية لهذه الوثائقعلى هذه  مطالعكالشبكية ال الدراسيةالحلقات قدم سلسلة من سنُ  ،ذلك الوقت

 الوثائق قبل االجتماع بستة أسابيع.

 )د( أعاله قبل االجتماع بستة أسابيع باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة.7ستصدر الوثيقة المشار إليها في الفقرة و  -11

الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في جدول األعمال المؤقت ويرد مزيد من المعلومات عن وثائق الهيئة  -11
 (.Add.1/24/1/SBSTTA/CBDالمشروح لالجتماع )

 للتنفيذاالجتماع الثالث للهيئة الفرعية  -رابعا

التي  مسائلالهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث عددا من ال ستتناول ،استجابة لمختلف مقررات مؤتمر األطراف -12
 ،مهمة تتعلق بوسائل التنفيذ مسائل. وهذا يشمل 0202لما بعد عام العالمي للتنوع البيولوجي  اإلطار بإعدادترتبط ارتباطا وثيقا 

ونقل  ،والتعاون التقني والعلمي ،وبناء القدرات ،واآلليات المالية ،الموارد حشدمثل  ،المسؤولية والشفافيةو  ،يةظروف التمكينالو 
دارة المعرفة ،التكنولوجيا  ،لتنفيذاآليات التخطيط واإلبالغ والتقييم واستعراض و  ،واالتصاالت ،تبادل المعلوماتغرفة وآلية  ،وا 

التعاون مع  فضال عن ،واإلجراءات االستراتيجية األخرى لتعزيز التنفيذ ،ات وعبرهاوتعميم التنوع البيولوجي داخل القطاع
ستنظر الهيئة الفرعية أيضا في عناصر اإلطار العالمي للتنوع و والمبادرات ذات الصلة. األخرى االتفاقيات والمنظمات الدولية 

السالمة األحيائية والحصول وتقاسم  فضال عن المتصلة بها)ي( واألحكام 8بالمادة  ةالمتعلق 0202البيولوجي لما بعد عام 
 .ينفي البروتوكول مع مقررات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف بما يتماشىالمنافع 

بشكل وثيق مع األمانة ورئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ لضمان أن يؤدي نطاق وتركيز بنود جدول األعمال أيضا عملنا و  -13
بالنسبة لالجتماع و . 0202النتائج التي نبحث عنها فيما يتعلق باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ذات الصلة إلى 

تتوافق ينصب تركيزنا بشكل أكبر على ضمان أن سو  ،خاصةحاجة إلى إعداد وثائق  اال توجد لدين ،الثالث للهيئة الفرعية
 .وجه لالخبراء( على أمث أفرقةالعمليات المختلفة )مثل 

إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما لبما أن هذه هي الفرصة المجدولة الوحيدة للهيئة الفرعية للتنفيذ لتقديم مدخالت و  -14
مؤتمر لالمرتبطة به  المقرراتاإلطار و  متعلقة بإعدادتوصيات محددة  توفيرفإننا نشجع الهيئة الفرعية على  ،0202بعد عام 

 س عشر.األطراف في اجتماعه الخام

 ةغير رسمي إحاطة -خامسا

قدم إحاطة غير رسمية إلى المندوبين المشاركين في االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية ستُ  -15
 (.األمانةوالتقنية والتكنولوجية وفي االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ )تجري مناقشة الطول والتاريخ والوقت مع 

https://www.cbd.int/doc/c/994f/cd09/1b5d3d026e6780de6b5a1849/sbstta-24-01-add1-ar.pdf
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 االجتماع الثالث للفريق العامل -اسادس

 ،وتحت إشراف مكتب مؤتمر األطراف ةالتنفيذي ةوبدعم من األمين ،بناء على طلب الفريق العامل في اجتماعه الثاني -16
 ،مع مراعاة نتائج االجتماع الثاني للفريق العامل ،0202عد مسودة أولى لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام سنُ 

االجتماع الرابع  فضال عن ،معلومات التسلسل الرقميلواجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص  ،التشاور الجاريةوعمليات 
 واالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ.الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والعشرين للهيئة 

تسعة أسابيع من اختتام االجتماع الثالث للهيئة موعد لن يسبق عقد االجتماع الثالث للفريق العامل في سوف يُ و  -17
من قبل  الستعراضهاثم ستة أسابيع  ،الفرعية للتنفيذ. وسيتيح ذلك ثالثة أسابيع لصياغة المسودة األولى وتحريرها وترجمتها

ل مع مكتب مؤتمر األطراف نحن نعمو مزيد من الوقت إذا كان متاحا. نتيح الأن  ينبغي ،من الناحية المثاليةو األطراف. 
 في أقرب وقت ممكن.لالجتماع واألمانة والبلد المضيف لتحديد موعد 

الفريق العامل في اجتماعه الثاني لصياغة اإلطار العالمي  كلفنا بهامن المهم أن نأخذ في االعتبار أن الوالية التي و  -18
االجتماع الرابع و مصادر )نتائج االجتماع الثاني للفريق العامل وجهتنا إلى النظر في ثالثة  0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ندرك أن هناك ونحن والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ(. 
إرسال هذه المدخالت إلى األمانة حتى  على منحن نشجعكو مة. فيها صياغة مدخالت قي   تجريعددا من العمليات األخرى التي 

األطراف على علم بها تكون أن  لضمان 0202 عام ما بعد الخاصة بالتقارير المتعلقة بإطار 1الويب يمكن نشرها على صفحة
جي من المهم أيضا مالحظة أنه عند صياغة اإلطار العالمي للتنوع البيولو و وقادرة على أخذها في االعتبار إذا رغبت في ذلك. 

عن المدخالت الواردة من التقارير  االتعبير حرفي لن يتيسروغالبا  ،فإننا ندمج العديد من المدخالت ،0202لما بعد عام 
 الفردية.

المسودة األولى لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي قبل ستة أسابيع من االجتماع الثالث للفريق العامل  وسوف نتيح -19
 .في حالة المسودة األوليةكما فعلنا  ،لمختلف المناطق الزمنية شبكيةلمتحدة وسنقدم إحاطات بجميع اللغات الرسمية لألمم ا

في مفاوضات متعمقة  ستنخرطأن األطراف  تشير توقعاتنا إلى ،وفيما يتعلق بتنظيم االجتماع الثالث للفريق العامل -21
ن وهذا يعني على األرجح عقد جلسات عامة أكثر م. مسودة ثانيةفي ذلك االجتماع لتمكيننا من إعداد  قائمة على النصوص

سنقدم المزيد من المعلومات حول و االتصال.  ألفرقةعقدناه في االجتماع الثاني للفريق العامل واستخدام أكثر استهدافا  تلك التي
 في وقت الحق.الموضوع هذا 
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