
 

 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 ثانيال االجتماع
 1018 تموز/يوليه 13-9، كندا، مونتلاير

 
 الهيئة الفرعية للتنفيذ عن اجتماعها الثاني تقرير

. واعتمدت 1018يوليه/تموز  13إلى  9عقدت الهيئة الفرعية للتنفيذ اجتماعها الثاني في مونتلاير، كندا، من 
 1010-1011عشرين توصية بخصوص: )أ( التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

لية بروتوكول ناغويا؛ )ج( تعميم التنوع البيولوجي تعراض فعاأهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ )ب( تقييم واس ونحو تحقيق
اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم ؛ )د( داخل القطاعات وعبرها واإلجراءات االستراتيجية األخرى لتعزيز التنفيذ

في سياق  لحصول وتقاسم المنافعالمتعلقة باالصكوك الدولية المتخصصة ( ھ؛ )من بروتوكول ناغويا( 10المنافع )المادة 
(؛ )ح( بناء 11؛ )و( حشد الموارد؛ )ز( استعراض تنفيذ اآللية المالية )المادة من بروتوكول ناغويا 4من المادة  4الفقرة 

لمنظمات الدولية والشراكات األخرى؛ القدرات، والتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا؛ )ط( التعاون مع االتفاقيات وا
اإلبالغ الوطني بموجب االتفاقية وبروتوكوليها؛ )ل( التقييم واالستعراض )المادة آليات لتيسير استعراض التنفيذ؛ )ك(  )ي(
عداد التقاريرمن بروتوكول قرطاجنة  33 من بروتوكول قرطاجنة للسالمة  33)المادة  للسالمة األحيائية(؛ )م( الرصد وا 

واألحكام ها فيما يتعلق باألحكام المتصلة بالسالمة األحيائية تتعزيز التكامل في إطار االتفاقية وبروتوكوالاألحيائية؛ )ن( 
إدماج المادة لية العمليات في إطار االتفاقية وبروتوكوليها؛ )ع( عا؛ )س( استعراض فالمتصلة بالحصول وتقاسم المنافع

المبادئ مراعاة ؛ )ف( األصلية والمجتمعات المحلية في عمل االتفاقية وبروتوكوليها )ي( واألحكام المتعلقة بالشعوب8
تمويل، وعند الالتوجيهية الطوعية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي عند اختيار وتصميم وتنفيذ آليات 

وتقييم مساهمة الشعوب األصلية عناصر اإلرشادات المنهجية لتحديد ورصد ؛ )ص( وضع ضمانات محددة األدوات
؛ وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 1010-1011والمجتمعات المحلية في تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

الصندوق )ر( ؛ 1010مقترحات لعملية شاملة وتشاركية إلعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  (ق)
مكانيات مشاركة القطاع الخاصاالستئماني لتيسير مش  .اركة األطراف في عملية االتفاقية: تخصيص الموارد وا 

وستقدم مشاريع المقررات الواردة في التوصيات إلى مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي للنظر فيها في 
في بروتوكول قرطاجنة ومؤتمر  اجتماعه الرابع عشر، وحسب االقتضاء، إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف

 ه التاسع والثالث، على التوالي.ياألطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا للنظر فيها في اجتماع
 في القسم الثاني من التقرير. مداوالتالويرد سرد 
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 في اجتماعها الثاني التوصيات المعتمدة من الهيئة الفرعية للتنفيذ -أوال 
ونحو  2121-2111التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  2/1

 البيولوجيتحقيق أهداف أيشي للتنوع 
 إن الهيئة الفرعية للتنفيذ

 يعتمد مؤتمر األطراف، في اجتماعه الرابع عشر، مقررا على غرار ما يلي: بأن توصي
 استعراض االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والتقارير الوطنية -ألف 

 إن مؤتمر األطراف،
 ،19و 11 تانالفقر  ال سيما، و 13/1إلى المقرر  إذ يشير

تقييم ببالتحليل المحدث لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والتقارير الوطنية، و  يرحب -1
 1،2؛1010-1011التقدم المحرز نحو تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

جراءات وطنية يُّقر -1  ،بالجهود التي تبذلها األطراف لترجمة أهداف أيشي للتنوع البيولوجي إلى التزامات وا 
 :ما يلي نتائج التقييم المحدث للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وال سيما بقلق الحظيولكنه 

بالنسبة لبعض  ولم ُيحرز تقدم عامبالنسبة لمعظم أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ُأحرز تقدم محدود  )أ(
 األهداف؛

 سياساتيةفقط من األطراف استراتيجياته وخطط عمله الوطنية للتنوع البيولوجي كأدوات  عدد قليل اعتمد )ب(
 بأسرها؛ للحكومة

للتنوع البيولوجي استراتيجيات لتعبئة  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية عدد قليل فقط من يتضمن )ج(
 على نحو ما تشير إليه اإلرشادات المتعلقةاستراتيجيات لالتصال والتوعية العامة، أو استراتيجيات لتنمية القدرات، أو الموارد، 

 3؛لتنوع البيولوجيل الوطنية عملالستراتيجيات وخطط باال
لعمل الوطنية للتنوع البيولوجي أن التنوع البيولوجي يجري فقط من االستراتيجيات وخطط ا يبّين عدد قليل )د(

و/أو خطط التنمية  ،وسياسات القضاء على الفقر ،تعميمه بشكل كبير في الخطط والسياسات المشتركة بين القطاعات
 ؛المستدامة

استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي في استراتيجيات مجت أن بعض األطراف قد أد الحظي -3
نمائية وطنية أخرى، وأن   ؛الموارد واالتصالتعبئة  تحقيق قدر أكبر من الفعالية في يمكن أن ييسر ذلكبيئية وا 

 ةسياساتياألطراف التي اعتمدت استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي كأدوات  يدعو -4
خبراتها بما في ذلك من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية، القيام بذلك،  ، عندتبادلإلى أن ت بأسرها للحكومة
 التي اعترضتها؛بما في ذلك التحديات  ممارساتها،وأفضل 

                                                           
1 CBD/SBI/2/2/Add.1  وAdd.2. 
 ، المرفق.01/2المقرر  2
 .9/8المقرر  3

https://www.cbd.int/doc/c/fcae/4aa8/dd3362074b26490c60880abd/sbi-02-02-add1-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/e24a/347c/a8b84521f326b90a198b1601/sbi-02-02-add2-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-ar.pdf
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تنوع البيولوجي لتنفيذ الخطة االستراتيجية لل أن تعجل بصورة كبيرة الجهود التي تبذلهااألطراف على  يحث -3
في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع  المتضمنةبين التطلعات  قائمة ثغرات سد أية وخصوصا، 1011-1010

 ؛البيولوجي واإلجراءات المتخذة لتنفيذها
األطراف إلى التعاون مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني  يدعو -6

 ؛في التنفيذ لتسريع وتيرة التقدمئية وأصحاب المصلحة اآلخرين النسا جماعاتوال
هذه  إلى االنضمام إلى الشراكات واالئتالفات والتحالفات والمساهمة في من الجهات األطراف وغيرها يدعو -7

 ؛أهداف أيشي للتنوع البيولوجيتحقيق الخطة االستراتيجية و  تنفيذلدعم  المبادرات التي أنشئت
في  تي وردتالو نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  لتسريع وتيرة التقدمبالخيارات المتاحة  يرحب -8

 ؛الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الصادرة عن 11/4مرفق التوصية 
والشعوب المنظمات ذات الصلة،  ويدعوالحكومات األخرى، وفقا للظروف الوطنية،  ويدعواألطراف  يحث -9

 أعاله، حسب االقتضاء؛ 8األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة إلى استخدام الخيارات المشار إليها في الفقرة 

االستراتيجيات ب التحليل المتعلق ، بالتعاون مع األطراف، تحديثأن تواصل ةالتنفيذي ةاألمين يطلب إلى -10
تيح هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات تالوطنية وأن  وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واألهداف

 ؛التابعة لالتفاقية

صل اإلى األمينة التنفيذية أن تو ويطلب  4،ةلتقرير الوطني السادس بطريقة آنياألطراف على تقديم ايشجع  -11
على أساس المعلومات الواردة في  1010-1011تحديث تحليل التقدم المحرز نحو تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 التقارير الوطنية السادسة، وأن تجعل التحليل المحدث متاحا لنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث؛

مع األطراف وأمانة مرفق البيئة العالمية وبرنامج األمم  شاور، بالتة أن تجريالتنفيذي ةاألمين يطلب إلى -11
وخطط العمل الوطنية  األطراف المؤهلة لالستراتيجياتحالة اعتماد ل ئي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، تحليالا المتحدة اإلنما

 .ة واستراتيجيات القضاء على الفقرالتنوع البيولوجي في خطط التنمية المستدام دمجرصد  وأن تواصلللتنوع البيولوجي 
 خطة عمل االعتبارات الجنسانية -باء 

 في إطار االتفاقية، 1010-1013بخطة عمل االعتبارات الجنسانية فيه ، الذي رحب 11/7إلى المقرر  إذ يشير
ذ يالحظ ذ يقرّ هي عند نقطة منتصف الطريق،  1010-1013أن خطة عمل االعتبارات الجنسانية  وا  بالحاجة إلى  وا 

-1011وجي والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي التنفيذ الفعال للخطة، بما في ذلك نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيول
1010، 

 5؛1010-1013الجنسانية  االعتبارات بالتقييم المحدث للتقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل رحبي -1
 1010بعد عام  لما نسانية في إعداد إطار التنوع البيولوجيجعلى الحاجة إلى معالجة االعتبارات ال ديشدّ  -1

 6وبما يتماشى مع األهداف الجنسانية ألهداف التنمية المستدامة؛
جراءات  إعدادعلى األطراف  شجعي -3 لدعم تنفيذ االتفاقية  ةالجنساني مراعية لالعتباراتوتنفيذ استراتيجيات وا 

 ؛1010-1011والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

                                                           
 .2108ديسمبر/كانون األول  10بحلول  4
5 .3CBD/SBI/2/2/Add. 
 .، المرفق01/0 انظر قرار الجمعية العامة 6

https://www.cbd.int/doc/c/fcc3/ac3d/eba5d8364fbe8d5950fef9bf/sbi-02-02-add3-ar.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=A
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 معارفالتعزيز الرامية إلى جراءات اإلدعم  إلى صلحة المعنيين اآلخرينأصحاب الم ويدعواألطراف  يشجع -4
مجال لبناء القدرات في  المواردتوفير  بوسائل منهاالتنوع البيولوجي، و االعتبارات الجنسانية  المتعلقة بالروابط القائمة بين

 ؛نوع الجنسالمصّنفة حسب التنوع البيولوجي، وجمع البيانات قضايا قضايا الجنسانية و ال
في مجال بناء القدرات  ناسقةدعم الُنهج المتإلى أصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين  ويدعواألطراف  يشجع -3

 عبر االتفاقات البيئية المتعددة األطراف؛في مجال التنوع البيولوجي وتنفيذ التدابير المراعية لالعتبارات الجنسانية 
بتوافر الموارد، استعراضا لتنفيذ خطة عمل االعتبارات الجنسانية  ري، رهناا األمينة التنفيذية أن تج إلى يطلب -6

التوقعات  واإلصدار الثاني لنشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي لنشرة، بالتوازي مع إعداد اإلصدار الخامس 1013-1010
 ؛والدروس المستفادة، من أجل تحديد الفجوات، وأفضل الممارسات المحلية للتنوع البيولوجي

 القائمة بتوافر الموارد، حلقات عمل إقليمية بشأن الروابط ، رهناا ة أن تنظمالتنفيذي ةاألمين إلى يطلب أيضاا  -7
 ؛1010-1013عمل االعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي، والدروس المستفادة من تنفيذ خطة  ةالجنساني اتر عتبابين اال

إلى األمينة التنفيذية أن تدرج، رهنا بتوافر الموارد، المناقشات حول الروابط بين االعتبارات  يطلب كذلك -8
ضمن المشاورات  1010-1013عمل االعتبارات الجنسانية الجنسانية والتنوع البيولوجي، والدروس المستفادة من تنفيذ خطة 

 .1010 اإلقليمية حول اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام
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 تقييم واستعراض فعالية بروتوكول ناغويا 2/2
 إن الهيئة الفرعية للتنفيذ

بأن يعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في اجتماعه الثالث، مقررا على  توصي
 غرار ما يلي:
 مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا نإ
والذي يتضمن  الوارد في المرفق األول بالنتائج الرئيسية ألول تقييم واستعراض للبروتوكول علمايحيط  -0

 اإلسهامات التي قدمتها لجنة االمتثال؛

استخدام النقاط المرجعية الواردة فيه كخط  على ويوافق، الوارد في المرفق الثاني بإطار المؤشرات يرحب -2
 أساس يمكن قياس التقدم في المستقبل؛

تقدم إضافي في  ما ُيحرز من إعادة النظر في اإلطار وتحديثه، حسب ما تقتضيه الحاجة في ضوء يقرر -1
 التنفيذ؛

 بالتقدم الذي أحرزته األطراف في تفعيل البروتوكول؛يرحب  -4

 هناك حاجة إلى مزيد من العمل، على سبيل األولوية:أّن  يالحظ -5

مع المنافع، لتوفير اليقين القانوني والوضوح والشفافية، لوضع تشريع أو متطلبات تنظيمية للحصول وتقاسم  (أ )
 ؛من البروتوكول 8األخذ في الحسبان االعتبارات الخاصة وفقا للمادة 

لتعزيز تنفيذ األطراف لألحكام المتعلقة باالمتثال للتشريع المحلي والمتطلبات التنظيمية المحلية للحصول  (ب )
(، بما في ذلك تعيين نقاط التفتيش، وكذلك 17استخدام الموارد الجينية )المادة (، ورصد 16و 13وتقاسم المنافع )المادتان 

 (؛11و 7و 6، و3 األحكام المتعلقة بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية )المواد

في تنفيذ البروتوكول، بما في ذلك عن  لشعوب األصلية والمجتمعات المحليةلكاملة والفعالة لمشاركة االلدعم  (ج )
في وضع  الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية دعمو  ،الحصول وتقاسم المنافع في مجال اتهاوقدر  ازيادة وعيهطريق 

جراءات مجتمعية، و  متطلبات دنيا للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة وبنود تعاقدية نموذجية لتقاسم المنافع بروتوكوالت وا 
 ؛العرفية امع مراعاة قوانينهة بالموارد الجينية، الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية المرتبط

 رفع مستوى الوعي بين أصحاب المصلحة المعنيين وتشجيع مشاركتهم في تنفيذ البروتوكول؛ (د )

 األطراف التي لم تفعل ذلك بعد، على أن: يحث -6

األخذ في  تنشئ هياكل مؤسسية وتدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع، مع (أ )
 )أ( و)ب( أعاله؛3 تينالحسبان الفقر 

 )ج( و)د( أعاله؛3 تينتتخذ خطوات للتعامل مع المجاالت ذات األولوية المحددة في الفقر  (ب )

تنشر في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع جميع المعلومات اإللزامية المتاحة على المستوى  (ج )
، بما في ذلك معلومات عن التصاريح أو من البروتوكول 14من المادة  1في الفقرة  الوطني، وفقا لاللتزامات المنصوص عليها

ما يوازيها لتشكيل شهادات امتثال معترف بها دوليا، في أقرب وقت ممكن، بغية تيسير رصد استخدام الموارد الجينية والتعاون 
 بين األطراف؛

 :في وضع يسمح لها بالقيام بذلك على أنالتي هي األطراف وغير األطراف والمنظمات المعنية  يشجع -0
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توسع نطاق جهودها لبناء قدرات األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية  (أ )
الصغيرة النامية من بينها، واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على تنفيذ بروتوكول ناغويا، مع األخذ في الحسبان 

الواردة في المرفق األول، وكذلك احتياجات وأولويات  النتائج الرئيسيةو أعاله  3مجاالت ذات األولوية المحددة في الفقرة ال
 الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين؛

نفذته األمانة  تدعم مبادرات بناء القدرات الرامية إلى تنفيذ البروتوكول، مثل برنامج بناء القدرات الذي (ب )
 والمنظمة الدولية لقانون التنمية من أجل إنشاء أطر قانونية وطنية، بما في ذلك من خالل توفير الموارد المالية؛

تتيح المعلومات المتعلقة بمبادرات بناء القدرات وموارد بناء القدرات في غرفة تبادل معلومات الحصول  (ج )
 وتقاسم المنافع؛

لدعم التنفيذ المتسق للبروتوكول عن طريق جملة أمور منها أنشطة بناء القدرات  تنظر في الُنهج اإلقليمية (د )
 بين البلدان التي تتقاسم نفس الموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية؛

 توكول؛من البرو  11تُيِسر تقاسم المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالتعاون عبر الحدود وفقا للمادة  )ه(

 تدعم االتصاالت االستراتيجية لتعزيز الوعي بشأن البروتوكول؛ ( و)

لتفاوض حول الشروط المتفق عليها بصورة لاألطراف والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  اتبناء قدر  ( ز)
 المرتبطة بها؛ متبادلة وتعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا بين مستخدمي ومقدمي الموارد الجينية و/ أو المعارف التقليدية

األطراف، وغير األطراف، والمنظمات الدولية، والمصارف اإلنمائية اإلقليمية، والمؤسسات المالية  يدعو -8
 ع نطاق جهودها، حسب االقتضاء، لتوفير الموارد المالية الالزمة لدعم تنفيذ البروتوكول؛ياألخرى، والقطاع الخاص، إلى توس

اعتماد إرشاده الموجه إلى اآللية المالية فيما يتعلق بدعم تنفيذ  بأن يدعو مؤتمر األطراف، عند يوصي -9
لتنفيذ بروتوكول ناغويا، بما في ذلك وضع تدابير  بروتوكول ناغويا، مرفق البيئة العالمية إلى مواصلة مساعدة األطراف المؤهلة

دارية وسياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع والترتيبات المؤسسية ذا تاحة األموال لهذه الغاية؛تشريعية وا   ت الصلة، وا 

األطراف، وغير األطراف، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والمنظمات ذات الصلة على أن  يشجع -01
تستفيد من ثروة المعلومات والخبرات المتاحة في التقارير الوطنية المؤقتة وغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، 

 ت والموارد القائمة )مثل المبادئ التوجيهية ومواد بناء القدرات( من أجل دعم التنفيذ وتشجيع تبادل الخبرات؛األدوا من وكذلك

 األطراف، في ضوء الطابع الشامل للبروتوكول، إلى إنشاء آليات مناسبة لتيسير: يدعو -00

 ع؛التنسيق الوطني بين مختلف المؤسسات والوزارات ذات الصلة بالحصول وتقاسم المناف (أ )

في تنفيذ أحكام البروتوكول المتعلقة  لشعوب األصلية والمجتمعات المحليةالكاملة والفعالة ل مشاركةال (ب )
 ؛بهدف مراعاة احتياجاتهم وكذلك الظروف الوطنيةبالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، 

مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين من مختلف القطاعات ُبغية أخذ احتياجاتهم في الحسبان عند وضع  (ج )
دارية وسياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع  ؛تدابير تشريعية وا 

 إلى: أيضا األطرافيدعو  -02

و إدارية أو النظر في تنفيذ تدابير مؤقتة من أجل اكتساب خبرات يمكن أن تفيد في وضع تدابير تشريعية أ (أ )
 سياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛
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األعمال ذات الصلة التي اضطلعت بها منظمة  من البروتوكول، 8، في تنفيذ المادة األخذ في الحسبان (ب )
 ؛، حسب االقتضاء، ووفقا للظروف الوطنيةومنظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى ذات صلةلألمم المتحدة ألغذية والزراعة ا

من البروتوكول، باألعمال ذات الصلة التي اضطلعت بها المنظمة  16اإلحاطة علما، في تنفيذ المادة  (ج )
 العالمية للملكية الفكرية، حسب االقتضاء، شريطة أن تكون داعمة وال تتعارض مع أهداف االتفاقية والبروتوكول؛

وفقا  الحصول وتقاسم المنافع،الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية إلى المشاركة في عمليات  يدعو -01
تاحتها من  لممارساتهم المألوفة، جراءات مجتمعية بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وا  بما في ذلك عن طريق وضع بروتوكوالت وا 

 خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛

عمليات الحصول  أصحاب المصلحة المعنيين ومنظمات وشبكات المستخدمين إلى المشاركة في يدعو -04
مثل البنود التعاقدية النموذجية ومدونات السلوك والمبادئ  ،بعض األدوات وضع عن طريقوتقاسم المنافع، بما في ذلك 

التي تلبي احتياجات جمهورهم وتيسر االمتثال لمتطلبات الحصول وتقاسم المنافع،  ،التوجيهية وأفضل الممارسات و/أو المعايير
تاحة هذه األدوات   من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛وا 

أن العمل على وضع صك أو أكثر من الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية ُبغية  يالحظ -05
مة العالمية ضمان الحماية المتوازنة والفعالة للموارد الجينية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي في إطار المنظ

 ولذلك، سيكون من السابق ألوانه تقييم كيفية مساهمة نتائج هذه العملية في تنفيذ البروتوكول؛ ،جاريايعد للملكية الفكرية 

من  18من المادة  4وفقا للفقرة  18لقياس فعالية المادة  كافية أنه ال تتوفر معلومات يالحظ أيضا -06
 ؛البروتوكول

وكذلك التقدم  16تقييم جميع العناصر ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول، بما في ذلك المحددة في الفقرة  يقرر -00
بشأن نقل التكنولوجيا والتآزر والتعاون،   23بشأن آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع، والمادة 10المحرز بشأن المادة 

 في التقييم الثاني واستعراض البروتوكول؛

 :إلى األمينة التنفيذية بيطل -08

إجراء مسح مستهدف لنقاط االتصال الوطنية بشأن الحصول وتقاسم المنافع، ومستخدمي ومقدمي الموارد  ( أ)
الجينية و/ أو المعارف التقليدية المرتبطة بها بشأن التحديات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول، لتوفير مصدر إضافي للمعلومات في 

 قييم واستعراض فعالية البروتوكول؛العمليات المستقبلية لت

مراعاة المؤشرات الواردة في المرفق الثاني عند إعداد الشكل المقترح للتقرير الوطني المقبل بشأن تنفيذ  ( ب)
 ؛بروتوكول ناغويا

 يشددبالتقدم الذي أحرزته األمانة في تنفيذ وتشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، و يرحب -09
لحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة من أجل اتاحة معلومات عن اإلجراءات الواجب اتباعها على أهمية إ

 بها في بلد ما؛

 إلى األمينة التنفيذية: يطلب -21

إلى اللغات الرسمية الست لألمم  إعطاء األولوية لترجمة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع (أ )
 ؛المتحدة

 تحسين أداء غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛مواصلة  (ب )
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التماس التعليقات من جميع أنواع مستخدمي غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع حول تنفيذها  (ج )
 وتشغيلها؛

غرفة تبادل لواصل توفير المساعدة التقنية من أجل تقديم المعلومات تإلى األمينة التنفيذية أن  يطلب أيضا -20
 لومات الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك:مع

والمعلومات األخرى ذات  اإللزامية األطراف، وكذلك غير األطراف، على نشر جميع المعلومات تشجيع (أ )
 المتاحة على المستوى الوطني في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وتوفير التدريب على استخدام غرفة الصلة

 ؛حصول وتقاسم المنافعتبادل معلومات ال

التشجيع على نشر السجالت المرجعية، حسب االقتضاء، من جانب أصحاب المصلحة المعنيين والشعوب  (ب )
 األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛

الموارد الجينية من خالل غرفة تبادل معلومات زيادة فهم الطريقة التي يعمل بها النظام لرصد استخدام  (ج )
 الحصول وتقاسم المنافع؛

التشجيع على استخدام خواص التشغيل البيني لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، مثل واجهة  (د )
 برمجة التطبيقات.

 المرفق األول
 النتائج الرئيسية

والتزامدات اططدراف ذات الصدلةم بمدا فدي ذلدم تقيديم التقددم الدذ  أحرزتدد   ناغويدا بروتوكدولمدد  تنفيدذ أحكدام  :العنصر )أ(
 اططراف في إنشاء هياكل مؤسسية وتدابير الحصول وتقاسم المنافع المتخذة لتنفيذ البروتوكول

دارية وسياساتية وترتيبات مؤسسية ناغويا روتوكولبمن أجل تفعيل  -0 ، تحتاج األطراف إلى وضع تدابير تشريعية وا 
صول وتقاسم المنافع، وال يزال العديد من األطراف في طور إنشاء هذه التدابير والمؤسسات. وتستغرق هذه العملية وقتا للح

 طويال وتشكل تحديا للعديد من األطراف.
يرتبط التقدم المحرز في وضع ترتيبات مؤسسية، مثل إنشاء سلطات وطنية مختصة ونقاط تفتيش، ارتباطا وثيقا و  -2

حرز في اعتماد تدابير للحصول وتقاسم المنافع. وتضمنت بعض التدابير التي اعُتمدت قبل بروتوكول ناغويا تعيين بالتقدم الم
ومع ذلك، فإّن تعيين نقاط التفتيش مطلب جديد أنشأه البروتوكول وال يزال يتعين تناوله من جانب سلطات وطنية مختصة. 

 العديد من األطراف.

معلومات الحصول وتقاسم المنافع أمر ضروري لتنفيذ لومات اإللزامية في غرفة تبادل ععلى الرغم من أّن نشر المو  -1
معلومات الحصول وتقاسم الوطنية المتاحة في غرفة تبادل البروتوكول، فإّن عددا من األطراف لم ينشر بعد جميع المعلومات 

 من بروتوكول ناغويا. 04المنافع وفقا للمادة 

وأصحاب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لبروتوكول، يتطلب تنفيذه مشاركة في ضوء الطابع الشامل لو  -4
( وكذلك التنسيق بين مختلف المؤسسات والوزارات ةالمصلحة المعنيين )مثل قطاعات األعمال التجارية المختلفة والدوائر العلمي

والزراعة، والتجارة، والملكية الفكرية(. وللمساعدة في مواجهة هذا التحدي، يمكن إنشاء آليات مالئمة  ،)مثل العلوم والتعليم
 لتيسير التنسيق والمشاركة، وقد يتطلب األمر زيادة التوعية وبناء القدرات. 
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مع ترسيخ يقين  تقاسم المنافع مفهوم وتشمل التحديات الرئيسية األخرى وضع تدابير للحصول وتقاسم المنافع تدعم -5
قانوني، وتجنب التعقيدات غير الضرورية والتأخير وزيادة األعباء والتكاليف على المستخدمين، والموارد البشرية المحدودة التي 

 تعمل على الحصول وتقاسم المنافع وتنفيذ بروتوكول ناغويا في العديد من األطراف.
قتة خطوة أولى. وينبغي أن تؤخذ احتياجات مستخدمي الموارد في ضوء هذه التحديات، يمكن اعتبار وضع تدابير مؤ و  -6

الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها من مختلف القطاعات في الحسبان أيضا عند وضع تدابير للحصول وتقاسم المنافع. 
 7 وقد يكون تطبيق ُنهج إقليمية مفيدا أيضا لدعم التنفيذ المتسق للبروتوكول.

عناصر البروتوكول الجديدة، تحديدا األحكام المتعلقة باالمتثال ورصد استخدام الموارد الجينية، يشكل تنفيذ بعض و  -0
 تحديا خاصا. الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،بما في ذلك تعيين نقاط تفتيش وااللتزامات المتعلقة ب

االلتزامات على جميع  وتنطبقان التي تقدمها، وال يميز بروتوكول ناغويا بين البلدان المستخدمة للموارد الجينية والبلد -8
 .06و 05األطراف، بما في ذلك األحكام المتعلقة باالمتثال للتشريعات المحلية أو المتطلبات التنظيمية وفقا للمادتين 

 وفيما يتعلق بنقاط التفتيش، تحتاج األطراف إلى فهم مهامها وخيارات تعيينها بشكل أفضل في ضوء سياقها الوطني. -9
 .بمهامهاوهناك حاجة أيضا إلى بناء قدرات نقاط التفتيش لتمكينها من االضطالع 

وفيما يتعلق بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، تشمل التحديات ما يلي: تحديد كيفية انطباق مفهوم "الشعوب  -01
مجتمعات المحلية بالنسبة للموارد األصلية والمجتمعات المحلية" على المستوى الوطني؛ وتوضيح حقوق الشعوب األصلية وال

الجينية و/أو المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية؛ وتحديد المجموعات المختلفة من الشعوب األصلية والمجتمعات 
 :ما يلي المحلية؛ وفهم طريقة تنظيمها؛ والربط بين المعارف التقليدية وحائزيها. ولمواجهة هذه التحديات، يمكن النظر في

بناء قدرات األطراف لدعم تنفيذ أحكام البروتوكول المتعلقة بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وكذلك  (أ )
 قدرات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية فيما يتعلق بقضايا الحصول وتقاسم المنافع؛

ة بها صلواألحكام المت)ي( 8األعمال ذات الصلة للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة  (ب )
 8بشأن مفهوم الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛

اآلليات الوطنية لمشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تنفيذ أحكام البروتوكول المتعلقة  (ج )
 بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية مع مراعاة الظروف الوطنية؛

شعوب األصلية والمجتمعات المحلية وفيما بينها لتناول قضايا دعم التنسيق وبناء المؤسسات داخل ال (د )
 الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك من خالل وضع بروتوكوالت مجتمعية؛

بناء القدرات لدعم الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في وضع متطلبات دنيا للشروط المتفق عليها  (ه )
 بالموارد الجينية. المعارف التقليدية المرتبطةلتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام  بصورة متبادلة والبنود التعاقدية النموذجية

صدار التصاريح. ومن وتت   -00 بع األطراف ُنهجا مختلفة للموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة وا 
قاسم المنافع حول اإلجراءات الواجب اتباعها معلومات الحصول وتف معلومات واضحة في غرفة تبادل المهم أن تتيح األطرا

 للحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها.

                                                           
 (.2105األفريقي، االتحاد )"المبادئ التوجيهية العملية لالتحاد األفريقي للتنفيذ المنسق لبروتوكول ناغويا في أفريقيا"،  ،مثال 7
 .(UNEP/CBD/WG8J/8/INF/10/Add1)""تجميع اآلراء الواردة بشأن استخدام مصطلح "الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية""  ،مثال 8

https://www.cbd.int/doc/meetings/tk/wg8j-08/information/wg8j-08-inf-10-ar.pdf
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من البروتوكول عند وضع  8وباإلضافة إلى ذلك، فإّن من المهم أن تراعي األطراف االعتبارات الخاصة وفقا للمادة  -02
الحصول وتقاسم المنافع. وقد يكون العمل ذو الصلة الذي ُيضطلع به في وتنفيذ التشريعات أو المتطلبات التنظيمية المتعلقة ب

 ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما من المنظمات مفيدا في هذا الصدد. 9،لألمم المتحدة ةألغذية والزراعا إطار منظمة
(. وعلى وجه 00 وُسلط الضوء على أهمية تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالتعاون عبر الحدود )المادة -01

الخصوص، يمكن أن تكون الخبرات المكتسبة في المشاريع دون اإلقليمية والثنائية مهمة للمساعدة في تنفيذ هذه المادة. وقد 
حدد البعض الهياكل أو المشاريع اإلقليمية كطريقة لتناول هذه القضية، مع مالحظة أّن تعزيز قدرات الهياكل اإلقليمية للقيام 

 قد يكون ضروريا.بهذا الدور 
التنفيذ المتسق للبروتوكول بين البلدان التي تتقاسم نفس الموارد الجينية أو  على دعم بناء القدرات يساعديمكن أن و  -04

 المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية.

 وضع نقطة مرجعية لقياس الفعالية :(بالعنصر )

 دام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها.أفادت بعض األطراف بحصولها على منافع من استخ -05

وفيما يتعلق بكيفية مساهمة تنفيذ بروتوكول ناغويا في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام على المستوى  -06
ال يزال في مرحلة  الوطني، رأى العديد من األطراف أنه من السابق ألوانه اإلجابة على هذا السؤال ألّن تنفيذ بروتوكول ناغويا

 مبكرة.
زيادة الوعي بقيمة حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وخدمات  هي وكانت أكثر المنافع الُمبل غ عنها شيوعا -00

 النظم اإليكولوجية. وفيما يلي أمثلة للمساهمات األخرى التي أبرزتها البلدان:
إدراكا للمزايا المحتملة لبروتوكول ناغويا وأصبحوا يستحدثون أصبح مدراء الموارد الطبيعية أو السلطات أكثر  (أ )

 ممارسات للحفظ؛

ساعد تنفيذ بروتوكول ناغويا على تحسين المعارف المتعلقة باألنواع، بما في ذلك من خالل وضع قواعد  (ب )
 بيانات أو قوائم جرد، وهو يدعم رفع قيمة الموارد الجينية وُنهج الحفظ الخاصة؛

 مجتمعات المحلية في الحفظ واالستخدام المستدام؛زيادة مشاركة ال (ج )

 زيادة امتثال مستخدمي الموارد الجينية؛ (د )

 االعتراف بالبحث والتطوير كوسيلة لرفع قيمة الموارد الجينية؛ )ه(

 دول أعمالجلعب تنفيذ البروتوكول دورا رئيسيا في وضع عناصر حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه في  ( و)
 .2111عام خطة التنمية المستدامة لبما في ذلك  ،الحكومة للتنمية

 وضع نقطة مرجعية بشأن الدعم المتاح للتنفيذ :(العنصر )ج

دعم حاليا التصديق على بروتوكول ناغويا وتنفيذه، فإّن يعلى الرغم من أّن عددا من مبادرات بناء وتنمية القدرات  -08
المالية الالزمة لتفعيل البروتوكول. وبناء على ذلك ال يزال دعم بناء وتنمية أطرافا عديدة ال تزال تفتقر إلى القدرات والموارد 

القدرات ضروريا من أجل إحراز تقدم في تنفيذ البروتوكول، ال سيما لألطراف من البلدان النامية واألطراف ذات االقتصاد 
 االنتقالي.

                                                           
مثثثن المثثثوارد الوراثيثثثة الفرعيثثثة "عناصثثثر الحصثثثول وتقاسثثثم المنثثثافع: عناصثثثر لتيسثثثير التنفيثثثذ المحلثثثي للحصثثثول وتقاسثثثم المنثثثافع لمختلثثثف القطاعثثثات  ،مثثثثال 9

 (.2106، لألمم المتحدة ألغذية والزراعةا منظمة)لألغذية والزراعة"، 
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معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وفي غرفة تبادل تقارير الوطنية قد تكون ثروة المعلومات والخبرات المتاحة في الو  -09
وكذلك تبادل الخبرات، مفيدة لألطراف في إنشاء هياكل مؤسسية ووضع تدابير للحصول وتقاسم المنافع. ويمكن أن تؤخذ هذه 

وارد القائمة المعلومات في الحسبان أيضا في مشاريع بناء القدرات. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن تشجيع استخدام األدوات والم
 )مثل المبادئ التوجيهية ومواد بناء القدرات( من أجل دعم التنفيذ.

 )) مد  التنفيذ81تقييم فعالية المادة  :العنصر )د(

المتعلقة باالمتثال للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة على المستوى الوطني من  08غالبا ما تُنف ذ أحكام المادة  -21
)مثل قانون العقود، والقانون الدولي الخاص، والتدابير المحلية المتعلقة باللجوء إلى العدالة( وليس من خالل القوانين القائمة 

 خالل تدابير محددة للحصول وتقاسم المنافع.

في بلد أجنبي، تخضع العالقة التعاقدية الختصاص القانون الدولي  مقيما طرف من األطراف المتعاقدة يكونوعندما  -20
ن يختص يانو قاللقانون الدولي الخاص إلى تنظيم، أوال، أّي الواليات القضائية تختص بالنزاع؛ وثانيا، أّي الخاص. ويسعى ا

بالنزاع؛ وثالثا، ما إذا كان ُيعترف بالقرارات أو األحكام النهائية وكيفية ذلك وما إذا كان من الممكن تطبيقها في والية قضائية 
اصة بها بشأن هذه المسائل، إال أّن بعضها ربما يكون قد جرت مواءمته بموجب أخرى. ولكل دولة قواعدها الوطنية الخ

 اتفاقيات ومبادئ توجيهية وقوانين نموذجية دولية.
وقد ال تكون األطراف التي تضع تدابير الحصول وتقاسم المنافع و/أو تنفذ البروتوكول على دراية بجميع التشريعات  -22

قانون التعاقدي والقانون الدولي الخاص والتدابير المحلية المتعلقة باللجوء إلى العدالة. وقد الواجبة التطبيق التي تتعامل مع ال
 يساعد وضع آلية لدعم التنسيق الوطني على االستفادة من خبرات المؤسسات األخرى التي تتعامل مع هذه القضايا.

الخبرات، في تمكين األطراف من فهم الكيفية قد تفيد المعلومات الواردة في التقرير الوطني المؤقت، وكذلك تبادل و  -21
  .08التي يمكن بها دعم تنفيذ المادة 

فددي ضددوء التطددورات التددي شددهدتها من مددات دوليددة أخددر  ذات صددلةم بمددا فددي ذلددم  81تقيدديم تنفيددذ المددادة  :العنصر )ه(
 من مات منها المن مة العالمية للملكية الفكرية

ترتيبات المؤسسية الالزمة لتنفيذ تدابير الحصول وتقاسم المنافع والال يزال العديد من األطراف في طور وضع  -24
البروتوكول. ويشكل تنفيذ األحكام المتصلة باالمتثال وااللتزامات المتعلقة بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية تحديا كبيرا 

 لألطراف.
أكثر من الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية ُبغية ضمان الحماية  وال يزال العمل على وضع صك أو -25

 المتوازنة والفعالة للموارد الجينية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي في إطار المنظمة الدولية للملكية الفكرية
 هم بها نتائج هذه العملية في تنفيذ بروتوكول ناغويا.اأن تس جاريا، لذا من السابق ألوانه تقييم الكيفية التي يمكن

من  06بْيد أّن هناك عددا من األدوات والموارد القائمة التي يمكن أن تستخدمها األطراف في دفع عجلة تنفيذ المادة  -26
 وتز كوستالهية الطوعية موالمبادئ التوجيبروتوكول ناغويا، بما فيها تلك التي وضعتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

 10 المتعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي.

                                                           
إلعثثداد آليثثات وتشثثريعات أو مبثثادرات مناسثثبة أخثثرى لضثثمان "الموافقثثة المسثثبقة عثثن علثثم" أو "الموافقثثة الحثثرة  وتز كوسثثتالمثث المبثثادئ التوجيهيثثة الطوعيثثة 10

اتها، للتقاسثثم والمسثثبقة عثثن علثثم" أو "القبثثول والمشثثاركة"، تبعثثا للظثثروف الوطنيثثة، للمجتمعثثات األصثثلية والمحليثثة للحصثثول علثثى معارفهثثا وابتكاراتهثثا وممارسثث
فع الناشئة عثن اسثتخدام هثذه المعثارف واالبتكثارات والممارسثات ذات الصثلة بحفثظ التنثوع البيولثوجي، واسثتخدامه المسثتدام، ول بثالغ العادل والمنصف للمنا

 عن الحصول غير المشروع على مثل هذه المعارف ومنعه.
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تقييم استخدام البنود التعاقدية النموذجية ومدونات السلوم والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسدات والمعداييرم  :(العنصر )و
جراءاتها المجتمعيةالمحلية وبروتوكوالتها  لمجتمعاتااطصلية و لشعوب وكذلم القوانين العرفية ل  وا 

وضعت الحكومات والمنظمات على السواء مجموعة واسعة من البنود التعاقدية النموذجية ومدونات السلوك والمبادئ  -20
التوجيهية وأفضل الممارسات والمعايير. لكّن المعلومات قليلة عن كيفية استخدام هذه األدوات. وليس واضحا كيف يمكن قياس 

 استخدام هذه األدوات.
تلعب منظمات وشبكات المستخدمين دورا هاما في تلبية احتياجات أعضائها من خالل وضع أدوات يمكن أن و  -28

توضح كيفية إدماج الحصول وتقاسم المنافع في ممارساتها ومساعدة المنظمات األعضاء فيها على االمتثال لمتطلبات 
 الحصول وتقاسم المنافع.

األصلية والمجتمعات المحلية أحد التحديات الرئيسية التي حددتها األطراف.  يمثل تنفيذ األحكام المتصلة بالشعوبو  -29
ويمكن أن تساعد البروتوكوالت المجتمعية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع على معالجة بعض التحديات المحددة في الفقرة 

والمجتمعات المحلية التي تضعها من أعاله. ويمكن أن تساعد البروتوكوالت المجتمعية على تمكين الشعوب األصلية  01
توضيح ِقَيمها وممارساتها وتطلعاتها. ويمكن أن تساعد هذه البروتوكوالت أيضا الحكومات على تنفيذ أحكام البروتوكول المتعلقة 

ة و/أو بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وهي تتيح الوضوح واليقين للمستخدمين بشأن سبل الحصول على الموارد الجيني
 المعارف التقليدية المرتبطة بها التي تحوزها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.

توضع البروتوكوالت المجتمعية وُتستخدم في سياقات متنوعة، منها على سبيل المثال ال الحصر سياق الحصول و  -11
عددا من عناصر الحصول وتقاسم المنافع وتقاسم المنافع. ويتناول بعضها قضايا التجارة البيولوجية أو األراضي ويتضمن 

كجزء من سياق أوسع. وقد يؤدي إدماج بعض عناصر الحصول وتقاسم المنافع في البروتوكوالت المجتمعية الحالية التي 
تتناول إدارة الموارد أو األراضي أو التجارة البيولوجية إلى تيسير العملية. ومن الضروري دعم الشعوب األصلية والمجتمعات 

وضع البروتوكوالت المجتمعية، وكذلك تقديم هذا الدعم بطريقة تضمن تمثيل النتائج لقيم وممارسات وتطلعات  في المحلية
  المجتمعات المحلية.

معلومات الحصول وتقاسم المنافعم بما في ذلم عدد تدابير الحصول تعراض تنفيذ وتشغيل غرفة تبادل اس (:العنصر )ز
وعدد البلدان التي نشرت معلومات عن سلطاتها الوطنية المختصة؛ وعدد شهادات  وتقاسم المنافع المتاحة؛

 االمتثال المعترف بها دوليا التي ُشكلت وعدد بالغات نقاط التفتيش التي ُنشرت

معلومات ها نصف عدد مستخدمي غرفة تبادل يشكل مستخدمو الموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة ب -10
م المنافع، ويستعين هؤالء بالغرفة للحصول على معلومات وطنية. وتسلط التعليقات الواردة الضوء على وجود الحصول وتقاس

حاجة ملحة إلى توفير معلومات محس نة وواضحة عن المتطلبات واإلجراءات الوطنية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع. 
سيطة وسهلة الفهم عن الخطوات الالزمة للتقدم بطلب للحصول على ب وينبغي أن تزود هذه المعلومات المستخدمين بإرشادات

 الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها.

يمكن أن يستفيد أصحاب المصلحة المعنيون، ال سيما أعضاء الدوائر العلمية وقطاع األعمال التجارية، من زيادة و  -12
نية وكذلك مساهمين محتملين في توفير المعلومات ذات الصلة )مثل البنود التوعية لكونهم مستخدمين للموارد الجيالتواصل و 

معلومات الحصول وتقاسم المنافع أيضا من وك ومواد التوعية(. ويمكن أن ينتفع تنفيذ غرفة تبادل النموذجية ومدونات السل
  ا.زيادة فهم احتياجات أصحاب المصلحة المعنيين من حيث األداء الوظيفي للغرفة وتصميمه

المساعدة التقنية من أجل استخدام غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم  توفيرال تزال هناك حاجة إلى و  -11
المنافع. وتحظى خاصية الدردشة المباشرة بتقدير كبير من مستخدمي غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع. 

رفة ارتباطا وثيقا بتنفيذ البروتوكول. وكانت غالبية األسئلة التي وردت من خالل غالويرتبط بناء القدرات المتعلقة باستخدام 
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معلومات الحصول وتقاسم المنافع تتعلق بتنفيذ البروتوكول ال القدرات المتعلقة بغرفة تبادل  الدردشة المباشرة وأثناء أنشطة بناء
 بالدعم التقني المطلوب الستخدام الغرفة.

 المرفق الثاني
 إطار المؤشرات والنقاط المرجعية لقياس التقدممشروع 

يقترح الجدول التالي مؤشرات لكل عنصر من العناصر التي تناولها التقييم واالستعراض األول. وقد ُأدرجت نقاط  -0
ي ُيقاس عليه ما ُيحرز من تقدم ف أن مرجعية لمعظم المؤشرات المقترحة. وتحدد هذه النقاط المرجعية خط األساس الذي يمكن

لى األسئلة الموجودة في التقرير الوطني المؤقت. ومع إد المؤشرات في المقام األول ستنالمستقبل لكل مؤشر من المؤشرات. وت
هناك حاالت لم يتسن  فيها استخالص معلومات قاطعة من الردود على التقرير الوطني المؤقت، وبالتالي اقُتِرح نص جديد  ،ذلك

 بوضوح في الجدول.أو المنقحة المؤشرات الجديدة لتلك المؤشرات. وقد ُحددت 

 شكلمرجعية. ويتبع الجدول ُبنية وترتيب النقطة الويتضمن الجدول أيضا مصدر المعلومات التي اسُتخدمت إلنشاء  -2
موجبها التقرير الوطني المؤقت، لتيسير الرجوع إلى المعلومات الواردة فيه، ويتضمن إشارات إلى العنصر/العناصر التي ُينظر ب

 في المؤشر.

 وُيعتبر اإلطار أداة مرنة يمكن تكييفها كلما ُأحرز مزيد من التقدم في التنفيذ.  -1

 العنصر مشروع إطار المؤشرات

النقطة المرجعية 
 فبراير/ 22)حتى 

 (2102شباط 

 المصدر

عدد األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي التي صدقت على بروتوكول  -0
 ناغويا

 
105 

 (%54) 

مجموعثثثثثثثثثة معاهثثثثثثثثثدات األمثثثثثثثثثم 
 المتحدة

 الهياكل المؤسسية الالزمة لتنفيذ البروتوكول
دارية وسياساتية بشأن  -2 عدد ونسبة األطراف التي لديها تدابير تشريعية وا 

 الحصول وتقاسم المنافع

 )أ(
75 

 (%71) 

 غرفثثثة تبثثثادل معلومثثثات 4س.
الحصثثثثثثثثثول وتقاسثثثثثثثثثم المنثثثثثثثثثافع 

اتفاقيثثثثثثثثثثثثثثة التنثثثثثثثثثثثثثثوع وتقثثثثثثثثثثثثثارير 
 البيولوجي

واالسثثتراتيجيات وخطثثط العمثثل 
 الوطنية للتنوع البيولوجي

عدد األطراف التي نشرت معلومات عن التدابير التشريعية أو اإلدارية أو  -1
السياساتية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع في غرفة تبادل معلومات 

 الحصول وتقاسم المنافع

 )ز(
45 

 (%43) 
 

 غرفثثثثثثثثثثثثثة تبثثثثثثثثثثثثثادل معلومثثثثثثثثثثثثثات
 الحصول وتقاسم المنافع

عدد ونسبة األطراف التي لديها نقاط اتصال وطنية معنية بالحصول  -4
 وتقاسم المنافع

 )أ(
103  

(%98) 
 غرفثة تبثثادل معلومثثات 3س.

 الحصول وتقاسم المنافع
 عدد ونسبة األطراف التي لديها سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر -5

 )أ(
57  

(%54) 

 غرفثة تبثثادل معلومثثات 6س.

الحصثثثثثثثثثول وتقاسثثثثثثثثثم المنثثثثثثثثثافع 
وتقثثثثثثثثثثثثثارير اتفاقيثثثثثثثثثثثثثثة التنثثثثثثثثثثثثثثوع 

 البيولوجي

واالسثثتراتيجيات وخطثثط العمثثل 
 الوطنية للتنوع البيولوجي

عدد ونسبة األطراف التي نشرت معلومات عن السلطات الوطنية  -6
 المختصة في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 )ز(
45  

(%43) 
 غرفثثثثثثثثثثثثثة تبثثثثثثثثثثثثثادل معلومثثثثثثثثثثثثثات

 الحصول وتقاسم المنافع
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 العنصر مشروع إطار المؤشرات

النقطة المرجعية 
 فبراير/ 22)حتى 

 (2102شباط 

 المصدر

 %(18) 19 )أ( عدد ونسبة األطراف التي أصدرت تصاريح أو ما يعادلها جديد: -0
الثثوطني، يحتثثاج  لتقريثثرا شثثكل

 إلى تنقيح

عدد ونسبة األطراف التي نشرت شهادات امتثال معترف بها دوليا في  -8
  12 )ب( )ز( غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

(%11) 

  16و 8و 7س.

 غرفثثثثثثثثثثثثثة تبثثثثثثثثثثثثثادل معلومثثثثثثثثثثثثثات
 الحصول وتقاسم المنافع

عدد شهادات االمتثال المعترف بها دوليا المتاحة في غرفة تبادل  -9
 معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 146 )ز(
 غرفثثثثثثثثثثثثثة تبثثثثثثثثثثثثثادل معلومثثثثثثثثثثثثثات

 الحصول وتقاسم المنافع

 عدد ونسبة األطراف التي لديها نقطة تفتيش واحدة أو أكثر  -01

 )أ(
29  

(%27) 

 غرفثثثثة تبثثثثادل معلومثثثثات 9س.
 الحصثثثثول وتقاسثثثثم المنثثثثافع

وتقثثثثثثثثثثثثثارير اتفاقيثثثثثثثثثثثثثثة التنثثثثثثثثثثثثثثوع 
 البيولوجي

واالسثثتراتيجيات وخطثثط العمثثل 
 الوطنية للتنوع البيولوجي

 )ز( عدد ونسبة األطراف التي نشرت معلومات عن نقاط التفتيش  -00
20 

(%19) 
 غرفثثثثثثثثثثثثثة تبثثثثثثثثثثثثثادل معلومثثثثثثثثثثثثثات

 الحصول وتقاسم المنافع

عدد ونسبة األطراف التي أتاحت معلومات لغرفة تبادل معلومات   -02
الحصول وتقاسم المنافع )عن السلطات المختصة، ونقطة التفتيش، 

 شهادات االمتثال المعترف بها دوليا(و وتدابير الحصول وتقاسم المنافع، 

 )ز( )أ(
54  

(%51) 
 غرفثثثة تبثثثادل معلومثثثات 3س.

 الحصول وتقاسم المنافع

عدد ونسبة األطراف التي لديها معلومات )عن السلطات المختصة،   -01
( لم تُتح بعد والتصاريحونقطة التفتيش، وتدابير الحصول وتقاسم المنافع، 

 لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 )ز( )أ(
46  

(%44) 

غرفثثثثة تبثثثثادل  9و 6و 4س.
الحصثثثثثثول وتقاسثثثثثثم  معلومثثثثثثات

تنثثثوع وتقثثثارير اتفاقيثثثة ال المنثثثافع
 البيولوجي

واالسثثتراتيجيات وخطثثط العمثثل 
 الوطنية للتنوع البيولوجي

 

 (6التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع: الحصول على الموارد الجينية )المادة 

عدد ونسبة األطراف التي تشترط الموافقة المسبقة عن علم للحصول   -04
الجينية وتوفر معلومات عن كيفية التقدم بطلب للحصول على الموارد 

على الموافقة المسبقة عن علم على النحو المنصوص عليه في المادة 
 )ج( 6-3

 )أ( )ب(
27  

(%73) 

  13س.

عدد ونسبة األطراف التي تشترط الموافقة المسبقة عن علم وتنص في   -05
المنصوص وقت الحصول على إصدار تصريح أو ما يعادله على النحو 

 )هث( 3-6عليه في المادة 

  32 ()أ( )ب
(%86) 

 13س.

عدد ونسبة األطراف التي تشترط الموافقة المسبقة عن علم للحصول   -06
جراءات ل لزام بشروط متفق عليها  على الموارد الجينية ولديها قواعد وا 

 )ز( 3-6على النحو المنصوص عليه في المادة بصورة متبادلة ووضعها 

 ()أ
28  

(%76) 

  17س.

عدد ونسبة األطراف التي تشترط الموافقة المسبقة عن علم  منقح:   -00
حصلت على منافع الستخدامها والتي  للحصول على الموارد الجينية

نقدية من منح حق الحصول على الموارد الجينية منذ دخول البروتوكول 
 حيز النفاذ

 بيانات غير قاطعة ()ب

  18س.
 يحتاج إلى تنقيح
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 العنصر مشروع إطار المؤشرات

النقطة المرجعية 
 فبراير/ 22)حتى 

 (2102شباط 

 المصدر

مقدار المنافع النقدية )بالدوالر األمريكي( المستَلمة من منح حق  جديد:   -08
منذ دخول البروتوكول حيز  الستخدامها الحصول على الموارد الجينية

 النفاذ

 بيانات غير قاطعة ()ب

  18س.
 يحتاج إلى تنقيح

عدد ونسبة األطراف التي تشترط الموافقة المسبقة عن علم  منقح:  -09
للحصول على الموارد الجينية وحصلت على منافع غير نقدية من منح 

 حق الحصول على الموارد الجينية منذ دخول البروتوكول حيز النفاذ
 بيانات غير قاطعة ()ب

  18س.
 يحتاج إلى تنقيح

ومجتمعات محلية  أصلية وبشعتوجد عدد ونسبة األطراف التي  منقح:  -21
حصلت على منافع نقدية من منح حق الحصول على المعارف  في بلدها
 النفاذ منذ دخول البروتوكول حيز المرتبطة بالموارد الجينيةالتقليدية 

 

 بيانات غير قاطعة ()ب

  18س.
 يحتاج إلى تنقيح

مقدار المنافع النقدية )بالدوالر األمريكي( المستَلمة من منح حق  جديد:  -20
الستخدامها منذ  الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية

 دخول البروتوكول حيز النفاذ 

 بيانات غير قاطعة ()ب

  18س.
 يحتاج إلى تنقيح

ومجتمعات محلية  أصلية شعوبتوجد عدد ونسبة األطراف التي  منقح:  -22
حصلت على منافع غير نقدية من منح حق الحصول على  في بلدها

 المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية

 بيانات غير قاطعة ()ب

  18س.
 يحتاج إلى تنقيح

 (5)المادة التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع: التقاسم العادل والمنصف 

عدد ونسبة األطراف التي لديها تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية   -21
 )الموارد الجينية( 1-3لتنفيذ المادة 

 ()أ
46  

 10س. (%44)

عدد ونسبة األطراف التي لديها تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية   -24
األصلية )الموارد الجينية التي تحوزها الشعوب  1-3لتنفيذ المادة 

 والمجتمعات المحلية(

 ()أ
42 

 11س. (%40) 

عدد ونسبة األطراف التي لديها تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية   -25
 )المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية( 3-3لتنفيذ المادة 

 ()أ
41 

 11س. (%39)

وتقاسم المنافع: االمتثال للتشريع المحلي أو المتطلبات التن يمية المحلية التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية بشأن الحصول 
 (01( ورصد استخدام الموارد الجينية )المادة 06و 05للحصول وتقاسم المنافع )المادتان 

عدد ونسبة األطراف التي اتخذت تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية   -26
 )الموارد الجينية( 1-13 مالئمة وفعالة ومتناسبة لتنفيذ المادة

 ()ب
36 

 14س. (%34) 

عدد ونسبة األطراف التي اتخذت تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية   -20
)المعارف التقليدية المرتبطة  1-16مالئمة وفعالة ومتناسبة لتنفيذ المادة 

 بالموارد الجينية(

 ()ه
33 

 13س. (%31) 

مستخدمي الموارد الجينية بتقديم م عدد ونسبة األطراف التي ُتلزِ   -28
(، حسب االقتضاء، 1)أ() 1-17المعلومات المنصوص عليها في المادة 

 عند نقطة تفتيش معينة

 ()أ
41 

 16س. (%39) 

عدد ونسبة األطراف التي تقدم المعلومات التي ُتجمع أو ُتستلم عند نقطة   -29
لى الطرف  الذي يقدم الموافقة تفتيش معينة إلى السلطات الوطنية المعنية وا 

لى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع  المسبقة عن علم وا 

 

 9 ()أ
 17س. (%9) 
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 العنصر مشروع إطار المؤشرات

النقطة المرجعية 
 فبراير/ 22)حتى 

 (2102شباط 

 المصدر

عدد بالغات نقاط التفتيش التي ُنشرت في غرفة تبادل معلومات   -11
 الحصول وتقاسم المنافع

 0 ()ز
 غرفثثثثثثثثثثثثثة تبثثثثثثثثثثثثثادل معلومثثثثثثثثثثثثثات

 الحصول وتقاسم المنافع

 (02اإلدارية أو السياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع: االمتثال للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة )المادة التدابير التشريعية أو 

الشروط المتفق األطراف التي تشجع على إدراج أحكام بشأن  ونسبةعدد   -10
على النحو المنصوص  عليها بصورة متبادلة لتغطية تسوية المنازعات

 1-18المادة  عليه

 ()د
36 

 31س. (%34) 

 االلجوء إلى العدالة بموجب ُنظمهعدد ونسبة األطراف التي تكفل فرصة   -12
القانونية في حاالت المنازعات الناشئة عن الشروط المتفق عليها بصورة 

 1-18 متبادلة على النحو المنصوص عليه في المادة

 ()د
51 

 31س. (%49) 

 )د( إلى العدالةباللجوء عدد ونسبة األطراف التي لديها تدابير تتعلق   -11
47 

 (%45) 
 33س.

آليات فيما يتعلق عدد ونسبة األطراف التي لديها تدابير تتعلق باستخدام   -14
نفاذها  باالعتراف المتبادل باألحكام وقرارات التحكيم األجنبية وا 

 )د(
38 

 (%36) 

 33س.

 (2اعتبارات خاصة )المادة 
لتعزيز وتشجيع البحوث التي هيأت الظروف عدد ونسبة األطراف التي   -15

تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام على النحو 
 )أ( 8 المادة المنصوص عليه في

 )ب(
48 

 33س. (%46) 

أولت االعتبار الواجب لحاالت الطوارئ الحالية عدد ونسبة األطراف التي   -16
النباتات على أو الوشيكة التي تهدد أو تضر صحة البشر أو الحيوانات أو 

 )ب( 8 النحو المنصوص عليه في المادة

 )ب(
39 

 33س. (%37) 

عدد ونسبة األطراف التي أخذت في االعتبار الحاجة إلى الحصول   -10
المعجل على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف السريع للمنافع 

ي الناشئة عن استخدام هذه الموارد الجينية على النحو المنصوص عليه ف
 )ب( 8المادة 

 )ب(
26 

 33س. (%25) 

ية وراثعدد ونسبة األطراف التي أخذت في االعتبار أهمية الموارد ال  -18
لألغذية والزراعة ودورها الخاص لألمن الغذائي على النحو المنصوص 

 )ج( 8عليه في المادة 

 )ب(
48 

 33س. (%46) 

 (02و 1و 6)المواد اطحكام المتعلقة بالشعوب اطصلية والمجتمعات المحلية 
 محليةال هاومجتمعات صليةاأل شعوبهاعدد ونسبة األطراف التي تتمتع   -19

مع اتخاذ بحقوق منصوص عليها لمنح حق الحصول على الموارد الجينية 
تدابير بهدف ضمان موافقة هذه المجتمعات المسبقة عن علم أو قبولها 

 1-6ومشاركتها على النحو المنصوص عليه في المادة 

 )أ(
23 

 38س. (%47) 

ومجتمعات محلية في  أصلية شعوبعدد ونسبة األطراف التي توجد   -41
بلدها اتخذت تدابير بهدف ضمان الحصول على المعارف التقليدية 
المرتبطة بالموارد الجينية التي تحوزها الشعوب األصلية والمجتمعات 

األصلية  هذه الشعوبقبول ومشاركة بالمحلية بموافقة مسبقة عن علم أو 
النحو ، وبإبرام شروط متفق عليها بصورة متبادلة على المحلية المجتمعاتو 

 7المنصوص عليه في المادة 

 )أ(
21 

 39س. (%43)
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 العنصر مشروع إطار المؤشرات

النقطة المرجعية 
 فبراير/ 22)حتى 

 (2102شباط 

 المصدر

عدد البروتوكوالت واإلجراءات المجتمعية التي وضعتها الشعوب  جديد:  -40
 بيانات غير قاطعة )و( األصلية والمجتمعات المحلية 

  41س.
 يحتاج إلى تنقيح

 والمسح المستهدف

عدد القوانين العرفية والبروتوكوالت واإلجراءات المجتمعية الخاصة   -42
بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي ُنشرت في غرفة تبادل 

 معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 3 )و( )ز(

 غرفثثثثثثثثثثثثثة تبثثثثثثثثثثثثثادل معلومثثثثثثثثثثثثثات
 الحصول وتقاسم المنافع

 (9المستدام )المادة المساهمة في الحف  واالستخدام 
عدد ونسبة األطراف التي أفادت أّن تنفيذ بروتوكول ناغويا قد  منق ح:  -41

 ساهم في الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في بلدانها
 بيانات غير قاطعة )ب(

  46س.
 يحتاج إلى تنقيح

 (21و 09وأفضل الممارسات والمعايير )المادتان البنود التعاقدية النموذجية ومدونات السلوم والمبادئ التوجيهية 

 المسح المستهدف، و 31س. 29 )و( عدد البنود التعاقدية النموذجية التي ُوضعت  -44

عدد مدونات السلوك والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات والمعايير   -45
 التي ُوضعت

 33 )و(
 المسح المستهدف، و 31س.

النموذجية التي ُنشرت في غرفة تبادل عدد ونسبة البنود التعاقدية   -46
 معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 )و( )ز(
17 

 (%59) 
 غرفثثثثثثثثثثثثثة تبثثثثثثثثثثثثثادل معلومثثثثثثثثثثثثثات

 الحصول وتقاسم المنافع

عدد ونسبة مدونات السلوك والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات   -40
 والمعايير التي ُنشرت في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
 

 )ز()و( 
25 

 (%75) 

 غرفثثثثثثثثثثثثثة تبثثثثثثثثثثثثثادل معلومثثثثثثثثثثثثثات
 الحصول وتقاسم المنافع

 (22و 20زيادة التوعية والقدرات )المادتان 
 اتعدد ونسبة األطراف التي حصلت على دعم خارجي لبناء وتنمية القدر   -48

 على تنفيذ بروتوكول ناغويا منذ دخول البروتوكول حيز النفاذ
 )ج(

45 
 36س. (%43) 

على  اتاألطراف التي قدمت دعما خارجيا لبناء وتنمية القدر عدد ونسبة   -49
 تنفيذ بروتوكول ناغويا منذ دخول البروتوكول حيز النفاذ

 )ج(
27 

 37س. (%26) 

عدد مبادرات بناء وتنمية القدرات التي اسُتكملت أو اسُتهلت بعد اعتماد   -51
شرا وتقدم، أو سبق أن قدمت، دعما مبا 1010بروتوكول ناغويا في عام 

تسهم في التصديق على و على المستوى الُقطري  التي تنف ذ لألنشطة
 بروتوكول ناغويا وتنفيذه

 90 )ج(

اتفاقيثثثثثثة التنثثثثثثوع وثثثثثثثائق أمانثثثثثثة 
 بشأن بناء القدراتالبيولوجي 

عدد مبادرات بناء وتنمية القدرات التي أتيحت لغرفة تبادل معلومات   -50
 الحصول وتقاسم المنافع

 57 )ز( )ج(
 معلومثثثثثثثثثثثثثاتغرفثثثثثثثثثثثثثة تبثثثثثثثثثثثثثادل 

 الحصول وتقاسم المنافع

عدد أدوات وموارد بناء القدرات وزيادة التوعية في مجال الحصول وتقاسم   -52
 المنافع

 84 )ج(
اتفاقيثثثثثثة التنثثثثثثوع أمانثثثثثثة وثثثثثثثائق 

 بشأن بناء القدراتالبيولوجي 

عدد أدوات وموارد بناء القدرات وزيادة التوعية التي أتيحت لغرفة تبادل   -51
 معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 34 )ز( )ج(
 غرفثثثثثثثثثثثثثة تبثثثثثثثثثثثثثادل معلومثثثثثثثثثثثثثات

 الحصول وتقاسم المنافع

 نقل التكنولوجيا والتآزر والتعاون
عدد ونسبة األطراف التي تآزرت وتعاونت في برامج البحث والتطوير   -54

التقني والعلمي كوسيلة لتحقيق هدف البروتوكول على النحو المنصوص 
 13عليه في المادة 

 39س.  %(44)  46 )أ(
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 العنصر مشروع إطار المؤشرات

النقطة المرجعية 
 فبراير/ 22)حتى 

 (2102شباط 

 المصدر

 معلومات إضافية اختيارية
 لتخصيص أموال من الميزانيةاألطراف التي أنشأت آلية  ونسبةعدد   -55

 لتنفيذ بروتوكول ناغويا
 )ج(

24 
 61س. (%23) 

 )ج( عدد ونسبة األطراف التي أتاحت موارد مالية ألطراف أخرى  -56
13 

 61س. (%12) 

أو عدد ونسبة األطراف التي تلقت موارد مالية من أطراف أخرى   -50
مؤسسات مالية ألغراض تنفيذ البروتوكول على النحو المنصوص عليه في 

 13 المادة

 )ج(
35 

 61س. (%33) 

متوسط عدد الموظفين المتفرغين الذين يتولون إدارة المهام المتصلة   -58
 بيانات غير قاطعة )ج( مباشرة بتنفيذ بروتوكول ناغويا في كل طرف

 63س.
 يحتاج إلى تنقيح

 تنفيذ وتشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
عدد الجهات غير األطراف التي نشرت معلومات وطنية )عن تدابير   -59

أو نقاط التفتيش(  السلطات الوطنية المختصةالحصول وتقاسم المنافع أو 
 في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 8 )ز(

 غرفثثثثثثثثثثثثثة تبثثثثثثثثثثثثثادل معلومثثثثثثثثثثثثثات
 الحصول وتقاسم المنافع

 معلومات الحصول وتقاسم المنافع سنويال عدد زوار غرفة تباد  -61

 )ز(

 رئزا 18709

 مارس/ 11)حتى 
 (1018آذار 

 تحليالت غوغل
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 القطاعات وعبرها واإلجراءات االستراتيجية اطخر  لتعزيز التنفيذتعميم التنوع البيولوجي داخل  2/3
 إن الهيئة الفرعية للتنفيذ

بالمعلومات الواردة في المذكرة التي أعدتها األمينة التنفيذية بشأن تعميم التنوع البيولوجي  تحيط علما -0
والمذكرة الصادرة لالجتماع الحادي والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية  11واإلجراءات االستراتيجية األخرى لتعزيز التنفيذ،

المتعلقة بتعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين، والبنية التحتية،  معلوماتووثائق ال 12والتقنية والتكنولوجية،
 13ات التحويلية، والتجهيز، والصحة؛والصناع

ر ييذ االتفاقية، وأن التغييولوجي يمثل نهجا بالغ األهمية لمساعدة األطراف في تنفأن تعميم التنوع الب تدرك -2
لي مطلوب لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك التغييرات في السلوك وصنع القرار على جميع التحو 

اف أيشي للتنوع البيولوجي الواردة فيها، وأهد 2121،14-2100المستويات، لتحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 ؛2121فضال عن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ، 2151لعام ورؤيتها 

أنه بينما توجد العديد من السياسات واألدوات لمعالجة تعميم التنوع البيولوجي في هذه القطاعات، تالحظ  -1
 وترتيب أولوياتها؛ فإنه يتعين توسيع نطاق استخدامها بشكل كبير

استعراض اإلجراءات المتخذة على المستوى الوطني، مع مراعاة القدرات فاعلية أهمية مراجعة تدرك  -4
العقبات والتحديات التي والظروف الوطنية المختلفة، لتنفيذ االتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بتعميم التنوع البيولوجي وتحديد 

 تواجهها؛
شعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وكذلك النساء والشباب والحكومات المحلية على أهمية دور ال تشدد -5

 ودون الوطنية وأصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين، في تعزيز وتنفيذ تعميم التنوع البيولوجي في هذه القطاعات؛ 
صاصات الفريق ، واختلتعميم التنوع البيولوجي بمشروع مقترح النهج االستراتيجي طويل األجل تحيط علما -6

 ا األمينة التنفيذية؛ماالستشاري غير الرسمي المعني بتعميم التنوع البيولوجي والتي أعدته
بالتصنيف المنقح إلجراءات اإلبالغ عن التنوع البيولوجي واإلرشادات ذات الصلة التي أعدتها  تحيط علما -0

 15األمينة التنفيذية؛
ية بتعميم التنوع البيولوجي "المسار الذي نواجهه: التقدم بتقرير حلقة عمل الخبراء الدولية المعن ترحب -8
يونيه/حزيران  0إلى  5من في مكسيكو سيتي التي عقدت  ،تحقيق الرفاه" ي تعميم التنوع البيولوجي من أجلالمحرز ف
 16؛2108

                                                           
11 CBD/SBI/2/4. 
12 CBD/SBSTTA/21/5. 
 ؛(INF/9) "تعمثثثيم التنثثثوع البيولثثثوجي فثثثي قطثثثاعي الطاقثثثة والتعثثثدين"و ؛(CBD/SBSTTA/21/INF/5)" عالميثثثةنظثثثرة عامثثثة  -التقيثثثيم البيئثثثي  تشثثثريعات" 13
"تعمثيم التنثوع و ؛(INF/11) ي فثي قطثاع البنيثة التحتيثة"بشثأن تعمثيم حفثظ التنثوع البيولثوج اتأفضثل  ورقثة سياسث ارتبثاط"التنوع البيولوجي والبنية التحتيثة: و

"الحالثثة العالميثثة و ؛(INF/12)صثثناعة التجهيثثز: تجميثثع أولثثي للوثثثائق المرجعيثثة والبيانثثات والجهثثات الفاعلثثة الرئيسثثية" الصثثناعات التحويليثثة و البيولثوجي فثثي 
اسثثتخدام بثثرامج العمثثل "خيثثارات بشثثأن كيفيثثة و ؛(INF/14)"النمثثو الحضثثري والتنثثوع البيولثثوجي" و ؛(INF/13)لتطبيثثق تقيثثيم األثثثر الشثثامل للتنثثوع البيولثثوجي" 

 .(INF/15)" 1010-1011لمواصلة تعزيز تنفيذ االتفاقية في ضوء احتياجات التعميم والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  القائمة على أفضل وجه
 ، المرفق.10/1المقرر  14
15 CBD/SBI/2/4/Add.2. 
16 CBD/SBI/2/INF/39. 

https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-21/sbstta-21-rec-05-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-ar.pdf
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قة بالموجز التنفيذي لتقرير حلقة عمل الخبراء الدولية المعنية بالتعميم في قطاعات الطا ترحب أيضا -9
 17؛2108يونيه/حزيران  22إلى  21من  في القاهرة التحويلية والتجهيز، التي عقدت اتوالتعدين والبنية التحتية والصناع

األطراف، حسب االقتضاء، على أن تدرج في تقاريرها الوطنية السادسة معلومات عن اإلجراءات  تشجع -01
الجهود المبذولة للعمل والتعاون مع الشعوب األصلية والمجتمعات المتخذة فيما يتعلق بتعميم التنوع البيولوجي، بما في ذلك 

 المحلية، وأصحاب المصلحة مثل النساء، والشباب، والحكومات المحلية ودون الوطنية؛
 18بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر مقررا على غرارا ما يلي: توصي -00

 إن مؤتمر األطراف،
، الذي نظر فيه في تعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الزراعة، والحراجة، 01/1إلى المقرر  إذ يشير

ومصايد األسماك والسياحة، فضال عن المسائل الشاملة، والذي قرر فيه أن يتناول، في اجتماعه الرابع عشر، تعميم 
 تنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية والتجهيز، والصحة،ال

ذ يشير أيضا إلى إعالن كانكون بشأن تعميم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام من أجل الرفاه،  وا 
فضال عن  2106،19ديسمبر/كانون األول  1الذي اعُتمد خالل الجزء الرفيع المستوى في كانكون، المكسيك، في 

نوفمبر/تشرين الثاني  05في  ، مصر،إعالن شرم الشيخ، المعتمد خالل الجزء رفيع المستوى في شرم الشيخ
 20؛2108

ذ يشير كذلك  بشأن المبادئ التوجيهية الطوعية لتقييم األثر الشامل للتنوع البيولوجي، 8/28إلى المقرر  وا 
ذ يدرك طاقة والتعدين، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية والتجهيز، من ناحية، تعتمد أن قطاعات ال وا 

وأن فقدان التنوع البيولوجي يمكن أن  ،على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية التي يدعمها التنوع البيولوجي
آثار محتملة على التنوع البيولوجي يمكن  يؤثر سلبا على هذه القطاعات، ومن الناحية األخرى، أن هذه القطاعات لها

 أن تهدد توفير وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية التي تعتبر حيوية ل نسانية،
ذ يشدد على أن تعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين، والبنية التحتية، والصناعات  وا 
تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ليولوجي و أمر ضروري لوقف فقدان التنوع الب ،التحويلية والتجهيز

وأهداف وغايات مختلف االتفاقات المتعددة األطراف والعمليات الدولية، بما في ذلك خطة التنمية  2100-212121
 وأهداف التنمية المستدامة، 2111،22المستدامة لعام 

ذ يشدد لشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، على الدور الهام لقطاع األعمال والقطاع المالي، وا وا 
والمجتمع المدني، والحكومات المحلية ودون الوطنية، واألوساط األكاديمية، فضال عن النساء والشباب وأصحاب 

 ،تعميم التنوع البيولوجيالمصلحة اآلخرين المعنيين، في تعزيز وتنفيذ 
ذ يدرك ذات الصلة الرامية إلى تعزيز والمبادرات ات الشريكة منظموال ،عمل مختلف المنظمات الدولية وا 

ممارسات الشركات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مثل تلك الخاصة ببرنامج األمم المتحدة للبيئة، وشبكة كوكب واحد، 
                                                           

17 CBD/SBI/2/INF/37. 
ضثافتها فضثال عثن العناصثر الثواردة فثي الفقثرة  الواردة في المذكرة التي أعدتها األمينة التنفيذيةستنتاجات االيستند مشروع المقرر إلى  18  مثن التوصثية 9وا 

 العلمية والتقنية والتكنولوجية. لمشورةلللهيئة الفرعية  11/4
19 UNEP/CBD/COP/13/24. 
 زء رفيع المستوى لالجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف.معلق العتماده خالل الج 20
 .، المرفق10/1المقرر  21
 ".1030بعنوان "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  1013 سبتمبر/أيلول 13المؤرخ  70/1انظر قرار الجمعية العامة  22

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-03-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/ae13/cbd5/5c1d504ea7215ffd2a8e425a/cop-13-24-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-ar.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 والميثاق العالمي لألمم المتحدة، وشعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة، واتفاقية األنواع المهاجرة وفرقة المهام المتعددة
أصحاب المصلحة والمعنية بالطاقة التابعة لها، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمجلس الدولي ل بالغ المتكامل، 
ومعهد كامبريدج الستدامة القيادة، وتحالف رأس المال الطبيعي والفريق العامل التابع له المعني بالتنوع البيولوجي، 

 ومبادرة اإلبالغ العالمية، ضمن غيرها،
عالن كيتو بشأن المدن المستدامة والمستوطنات  23توقعات المدن والتنوع البيولوجيبتقرير  ذ يحيط علماوا   وا 

ورسائلها الرئيسية بشأن الحاجة إلى تعميم التنوع البيولوجي على  25وتقرير الفريق الدولي المعني بالموارد، 24للجميع
 مستوى المدن،

ذ يدرك حقيق أهداف االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي أن التعميم أمر بالغ األهمية لت وا 
ينبغي أن وأنه للتنوع البيولوجي،  2151عام ورؤية  الواردة فيها، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2100-2121

لي و من أجل تحقيق التغيير التح 2121يكون أحد العناصر الرئيسية ل طار المستقبلي للتنوع البيولوجي لما بعد 
 المطلوب في المجتمع واالقتصادات، بما في ذلك التغييرات في السلوك وصنع القرار على جميع المستويات،

بتقرير حلقة عمل الخبراء الدولية المعنية بتعميم التنوع البيولوجي "المسار الذي نواجهه:  يرحب -0
 26؛وع البيولوجي من أجل الرفاه"التقدم المحرز في تعميم التن

بالموجز التنفيذي لتقرير حلقة عمل الخبراء الدولية المعنية بالتعميم في قطاعات  يرحب أيضا -2
 27؛والتجهيز الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعات التحويلية

ميم التنوع البيولوجي ومواجهة العقبات والتصدي للتحديات التي عأهمية استعراض فعالية تيالحظ  -1
تضاء، الحاجة إلى بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وتعبئة وتوفير الموارد المالية، بما تواجهه، بما في ذلك، حسب االق

 ؛في ذلك من خالل اآلليات الثنائية واإلقليمية والمتعددة األطراف القائمة
بالتصنيف المنقح إلجراءات اإلبالغ عن التنوع البيولوجي واإلرشادات ذات الصلة التي  يرحب -4

 28نفيذية؛أعدتها األمينة الت
بأنه في حين توجد سياسات وأدوات لمعالجة حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ال  يقر -5

تزال هناك فرص لتعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية 
القرار والسياسات على نطاق االقتصاد بأكمله  وصنع ،والتجهيز، بما في ذلك فيما يتعلق بالتخطيط االستراتيجي

 والقطاعات بأكملها؛
دماج  يقر أيضا -6 بالفرص المتاحة للتطبيق األوسع نطاقا لتقييمات األثر الشامل للتنوع البيولوجي وا 

لسياسات اعتبارات التنوع البيولوجي في تقييمات المخاطر واإلبالغ عن المخاطر، وال سيما التقييم البيئي االستراتيجي ل
 إلقليمي؛والخطط والبرامج واستخدام التخطيط المكاني على المستويين الوطني وا

بشأن الحد من التلوث عن طريق تعميم التنوع  1/2بقرار جمعية األمم المتحدة للبيئة  يرحب -0
 البيولوجي في القطاعات الرئيسية؛

                                                           
 .. مونتلاير، كنداتوقعات المدن والتنوع البيولوجي(. 1011أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ) 23
 المرفق.، 71/136قرار الجمعية العامة  24
 وزن المدن. 25
26 CBD/SBI/2/INF/39. 
27 CBD/SBI/2/INF/37. 
28 CBD/SBI/2/4/Add.2.التصنيف المنقح إلجراءات اإلبالغ عن التنوع البيولوجي واإلرشادات ذات الصلة : 

https://undocs.org/ar/UNEP/EA.3/Res.2
https://www.cbd.int/doc/health/cbo-action-policy-en.pdf
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 2100بالقرار الذي اتخذه مؤتمر منظمات األغذية والزراعة لألمم المتحدة في عام يضا يرحب أ -8
في القطاعات الزراعية ونتائج حوار كمنصة لتعميم التنوع البيولوجي والذي يفيد بأن تعمل منظمة األغذية والزراعة 

التي نظمته منظمة األغذية  ،يةأصحاب المصلحة المتعددين بشأن تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات الزراع
 29؛2108مايو/أيار  10إلى  29تفاقية التنوع البيولوجي من وأمانة ا والزراعة

األنواع المهاجرة من الحيوانات اتفاقية ألطراف في مؤتمر ال ةعشر  ةالثاني الدورةبقرارات  يرحب -9
والسيما في تطوير الطاقة المتجددة التي تراعي  30التي تدعم تعميم التنوع البيولوجي في قطاع الطاقة، الفطرية

تقييمات األثر البيئي ومعلومات الرصد الناجمة عنها، وتبادل المعلومات المقدمة من خالل عمليات التخطيط المكاني 
بالعمل الذي اضطلعت به اتفاقية األنواع المهاجرة وفرقة المهام المتعددة أصحاب ويرحب أيضا األوسع نطاقا، 

 حة والمعنية بالطاقة التابعة لها من أجل النهوض بالممارسات المراعية للتنوع البيولوجي في قطاع الطاقة؛المصل
الحكومات األخرى والشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين إلى تنفيذ مقررات ويدعو األطراف،  يحث -01

 ؛ت الصلة بتعميم التنوع البيولوجيمؤتمر األطراف السابقة ذا
لحكومات األخرى وأصحاب المصلحة المعنيين، وال سيما الكيانات العامة األطراف وا يشجع -00

والصناعات التحويلية والتجهيز، حسب االقتضاء،  ،والبنية التحتية ،والخاصة التي تعمل في قطاعات الطاقة والتعدين
 وفقا للقدرات والظروف واألولويات واللوائح الوطنية على ما يلي:

اإلحاطة علما باالتجاهات في القطاعات المعنية فيما يتعلق بآثارها وتبعياتها المحتملة على التنوع  )أ(
 البيولوجي بغية تحديد الفرص لتعميم التنوع البيولوجي؛ 

إدراج ُنهج لحفظ التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية وتعزيزه واستخدامه المستدام  )ب(
متخذة في المراحل األولية من االستثمار في هذه القطاعات، من خالل األدوات المتاحة مثل التقييمات في القرارات ال

 ك تقييم بدائل لهذه االستثمارات؛البيئية االستراتيجية، والتخطيط المكاني المتكامل، بما في ذل
جي في القرارات، بما وتعميم التنوع البيولو  31تطبيق أفضل الممارسات بشأن تقييمات األثر البيئي )ج(

في ذلك القرارات الخاصة بالمؤسسات المالية العامة والخاصة، المتعلقة بالموافقة على المشاريع واالستثمارات في هذه 
 القطاعات؛

 تطبيق التسلسل الهرمي لتخفيف األثر عند تخطيط وتصميم مشاريع وخطط جديدة؛ )د(
تحديثها، لتعزيز تعميم التنوع نونية، وحسب االقتضاء ارسات القااستعراض األطر والسياسات والمم )ه(

والتجهيز، بما في ذلك تدابير  صناعات التحويليةالبيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين، والبنية التحتية، وال
مع مثل المشاورات وتدابير الرصد واإلشراف، من أجل الحصول على الموافقة الحرة المسبقة عن علم،  ،الضمانات

واألوساط األكاديمية والنساء  ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،اركة الكاملة والفعالة للقطاعات المعنيةالمش
 والشباب وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين؛

فعالة لتعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين، والبنية  حوافزتقديم، حسب االقتضاء،  (و)
 اعات التحويلية والتجهيز، بما يتماشى مع االلتزامات الدولية،التحتية، والصن

                                                           
29 CBD/SBI/2/INF/29. 
30 UNEP/CMS/Resolution 7.05 (Rev. COP 12) "التوربينثثات الهوائيثثة واألنثثواع المهثثاجرة" ،UNEP/CMS/Resolution 7.04  صثثعق األنثثواع"

 "الطاقة المتجددة واألنواع المهاجرة". UNEP/CMS 11.27"خطوط الكهرباء واألنواع المهاجرة"؛  UNEP/CMS/Resolution 10.11المهاجرة"؛ 
 .8/18مؤتمر األطراف في مقرره بما في ذلك المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن تقييم األثر الشامل للتنوع البيولوجي الذي اعتمده  31
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تشجيع وتعزيز أفضل الممارسات بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين في قطاعات الطاقة  ز()
والقطاعات األخرى التي تعمل لصالح حفظ التنوع  ،والتعدين، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية والتجهيز

 ستخدامه المستدام؛البيولوجي وا
استعراض األدوات الحالية، بما في ذلك السياسات الموجهة لتخطيط األعمال والتصميم واإلمداد  (ح)

والسياسات المماثلة، وحسب االقتضاء واستخدامها، لتعزيز المستدام وسالسل القيمة والمشتريات المستدامة واالستهالك 
والصناعات  ،والبنية التحتية ،بالتنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين اإلنتاج واالستهالك المستدامين والمتعلقين

لتحويل األسواق نحو االستهالك واإلنتاج واالبتكار األكثر استدامة، فضال عن مواصلة التعاون  ،التحويلية والتجهيز
 ؛للشركات ووضع وتنفيذ السياسات والتدابير األخرى

ضاء، األطر القانونية والسياسات والممارسات لتعزيز تعميم حفظ استعراض وتحديث، حسب االقت (ط)
األعمال والتخطيط، بما  قطاعالتنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في السياسات االجتماعية االقتصادية وسياسات 

دابير على في ذلك من خالل الحوافز ألفضل الممارسات في سالسل اإلمداد، واإلنتاج واالستهالك المستدامين والت
تبعيات التنوع البيولوجي واآلثار عليه، واعتماد أو عن نطاق المواقع أو مصانع اإلنتاج، ومطالبة الشركات باإلبالغ 

والسياسات المماثلة لتحويل األسواق نحو منتجات وتكنولوجيات أكثر  ،تحديث القوانين المتعلقة بالمشتريات المستدامة
 استدامة؛

االقتضاء، تدابير لتشجيع استثمارات قطاع األعمال والقطاع المالي لتعميم  تصميم وتنفيذ، حسب (ي)
التنوع البيولوجي في جميع القطاعات، بما في ذلك تدابير لتشجيع الكشف العلني عن أنشطة الشركات ذات الصلة 

في التمويل اإليكولوجية  والنظمالتنوع البيولوجي  قيم بالتنوع البيولوجي وتشجيع القطاع المالي على وضع ُنهج لتعميم
 ؛01/1( من المقرر 2)ب()9وفقا للفقرة  واالستثمار
تشجيع تطبيق التكنولوجيا والبحث والتطوير واالبتكار فيما يتعلق بالتعميم في قطاعات الطاقة  (ك)
 والصناعات التحويلية والتجهيز؛ ،والبنية التحتية ،والتعدين

الطاقة  اتالُنهج القائمة على النظم اإليكولوجية في قطاعتقييم الفرص المتاحة لالستفادة من  (ل)
 والصناعات التحويلية والتجهيز، حسب االقتضاء؛ ،والبنية التحتية ،والتعدين

بما في إدماج التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية في تخطيط المدن وتطويرها،  (م)
خدمات النظم اإليكولوجية وتعزيزها واستعادتها واستخدامها على نحو ُنُهج لحفظ التنوع البيولوجي ووظائف و  ذلك

 مستدام في التخطيط المكاني عبر المدن والمناظر الطبيعية البرية والبحرية؛
العمل مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين عبر  (ن)

أجل إنشاء وتعزيز آليات تنسيق لتيسير معالجة األسباب الكامنة  القطاعات العامة والخاصة والمجتمع المدني من
 وراء فقدان التنوع البيولوجي وتعزيز تعميم التنوع البيولوجي في جميع القطاعات؛

شراكهم، ومنصات معرفة  (س) إنشاء آليات تنسيق حكومية، وآليات النخراط أصحاب المصلحة وا 
أو التقييم الحكومية المستقلة لتعزيز تعميم التنوع البيولوجي وتعزيز  متعددة أصحاب المصلحة، ومؤسسات المراجعة

 التنفيذ على المستوى الوطني؛
وقطاع األعمال  ،إنشاء منصات معرفة لجمع الوكاالت الحكومية على مختلف المستويات (ع)

ا يتعلق بتعميم التنوع والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة لمعالجة هذه القضايا التقنية فيم
 ؛للشركاتالبيولوجي، مع مراعاة المسائل المتعلقة باإلشراف البيئي والمسؤولية االجتماعية 
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 بناء القدرات وتعزيز بناء القدرات من أجل التعميم الفعال للتنوع البيولوجي؛ (ف)
ت المتعلقة الشركات إلى استخدام التصنيف المنقح إلجراءات اإلبالغ عن أنشطة الشركا يدعو -02

 بالتنوع البيولوجي، واإلرشادات ذات الصلة التي أعدتها األمينة التنفيذية؛
والمؤسسات المالية قطاع األعمال، مصارف التنمية متعددة األطراف وشركات التأمين و  يدعو -01

ممارسات أفضل التنفيذ  ،حسب االقتضاء ،وغيرها من مصادر االستثمار المالي لهذه القطاعات إلى زيادة وتحسين
ة باالستثمارات في والضمانات االجتماعية والبيئية على القرارات المتعلق ،حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامل

 هذه القطاعات؛
المنظمات والمبادرات ذات الصلة إلى مواصلة تكثيف عملها لتحديد العناصر الرئيسية  يدعو -04

ي من قبل قطاع األعمال والقطاع المالي، وتعزيز تبادل المعلومات لتصميم وتعزيز وتنفيذ تعميم التنوع البيولوج
 :والتعاون، وعلى وجه الخصوص من أجل

على النحو المنصوص عليه في  قيمة التنوع البيولوجية و هميتحسين إدراج الشركات أل )أ(
 تيسير تبادل الخبرات والممارسات الجيدة؛)ح( أعاله في القطاعات و 00 الفقرة

اسات ومؤشرات وخطوط أساس وأدوات أخرى لقياس تبعيات التنوع البيولوجي في هذه وضع قي )ب(
ف القطاعات وأثرها على التنوع البيولوجي لتزويد مديري األعمال بمعلومات موثوقة وذات مصداقية ويمكن التصر 

 على أساسها لتحسين صنع القرار؛
بعيات النظم اإليكولوجية والتنوع وضع إرشادات محددة بشأن كيفية تعزيز مكونات آثار وت )ج(

 22وأهداف التنمية المستدامة؛ 2111البيولوجي ل بالغ الذي تقوم به الشركات مقابل خطة التنمية المستدامة لعام 

تعزيز، حسب االقتضاء، الروابط بين إطار منظومة األمم المتحدة للمحاسبة البيئية واالقتصادية  )د(
 يولوجي والنظم اإليكولوجية التي يستخدمها قطاع األعمال والقطاع المالي؛واألطر المحاسبية للتنوع الب

 32وضع نهج استراتيجي طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي؛ يقرر -05
إنشاء فريق استشاري غير رسمي معني بتعميم التنوع البيولوجي، إلسداء المشورة  يقرر أيضا -06

مقترح لنهج طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي، باالختصاصات لألمينة التنفيذية والمكتب بشأن مواصلة إعداد 
البيولوجي لما بعد عام التنوع إطار ل إدماج التعميم بشكل مناسب في الواردة في المرفق الثاني، بما في ذلك بشأن ُسب

 ، المقرر تقديمه إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه في اجتماعها الثالث؛2121
 :مينة التنفيذية، رهنا بتوافر الموارد المالية، القيام بما يليإلى األ يطلب -00
االضطالع بأنشطة لدعم تنفيذ هذا المقرر ومواصلة دعم الجهود المتعلقة بتعميم التنوع البيولوجي،  )أ(

 صادرة عن مؤتمر األطراف؛على النحو المطلوب في المقررات السابقة ال
المتعلقة بالتعميم بشكل مناسب في وضع إطار التنوع ضمان دمج المناقشات والمدخالت  )ب(

مدخالت من ال، بما في ذلك المناقشات التقنية والمتعلقة بالسياسات فضال عن 2121 عام البيولوجي العالمي لما بعد
 مختلف أصحاب المصلحة والشركاء؛

                                                           
32 CBD/SBI/2/4المرفق األول ،. 
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استراتيجي طويل  العمل مع الفريق االستشاري غير الرسمي واألطراف المهتمة لمواصلة وضع نهج )ج(
والذي يدعمه الفريق االستشاري غير  أدناهق األول رفاألجل لتعميم التنوع البيولوجي، استنادا إلى المقترح الوارد في الم

 أعاله؛ 06الرسمي المشار إليها في الفقرة 
االضطالع بعمل إضافي لتيسير اإلفصاح واإلبالغ عن آثار الشركات على التنوع البيولوجي  )د(

ة مذكور ، بالتعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة، بما في ذلك لدعم األهداف العلى التنوع البيولوجي بعياتهاوت
 أعاله؛  04في الفقرة 

معات المحلية في تعميم التنوع تاالضطالع بتحليل إضافي لبحث دور الشعوب األصلية والمج )ه(
 البيولوجي؛
بشأن اإلجراءات المذكورة أعاله إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في تقديم تقرير عن التقدم المحرز  (و)

 اجتماعها الثالث لينظر فيها في وقت الحق مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر؛
وأصحاب المصلحة المعنيين، وبالتزامن مع ذات الصلة مواصلة تنظيم، بالتعاون مع المنظمات  (ز)

رات، منتديات للمناقشة وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتعميم التنوع البيولوجي في األنشطة األخرى المعنية ببناء القد
 القطاعات الرئيسية، بما في ذلك على أساس إقليمي؛

تطوير التعاون والشراكات مع أمانات االتفاقات المتعددة األطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة  (ح)
 فيما يتعلق بتعميم التنوع البيولوجي؛

 33والتنوع البيولوجي الصحة
، الذي نظر فيه في قضية تعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الزراعة، 01/1 رالمقر إذ يشير إلى 

والحراجة، ومصايد األسماك والسياحة فضال عن قضايا شاملة، وقرر فيه أن يقوم، في اجتماعه الرابع عشر، بتناول 
 والصحة، ،والتجهيزلية والصناعات التحويقضية تعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين، والبنية التحتية، 

ذ يقر  بأن قطاع الصحة يعتمد من جهة على التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية التي وا 
يعتمد عليها التنوع البيولوجي، وأن فقدان التنوع البيولوجي يمكن أن يؤثر بالسلب على قطاع الصحة، ومن جهة 

ي قد تهدد تقديم وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية التي تعتبر حيوية أخرى له آثار محتملة على التنوع البيولوج
 بالنسبة للبشر،

ذ يشدد على  أن تعميم التنوع البيولوجي في قطاع الصحة أمر ضروري لوقف فقدان التنوع البيولوجي ومن وا 
اقات المتعددة وأهداف وغايات مختلف االتف 212134-2100أجل تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 وأهداف التنمية المستدامة، 2111،35األطراف والعمليات الدولية، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 
ذ يقر  بأنه في حين توجد سياسات وأدوات لمعالجة حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ال تزال وا 

 ،وصنع القرار ،بما في ذلك فيما يتعلق بالتخطيط االستراتيجيالصحة،  تعميم التنوع البيولوجي في قطاعهناك فرص ل
 والسياسات على نطاق االقتصاد بأكمله والقطاعات بأكملها؛

ذ يشير مقرر لتنفيذ خطة التنمية بشأن الصحة والتنوع البيولوجي وأهمية هذا ال 01/6إلى المقرر  وا 
 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 2111المستدامة لعام 

                                                           
 سيتم إدماج هذه التوصيات في مشروع المقرر بشأن الصحة والتنوع البيولوجي لالجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف. 33
 ، المرفق.10/1المقرر  34
 ".1030بعنوان "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  1013سبتمبر/أيلول  13المؤرخ  70/1انظر قرار الجمعية العامة  35
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والتنوع البيولوجي من جانب جمعية الصحة العالمية  اإلنسانبالنظر في الروابط بين الصحة  يرحب -08
 36الحادية والسبعين؛

األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى مواصلة إعداد أدوات االتصال  يدعو -09
والتثقيف والتوعية العامة المتعلقة بقيمة حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام والُنهج القائمة على النظم 

الواحدة  الصحةوخطط وبرامج اإليكولوجية من أجل الصحة العامة، بهدف تعميم التنوع البيولوجي ووضع سياسات 
 ؛2111الشاملة للتنوع البيولوجي بما يتفق مع أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 

األطراف والحكومات األخرى وأصحاب المصلحة المعنيين، بما يتماشى مع القدرات يشجع  -21
 والظروف الوطنية واألولويات واللوائح، على ما يلي:

فعالة لتعميم التنوع البيولوجي في قطاع الصحة، بما يتماشى مع  فزحواتقديم، حسب االقتضاء،  )أ(
 االلتزامات الدولية،

، التي الصحةتشجيع وتعزيز أفضل الممارسات بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين في قطاعات  )ب(
 تعمل لصالح حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛

 إلى ما يلي: ل مجلسها التنفيذي،، من خالمنظمة الصحة العالمية يدعو -20
 بالتعاون مع الشركاء اآلخرين المعنين؛ 01/6دعم تنفيذ هذا المقرر والمقرر  )أ(

مواصلة دعم وضع وتنفيذ التدابير واإلرشادات واألدوات لتعزيز ودعم تعميم الروابط بين التنوع  )ب(
منتظم عن التقدم المحرز في األنشطة المتعلقة  البيولوجي والصحة في قطاع الصحة، والنظر في إنشاء آلية إبالغ

 لبيولوجي ومنظمة الصحة العالمية؛بالتنوع البيولوجي والصحة بموجب برنامج العمل المشترك بين اتفاقية التنوع ا
الوكاالت المانحة ووكاالت التمويل التي تكون في وضع يسمح لها بذلك إلى تقديم مساعدة  يدعو -22

طرية التي تتناول التعميم متعدد القطاعات للتنوع البيولوجي والصحة عندما تطلب ذلك األطراف مالية إلى المشاريع الق
والبلدان التي تمر  ،وال سيما أقل البلدان نموا من بينها، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية ،من البلدان النامية

 ؛اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
، منظمة الصحة العالمية، بالتعاونويدعو إلى األمينة التنفيذية، رهنا بتوافر الموارد المالية،  يطلب -21

المشترك المعني بالتنوع البيولوجي والصحة فضال عن االتصال لفريق مع األعضاء اآلخرين  حسب االقتضاء،
 :الشركاء اآلخرين إلى القيام بما يلي

بشأن التنوع البيولوجي قائمة على العلم لقياس التقدم كاملة متإعداد مؤشرات وقياسات وأدوات  )أ(
 والصحة؛

وضع ُنهج لتوجيه رسائل مستهدفة عن تعميم التنوع البيولوجي لقطاع الصحة، بما في ذلك كجزء  )ب(
 ؛ 02/2من تنفيذ استراتيجية االتصال العالمية وُنهج توجيه الرسائل على النحو المبين في المقرر 

مشروع خطة عمل عالمية لتعميم الروابط بين التنوع البيولوجي والصحة في السياسات إعداد  )ج(
ع ية، من أجل مواصلة دعم األطراف في تعميم الروابط بين التنو قوموالحسابات الالوطنية واالستراتيجيات والبرامج 

                                                           
 .A71/11انظر وثيقة منظمة الصحة العالمية  36
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 واإلرشادات المتعلقة بإدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في ُنهج الصحة 01/6البيولوجي والصحة، استنادا إلى المقرر 
 37.الواحدة

 المرفق األول
 مقترح لنهج استراتيجي طويل اطجل لتعميم التنوع البيولوجي

 مقدمة -أوال
أهداف االتفاقية. وبينما اُتخذت العديد من اإلجراءات لتعميم يعد تعميم التنوع البيولوجي أحد الُنهج الرئيسية لتحقيق  -0

التنوع البيولوجي في القطاعات الرئيسية، والسيما تلك التي ُنظر فيها خالل االجتماعين الثالث عشر والرابع عشر لمؤتمر 
لعالمي للتنوع البيولوجي األطراف، وفي السياسات الشاملة، فإن هناك حاجة إلى نهج استراتيجي طويل األجل ضمن اإلطار ا

من أجل االضطالع بإجراءات التعميم على نحو أكثر فعالية في القطاعات وعبرها وتيسير التنسيق بين  2121لما بعد عام 
 القطاعات.

وينبغي أن يكون الهدف من هذا النهج هو وضع أولويات ل جراءات القائمة على األدلة العلمية لآلثار والمنافع  -2
ال عن تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية التي يتعين إشراكها في تنفيذ هذه اإلجراءات واآلليات المناسبة للقيام بذلك، فض ،المحتملة

مع التركيز في المقام األول على تنفيذ المقررات السابقة لمؤتمر األطراف ذات الصلة بالتعميم. وينبغي أن ييسر كذلك تقييم 
بغي أن ُيبقي مؤتمر األطراف النهج طويل األجل قيد االستعراض وأن يكون مرنا بما فيه ورصد الفجوات والتقدم المحرز. وين

 الكفاية لالستجابة للتغييرات ذات الصلة.
وإلعداد نهج استراتيجي مثل هذا، ستقوم األمينة التنفيذية، بدعم من الفريق االستشاري غير الرسمي وبمشورة من  -1

 سياساتية على حد سواء، وكذلك مدخالت من مختلف أصحاب المصلحة والشركاء.المكتب، بدعم المناقشات التقنية وال
 لتعميم التنوع البيولوجيالمجاالت المتاحة لوضع نهج استراتيجي طويل اطجل  -ثانيا

سيكون هناك عدد من اإلجراءات المهمة لوضع نهج طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي، بما في ذلك اإلجراءات  -4
ها الحكومات ودوائر األعمال والشركاء وأصحاب المصلحة. كما أن هناك حاجة إلى أنشطة على المستويات الدولية التي تتخذ

 والوطنية والمحلية ودون الوطنية.
 وينبغي أن تقوم األمينة التنفيذية بما يلي: -5

ت الصلة بتعميم التنوع تحديد الممارسات، والمبادئ التوجيهية، والمنهجيات، والخبرات واألدوات القائمة ذا )أ(
تفاقية التنوع البيولوجي، في التخطيط وصنع والسيما بموجب أحكام ومقررات ا البيولوجي، واإلجراءات االستراتيجية األخرى،

 القرار في هذه القطاعات:
الخاصة  وتلكالنظر في الطريقة التي يمكن أن تسهم بها البرامج القائمة التفاقية التنوع البيولوجي  )ب(

بشكل أفضل في هذا النهج االستراتيجي طويل األجل فيما يتعلق ببناء القدرات، من بين  نظمات والمبادرات الشريكة األخرىبالم
 أمور أخرى، وتحديد الفجوات القائمة في مجاالت العمل التي تعتبر مهمة لتعميم التنوع البيولوجي؛

 .2111بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام مواصلة المشاركة في العمليات الدولية الرئيسية،  )ج(
وبناء على مشورة من الفريق  ،أعاله 5ينبغي أن تقوم األمينة التنفيذية أيضا، مع األخذ في االعتبار الفقرة و  -6

لتنوع والمكتب، بصياغة هذا النهج االستراتيجي طويل األجل لتعميم ا ،االستشاري غير الرسمي المعني بتعميم التنوع البيولوجي

                                                           
37 CBD/SBSTTA/21/4القسم ثالثا ،. 
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، الذي سيتضمن المجاالت واإلجراءات التالية، من 2121البيولوجي، كعنصر رئيسي في إطار التنوع البيولوجي لما بعد عام 
جراءات أخرى:  بين مجاالت وا 

استعراض فعالية ممارسات التعميم المختلفة التي استخدمت، والخطوات الالزمة لتوسيع نطاق استخدامها،  )أ(
 ؛يف، والتشريعات والسياسات الوطنية، من بين أدوات استراتيجية أخرىبما في ذلك التثق
 ات والعقبات والتحديات الرئيسية؛مدى استخدام األطراف لُنهج التعميم، وتحديد الفجو لإجراء بحث وتحليل  )ب(
، يكولوجيةالنظم اإلوظائف وخدمات و  التنوع البيولوجي قيمو  أهمية المساهمة في الجهود فيما يتعلق بإدراج )ج(

 ؛01/1( من المقرر 2)ب() 9وفقا للفقرة 
 بشأن ُنهج التعميم وتطبيقها؛ المساهمة في الجهود الرامية إلى وضع مؤشرات قائمة على العلم )د(
اإلقليمي ودون  يينتحديد احتياجات بناء القدرات والتدريب من أجل تعميم التنوع البيولوجي على المستو  )ه(

 اإلقليمي؛
 ؛الفرص المتاحة لتيسير التعاون التقني والعلمي في مجال التعميم والدعم المالي ونقل التكنولوجيا تحديد )و(
تعميم تحديد الفرص المتاحة إلقامة شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة إلحراز مزيد من التقدم في  )ز(

 التنوع البيولوجي؛
ع البيولوجي على اإلجراءات الرامية إلى المضي قدما بتعميم التنو تحديد اآلليات المحتملة لرصد تنفيذ  )ح(

 المستوى الوطني؛
 مع قطاعي األعمال والتمويل؛تصميم استراتيجية لتعزيز االنخراط في العمل بشأن تعميم التنوع البيولوجي  )ط(
حيث التكلفة وذات الصلة  تحديد الممارسات والمبادئ التوجيهية والمنهجيات والتجارب واألدوات الفعالة من )ي(

 بتعميم التنوع البيولوجي، وغيرها من اإلجراءات االستراتيجية، من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية؛
تحديد العقبات التي تعترض تعميم التنوع البيولوجي في اللوائح والعمليات والسياسات والبرامج على المستوى  )ك(

 الوطني؛
 العقبات التي تعترض تعميم التنوع البيولوجي؛هذه لب على تحديد الخيارات والحلول للتغ )ل(
 تحديد المهام الرئيسية فضال عن التحديات والفجوات في تنفيذ هذه اإلجراءات؛ )م(
 منية والجهات الفاعلة ذات الصلة؛اقتراح اإلجراءات ذات األولوية والجداول الز  )ن(
قدم في التعميم مرغوبا فيه من أجل تحقيق المزيد من التتحديد المجاالت التي يكون فيها العمل اإلضافي  )س(

 بموجب االتفاقية؛
تقديم أي مشورة أخرى ذات صلة، بما في ذلك بشأن المبادرات أو التطورات األخرى، واالجتماعات والفرص  )ع(

 األخرى للمساعدة في المضي قدما بهذا العمل.
 المرفق الثاني

 سمي المعني بتعميم التنوع البيولوجيفريق االستشار  غير الر الاختصاصات 
فريق االستشاري غير الرسمي المعني بتعميم التنوع البيولوجي من خبراء من أصحاب الخبرة في الميادين السيتألف  -0

ذات الصلة بتعميم التنوع البيولوجي، ترشحهم األطراف، مع إيالء االعتبار الواجب للتمثيل اإلقليمي والتوازن بين الجنسين 
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والبلدان التي تمر اقتصاداتها  ،روف الخاصة للبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة الناميةوالظ
بمرحلة انتقالية، فضال عن خبراء من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المجتمع المدني، واألوساط األكاديمية، وقادة 

ة والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات الدولية ذات األعمال، فضال عن الشعوب األصلي
الصلة، والمنظمات غير الحكومية والرابطات الصناعية. ويجب أال يتجاوز عدد الخبراء من المنظمات عدد الخبراء الذين 

 ترشحهم األطراف.
البيولوجي في قطاعات بعينها وفي عدة قطاعات،  ومع وضع في االعتبار مقررات مؤتمر األطراف بشأن تعميم التنوع -2

، ومنظمة 2111وكذلك عمل العمليات والمنظمات الدولية األخرى ذات الصلة، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 
المتحدة للتنمية  األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم

ضمن  ،الصناعية، ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة العمل الدولية
فريق الغيرها، واالستفادة من المعلومات المتاحة، بما في ذلك تلك المتاحة في غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية، سيقدم 

اري غير الرسمي إلى األمينة التنفيذية والمكتب المشورة بشأن وضع نهج استراتيجي طويل األجل لتعميم التنوع االستش
 المشورة بشأن جميع جوانب النهج االستراتيجي طويل األجل.والمكتب البيولوجي. وسيقدم الفريق االستشاري غير الرسمي 

 غير الرسمي.فريق االستشاري الوستدعم األمينة التنفيذية عمل  -1
 طريقة التشغيل

من خالل وسائل افتراضية، بما في ذلك االستشاري غير الرسمي، بقدر ما يكون ذلك عمليا، سوف يجتمع الفريق  -4
 مؤتمرات الفيديو. وسُتعقد االجتماعات الفعلية مرة واحدة على األقل كل عام، رهنا بتوافر الموارد.

 بدء العمل واستعراض 
فريق االستشاري غير الرسمي فور موافقة مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر على ال ينبغي الشروع في عمل -5

 االختصاصات.
وسيتم استعراض والية وتكوين الفريق االستشاري غير الرسمي من قبل الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث بعد  -6

 .النظر في التقرير المرحلي الذي ستقدمه األمينة التنفيذية
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 من بروتوكول ناغويا( 11اآللية العالمية المتعددة اططراف لتقاسم المنافع )المادة  2/4

 إن الهيئة الفرعية للتنفيذ
بأن يعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في اجتماعه الثالث، مقرراا على  توصي

 غرار ما يلي:
 كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،إن مؤتمر األطراف العامل 

 هدف بروتوكول ناغويا، إذ يضع في اعتباره
ذ يشير  إلى الحق السيادي للدول في مواردها الجينية، وا 
ذ يشير  من بروتوكول ناغويا، 10إلى المادة  أيضا وا 
ذ يشير   من بروتوكول ناغويا، 11و 11ن يإلى المادت كذلكوا 

ذ  تبعا  [آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافعالستكشاف الحاجة إلى ] العمل المضطلع به يدركوا 
اإلنترنت، والدراسة بشأن الخبرات شبكة ، بما في ذلك المنتدى على NP-2/10و NP-1/10باء، و 11/1للمقررات 

اآلراء والنتائج  ، وموجزاألخرى المكتسبة من إعداد وتنفيذ بروتوكول ناغويا واآلليات المتعددة األطراف والعمليات
 10،38الجتماعي الخبراء بشأن المادة 

قدما في وضع  للمضيالحاجة إلى آلية عالمية  ه تم إثباتأنببه بالفعل  المضطلعالعمل من  يقرذ وا  ]
التقاسم العادل والمنصف للمنافع في الحاالت العابرة  لتناول مسألةلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع آلطرائق 

 ،[يهامن الممكن منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول علفيها كون يللحدود أو الحاالت التي ال 

ذ يالحظو ] القائمين أن المنافع الناشئة عن اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع وتقاسمها مع  ا 
لتنوع البيولوجي الحفظ  اقّيم احافز تمثل نوع البيولوجي والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية الت على حفظ
 ،[واستخدامه المستدامومكوناته 

ذ يدرك] المراحل  وعلى الرغم من]أن الكثير من األطراف ما زالت في مراحل مبكرة من تنفيذ البروتوكول[  وا 
الكامل والفعال الجهود الرامية إلى التنفيذ ه ال ينبغي إعاقة ويا من جانب األطراف، فإنتنفيذ بروتوكول ناغمن المختلفة 

 بروتوكول ناغويا بأكمله[،ل
ذ يدرك أيضا الحاجة الجارية إلى بناء القدرات من أجل دعم األطراف والشعوب األصلية والمجتمعات  وا 

 لسياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع،المحلية في إعداد وتنفيذ التدابير التشريعية واإلدارية وا
بالمعلومات التي جّمعتها األمينة التنفيذية من خالل التقارير الوطنية المؤقتة وغرفة تبادل  يرحب -1

 ؛10معلومات الحصول وتقاسم المنافع ذات الصلة بالمادة 

 بالمعلومات عن التطورات في العمليات والمنظمات الدولية ذات الصلة؛ يحيط علماا  -1

بما فيه الكفاية من  إثباتهاإلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع قد تم أن الحاجة  يقرر -3]
النظر في طرائق في لكي تبدأ األطراف  10اآلراء والدراسات التي أجريت فيما يتعلق بالمادة  تقديماتخالل مختلف 

 لية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع؛[آل

                                                           
38 /ICNP/3/5UNEP/CBD  وMOP/2/10-UNEP/CBD/NP/COP. 

https://www.cbd.int/doc/meetings/abs/icnp-03/official/icnp-03-05-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/abs/np-mop-02/official/np-mop-02-10-ar.pdf
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المعلومات األكثر عن حاالت محددة آللية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع ]غير أن يرى  -4
المشمولة بموجب النهج ثنائي األطراف[ يمكن أن تساعد األطراف في النظر في ]الطرائق بما يتماشى مع[ المادة 

 ؛10

 إلى األمينة التنفيذية، أن تقوم بما يلي، رهنا بتوافر الموارد: يطلب -3

ناقشات مفتوحة العضوية منظمة على شبكة اإلنترنت ]لتحديد و[ لمناقشة الحاالت المحددة عقد م ( أ)
 آللية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع ]والطرائق الممكنة لمثل هذه اآللية[؛

تجميع نتائج المناقشات على شبكة اإلنترنت ]وتقديم خيارات ممكنة لطرائق آلية عالمية متعددة  ( ب)
 تقاسم المنافع[ لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث؛األطراف ل

تحديث المعلومات بخصوص التطورات في العمليات والمنظمات الدولية األخرى ذات الصلة  )ج(
 وتقديمها لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث؛

جتماعها الثالث أن تنظر في المعلومات المشار إليها في إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في ا يطلب -6
)ب( و)ج( أعاله وأن تطرح توصيات لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 3الفقرة 

 بروتوكول ناغويا في اجتماعه الرابع.
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في سياق  لحصول وتقاسم المنافعالمتعلقة باالصكوم الدولية المتخصصة  2/5
 من بروتوكول ناغويا 4من المادة  4الفقرة 
 إن الهيئة الفرعية للتنفيذ

يمكن استخدامها لتحديد ما الذي يشكل صكا دوليا متخصصا التي لمعايير بشأن ا بالدراسة التي تم إجراءهاإذ ترحب 
 صك،بمثل هذا ال لالعترافعملية ممكنة ما يمكن أن تكون ، و حصول وتقاسم المنافعلمتعلقا با

 :مقررا على غرار ما يلي مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بأن يعتمد توصي
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،

 الحاجة إلى تعزيز التنسيق والدعم المتبادل بين الصكوك الدولية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، إذ يدرك
ذ يقرو  متعلقا يمكن استخدامها لتحديد ما الذي يشكل صكا دوليا متخصصا التي لمعايير ا من بأن أي ا 

ال تهدف إلى إنشاء تسلسل  صكلالعتراف بمثل هذا العملية ممكنة ما يمكن أن تكون ، و حصول وتقاسم المنافعلبا
 هرمي بين بروتوكول ناغويا والصكوك الدولية األخرى،

لحصول وتقاسم المنافع المحتملة للصكوك الدولية المتخصصة لمعايير وال 39بالدراسة يحيط علما -0
على إعادة النظر  ويوافقعلى النحو الموجز في المرفق أدناه، من بروتوكول ناغويا،  4من المادة  4في سياق الفقرة 

 في هذه المعايير المحتملة في اجتماعه الرابع؛
 األطراف والحكومات األخرى إلى تقديم: يدعو -2
معلومات عن كيفية تناول الصكوك الدولية المتخصصة للحصول وتقاسم المنافع في إطار تدابيرها  )أ(

 المحلية؛
من  4من المادة  1إلى  0آراء بشأن المعايير المحتملة الواردة في الدراسة، مع مراعاة الفقرات من  )ب(
 البروتوكول؛
 مينة التنفيذية أن تواصل متابعة التطورات في المنتديات الدولية ذات الصلة؛إلى األ يطلب -1
المعلومات واآلراء المقدمة، بما في ذلك  أن تقوم بتوليف ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب أيضاا  -4

تاحتها ل في اجتماعها نظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ تالمعلومات من التطورات في المنتديات الدولية ذات الصلة، وا 
 ؛الثالث

 4 في التوليف المشار إليه في الفقرةفي اجتماعها الثالث أن تنظر  إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ طلبي -5
 توصية إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الرابع؛ أن تقدم، و أعاله

ظمات الدولية األخرى" في جدول أعمال اجتماعاته إدراج بند دائم بشأن "التعاون مع المنيقرر  -6
بما في ذلك أي معلومات عن الصكوك الدولية المتخصصة  ،المقبلة لتقييم التطورات في المنتديات الدولية ذات الصلة

، بهدف تعزيز لحصول وتقاسم المنافع التي تعترف بها هيئة حكومية دولية أخرى و/أو طرف أو مجموعة أطرافل
 ؛لحصول وتقاسم المنافعلالصكوك الدولية المتخصصة تبادل بين البروتوكول و الدعم الم

                                                           
 .(CBD/SBI/2/INF/17) "ي متخصص للحصول وتقاسم المنافع، وعملية ممكنة لالعتراف بهدول صكدراسة معايير لتحديد " 39
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التنسيق، على الصعيد الوطني، فيما يتعلق بمسائل  إلىاألطراف والحكومات األخرى  يدعو -0
بهدف دعم نظام دولي متماسك  ، حسب االقتضاء،الحصول وتقاسم المنافع التي تُتناول في المنتديات الدولية المختلفة

 لحصول وتقاسم المنافع؛شأن اب
األطراف والحكومات األخرى األطراف في بروتوكول ناغويا وفي صك دولي متخصص  يدعو -8

لتنفيذ الصكين على نحو  ، حسب االقتضاء،اتخطو لى اتخاذ إلحصول وتقاسم المنافع أو التي قد تصبح أطرافا فيه، ل
والمجتمعات المحلية، حيثما كان ذلك مناسبا أو ممكنا، وفقا ، ويشمل مشاركة الشعوب األصلية يحقق الدعم المتبادل

 .لظروفهم الوطنية

 مرفقال
من بروتوكول ناغويا  4من المادة  4لحصول وتقاسم المنافع في سياق الفقرة لللصكوم الدولية المتخصصة  محتملة معايير

 ة عن استخدامهاشئبشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع النا
يتم إعداد الصك والموافقة عليه من خالل عملية  – أن يُتفق على الصك على الصعيد الحكومي الدولي -0

 حكومية دولية. ويمكن أن يكون الصك ملزما أو غير ملزم.
 أي أن الصك: – أن يكون الصك متخصصا -2

ف التقليدية المرتبطة بموارد جينية تقع ينطبق على مجموعة محددة من الموارد الجينية و/أو المعار  )أ(
 بخالف ذلك ضمن نطاق بروتوكول ناغويا؛

ينطبق على استخدامات محددة للموارد الجينية و/أو المعارف التقليدية المرتبطة بموارد جينية  )ب(
 تتطلب نهجا متمايزا، وبالتالي متخصصا.

ف اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا، يكون الصك متسقا مع أهدا – أن يوفر الصك دعما متبادال -1
 ويدعم هذه 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(
المرتبطة بالموارد  ارد الجينية أو المعارف التقليديةاليقين القانوني فيما يتعلق بالحصول على المو  )ج(

 ، وفيما يتعلق بتقاسم المنافع؛الجينية
 اإلسهام في التنمية المستدامة، على النحو الذي ينعكس في األهداف المتفق عليها دوليا؛ )د(
 .روعةوالفعالية والتوقعات المش ،ةالمبادئ العامة األخرى للقانون، بما في ذلك ُحسن الني (ه)
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 حشد الموارد 2/6
 إن الهيئة الفرعية للتنفيذ

 من هذا المقرر، 1)أ( إلى )ه( و1وخاصة األهداف المشار إليها في الفقرات من  ،11/3 المقررإذ تشير إلى 
ذ تشدد على  الجهود من أجل حشد الموارد واستخدامها لصالح التنوع البيولوجي بطريقة فعالة ضرورة مواصلة بذل وا 

 من جميع المصادر،
ذ تالحظ  الجديدة أو المحدثة المستلمة حتى اآلن لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية  اإلبالغ الماليألطر العدد المحدود وا 
 في اجتماعها الثاني،
ذ تدرك  تواجهها العديد من األطراف في عملياتها ل بالغ المالي، والسيما في تحديد  مختلف التحديات الجارية التيوا 

 احتياجاتها من التمويل، والفجوات واألولويات، وعند إعداد خططها المالية الوطنية واإلبالغ عنها،
ذ تشير إلى  من االتفاقية، 10المادة  وا 

ذ تشدد على  ة من أجل التنفيذ الفعال، في األعوام المتبقية، للخطة األهمية المستمرة لزيادة حشد الموارد الماليوا 
 ،1010نوع البيولوجي لما بعد عام ، واإلطار العالمي للت1010-1011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 اإلبالغ المالي -ألف

األطراف تشجع ، وبالمعلومات المقدمة من األطراف من خالل إطار اإلبالغ الماليتحيط علما مع التقدير  -1
 ؛على االستمرار في تبادل خبراتها

بالتقييم والتحليل المحدث للمعلومات المقدمة من األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي، تحيط علما  -1
أن عددا قليال فقط من األطراف قد  وتالحظ، 11/3المعتمدة في المقرر العالمية والسيما التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف 

 ريره المالية، بما في ذلك التقارير عن الموارد المحلية؛قدم تقا
األطراف على زيادة جهودها الرامية إلى تحقيق األهداف، بما في ذلك مضاعفة إجمالي تدفقات جميع تحث  -3

لجزرية الصغيرة النامية الموارد المالية الدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي إلى البلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموا والدول ا
، على النحو المنصوص 1010فضال عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والحفاظ على هذا المستوى حتى عام 

 )أ(، مع األخذ في االعتبار أن هذه األهداف تدعم بعضها البعض؛1عليه في الهدف 
وتقرير مرحلي  معلومات خط األساس الضرورية ميتقدالتي لم تفعل ذلك حتى اآلن على األطراف تحث  -4
، باستخدام إطار اإلبالغ 1018سبتمبر/أيلول  1بحلول  ، إن أمكن1013األهداف المتعلقة بحشد الموارد حتى عام  أولي مقابل
، بغية 1013األطراف إلى أن تقوم، حسب االقتضاء، بتحديث أطرها ل بالغ المالي ببيانات مؤكدة/نهائية لعام  وتدعوالمالي، 

تحسين متانة البيانات والتمكين من إجراء تقييم شامل للتقدم المحرز نحو تحقيق األهداف التي وضعها مؤتمر األطراف في 
 اجتماعه الرابع عشر؛

على  ،في الجولة الثانية ل بالغ 1017و 1016األطراف القادرة على تقديم البيانات المتاحة لعامي تشجع  -3
 ؛13/10من المقرر  8فعل، عمال بالفقرة أن تقوم بذلك بال

لى إاألطراف التي استكملت مراجعة وتحديث استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي  دعوت -6
تحديد احتياجاتها من التمويل، والفجوات واألولويات، استناد إلى، حسب االقتضاء، االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

لى إعداد وتنفيذ خططها الوطنية للتمويل من أجل التنفيذ الفعال ا  للتنوع البيولوجي والمعلومات التكميلية األخرى، و المنقحة 
 ؛وبما يتماشى مع الظروف الوطنية باعتبارها مسألة ذات أولوية لوطنية المنقحة للتنوع البيولوجيلالستراتيجيات وخطط العمل ا

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-03-ar.pdf
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عد تحليال محدثا للتقارير المالية المستلمة، بما في ذلك عناصر الستكمال ت أن ةالتنفيذي ةاألمينتطلب إلى  -7
 أدناه، لكي ينظر فيه مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر؛ 9مشروع المقرر الوارد في الفقرة 
 2121مكّون حشد الموارد إلطار التنوع البيولوجي لما بعد عام  -باء

ات، وأصحاب المصلحة، والمنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة، إلى األطراف، وغيرها من الحكومتدعو  -8
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وكذلك االستراتيجية وأهداف حشد الموارد، وفي  10استعراض خبراتها في تنفيذ الهدف 

لى القيام، استنادا إلى هذا االستعراض، بتقديم آرائها  1018ديسمبر/كانون األول  13حلول ب استخدام اإلرشادات ذات الصلة؛ وا 
العمل فيما بين الدورات  كجزء من، 1010بشأن نطاق ومحتوى مكّون حشد الموارد في إطار التنوع البيولوجي لما بعد عام 

 من جدول األعمال؛ 16في إطار البند التي اعتمدت  1/19 من التوصية 7في الفقرة  المتوقع
 ي اجتماعه الرابع عشر مقررا على غرار ما يلي:بأن يعتمد مؤتمر األطراف فتوصي  -9

 إن مؤتمر األطراف،
 اإلبالغ المالي -ألف

 بالمعلومات المقدمة من األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي؛يحيط علما مع التقدير  -1

بتحليل المعلومات المقدمة من األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي، والسيما التقدم يحيط علما  -1
 ةالتنفيذي ةها األمينتعلى النحو الوارد في المذكرة التي أعد ،11/3المحرز نحو تحقيق األهداف المعتمدة في المقرر 

 40؛بشأن حشد الموارد: التقييم والتحليل المحدث للمعلومات المقدمة من خالل إطار اإلبالغ المالي
اإلنترنت، عن شبكة لي على دعوته لألطراف إلى اإلبالغ، باستخدام إطار اإلبالغ المايجدد  -3

مقابل خط األساس  مساهماتها اإلضافية في الجهود الجماعية الرامية إلى بلوغ األهداف العالمية بشأن حشد الموارد،
 ؛1018ديسمبر/كانون األول  31المحدد، باالقتران مع تقاريرها الوطنية السادسة، بحلول 

 بناء القدرات والدعم التقني -باء

التابعة منظمات والمبادرات ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة تمويل التنوع البيولوجي بعمل اليرحب  -4
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بشأن تقديم الدعم التقني وبناء القدرات لألطراف المهتمة من البلدان النامية، والسيما 

بما في ذلك التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،  أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان
تلك البلدان، بشأن تحديد  وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين داخللشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ا

عداد وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية لحشد الموارد، وبشأن اإلبالغ المالي،  احتياجات التمويل، والفجوات واألولويات، وا 
التقني وبناء المالي و أو المبادرات المشابهة إلى زيادة توفير الدعم  والبرامجمبادرة تمويل التنوع البيولوجي  يدعوو 

 القدرات لألطراف من البلدان النامية المهتمة من أجل المشاركة في المبادرة؛
 الموارد المالية إلى أن تقدم، حسب قدراتها، األطراف والحكومات األخرى والجهات المانحة دعوي -3

 نقل التكنولوجيا؛ وكذلك لتيسيرمن االتفاقية لبناء القدرات والمساعدة التقنية،  10وفقا للمادة  الالزمة
بالعمل الذي تضطلع به لجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان يحيط علما  -6

ذي تقوم به لجنة السياسة البيئية في المنظمة من أجل االقتصادي من أجل تحسين منهجية عالمات ريو، والعمل ال
 دة تكثيفه؛امنظمة إلى مواصلة العمل وزيالتمويل الذي تحشده، ويدعو التتبع الصكوك االقتصادية و 

 
                                                           

40 CBD/SBI/2/7/Add.1. 
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 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 3المعالم الرئيسية من أجل التنفيذ الكامل للهدف  -جيم

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشأن حشد الموارد  3هدف ة لتنفيذ الحتملبالمساهمة الميقر  -7
 ؛من جميع المصادر المالية

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي والمعالم  3التقدم المحدود المحرز في تنفيذ الهدف  بقلق يالحظ -8
بما في ذلك  يا أو إصالحها،الرئيسية لتنفيذه، والسيما بشأن إزالة الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي، أو إزالتها تدريج

اإلعانات، باالتساق والتجانس مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف االجتماعية 
 االقتصادية الوطنية؛

األطراف والحكومات األخرى على تكثيف جهودها الرامية إلى تنفيذ تدابير من أجل التنفيذ يشجع  -9
ن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، مع مراعاة المعالم الرئيسية التي اعتمدها مؤتمر األطراف في م 3الكامل للهدف 

كإطار مرن، باالتساق والتجانس مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، مع  41اجتماعه الثاني عشر،
 مراعاة الظروف االجتماعية االقتصادية الوطنية؛

التابعة والمبادرات ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة تمويل التنوع البيولوجي بعمل المنظمات يرحب  -10
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ل

من  3بناء القدرات لتنفيذ الهدف والمعهد الدولي للتنمية المستدامة، وشركاء آخرين، بشأن تقديم دعم تحليلي وتقني و 
 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ويدعو هذه المنظمات والمبادرات إلى مواصلة هذا العمل وزيادة تكثيفه؛

الدور المفيد للدراسات الوطنية لتحديد الحوافز الضارة والفرص المتاحة إللغاء أو إصالح يالحظ  -11
المنظمات ويدعو استكشاف وتحديد اإلجراءات السياساتية األكثر فعالية، الحوافز الضارة، بما في ذلك اإلعانات، وفي 

المهتمة، مثل المنظمات والمبادرات المذكورة في الفقرة السابقة، إلى النظر في االضطالع بتجميع تنظيمي وتحليل 
عداد استجابات مالئمة  للدراسات الحالية بغية تحديد أساليب الممارسات الجيدة من أجل تحديد الحوافز الضارة وا 

عداد معيار أو نموذج لهذه المعايير كإرشادات طوعية؛  تتعلق بالسياسة العامة، وا 
العمل تشترك بنشاط مع الشركاء في تيسير ، رهنا بتوافر الموارد، أن ةالتنفيذي ةإلى األمينيطلب  -11

 ؛أعاله 11و 10و 4المشار إليه في الفقرات 

 2121ع البيولوجي لما بعد عام مكّون حشد الموارد إلطار التنو  -باء

أن حشد الموارد سيكون جزءا ال يتجزأ من اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  يؤكد -13
البدء في التحضيرات بشأن  ويقررالذي سيعتمده مؤتمر األطراف في االتفاقية في اجتماعه الخامس عشر،  1010

 مع العملية الشاملة إلطار ما بعد إلطار، في انسجام وتنسيق كاملينهذا المكون في مرحلة مبكرة من عملية إعداد ا
 ؛--/14المقرر متفق عليه في ال على النحو 1010 عام

إلى األمينة التنفيذية استكشاف الخيارات والُنهج لحشد موارد إضافية من جميع المصادر من  يطلب -14
واالستفادة من الخبرات في تنفيذ  1010ا بعد عام أجل دعم األطراف في عملها لتنفيذ إطار التنوع البيولوجي لم

إلرشاد المشاورات في العملية التحضيرية ل طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  42استراتيجية حشد الموارد،
 ورفع تقرير إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث. 1010

  
                                                           

 .11/3 المقرر 41
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 (28)المادة استعراض تنفيذ اآللية المالية  2/7
 إن الهيئة الفرعية للتنفيذ

من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية  28والمادة  ،واألحكام ذات الصلة من االتفاقية 20إلى المادة شير ت ذإ
 ،من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع 25والمادة 

ذ تشير أيضاو   ،1/8و 01/20إلى المقررين  ا 
ذ تحيط علما  الواردة في مذكرة األمينة التنفيذية بشأن اآللية و من االتفاقية  20بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ المادة وا 

 43المالية،
ذ و  مكتب التقييم المستقل التابع مرفق البيئة العالمية التي أجراها  الدارسة الشاملة السادسة عن أداءب أيضاا علماا  تحيطا 

  44،مكتب التقييم المستقل التابع لمرفق البيئة العالميةل تقييمال نتائجلمرفق البيئة العالمية، وموجز 
 45؛التقرير األولي لمرفق البيئة العالمية تالحظ مع التقدير -0
مجلس مرفق البيئة العالمية إلى تقديم تقريره النهائي في الوقت المناسب لينظر فيه مؤتمر األطراف  دعوت -2

 ؛في اجتماعه الرابع عشر
 ؛اختصاصات االستعراض الخامس لآللية المالية لم تنفذ بسبب نقص التمويلألن تأسف  -1
، وكذلك أصحاب المصلحة ذوي الصلة، إلى تقديم وجهات النظر األخرى األطراف والحكوماتدعو ت -4

التابع لمرفق مكتب التقييم المستقل مرفق البيئة العالمية التي أجراها ألداء خرى عن الدراسة الشاملة السادسة والمعلومات األ
 05بحلول  ةالتنفيذي ة، إلى األمينةالبيئة العالمية، وموجز نتائج التقييم لمكتب التقييم المستقل التابع لمرفق البيئة العالمي

 ؛2108 /أيلولسبتمبر
، والحكومات األخرى، وأصحاب إعداد تجميع للبيانات الواردة من األطراف ةالتنفيذي ةإلى األمين طلبت -5

فضال عن المعلومات المستمدة من الدراسة الشاملة السادسة ألداء مرفق البيئة العالمية التي أجراها  الصلة، المصلحة ذوي
المقرر أن  اآللية المالية لفاعليةالستعراض الخامس ل مكتب التقييم المستقل التابع لمرفق البيئة العالمية، التي ستكون األساس

 ع عشر؛مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابيجريه 
 :على غرار ما يليبأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر مقرراا  وصيت -6

 إن مؤتمر االطراف
 ويعربمرفق البيئة العالمية، ل االستئمانيصندوق اللموارد لتجديد السابع الناجح لباالختتام  يرحب -0

المهام في إطار الخطة االستراتيجية للتنوع ب لالضطالعللدعم المالي المستمر من األطراف والحكومات  تقديرهعن 
في  2121 عام لدعم تنفيذ إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعدو في سنواتها المتبقية،  2121-2100البيولوجي 

 ؛أول سنتين له
مرفق ل االستئمانيصندوق ال لموارد أن اتجاهات برمجة التنوع البيولوجي للتجديد السابع يالحظ -2
الموحد  رشادمؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر، والذي يتضمن اإل هي اعتمدذال رشاداإلتعكس  يةملالبيئة العا

طار آلإلى ا  46؛رشادمزيد من اإلال(، باإلضافة إلى 2122-2108) امجالبر األربع ألولويات السنوات لية المالية وا 
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45 CBD/SBI/2/8/Add.1. 
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 عملإلى دعم الموارد لالسابع للتجديد من االموارد المخصصة األطراف، مع االستفادة من يدعو  -1
والمساهمات الجماعية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من أجل تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  الجماعي
برامج ومشاريع وأنشطة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بما في ذلك برنامج المنح  ، حسب االقتضاء،من خالل

 لعالمية؛الصغيرة لمرفق البيئة ا
إلى مواصلة  ،01/20في المقرر  مقدمال الموحد رشادتمشيا مع اإل ،مرفق البيئة العالميةدعو ي -4

 بناء القدرات:بالدعم من أجل جميع األطراف المؤهلة تزويد 
لسالمة األحيائية لبشأن القضايا التي حددتها األطراف لتيسير مواصلة تنفيذ بروتوكول قرطاجنة  (أ )

بهدف تيسير تبادل الخبرات  ،بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك مشاريع التعاون اإلقليميوبروتوكول ناغويا 
 ؛اوالدروس المستفادة وتسخير أوجه التآزر المرتبطة به

الخبرات والدروس  على أساسمعلومات الحصول وتقاسم المنافع، غرفة تبادل استخدام  بشأن (ب )
السالمة  من أجل المشاركة الفعالة في غرفة تبادل معلومات المستمر راتبناء القد تعزيزالمستفادة خالل مشروع 

 ؛للتنوع البيولوجي بؤريمجال الالإطار األحيائية واستخدام الموارد في 
سياسة مرفق البيئة لوالتحديث مقابل معايير أفضل الممارسات االستعراض الجاري علما بيحيط  -5

 ؛مع الشعوب األصلية االشتراكالضمانات وقواعد  بشأن العالمية
دعمه ألنشطة التنفيذ الوطنية في إطار الخطة االستراتيجية  مواصلةمرفق البيئة العالمية إلى يدعو  -6

أهداف التقدم المحرز نحو تحقيق ، بغية تمكين األطراف من تعزيز بطريقة فعالة 2121-2100للتنوع البيولوجي 
 ؛2121بحلول عام للتنوع البيولوجي أيشي 

األمينة التنفيذية على العمل بشكل وثيق مع مرفق البيئة العالمية في االنتقال إلى اإلطار  يشجع -0
 ؛2121العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

على العمل بشكل وثيق مع الوكاالت المرتبطة بمرفق البيئة العالمية  ةالتنفيذي ةاألمين أيضا يشجع -8
، مع مراعاة الحاجة إلى تعزيز قدر أكبر من 2121ع البيولوجي لما بعد عام إلى اإلطار العالمي للتنو في االنتقال 

 األخرى. التآزر بين مرفق البيئة العالمية وآليات التمويل
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 بناء القدراتم والتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا 2/8

 إن الهيئة الفرعية للتنفيذ
( لتعزيز ودعم بناء القدرات 1020-2017بالتقرير المرحلي عن تنفيذ خطة العمل قصيرة األجل ) حيط علمات -1

 47؛األمينة التنفيذية بالتعاون مع مختلف الشركاء وتيسرهادعمها تلتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها التي 
، 1010عام  ما بعدطويل األجل لبناء القدرات ل استراتيجيإطار  لتحضيرعملية البعناصر رحب ت -1

مع التشديد على الحاجة إلى تعظيم أوجه التآزر مع العملية واختصاصات الدراسة لتوفير قاعدة معلومات إلعداد اإلطار، 
 48؛1030ومع خطة التنمية المستدامة لعام  1010التحضيرية ل طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

، بما في ذلك منظمات والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة ،األطراف دعوت -3
ذات إلى تزويد األمينة التنفيذية بالمعلومات ذات الصلة بالدراسة المذكورة أعاله، بما في ذلك احتياجاتها  النساء والشباب،

لجارية، ودراسات الحالة التي تسلط الضوء على أفضل ، والمبادرات الرئيسية لتنمية القدرات امن القدرات والثغراتاألولية 
القدرات لبناء األجل طويل  ة ل طار االستراتيجيمكنالممارسات والدروس المستفادة، وكذلك آراء واقتراحات بشأن العناصر الم

 ؛1010ما بعد عام ل

غرفة تبادل المعلومات،  آلليةبالتشاور مع اللجنة االستشارية غير الرسمية إلى األمينة التنفيذية،  طلبت -4
الواردة في المرفق الثاني، اختصاصات لجنة استشارية غير رسمية معنية بالتعاون التقني والعلمي،  مسودة مواصلة استعراض

تاحة  ؛عشر الخامسنظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه ياالختصاصات المحد ثة ل مسودة وا 

49الرابع عشر مقررا على غرار ما يلي:بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه  توصي -3
 

 مشروع مقرر لمؤتمر اططراف في اتفاقية التنوع البيولوجي - أوال
 إن مؤتمر األطراف،

 بناء القدرات -ألف
 ،13/14و 13/13إلى المقّررين  إذ يشير
ذ ي ( لتعزيز ودعم بناء 1020-2017بالتقرير المرحلي عن تنفيذ خطة العمل قصيرة األجل ) حيط علماوا 

 50،األمينة التنفيذية بالتعاون مع مختلف الشركاء وتيسرهادعمها تالقدرات لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها التي 
ذ يالحظ مع التقدير  والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة من أجل ،الدعم المقدم من األطراف وا 

 ،أقل البلدان نمواا  والسيما، من البلدان النامية لعلمي لمساعدة األطرافبناء القدرات وأنشطة التعاون التقني وا أنشطة
، بما في ذلك البلدان التي هي مراكز انتقاليةبمرحلة  هااقتصاداتالتي تمر  بلدانوالدول الجزرية الصغيرة النامية وال

 ،شبابوالنساء وال ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية المنشأ وتنوع الموارد الجينية،
ذ يشدد على أهمية ترتيب االحتياجات من حيث بناء القدرات بعناية بما يتواءم مع إطار التنوع البيولوجي  وا 

 ،1010لما بعد عام 

                                                           
47 CBD/SBI/2/INF/6. 
 .2105سبتمبر/أيلول  25المؤرخ  01/0انظر قرار الجمعية العامة  48
ضثافتها فضثال عثن العناصثر الثواردة فثي الفقثرة يستند  49 مثن التوصثية  9مشروع المقرر إلى االستنتاجات الواردة في المذكرة التي أعدتها األمينة التنفيذية وا 
 للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية. 20/4
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ذ يشير والحكومات األخرى والمنظمات ذات  ،، التي دعا فيها األطراف13/13من المقرر  14إلى الفقرة  وا 
فر الموارد المالية والتقنية والبشرية لدعم بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي أن تو إلى الصلة التي يمكنها القيام بذلك 

والبلدان التي تمر اقتصاداتها  ،النامية والدول الجزرية الصغيرة، أقل البلدان نمواا  والسيما، ألطراف من البلدان الناميةل
 ،يةبمرحلة انتقال

 :إلى األمينة التنفيذية، رهنا بتوافر األموال يطلب -1

أن تكلف بإجراء دراسة لتوفير قاعدة معلومات لتحضير اإلطار وفقا لالختصاصات الواردة في  )أ(
 ؛أدناهالتذييل بالمرفق األول 

( 1010-1017ل )وفعالية خطة العمل قصيرة األج ونتائج آلثاردرج في التقييم المستقل تأن  )ب(
رصد وتقييم نتائج وفعالية أنشطة بناء القدرات الجارية التي تدعمها  ،13/13)ز( من المقرر 13في الفقرة المطلوبة 

 ؛في ضوء المساهمة في إنجاز أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وتيسرها األمانة
، 1010 عام طار التنوع البيولوجي العالمي لما بعدالتحضيرية إلعملية الالتزامن مع ب ،أن تنظم )ج(
ومنتديات النقاش عبر اإلنترنت لتمكين األطراف في االتفاقية ومحددة أصحاب المصلحة إقليمية  تشاوريةحلقات عمل 

الصلة، بما في ذلك  والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات ةاألصلي الشعوببروتوكوليها، فضالا عن األطراف في و 
ما بعد الطويل األجل لبناء القدرات ل شروع اإلطار االستراتيجيم تحضيرمن المساهمة في منظمات النساء والشباب، 

 ، مع مراعاة تجميع اآلراء والمعلومات الواردة؛1010عام 
الذي يتواءم مع  1010استراتيجي طويل األجل لبناء القدرات لما بعد عام أن تقدم مشروع إطار  )د(

1030امة لعام وخطة التنمية المستد 1010طار التنوع البيولوجي لما بعد إ
كي تنظر فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ في  51

 اجتماعها الثالث ولكي ينظر فيه بعد ذلك مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر؛

إلى تقديم الدعم  ، حسب االقتضاء،األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة يدعو -1
 إلقليمية ومنتديات النقاش على اإلنترنت المشار إليها أعاله؛المالي والتقني لتنظيم حلقات العمل االستشارية ا

 التعاون التقني والعلمي -ثانيا
فيما يخص  7/19، و8/11، و9/14، و10/16، و11/1و، 13/31و، 13/13إلى المقّررات  إذ يشير

 التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا،
ذ  التعاون التقني والعلمي، بما في ذلك  يسيربالتقرير بشأن التقدم المحرز في تعزيز وت يحيط علماوا 

 52،اإلنجازات التي تحققت في إطار مبادرة الجسر البيولوجي
 في وضع يسمح لها بذلك تكونالتي والمنظمات ذات الصلة والحكومات األخرى  ،األطراف يدعو -3

 ؛آلية غرفة تبادل المعلوماتالتسجيل كجهات مقدمة للمساعدة التقنية من خالل 
، بما في ذلك اتحاد الشركاء العلميين، إلى إبالغ األمينة التقنية والعلمية مقدمي المساعدة يدعو -4

ع الخدمات التي بالمواضيع ذات األولوية، والتغطية الجغرافية وأنوامن خالل آلية غرفة تبادل المعلومات  التنفيذية
 تقديمها إلى األطراف األخرى؛ يستطيعون
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التعاون معنية بإنشاء لجنة استشارية غير رسمية النظر، خالل اجتماعه الخامس عشر، في  يقرر -3
معلومات الغرفة تبادل لية لتبدأ عملها في نهاية والية اللجنة االستشارية غير الرسمية الحالية التابعة آلالتقني والعلمي 

التعاون التقني  يسيرلتزويد األمينة التنفيذية بالمشورة بشأن التدابير واألدوات والفرص العملية لتعزيز وت 1010ام في ع
 ؛والعلمي من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية

إلى األمينة التنفيذية، بالتعاون مع الشركاء ورهناا بتوافر الموارد، مواصلة تعزيز وتيسير  طلبي -6
الخاص بتكنولوجيات الحمض النووي، مثل تشفير التعاون في التدريب وال سيما النهوض ب، والعلميالتعاون التقني 
فضال عن  للتحديد السريع لألنواع في البلدان والمناطق المعنية، من خالل المبادرة العالمية للتصنيف، الحمض النووي

مرحلي كي تنظر فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ في وتقديم تقرير النهوض بالتعاون من خالل مبادرة الجسر البيولوجي، 
 اجتماعه الخامس عشر؛ فياجتماعها الثالث ولكي ينظر فيه مؤتمر األطراف 

 آلية غرفة تبادل المعلومات -جيم
التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الويب لالتفاقية وبروتوكوليها وتطوير آليات غرفة تبادل إذ يالحظ 

من قبل األمينة التنفيذية لمساعدة األطراف في إنشاء أو تحسين  Biolandالمعلومات الوطنية، بما في ذلك نشر أداة 
 53،الوطنية غرفة تبادل المعلوماتها لآليات

وتلك التي الوطنية التي ليس لديها آلية تبادل المعلومات األطراف والحكومات األخرى،  يدعو -7
 ؛التي أعدتها األمينة التنفيذية Bioland ترغب في إعادة تصميم اآلليات القائمة إلى استخدام أداة

مواصلة توفير إلى  حسب االقتضاء، األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، يدعو -8
، أو نقل المواقع الوطنية غرفة تبادل المعلوماتالموارد المالية والتقنية والبشرية الالزمة لدعم مواصلة تطوير آليات 

 ؛ Bioland الموجودة إلى أداةالوطنية اإللكترونية آللية غرفة تبادل المعلومات 
 األمينة التنفيذية، رهنا بتوافر الموارد المالية: إلى يطلب -9
الخاصة الوطنية م الجهود التي تبذلها األطراف إلنشاء آليات غرفة تبادل المعلومات مواصلة دع )أ(

  بها واستمرارها وتطويرها، بما في ذلك من خالل:
 ؛Biolandالتطوير المستمر والترويج ألداة  (1)
لمساعدة األطراف على بالتعاون مع األطراف والمنظمات ذات الصلة  ،التدريبتنظيم تيسير و  (1)

 تطوير آليات غرفة تبادل المعلومات الوطنية الخاصة بها؛
مواصلة تنفيذ برنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات دعما للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  )ب(

بتوجيه من اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل  1030وخطة التنمية المستدامة لعام  1011-1010
 ؛تالمعلوما

، بهدف InforMEAالمساهمة في تطوير واختبار أداة البيانات واإلبالغ، بالتعاون مع مبادرة  )ج(
في  ااستخدامه وتيسيرالتعلم من تجارب األطراف في تقديم تقاريرها الوطنية السادسة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، 

 يولوجي، حسب االقتضاء؛التنوع البالمتعلقة بتفاقيات العمليات اإلبالغ األخرى عبر ا

التماس المشورة من اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل المعلومات بشأن المسائل  )د(
 طوال مدة واليتها الحالية؛ 18المتعلقة بالتعاون التقني والعلمي وفقا للمادة 
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المحرز في استخدام أداة تقديم تقرير مرحلي عن األنشطة المذكورة أعاله، بما في ذلك التقدم  )هث(
Bioland  ،في اجتماعها الثالث؛ لهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيهإلى اوفعاليتها 

 مشروع مقرر لمؤتمر اططراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا -ثانيا

الثالث،  ألطراف في بروتوكول ناغويا، في اجتماعهلاجتماع كبأن يعتمد مؤتمر األطراف العامل  وصيت -6
 مقرراا على غرار ما يلي:

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،
 ،NP-2/8و NP-1/8 المقّررين إذ يشير إلى

لتعزيز ودعم  (2120-2017)بالتقرير المرحلي عن تنفيذ خطة العمل قصيرة األجل يحيط علماا  -1
 54لتعاون مع مختلف الشركاء؛ها األمينة التنفيذية باتيسر دعمها و تبناء القدرات لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها التي 

لبناء  طويل األجل إطار استراتيجي تحضيرباختصاصات الدراسة لتوفير قاعدة معلومات ليرحب  -1
أن مؤتمر  ويالحظ، بالمقرر الحالي األوللمرفق بافي التذييل  الوارد على النحو، 1010لما بعد عام القدرات 

توفير ل ،أن تصدر تكليفا بإجراء دراسة رهنا بتوافر الموارد ،--/14األطراف طلب إلى األمينة التنفيذية في المقرر 
مراعاة الجوانب  ويطلب ،1010لما بعد عام  لبناء القدرات طويل األجل إطار استراتيجي تحضيرقاعدة معلومات ل

 ذات الصلة ببروتوكول ناغويا في الدراسة؛
والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة إلى تزويد األمينة  ،األطراف يدعو -3

القدرات لما بعد عام الطويل األجل لبناء  ة ل طار االستراتيجيمكنالتنفيذية بآراء ومقترحات بشأن العناصر الم
 ؛1010

المنظمات ذات الصلة إلى األطراف وكذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية و أيضا  يدعو -4
الطويل المشاركة في حلقات العمل التشاورية ومنتديات النقاش على اإلنترنت بشأن مشروع اإلطار االستراتيجي 

طار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد التحضيرية إلعملية الباالقتران مع  ،1010القدرات لما بعد عام األجل لبناء 
 ؛1010عام 

االستشارية غير الرسمية المعنية ببناء القدرات لتنفيذ بروتوكول ناغويا المساهمة  إلى اللجنة يطلب -3
 ؛1010في إعداد مشروع اإلطار االستراتيجي الطويل األجل لبناء القدرات لما بعد عام 

طويل األجل لبناء تقديم مشروع إطار استراتيجي  ، رهنا بتوافر الموارد،إلى األمينة التنفيذية يطلب -6
كي تنظر فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث وينظر فيه بعد ذلك مؤتمر  1010بعد عام لما القدرات 

 ؛اجتماعه الرابع فياألطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول 

 قرطاجنةمشروع مقرر لمؤتمر اططراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول  -ثالثا

، التاسع، في اجتماعه قرطاجنةألطراف في بروتوكول لاجتماع كبأن يعتمد مؤتمر األطراف العامل  وصيت -7
 مقرراا على غرار ما يلي:

 ،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
 ،VIII/3-CPو  VI/3-BSإلى المقّررين  إذ يشير
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لتعزيز ودعم  (1010-1017)بالتقرير المرحلي عن تنفيذ خطة العمل قصيرة األجل  يحيط علماا  -1
55بناء القدرات لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها التي يدعمها ويسهلها األمينة التنفيذية بالتعاون مع مختلف الشركاء؛

 

لبناء  طويل األجل إطار استراتيجي تحضيرباختصاصات الدراسة لتوفير قاعدة معلومات ليرحب  -1
أن مؤتمر  ويالحظ، بالمقرر الحالي األوللمرفق بايل في التذي الوارد على النحو، 1010لما بعد عام القدرات 

توفير رهنا بتوافر الموارد، ل ،، أن تصدر تكليفا بإجراء دراسة--/14األطراف طلب إلى األمينة التنفيذية في المقرر 
مراعاة الجوانب  ويطلب ،1010لما بعد عام  لبناء القدرات طويل األجل إطار استراتيجي تحضيرقاعدة معلومات ل

 في الدراسة؛ قرطاجنةذات الصلة ببروتوكول 

والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة إلى تزويد األمينة  ،األطراف يدعو -3
القدرات لما بعد عام الطويل األجل لبناء  ة ل طار االستراتيجيمكنالتنفيذية بآراء ومقترحات بشأن العناصر الم

 ؛1010

األطراف وكذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة إلى أيضا  ويدع -4
الطويل المشاركة في حلقات العمل التشاورية ومنتديات النقاش على اإلنترنت بشأن مشروع اإلطار االستراتيجي 

تنوع البيولوجي العالمي لما بعد طار الالتحضيرية إلعملية الباالقتران مع  ،1010القدرات لما بعد عام األجل لبناء 
 ؛1010عام 

إعداد مشروع  في مجال السالمة األحيائية إلىببناء القدرات  االتصال المعني فريقإلى  يطلب -3
 ؛1010اإلطار االستراتيجي الطويل األجل لبناء القدرات لما بعد عام 

طويل األجل لبناء تقديم مشروع إطار استراتيجي  ، رهنا بتوافر الموارد،إلى األمينة التنفيذية يطلب -6
كي تنظر فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث وينظر فيه بعد ذلك مؤتمر  ،1010بعد عام لما القدرات 

 اجتماعه العاشر. قرطاجنة للسالمة األحيائية فياألطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

 األول المرفق
 2121عام  القدرات لما بعدالطويل اطجل لبناء إلطار االستراتيجي التحضيرية لعملية ال عناصر

 مقدمة -ألف
إطار استراتيجي  تحضيرطلب مؤتمر األطراف، في اجتماعه الثالث عشر، إلى األمينة التنفيذية أن يبدأ عملية ل -1

 1010-1011لضمان مواءمته مع متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،1010طويل األجل لبناء القدرات بعد عام 
، بهدف 1010التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام وعمل البروتوكولين، وضمان تنسيقها مع الجدول الزمني لتطوير إطار 

 بناء القدرات في الوقت المناسب.ذات األولوية لجراءات اإلتحديد 

، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يعد اختصاصات لدراسة توفير 13/13( من المقرر )ن13وفي الفقرة  -1
فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في  ، لكي تنظر1010إطار استراتيجي طويل األجل لبناء القدرات بعد عام  تحضيرقاعدة معارف ل

ابع عشر، مع التأكد من أن الدراسة تراعي، في جملة أمور، تنفيذ اجتماعه الر  فيمؤتمر األطراف  فيها اجتماعها الثاني ثم ينظر
 الصلة التي أبلغت عنها األطراف في تقاريرها الوطنية. ذات خطة العمل القصيرة األجل لبناء القدرات والخبرات

وبموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، اعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في  -3
االجتماع الثامن  فياجتماعه السادس إطارا وخطة عمل لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول واتفق على استعراضه 

                                                           
 .CBD/SBI/2/INF/6 الوثيقة نسخة محدثة من 55
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قررت األطراف في البروتوكول الحفاظ على اإلطار وخطة العمل حتى عام (. وبعد ذلك االستعراض، BS-VI/3)المقرر 
 (.CP-VIII/3)المقّرر  1010

، إطارا استراتيجيا NP-1/8وبالمثل، اعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في مقرره  -4
. وفي المقرر نفسه، ُطلب إلى األمينة التنفيذية 1010عام  ة حتىلبناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا يغطي الفتر 

 1010لينظر فيه اجتماع األطراف في بروتوكول ناغويا في عام  تقريرتقديم  1019إعداد تقييم ل طار االستراتيجي في عام 
 .1010-1011للتنوع البيولوجي ة وتنقيحها باالقتران مع استعراض الخطة االستراتيجية مكنلتيسير استعراض االستراتيجية الم

 اإلطار إعداد عملية نطاق -باء
 :التالية المهام العملية ستشمل -3

 1010إجراء دراسة لتوفير قاعدة معارف إلعداد اإلطار االستراتيجي الطويل األجل لبناء القدرات بعد عام  )أ(
 أدناه؛ لالختصاصات الواردة في التذييل وفقاا 

، مع مراعاة 1010القدرات بعد عام الطويل األجل لبناء إعداد مشروع عناصر اإلطار االستراتيجي  )ب(
ال سيما أقل البلدان نمواا و النامية، ، بما في ذلك احتياجات وظروف البلدان المعلومات الواردة في تقرير الدراسة المذكورة أعاله

 ية؛مر اقتصاداتها بمرحلة انتقالوالبلدان التي تالنامية، والدول الجزرية الصغيرة 
سيشمل مشروع العناصر، في جملة أمور، رؤية شاملة ونظرية تغيير تحدد معايير ونتائج قوية لتنمية  )ج(

المتمثلة في "العيش في انسجام مع  1030لي نحو تحقيق رؤية عام الطويل من أجل دعم التغيير التحو القدرات على المدى 
طار للرصد والتقييم جيهية العامة، والمسارات الممكنة لتحقيق تنمية القدرات الفعالة وذاتالطبيعة"، والمبادئ التو  بما  ،التأثير؛ وا 

 ؛ة يمكن قياسها على المدى المتوسط والطويلمكنمؤشرات م في ذلك
لية عمالتنظيم حلقات عمل استشارية إقليمية ومنتديات للنقاش على اإلنترنت، يتم تنفيذها باالقتران مع  (د)

 .1010ولوجي العالمي لما بعد عام طار التنوع البيالتحضيرية إل
عداد مشروع تقرير الدراسة باإلضافة إلى  المالية، الموارد بتوافر ورهنا -6 سيتم إشراك شركة استشارية إلجراء الدراسة وا 

. وستتم مناقشة المسودات خالل حلقات العمل 1010 عام القدرات بعدالطويل األجل لبناء مشروع عناصر اإلطار االستراتيجي 
 عمليةالاالستشارية اإلقليمية ومنتديات النقاش على اإلنترنت التي ستنظمها األمانة والمنظمات ذات الصلة باالقتران مع 

لقاة من حلقات . وستقوم الشركة االستشارية بدمج المدخالت المت1010طار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد التحضيرية إل
الذي سيقدم بعد ذلك  ،العمل التشاورية ومنتديات النقاش على اإلنترنت في المشروع النهائي ل طار االستراتيجي لتنمية القدرات

اجتماعها الثالث وفي نهاية المطاف من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس  فيإلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه 
 عشر.

 لألنشطة إرشاد  زمني دولج -جيم
 ينبغي األنشطة التالية، التي 1010 عام بعدلما طار استراتيجي طويل األجل لبناء القدرات إل التحضيرستشمل عملية  -1

 -1011:2020مواءمتها مع الجدول الزمني لتطوير متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 المسؤولية الزمني الجدول المهمة/النشاط

 والمجتمعات األصلية دعوة األطراف والشعوب. 0
والمنظمات ذات الصلة إلى  ، والنساء والشبابالمحلية

تقديم معلومات عن احتياجات وأولويات تنمية 
والخبرات ذات الصلة والدروس المستفادة،  ،القدرات

 األصلية والشعوب واألطراف، األمانة؛  2018 الثاني تشرين/نوفمبر - آب/أغسطس
 والمنظمثثات المحليثثة، والمجتمعثثات

 المعنية
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 المسؤولية الزمني الجدول المهمة/النشاط
ة مكنوكذلك اآلراء/االقتراحات بشأن العناصر الم

 لما القدراتلبناء  الطويل األجلل طار االستراتيجي 
، واستكمال المعلومات المقدمة من 2121 بعد عام

 خالل التقارير الوطنية
 األطراف  2018 األول كانون/ديسمبر الوطنية التقارير تقديم. 2

خطة العمل القصيرة األجل  لنتائجالتقييم المستقل  3.
( لتعزيز ودعم بناء القدرات 2121-2100وفعاليتها )

 من أجل تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها

 استشاري خبير 2019 األول كانون/ديسمبر -يونيه/حزيران  

 تحضيرإجراء الدراسة لتوفير قاعدة المعارف ل  .4
لما  اإلطار االستراتيجي الطويل األجل لبناء القدرات

، بما في ذلك إجراء استعراض مكتبي 2121بعد 
للتقارير والوثائق ذات الصلة؛ وتجميع المعلومات 
الواردة من األطراف والشعوب األصلية والمجتمعات 

 المحلية والمنظمات ذات الصلة؛ والدراسات
المصلحة  االستقصائية/المقابالت مع أصحاب

 ، بما في ذلك النساء والشبابالرئيسيين

 استشاري خبير 2019 نيسان/أبريل – الثاني كانون/يناير 

إعداد مشروع تقرير دراسة يستند إلى التقارير الواردة . 5
 من األطراف والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

والمنظمات ذات الصلة وأصحاب  والنساء والشباب
المصلحة واستعراض التقارير الوطنية والوثائق 

  األخرى ذات الصلة

 واألمانة ؛استشاري خبير 2019 أيار/مايو – نيسان/أبريل 

الطويل إعداد مشروع عناصر اإلطار االستراتيجي  .6
 2121القدرات لما بعد عام األجل لبناء 

 واألمانة ؛استشاري خبير 201 حزيران/هيوني - أيار/مايو 

. حلقات العمل التشاورية اإلقليمية ومنتديات النقاش 0
على اإلنترنت بشأن مشروع تقرير الدراسة وورقات 

ومشروع عناصر اإلطار  المرتبطة بهالمناقشة 
القدرات لما بعد عام الطويل األجل لبناء االستراتيجي 

طار التحضيرية إلعملية ال)باالقتران مع  2121
 )2121التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 

 استشاري وخبير ؛األمانة 201 تموز/هيولي – الثاني كانون/يناير 

تقديم تقرير الدراسة المنقح ومشروع العناصر المنقحة  .8
القدرات لما الطويل األجل لبناء ل طار االستراتيجي 

 2121بعد عام 

 استشاري خبير 2019 آب/أغسطس 

بشأن مشروع العناصر  تشاوريةحلقة )حلقات( عمل  .9
الطويل األجل لبناء المنقحة ل طار االستراتيجي 

 2121القدرات لما بعد عام 

خبثثراء رشثثحتهم الحكومثثات والمنظمثثات   2019األول تشرين/أكتوبر أيلول/سبتمبر 
 ذات الصلة

الطويل إعداد المشروع النهائي ل طار االستراتيجي  10.
مع مراعاة جملة  2121القدرات بعد عام األجل لبناء 
 المدخالت من حلقات العمل االستشارية أمور منها

 استشاري وخبير األمانة 2019 الثاني تشرين/نوفمبر 
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 المسؤولية الزمني الجدول المهمة/النشاط
والمعلومات ذات الصلة المقدمة في التقارير الوطنية 
الرابعة في إطار بروتوكول قرطاجنة والمعلومات ذات 
الصلة الواردة في التقرير الوطنية المؤقتة في إطار 

 اغويابروتوكول ن
إبداء وجهات نظر بشأن المشروع  إلى إخطار يدعو11.

الطويل األجل لبناء النهائي ل طار االستراتيجي 
  2121القدرات بعد عام 

 شثباط/فبرايثر-  2109 األول كثانون/ديسثمبر 
2121  

 األصثثثلية والشثثثعوب األطثثثراف،
 ذات والمنظمات المحلية، والمجتمعات

 الصلة

في في اجتماعها الثالث لهيئة الفرعية للتنفيذ انظر  12.
الصيغة النهائية لمشروع اإلطار االستراتيجي لتنمية 

 2121القدرات لما بعد عام 

 ، االجتماع الثالثلهيئة الفرعية للتنفيذا   2019 حزيران/يونيو- أيار/مايو 

 تذييلال
 2222بعد عام  القدرات لماالطويل اطجل لبناء اإلطار االستراتيجي  تحضيرلتوفير قاعدة معلومات لاختصاصات لدراسة 

 اإلطار إعداد وعملية نطاق الدراسة -ألف
 التالية: المهام الدراسة ستشمل -0

البرامج الرئيسية /تقييم حالة تنمية القدرات المتعلقة بتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها، بما في ذلك المبادرات )أ(
 القدرات، واألدوات، والشبكات، والشراكات؛ نميةالحالية لت

تحديد الموّردين الرئيسيين لدعم بناء القدرات لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها في مختلف المناطق، بما في ذلك  )ب(
 اختصاصاتها ونقاط قوتها؛

ف طرائق وُنهج إنماء تنمية القدرات المستخدمة استعراض الخبرات الناشئة والدروس المستفادة من مختل )ج(
 وتقييم فعاليتها وقيودها النسبية؛

، الموجودة تنمية القدرات والفجوات يخص فيما لألطراف التكنولوجية واالحتياجات الرئيسية تحديد االحتياجات )د(
 ؛بما في ذلك على المستوى اإلقليمي

 تنمية القدرات التي ساهمت في التقدم المحرز؛تحليل ما تم القيام به وأنواع أنشطة  )ه(
جثراءات بنثاء  2121القثدرات لمثا بعثد عثام الطويثل األجثل لبنثاء طثار  تقديم توصثيات بشثأن التوجثه العثام ل )و( وا 

 .2121-2100 القدرات ذات األولوية التي يتعين اتخاذها لتحقيق غايات وأهداف متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
 المعلومات ومصادر منهجية -باء

 ق جمع البيانات التالية وستعتمد على مجموعة من مصادر البيانات:ائستستخدم الدراسة طر   -2
 :ذلك في بما الصلة، ذات للوثائق مكتبي استعراض )أ(

 لالتفاقية؛ السادسة الوطنية التقارير (1)
 ناغويا؛ بروتوكول واستعراض األول التقييم نتائج (2)
 التقرير الثاني )كخط أساس( والتقارير الوطنية الرابعة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛ (3)
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 ؛توقعات التنوع البيولوجي المحليةاإلصدار الثاني من نشرة  (4)
 56االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لبناء القدرات؛ (5)
 بروتوكول ناغويا وبروتوكول قرطاجنة؛ل تقارير عن تقييم األطر االستراتيجية لبناء قدرات (6)
لتعزيز ودعم بنثاء  (2121-2100)تقرير التقييم المستقل لتأثيرات ونتائج وفعالية خطة العمل قصيرة األجل  (7)

 تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها؛من أجل القدرات 
لتي أجرتها المنظمات ذات تقارير الدراسات ذات الصلة والدراسات االستقصائية وتقييمات االحتياجات ا (8)

 57الصلة؛
 تقارير التقييم الخاصة بمشاريع بناء القدرات ذات الصلة؛ (9)

، بمن فيهم الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، ومنظمات دراسة استقصائية لألطراف والشركاء الرئيسيين )ب(
لتحديد، من بين أمور أخرى، احتياجاتهم من القدرات ذات األولوية والقدرات المطلوبة على مدى العقد القادم  النساء والشباب،

 وكذلك العروض المحتملة للمساعدة والفرص واألدوات والخدمات األخرى لتنمية القدرات؛
صلة المتاحة من خالل آلية تحليل االحتياجات واألولويات من حيث بناء القدرات والمعلومات األخرى ذات ال )ج(

 غرفة تبادل المعلومات وغرف تبادل المعلومات التابعة للبروتوكولين؛
 وتفاقية التنوع البيولوجي وممثلا والمقابالت مع عينة تمثيلية من أصحاب المصلحة، بمن في ذلك موظف (د)
من الجهات الفاعلة من مختلف المناطق، بما والمنظمات الشريكة وغيرها والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،  ،األطراف

. وسيدعى األشخاص الذين أجريت مقابلة معهم إلى أن يتبادلوا، ، ومنظمات النساء والشبابفي ذلك المؤسسات التقنية والعلمية
إطار ظروف  من بين أمور أخرى، المعلومات واآلراء بشأن نقاط القوة والضعف لمختلف ُنهج تنمية القدرات وطرائق التنفيذ في

وأمثلة على الممارسات الجيدة التي يمكن االستفادة منها باإلضافة إلى  ،والخبرات والدروس المستفادة ذات الصلة ،مختلفة
 لي لتنمية القدرات المستقبلية.المحتملة للتغيير التحو  دوافعوجهات النظر حول ال

 المرفق الثاني
 الرسمية المعنية بالتعاون التقني والعلميجنة االستشارية غير للا اختصاصاتمشروع 

 معلومات أساسية .0
من اتفاقية التنوع البيولوجي من األطراف تعزيز التعاون التقني والعلمي في مجال حفظ التنوع  18المادة  قتضيت -1

استخدام التكنولوجيات وتطوير و  ،البيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك التعاون في تنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات
نشاء برامج بحث مشتركة  ذات الصلة )بما في ذلك التكنولوجيات األصلية والتقليدية(، وتدريب الموظفين، وتبادل الخبراء، وا 

 ومشاريع مشتركة لتطوير التكنولوجيات ذات الصلة.

، عدداا من التدابير 7/19و 8/11و 9/14و 10/16و 11/1و 13/31و 13/13اعتمد مؤتمر األطراف في المقررات و  -1
 الجسر البيولوجي تم إنشاء مبادرةو التكنولوجيا. نقل و  التقني والعلمي وقدم إرشادات بشأن مختلف الجوانب المتعلقة بالتعاون

                                                           
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية من  134من بين  18، تتضمن CBD/SBI/2/2/Add/1من الوثيقة  11في الفقرة  على النحو المشار إليه 56

 المنقحة للتنوع البيولوجي المقدمة إلى األمانة خطة وطنية لتنمية القدرات.
ة بالتنوع البيولوجي التي قام بها االتحاد الدولي تعلقالقدرات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ االتفاقيات الم نميةبما في ذلك الدراسة االستقصائية بشأن ت 57
استراتيجية وخطة عمل  140برنامج األمم المتحدة للبيئة وتقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي القائم على تحليل أكثر من بالنيابة عن يعة الطب حفظل

 لُنظم اإليكولوجية.التنوع البيولوجي وخدمات افي مجال الحكومي الدولي للعلوم والسياسات  نبرالموالتقييمات الوطنية التي أجراها  وطنية للتنوع البيولوجي
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(BBI) التعاون التقني  يسيراالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف بدعم مبدئي من حكومة جمهورية كوريا لتعزيز وت في
 في ،1016 /كانون األولفي ديسمبر بيولوجيال رتم إطالق خطة عمل الجسو والعلمي من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية. 

 .1010-1017لتوجيه أنشطة وعمليات المبادرة للفترة  ، المكسيك،االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في كانكون
 الغرض .2
بشأن سبل ووسائل تشجيع  ةالتنفيذي ةإلى األمين في الوقت المناسب ر الرسمية المشورةتقدم اللجنة االستشارية غي -3

على وجه الخصوص، تقوم اللجنة االستشارية غير الرسمية بما و وتيسير التعاون التقني والعلمي بين األطراف في االتفاقية. 
 يلي:

هج واآلليات العملية لتعزيز التعاون التقني والعلمي من بشأن التدابير والنُ  في الوقت المناسب تقديم المشورة والتوصيات -4
 أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية؛

 18وغيرها من البرامج التي تسهم في تنفيذ المادة  بيولوجيجسر الاللمبادرة  يوالبرنامج االستراتيجي رشادتوفير اإل -3
والتقارير المرحلية  ،وخطط العمل ،المقترحة هاات برامجواألحكام ذات الصلة من االتفاقية، بما في ذلك استعراض واعتماد أولوي

جراءات اختيار المشاريع؛  والسياسات واإلجراءات التشغيلية، بما في ذلك معايير وا 

 والبرامج األخرى التي تسهم في تعزيز التعاون التقني والعلمي؛ الجسر البيولوجي رصد تنفيذ مبادرة -6

 ةالتنفيذي ةتقديم المشورة إلى األمينالعمل على نحو وثيق مع الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية على  -7
المسائل التقنية  تسويةبشأن  رشادبشأن وضع وتنفيذ أدوات وآليات لتشجيع وتيسير التعاون التقني والعلمي، بما في ذلك اإل

 تبادل المعلومات؛والعملية المتصلة بآلية غرفة 

التعاون التقني  يسيرواالستدامة والخطط التحويلية لتعزيز وت ،بشأن فرص تعبئة الموارد رشادتقديم المشورة واإل -8
 والعلمي.

اللجنة االستشارية غير الرسمية، بما في ذلك تقديم الدعم اللوجستي  بخدمة التنوع البيولوجي تفاقيةاأمانة  قومست -9
 ملها.والسكرتاري الالزم لع

 العضوية .3
تتألف اللجنة االستشارية غير الرسمية من خبراء ترشحهم أطراف في االتفاقية من كل إقليم من األقاليم الخمسة  -10

. ، بما في ذلك منظمات النساء والشبابالمنظمات ذات الصلةو  الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية باإلضافة إلى خبراء من
، مثل حفظ التنوع البيولوجي مجاالت خبرتهممعرفة جيدة باللجنة االستشارية غير الرسمية  أعضاء لدى من المتوقع أن يكونو 

يتم اختيار األعضاء على أساس المعايير التالية كما و لتغيير. ا واستخدامه المستدام و/أو وصف المواضيع ذات الصلة وعوامل
 :هو موضح في سيرتهم الذاتية

العملية في المجاالت التقنية والعلمية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي و/أو خمس سنوات على األقل من الخبرة  -11
 االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

واألحكام  18في العلوم والتكنولوجيا واالبتكار فيما يتعلق بالمواضيع المحددة في المادة  المتعددة التخصصاتالخبرة  -11
المذكورة  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 1010-1011األخرى ذات الصلة في االتفاقية، والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 ؛فيها

 وبرامج تنمية القدرات ذات الصلة باالتفاقية. عمليات التعاون اإلقليمي أو الدولي ضمنتجربة واضحة  -13
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يتم اختيار أعضاء اللجنة االستشارية غير الرسمية من خالل عملية ترشيح رسمية بناءا على المعايير المذكورة أعاله.  -14
االستشارية ختار خبراء لمواضيع أو قضايا محددة لمناقشتها في كل اجتماع من اجتماعات اللجنة تأن  ةالتنفيذي ةيجوز لألمينو 

يعمل األعضاء بصفتهم الشخصية وليس و غير الرسمية، بما يكفل وجود توازن بين الخبراء بشأن المسائل المتعلقة باالتفاقية. 
 لحكومة أو منظمة أو كيان آخر. ينكممثل

، وفقا يتينسنتين، مع إمكانية تجديدها لمدة سنتين إضاف تهامدلوالية يعمل أعضاء اللجنة االستشارية غير الرسمية  -13
نجازاتهم  .لمساهماتهم وا 

 طريقة التشغيل .4
تجتمع اللجنة االستشارية وجها لوجه مرة واحدة في السنة على األقل، حيثما أمكن، على هامش االجتماعات األخرى  -16

ستعمل اللجنة فيما بين الدورات، حسب و يمكن تعديل وتيرة االجتماعات من قبل األعضاء عند الحاجة. و ذات الصلة. 
 قتضاء، عبر الوسائل اإللكترونية؛اال

من األمم المتحدة. غير أن تكاليف  أي أجر آخرأو  أتعابال يتلقى أعضاء اللجنة االستشارية أي مكافآت أو  -17
مشاركة أعضاء اللجنة الذين ترشحهم البلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية يتم تغطيتها، 

 ألمم المتحدة؛لنظامين األساسي واإلداري لاتمشيا مع 

يعمل الرئيس لمدة سنة واحدة و لتوجيه اجتماعاتها على أساس التناوب.  اتنتخب اللجنة االستشارية غير الرسمية رئيس -18
 في كل مرة؛

 تتخذ اللجنة االستشارية غير الرسمية قراراتها وتوصياتها بتوافق اآلراء؛ -19

 الرسمية في أي وقت أن تنقح أساليب عملها بتوافق اآلراء؛يجوز للجنة االستشارية غير  -10

 .ليزيةكتكون لغة عمل اللجنة هي اللغة اإلن -11
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 التعاون مع االتفاقيات والمن مات الدولية والشراكات اطخر  2/9
 إن الهيئة الفرعية للتنفيذ

58التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية والشراكات األخرى، عن ةالتنفيذي ةتقرير األمين تالحظإذ 
 

التآزر على المستوى الوطني وخارطة  أوجه تعزيزل المتاحة خياراتالتنفيذ عن بالتقرير المرحلي  حيط علماا ت -0
 من الممتدة بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المستوى الدولي خالل الفترة فيما أوجه التآزر المتعلقة بتعزيزالطريق 

 59؛2121 عام إلى 2100 عام
-2100الغابات والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  في مجالالشراكة التعاونية عن بالتقرير  ترحب -2

متعددة األطراف البالغابات وغيرها من االلتزامات  ذات الصلةللتنوع البيولوجي  أيشيبين أهداف  وافقالتيتناول الذي و ، 2121
للتنوع  أيشيتحقيق أهداف لمزيد من اإلجراءات المن أجل اتخاذ المتاحة  تحليالا للخياراتيقدم ، و ذات الصلة بالغابات

)ب( و)أ( الحد من إزالة الغابات وتدهورها  وفيما يتعلق أساساا بمسألتي، متعاضدةالبيولوجي ذات الصلة بالغابات، بطريقة 
 60؛الغابات صالحاست

بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع فيما التآزر أوجه بتقرير الفريق االستشاري غير الرسمي المعني ب رحبت -1
 المعروضة في ل جراءات األساسية المرغوب فيها وتنفيذ هذه اإلجراءات منح األولويةبشأن  المشورة التي قدمهاالبيولوجي و 

 61؛01/24 مقررللالجدول الوارد في المرفق الثاني 
أعاله إلى فريق االتصال المعني  1تيسير تقديم المشورة المذكورة في الفقرة  ةالتنفيذي ةاألمين طلب إلىت -4

 باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
المشورة التي تقرير الفريق االستشاري غير الرسمي، بما في ذلك  تقديم ةالتنفيذي ةإلى األمين طلب أيضاا ت -5

 في اجتماعه الرابع عشر؛ مافيه لينظرمؤتمر األطراف  لىإ، قدمها
 ف في اجتماعه الرابع عشر مقرراا على غرار ما يلي:بأن يعتمد مؤتمر األطرا توصي -6

 ،فإن مؤتمر األطرا
، 01/20، و01/24، و01/21، و01/0، و01/5، و01/4، و01/1، و01/0مقرراته  إذ يشير إلى

 ،01/28و
ذ   غيةمع االتفاقيات والمنظمات الدولية والشراكات األخرى ب التآزر والتعاونمواصلة تعزيز  بضرورة يسّلموا 

عملية  تنفيذو  1010-1011ع البيولوجي تحقيق الخطة االستراتيجية للتنو  نحو ةفعلياتخاذ إجراءات فعالة و بالتعجيل 
 ،1010-1011متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  بشأنشاملة وتشاركية لوضع مقترحات 

إلى النظر  المصلحة وأصحاب األخرى والمنظمات واالتفاقيات ،األطراف والحكومات األخرى يدعو -1
التزامات التنوع البيولوجي من خالل تعزيز التعاون كجزء من  للمضي قدماا في تنفيذ ممكنةهج جديدة في مجاالت ونُ 

لى1010 عام لتنوع البيولوجي لما بعدالعالمي ل طاراإل مراعاة الدروس المستفادة من التعاون القائم، بما في ذلك  ، وا 
ط األكاديمية واألوسا ،والشباب والنساء ،والمجتمعات المحلية ةاألصلي الشعوبمع المنظمات والشبكات التي تمثل 
 ؛1010إطار التنوع البيولوجي لما بعد عام  وضعوالسلطات المحلية، كجزء من عملية 

                                                           
58 CBD/SBI/2/10. 
59 CBD/SBI/2/10/Add.1. 
60 CBD/SBI/2/10/Add.2. 

 .CBD/SBI/2/10/INF/14و  CBD/SBI/2/10/Add.1نظرا 61

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-24-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-03-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-04-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-05-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-07-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-23-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-24-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-27-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-28-ar.pdf
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  اطخر  االتفاقيات معالتعاون  -ألف 

االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي من أجل تعزيز  العمل الذي تضطلع بهب رحبي -1
الصادرة ، بما في ذلك المقررات ذات الصلة 13/14 همع مقرر  يتماشىبما بين االتفاقيات فيما التآزر أوجه التعاون و 

62؛ها اإلداريةهيئاتعن 
 

واالتفاقيات الدولية  بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي فيما والتعاونآزر بأهمية الت يسّلم -3
63وأهداف التنمية المستدامة؛ 1030في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  األخرى

 

بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع فيما التآزر  أوجه اإلجراءات الرامية إلى تعزيز النظر في جعيش -4
العالمي  طاراإلوضع  لدىواالتفاقيات األخرى التي تتناول أيضا المسائل المتعلقة بأهداف االتفاقية الثالثة  البيولوجي

وأهداف التنمية  1030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ل ةضروري اأنهو سيما ، ال1010 عام لتنوع البيولوجي لما بعدل
 المستدامة؛

 ،التآزرأوجه الفريق االستشاري غير الرسمي المعني ب الذي يضطلع به عمللل عرب عن تقديرهي -3
 بالتنوع البيولوجي على المستوى الدولي؛علقة بين االتفاقيات المت فيما التآزر أوجه في عملية تعزيز ساهمالذي و 

 ةالتآزر إلى األمينأوجه الفريق االستشاري غير الرسمي المعني ب التي قدمهابالمشورة  يرحب -6
ل جراءات  منح األولويةبشأن  وفريق االتصال المعني باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيوالمكتب  ةالتنفيذي

بين االتفاقيات فيما التآزر  أوجه تعزيزقة بالمتعلالطريق  ارطةفي خاألساسية المرغوب فيها وتنفيذ هذه اإلجراءات 
، على النحو الوارد في المذكرة التي أعدتها األمينة 1010-1017 المستوى الدولي علىالمتعلقة بالتنوع البيولوجي 

64؛التنفيذية
 

وأمانات االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وكذلك المنظمات  داريةالهيئات اإل يدعو -7
وبما يتماشى مع  والية كل منها، إطاراألخرى ذات الصلة، إلى النظر في هذه المشورة، حسب االقتضاء وفي 

بنشاط في  لكي تشاركالتآزر و  أوجه بشأن المرغوب فيها اتخاذ اإلجراءات األساسيةلمواصلة  الظروف الوطنية،
 ؛1010 عام لتنوع البيولوجي لما بعدالعالمي ل طاراإل وضععملية 

الحكومات ويدعو األطراف  ويشجعالتآزر على المستوى الوطني،  أوجه بأهمية تعزيز يسّلم -8
ظروفها الوطنية، وكذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية مع  بما يتالءماألخرى، 

بين فيما التآزر  أوجه لتعزيز المتاحة خياراتالمات األخرى ذات الصلة إلى مواصلة اتخاذ إجراءات من بين والمنظ
 ؛13/14 للمقررالواردة في المرفق األول و بالتنوع البيولوجي على المستوى الوطني  علقةاالتفاقيات المت

نتائج أعمال الفريق االستشاري غير الرسمي مع المنظمات  تتقاسمأن  ةالتنفيذي ةإلى األمينيطلب  -9
بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على فيما التآزر أوجه تعزيز المتعلقة بالطريق  ارطةتنفيذ خلالتي يكون 

 ؛صلة بها 1010-1017لفترة خالل االمستوى الدولي 

                                                           
فثثثي  والمعتمثثثدمثثثؤتمر األطثثثراف فثثثي معاهثثثدة المحافظثثثة علثثثى األنثثثواع المهثثثاجرة مثثثن الحيوانثثثات الفطريثثثة، الصثثثادر عثثثن  (Rev.COP12) 01-00 قثثثرارال 62

معاهثدة الدوليثة بشثأن المثوارد الوراثيثة النباتيثة لألغذيثة والزراعثة، لل الصثادرين عثن الجهثاز الرئاسثي 02/2100و 9/2100 والقراراناجتماعه الثاني عشر؛ 
)اتفاقيثة  للطيثور المائيثة الا اتفاقيثة األراضثي الرطبثة ذات األهميثة الدوليثة وخاصثة بوصثفها مثوئمقررات مؤتمر األطراف في و في دورته السابعة؛  والمعتمدين
 .2108 أكتوبر/تشرين األولالمنعقد في  ،في اجتماعه الثالث عشر المعتمدةرامسار(، 

 .”2111المستدامة لعام تحويل عالمنا: خطة التنمية “المعنون  01/0قرار الجمعية العامة  63

64 CBD/SBI/2/10/Add.1. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
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مواصلة الموارد،  ، رهنا بتوافرالتآزره أوجإلى الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بيطلب  -10
 من أجلومكتب مؤتمر األطراف،  ةالتنفيذي ة، بالتشاور الوثيق مع األمينقبلةالم تينالعمل خالل فترة ما بين الدور 

مانة لأل إسداء المشورة)ب( ومؤتمر األطراف، لاالجتماع الخامس عشر  موعد الطريق حتى ارطةرصد تنفيذ خ )أ(
إطار التنوع  وضعبين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في  فيما التآزر ق المستوى األمثل منسبل تحقيبشأن 

هيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث تتيحه األمينة التنفيذية للتقرير  إعداد و)ج(، 1010 عام البيولوجي لما بعد
 في اجتماعه الخامس عشر؛ الحقاا  مؤتمر األطراف لينظر فيه

الذي  عملالدعم  أن تواصلاألطراف  يدعوو  بتوافر الموارد، ، رهناا ةالتنفيذي ةإلى األمينيطلب  -11
 أعاله؛ 10التآزر لألغراض المبينة في الفقرة أوجه الفريق االستشاري غير الرسمي المعني ب يضطلع به

، 1019وارد، حلقة عمل في أوائل عام ، رهنا بتوافر المة أن تنظمالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -11
لتيسير، حسب االقتضاء، إجراء مناقشات بين األطراف في مختلف االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي الستكشاف 

، واستناداا 1010 عام ما بعدلطار العالمي للتنوع البيولوجي اإلعداد إالسبل التي يمكن أن تسهم بها االتفاقيات في 
االتصال  فريقأعضاء  ويدعوتحديد العناصر المحددة التي يمكن إدراجها في اإلطار، لكل اتفاقية، إلى والية 

التآزر أوجه العمل التي ينبغي أن تهدف إلى تعزيز حلقة لمشاركة في إلى الالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
كل  ةاالعتراف بواليمع المساس بأهدافها المحددة و  وتعزيز التعاون بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، دون

منها ورهنا بتوافر الموارد لهذه االتفاقيات، بهدف تعزيز مشاركتها في تصميم إطار التنوع البيولوجي لما بعد عام 
 ؛1010

مركز والوبرنامج األمم المتحدة للبيئة  ة،التنفيذي ةبه األميناضطلعت بالعمل التعاوني الذي  يُّقر -13
التآزر على المستوى  أوجه تعزيزساسية الرامية إلى لتنفيذ اإلجراءات األ ،التابع له طبيعةالمي لرصد حفظ الالع

والمنظمات الدولية  للبيئةاألمم المتحدة برنامج  دعوي، رهناا بتوافر الموارد، وةالتنفيذي ةاألمين إلىطلب يالدولي، و
مشورة أخذ طة الطريق، مع ار تنفيذ خ لدىلمبادرات واألنشطة مواصلة االضطالع بهذه اإلى األخرى ذات الصلة، 

 ، حسب االقتضاء؛في االعتبار الفريق االستشاري غير الرسمي

في ضوء نتائج عملية التشاور التي أجريت في وفقا لألولويات والقدرات الوطنية، األطراف،  يدعو -14
في وثيقة المعلومات الصادرة عن  عنها والمعروضة خطة العمل الناتجةو السواحل"،  الحرص علىإطار مبادرة "

ة المحافظة على األنواع المهاجرة من اتفاقيفي  مؤتمر األطراف ي اعتمدهذالصلة ال يوالقرار ذ 65ة،التنفيذي ةاألمين
67 ،66،الحيوانات الفطرية في اجتماعه الثاني عشر

بما  ،مزيد من الدعم لتنفيذ أنشطة خطة العمل المقترحةالقديم إلى ت 
 "منتدى ساحلي" عالمي يركز على حفظ األراضي الرطبة الساحلية؛ بوسائل منها في ذلك،

السواحل"  الحرص على، رهناا بتوافر الموارد، تنسيق مبادرة "ة أن تواصلالتنفيذي ةإلى األمينيطلب  -13
 للمضي قدماا ، ذوي الصلةوالشركاء اآلخرين  68ة المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطريةاتفاقي ةمع أمان

 في جميع أنحاء العالم؛ تهاإدارة النظم اإليكولوجية الساحلية واستعادب المتعلقة أعمالهمأوجه التآزر في ب

                                                           
65 CBD/SBI/2/INF/20. 

 لألنواع المهاجرة. األخرى الموائل الساحليةو  الحرج حفظ المناطق المّدية ذات الوضعتعزيز ب المتعلق  25-02القرار  66

وخاصثثة بوصثثفها مثثوئالا للطيثثور المائيثثة وأي قثثرارات ذات صثثلة اعتمثثدها مثثؤتمر األطثثراف المتعاقثثدة فثثي اتفاقيثثة األراضثثي الرطبثثة ذات األهميثثة الدوليثثة  67
 خالل اجتماعه الثالث عشر.

الدوليثثة وخاصثثة بوصثثفها مثثوئالا للطيثثور المائيثثة، رهنثثاا بثثأي قثثرار ذي صثثلة اعتمثثده مثثؤتمر األطثثراف ومثثع أمانثثة اتفاقيثثة األراضثثي الرطبثثة ذات األهميثثة  68
 المتعاقدة في اجتماعه الثالث عشر.

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_res.12.25_conservation-intertidal-coastal-habitats_e.pdf
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األطراف في االتفاقية التي هي أيضاا أطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير  يشجع -16
 لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك اإجراءاته مالءمةمدى في  قتضاء،، حسب االالمناخ إلى النظر

 69مساهماتها المحددة وطنياا في اتفاق باريس؛، بإجراءات لتحقيق البيولوجي للتنوعاستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية 

، عني بالغاباتاألطراف في االتفاقية التي هي أيضاا أطراف في منتدى األمم المتحدة الم يدعو -17
 اإلجراءات لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك اإجراءاته مالءمةمدى إلى النظر في  حسب االقتضاء،

 نحومساهماتها الوطنية الطوعية حديد في إطار استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي في ت المتخذة
خطة األمم المتحدة االستراتيجية  التي حددتها عالمية للغاباتال األهداف والغاياتأو أكثر من  غاية تحقيق هدف أو
 70؛1030-1017للغابات للفترة 

التفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى النظر في سبل ووسائل تعزيز لفريق االتصال  يدعو -18
صغيرة النامية في سياق التحالفات والشبكات التعاون بين االتفاقيات من أجل دعم تنفيذها من جانب الدول الجزرية ال

 71والمبادرات االستراتيجية القائمة وفي سياق تنفيذ مسار ساموا؛
استكشاف إمكانية التعاون مع اتفاقيات نظام معاهدة أنتاركتيكا ذات  ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -19

 الصلة بالتنوع البيولوجي؛

 المن مات الدولية معالتعاون  - باء

 صحة اإلنسانفي الروابط بين  72الحادية والسبعين اجمعية الصحة العالمية في دورته نظرب رحبي -10
 والتنوع البيولوجي؛

في ، يرحبألمم المتحدة مع االتفاقية، ولألغذية والزراعة ا منظمةلللتعاون الفعال  يعرب عن تقديره -11
 استكمال ، )ب(13/3المقرر  من 6الفقرة  يالتنوع البيولوجي المشار إليه ف بربما يلي: )أ( تفعيل من ،هذا الصدد

المقرر  من 40الفقرة  المشار إليه فيو  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم بحالةالمتعلق تقرير الونشر 
والمبادرة الذي أعده مركز المفوضية األوروبية للبحوث المشتركة األطلس العالمي للتنوع البيولوجي للتربة ، )ج( 13/3

التربة وفريقها الحكومي الدولي التقني  من أجل)د( التزامات الشراكة العالمية  العالمية بشأن التنوع البيولوجي للتربة،
، بما في ذلك الندوة التوعيةزيادة ا وجهود مخطط عمله يتضح منتعزيز التنوع البيولوجي للتربة، كما لالمعني بالتربة 

الموارد الوراثية لألغذية والزراعة لوضع خطة عمل بشأن  هيئة مبادرة)هث( ، 1010في عام  المزمع عقدهاالدولية 
النظم خدمات وظائف و ل تداموالتوفير المس للتربة البيولوجيالتنوع والالفقاريات، بما في ذلك تلك المتعلقة بث ميكروباتال

ولة لتحسين االتساق في اإلبالغ عن التربة والضرورية للزراعة المستدامة، )و( الجهود المبذب اإليكولوجية المرتبطة
التقييم العالمي للموارد الحراجية لمنظمة المبلغ عنها في إطار  المتعلقة بمناطق الغابات البكرالبيانات الوطنية 

 ؛األغذية والزراعة لألمم المتحدة

وافر ، بالتعاون مع منظمات أخرى ورهناا بتاألغذية والزراعة لألمم المتحدة أن تنظرمنظمة  يدعو -11
والتحديات  الوضع الحالييغطي  بحيثالموارد، في إعداد تقرير عن حالة المعارف المتعلقة بالتنوع البيولوجي للتربة 

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع أن تتيح هذا التقرير كي تنظر فيه و  الراهنة واإلمكانيات
 لمؤتمر األطراف؛ عقد قبل االجتماع الخامس عشري

                                                           
 .I-54113 ، رقم التسجيلمجموعة المعاهداتاألمم المتحدة،  69
 20المثثثؤرخ  00/285)انظثثثر أيضثثثا قثثثرار الجمعيثثثة العامثثثة  2100أبريل/نيسثثثان  21المثثثؤرخ  2100/4انظثثثر قثثثرار المجلثثثس االقتصثثثادي واالجتمثثثاعي  70

 (.2100أبريل/نيسان 
 ، المرفق.2104 نوفمبر/تشرين الثاني 04المؤرخ  69/05قرار الجمعية العامة  71
 .lhttp://apps.who.int/gb/e/e_wha71.htmيعرض القرار/ المقرر ذو الصلة حينما يصبح متاحاا على الموقع التالي: س 72

http://undocs.org/ar/E/RES/2017/4
http://undocs.org/ar/A/RES/71/285
http://apps.who.int/gb/e/e_wha71.html
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 بتوافر الموارد، اإلجراءات التالية: ، رهناا ة أن تتخذالتنفيذي ةإلى األمينيطلب  -13

 مواصلة العمل مع منظمة األغذية والزراعة لتعزيز تعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الزراعة )أ(
 والحراجة ومصايد األسماك؛

، بالتشاور مع واستخدامه المستدامالبيولوجي للتربة  لتنوعا لحفظاستعراض تنفيذ المبادرة الدولية  )ب(
الشركاء اآلخرين فضالا عن في إطار الشراكة العالمية من أجل التربة األغذية والزراعة لألمم المتحدة منظمة 

عداد مشروع خطة   الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع كي تنظر فيه عملالمهتمين، وا 
 ؛عقد قبل االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطرافي

التقييم العالمي للموارد الحراجية  بشأن األغذية والزراعة لألمم المتحدةمنظمة مواصلة العمل مع  (ج)
 ؛للتنوع البيولوجي أيشيمن أهداف  3تحسين رصد التقدم المحرز في إطار الهدف  من أجل

 ؛األغذية والزراعة لألمم المتحدةمنظمة إلى المدير العام ل مقررإحالة نص هذا ال (د)

 منبراا مفيداا  يشكل بين التنوع البيولوجي والثقافي روابطالمشترك بشأن ال العمل بأن برنامج يسّلم -14
مشتركة فيما يتعلق الهداف األ من أجل تحقيقللتعاون بين األمانة ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 ؛بالطبيعة والثقافة

، غيةمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بأمانة مع  أن تتشاور ةالتنفيذي ةإلى األمينيطلب  -13
بين الطبيعة والثقافة في  تحقيق تقاربالتي تهدف إلى رهنا بتوافر الموارد، إعداد خيارات لعناصر العمل الممكنة 

 )ي( في اجتماعه8الفريق العامل المعني بالمادة  كي ينظر فيها، 1010 عام بعدلتنوع البيولوجي لما العالمي ل طاراإل
غيرها  النظر في عناصر العمل الممكنة مع تسنىالثالث، حتى ي االحادي عشر والهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعه

العالمي  طاراإلفي  واألحكام المتصلة بها)ي( 8للمادة  تماماا المقترحات من أجل وضع برنامج عمل متكامل  من
 ، في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف؛1010 عام لتنوع البيولوجي لما بعدل

واالضطالع مع منظمة التجارة العالمية،  تنسيقمواصلة ال ةالتنفيذي ةاألمينإلى  أيضايطلب  -16
 صفةللحصول على  فيها بعدُ  تي لم ُيبتّ تقني بشأن القضايا ذات االهتمام المشترك، ومتابعة الطلبات الال بالتعاون

 مراقب في اللجان ذات الصلة التابعة لمنظمة التجارة العالمية؛ال

بتوافر الموارد، تعزيز تعاون األمانة مع المنظمة  ، رهناا ة أن تواصلالتنفيذي ةإلى األمين كذلكيطلب  -17
تشمل تعزيز حفظ ، التي ستوائيةفي إطار المبادرة التعاونية للتنوع البيولوجي للغابات اال ستوائيةالدولية لألخشاب اال
دارة المناطق المحمية، واإلدارة المستدامة لالالتنوع البيولوجي في  لغابات االستوائية غابات المنتجة، وتحسين حفظ وا 

الخطة  والكيفية التي تدعم بها تحقيقمبادرة ال المستخلصة منوضع استراتيجية اتصال بشأن النتائج  بوسائل منها
 إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث؛ اا تقرير  أن تقدم، و 1010-1011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

عزز التعاون مع جميع المنظمات تعزز أوجه التآزر وأن تأن  ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -18
البحرية والجزيئات البالستيكية ومع العمل الذي  القمامةية ذات الصلة العاملة في مجال واالتفاقيات الدولية واإلقليم

مكافحة ل ُنهج الحوكمةيضطلع به برنامج األمم المتحدة للبيئة في هذا المجال، ومن أجل تحسين استراتيجيات و 
إبالغ برنامج األمم المتحدة  ةالتنفيذي ةاألمين إلى ويطلب أيضا، والجزيئات البالستيكية البحرية يةالبالستيك القمامة

االتفاقية المتعلق  لعملالذي أنشأته جمعية األمم المتحدة للبيئة المخصص للبيئة وفريق الخبراء المفتوح العضوية 
 بالقمامة البحرية والمشاركة، حسب االقتضاء، في عملها؛
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 يقالتنسشبكات الشبكات المشتركة بين الوكاالت و  معالتعاون  - جيم

والغايات واألهداف  1030-1017باعتماد خطة األمم المتحدة االستراتيجية للغابات  رحبي -19
بالغابات ولتعزيز الترابط والتعاون والتآزر  المتعلقمنظومة األمم المتحدة  لعملالعالمية للغابات، التي تعمل كمرجع 

 المعزز بين هيئات األمم المتحدة؛

 ذات الصلةللتنوع البيولوجي  أيشيبين أهداف وافق التحليل المتعلق بالت يالحظ مع التقدير -30
مزيد من المن أجل اتخاذ المتاحة  ، والخياراتمتعددة األطراف ذات الصلة بالغاباتالبالغابات وغيرها من االلتزامات 

 وفيما يتعلق أساساا بمسألتي ،متعاضدةللتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات، بطريقة  أيشيتحقيق أهداف لاإلجراءات 
 ؛الغابات صالح)ب( استو)أ( الحد من إزالة الغابات وتدهورها 

مواصلة لالغابات في مجال واصل العمل مع الشراكة التعاونية تأن  ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -31
 واألهداف 1030-1017والمبادرات المشتركة لتنفيذ خطة األمم المتحدة االستراتيجية للغابات  اتطوير خطة عمله

العالمية للغابات ومواءمتها مع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وتقديم تقرير إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها 
تنسيق البيانات والمنهجيات  مواصلةالغابات على في مجال المنظمات األعضاء في الشراكة التعاونية  يشجعو  الثالث،

التنوع البيولوجي  اتالتقييمات المكانية لفرص التقدم في مجال التزام إعدادمن أجل  ،ذات الصلة بالتنوع البيولوجي
 الغابات والمناظر الطبيعية، من أجل استعادةوالشراكة العالمية  +REDDمن خالل عمل األهداف العالمية للغابات، و

 ؛حسب االقتضاء

بشأن نوع الدعم  رشاداتمزيد من اإلال، رهناا بتوافر الموارد، ة أن تقدمالتنفيذي ةإلى األمينيطلب  -31
تنفيذ  مجاالت من عينةالغابات فيما يتعلق بمجاالت م في مجاللألطراف من أعضاء الشراكة التعاونية يتاح الذي قد 

 73؛ةاإليكولوجي ماستعادة النظبشأن  القصيرة األجلاالتفاقية، مثل خطة العمل 

 المناظر الطبيعية للغاباتإلصالح الجهود التي يبذلها أعضاء الشراكة العالمية  الحظ مع التقديري -33
المناظر الطبيعية للغابات ووضع أدوات وبروتوكوالت رصد تراعي  إصالحوضع مبادئ واضحة لتنفيذ من أجل 

ونتيجة  باعتبار كليهما وسيلةية للغابات، بما في ذلك التنوع البيولوجي، المناظر الطبيع صالحاألبعاد المتعددة إل
 اإلصالح؛لتدخالت 

المناظر الطبيعية  المتعلقة بإصالحتنفيذ استراتيجياتها الوطنية  لدى، أن تستفيد األطراف يدعو -34
استعادة ب المتعلق 13/3لمقرر في ا الواردة رشاداتاإلاستفادة كاملة من  وفقا لألولويات والقدرات الوطنية، للغابات،

 ؛باعتبارات التنوع البيولوجي ه المتعلققسم ال سيما: خطة عمل قصيرة األجل، و ةاإليكولوجيظم الن

دعوة وتعبئة الهيئات التنفيذية للمبادرات التي تم وضعها في إطار  ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -33
التآزر في تنفيذها أوجه ، مثل مبادرة ساتوياما، لمواصلة بناء 1010-1011 للتنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية

 .1010عام ما بعد لتنوع البيولوجي للطار العالمي المتعلقة باإلمناقشة الوالمساهمة في 

  

                                                           
 ، المرفق.01/5المقرر  73
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 آليات لتيسير استعراض التنفيذ 2/11
 إن الهيئة الفرعية للتنفيذ

 بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر مقررا على غرار ما يلي: توصي
 األطراف، مؤتمر إن
 ،01/25إلى المقّرر  يشيرإذ 

ذ يسثثثلم  األطثثثراف وااللتزامثثثات األساسثثثية لوضثثثع المجتمثثثع العثثثالمي علثثثى المسثثثار  جانثثثبالتنفيثثثذ مثثثن  بضثثثرورة تعزيثثثزوا 
 2121،74-2100المنصوص عليها في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  2151الصحيح صوب تحقيق رؤية عام 

ذ يسثثلم  ،نيثثةتقاألبعثثاد بموجثثب االتفاقيثثة ينبغثثي أن تكثثون سثثليمة مثثن الناحيثثة ال المتعثثدد االسثثتعراض نهثثجعناصثثر  بثثأن وا 
 وأن تهدف إلى تيسير الجهود المعززة التي تبذلها األطراف،وتعاونية وبناءة وموضوعية وشفافة 
ذ يقثّر  إلثثى  اشثير مينبغثي أن تأخثذ فثي االعتبثار االحتياجثات والظثروف الخاصثة بثاألطراف،  بثأن عمليثات االسثتعراضوا 

 هج والرؤى،اختالفات وطنية في النُ 
ذ يالحظ  المعارف التقليدية في آليات االستعراض بموجب االتفاقية، أهمية إشراك أصحاب وا 

 الفرديثثثة قثثثدراتها تحسثثثين علثثثى األطثثثراف مسثثثاعدة إلثثثى تسثثثعى ةالطوعيثثث النظثثثراء اسثثثتعراض عمليثثثة بثثثأن يقثثثرّ  -0
 :طريق عن أكبر بفعالية االتفاقية تنفيذ على والجماعية
صثدار البيولثوجي للتنثوع الوطنية العمل وخطط االستراتيجيات وتنفيذ وضع تقييم (أ)  لألطثراف محثددة توصثيات وا 

 االستعراض؛ قيد
 األخرى؛ واألطراف مباشرة المعنية لألطراف األقران لتعلم فرص توفير (ب)
 البيولثثوجي للتنثثوع الوطنيثثة العمثثل وخطثثط االسثثتراتيجيات وتنفيثثذ بوضثثع يتعلثثق فيمثثا والمسثثاءلة الشثثفافية تعزيثثز (ج)
 ؛األخرى واألطراف للجمهور

 تجريبيثةال المرحلثة مثن اإليجابيثة والنتيجثة ،النظثراء السثتعراض طوعيثة آليثة تطثوير فثي المحثرز بالتقدم يرحب -2
 ؛01/25 المقرر خالل من بدأت التي

 بموجثثثب األبعثثثاد المتعثثثدد االسثثثتعراض نهثثثج عناصثثثر مثثثن كعنصثثثرللنظثثثراء  الطثثثوعي االسثثثتعراض إدراج يقثثثرر -1
 تشغيله؛ تيسير ةالتنفيذي ةاألمين إلى ويطلب ،االتفاقية

 :التنفيذية، رهنا بتوافر المواردإلى األمينة  يطلب -4
التثثي أعثثدتها  مثثذكراتال فثثي المبينثثة األبعثثاد المتعثثدد االسثثتعراض نهثثج عناصثثر وضثثع، اسثثتنادا إلثثى مواصثثلة (أ)

 آليثثثات لتعزيثثثز خيثثثارات الثالثثثث، اجتماعهثثثا فثثثي للتنفيثثثذ الفرعيثثثة الهيئثثثة فيهثثثا تنظثثثر كثثثي 75المسثثثألة، هثثثذه بشثثثأن ةالتنفيذيثثث ةاألمينثثث
 واألعبثثاء والفوائثثد التكثثاليف علثثى وداللثثة والضثثعف القثثوة مثثواطن تحليثثل ذلثثك فثثي بمثثا االتفاقيثثة، تنفيثثذ تعزيثثز بهثثدف االسثثتعراض

 فثثي المسثثتفادة والثثدروس الممارسثثات أفضثثل االعتبثثار فثثي األخثثذ مثثع واألمانثثة، اآلخثثرين المصثثلحة وأصثثحاب لألطثثراف المحتملثثة
 للتنفيذ؛ الفرعية للهيئة الثاني االجتماع في الواردة والتعليقاتاألخرى  العمليات

                                                           
 ، المرفق.10/1المقّرر  74
 .CBD/SBI/2/11و UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.3على النحو المبّين في  75

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-ar.pdf
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 فثثي العضثثوية مفتثثوح منتثثدى خثثالل مثثن وتنظيمهثثا الطثثرف يقودهثثا التثثي االسثثتعراض عمليثثة الختبثثار التحضثثير (ب)
 المنتثدى فثي االسثتعراض لتقثارير الطثوعي للتقثديم توجيهات وضع طريق عن ذلك في بما للتنفيذ، الفرعية للهيئة الثالث االجتماع
 ؛العضوية المفتوح

 فثثي العضثثوية المفتثثوح المنتثثدى الختبثثار طثثوعي، أسثثاس علثثى ،اسثثتعراض تقثثارير تقثثديم إلثثى األطثثراف دعثثوة (ج)
 للتنفيذ؛ الفرعية للهيئة الثالث االجتماع

 لتطبيثثق الممكنثثة الطرائثثق استكشثثاف أجثثل مثثن اآلخثثرين المصثثلحة وأصثثحاب األطثثراف مثثع التشثثاور مواصثثلة (د)
 التقثثدم عثثن تقريثثر وتقثثديم 2121 عثثام بعثثد لمثثا العثثالمي البيولثثوجي التنثثوع إطثثار وضثثع عمليثثة فثثي التنفيثثذ اسثثتعراض لتعزيثثز هجالثثنُ 

 الثالث؛ ااجتماعه في لتنفيذل الفرعية الهيئة إلى المحرز
 الفرعيثثة الهيئثثة فيثثه تنظثثر كثثي التنفيثثذ اسثثتعراض تعزيثثز بغيثثة هجالثثنُ  هثثذه لتطبيثثق الممكنثثة الطرائثثق استكشثثاف (ه)

 ؛الثالث اجتماعها في للتنفيذ
تيسثثثير مواصثثثلة استعراضثثثات النظثثثراء الطوعيثثثة ودعثثثوة األطثثثراف إلثثثى التطثثثوع إلجثثثراء االسثثثتعراض وتسثثثمية  )و(

 مرشحين ألفرقة االستعراض.
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 اإلبالغ الوطني بموجب االتفاقية وبروتوكوليها 2/11
 إن الهيئة الفرعية للتنفيذ

 بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر مقررا على غرار ما يلي: توصي
 تفاقية التنوع البيولوجيامشروع مقرر لمؤتمر اططراف في  -ألف 

 إن مؤتمر األطراف،
 أعباء اإلبالغ،من  من أجل التقليل، يهااالتفاقية وبروتوكول بموجبمواءمة التقارير الوطنية  قيمة تحسين إذ يؤكد

ذ يؤكد أيضاا  التقدم  إذ يالحظوبين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو، فيما التآزر  أوجه قيمة تعزيز وا 
بالتنوع البيولوجي وفريق االتصال  فريق االتصال لالتفاقيات المتعلقةالمحرز حتى اآلن في هذا الصدد، بما في ذلك أنشطة 

 بوابة األمم المتحدة المشتركة في إطارأداة البيانات واإلبالغ  وضعالمبادرات ذات الصلة مثل  كوكذلتفاقيات ريو، الالمشترك 

"InforMEA"، 
ذ ي مواءمة التقارير الوطنية  يسيرفي ت 1010 عام لما بعد بالدور المحتمل ل طار العالمي للتنوع البيولوجي قرّ وا 

 ها،ياالتفاقية وبروتوكولبموجب 
ذ يقرّ  التزامات محددة  منفصلة تنطوي علىصكوك قانونية  وكل بروتوكول من بروتوكوليها هيبأن االتفاقية  أيضاا  وا 

استراتيجيات التنفيذ المعتمدة  تركيز وأهداف تستند إلىأن المعلومات المقدمة في نماذج اإلبالغ الوطنية ب، و فيهااألطراف  على
 بموجب كل صك في وقت معين،

ذ يالحظ والدول الجزرية  الدعم المالي للبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نمواا تقديم ناء القدرات و لباستمرار الحاجة  وا 
 ؛يهااالتفاقية وبروتوكول بموجب خالل دورات اإلبالغ المقبلةالبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، و الصغيرة النامية 

اإلبالغ لالتفاقية وبروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويا في عام  ن بين دوراتالشروع في تحقيق تزام يقرر -1
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة و  يدعوو، 1013

 ؛ودورات اإلبالغُنهج  بينا التزامن الالزمة لتحقيق هذ مهيديةالتدابير الت اتخاذفي بروتوكول ناغويا إلى 
جميع عمليات اإلبالغ  بإشراكالوطني،  صعيدة على المكناألطراف على استكشاف أوجه التآزر الم يشجع -1

 في التقارير الوطنية؛ هاواتساق المعلومات والبيانات مواءمةبالتنوع البيولوجي، من أجل تعزيز  المتصلة
 :ما يلي، ]رهنا بتوافر الموارد[ضطلع باألمينة التنفيذية أن ت إلى يطلب -3

لالتفاقية وبروتوكول قرطاجنة  عن تزامن دورات اإلبالغتكاليف ال من حيثم اآلثار المترتبة يتقي )أ(
الصندوق االستئماني  إعداد تجديد موارد سياق مرفق البيئة العالمية في توجيه من أجل 1013من عام  وبروتوكول ناغويا ابتداءا 

 ؛1016-1011لدورة ل
لمستخدم وتصميم التقارير لبينية لواجهة اال وتنسيقتحسين الرامية إلى بذل الجهود  مواصلة )ب(

إلى  عن التقدم المحرز ها، وتقديم تقريرياالتفاقية وبروتوكول بموجباإلنترنت،  بر شبكةالوطنية، بما في ذلك أداة اإلبالغ ع
 الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث؛

األطراف في االتفاقية  التي قدمتها تقاريرالمن أحدث  ستفادةالخبرات والدروس الم ستفادة مناال (ج)
 عمليات اإلبالغ؛ مواءمة مواصلةبروتوكولي قرطاجنة وناغويا، وال سيما فيما يتعلق بتيسير في و 
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إعداد  لدى، هاياالتفاقية وبروتوكول بموجبالتقارير الوطنية متعلقة بمواءمة آثار وخيارات  ةأيتحديد  )د(
 ؛1010 عام لتنوع البيولوجي لما بعدل العالمي طاراإلب ذات الصلةالوثائق 

التفاقيات المتعلقة بالتنوع لبالتشاور مع أمانات االتفاقيات ذات الصلة وفريق االتصال االضطالع،  )ه(
االقتراحات المقدمة من الفريق االستشاري غير الرسمي المعني  إلى واستناداا ، والبيولوجي وفريق االتصال المشترك التفاقيات ري

 في اإلبالغ، بأوجه التآزر لمضي قدماا اإلجراءات الملموسة لبتحديد  بالتنوع البيولوجي، علقةالتآزر بين االتفاقيات المتأوجه ب
 :بوسائل منها ما يلي
 ، حسب االقتضاء؛مشتركةالمؤشرات ال (1)
 ؛عن القضايا المشتركة اإلبالغوحدات  (1)
 واإلبالغ؛إدارة المعلومات ُنظم التشغيل البيني ل (3)
بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع  التقارير الوطنية فيما إعداد التآزر في خيارات أخرى لزيادة (4)

 ؛البيولوجي واتفاقيات ريو
الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها  تقرير إلى قديمهذه اإلجراءات، وتالمترتبة عن م اآلثار المالية يوتقي

 الثالث؛
واستكشاف أوجه التآزر  103076د خطة التنمية المستدامة لعام رصفي عملية  مواصلة المساهمة (و)

 ؛المنهجية ساليبأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك فيما يتعلق باألالمتعلقة ب ظم وأدوات اإلبالغ ذات الصلةمع نُ 
،  InforMEAأداة البيانات واإلبالغ واختبارها وتعزيزها، بالتعاون مع مبادرة وضعالمساهمة في  )ز(

أداة البيانات  استخدام بغية تيسيراالتفاقية،  إلى مع األخذ في االعتبار تجارب األطراف في إعداد تقاريرها الوطنية السادسة
 ؛ة بالتنوع البيولوجياالتفاقيات المتعلق لى نطاقع ،حسب االقتضاء ،واإلبالغ

 ،لتقرير الوطني السادسألغراض ااإلنترنت شبكة عبر  اإلبالغتقييم استخدام األطراف ألدوات  (ح)
مع  تناسقها مدى بروتوكول قرطاجنة، الستكشافالمتعلق ببروتوكول ناغويا والتقرير الوطني المتعلق بوالتقرير الوطني المؤقت 

 أمانات االتفاقيات ذات الصلة، وتقديم تقرير إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث؛ التي تستخدمهااإلبالغ  ُنظم
 ها؛وتقديم استخدام األدوات إلعداد التقارير الوطنيةب فيما يتعلقبناء القدرات  سبل مواصلة توفير )ط(
بشأن مصادر البيانات  بتقديم إرشادات إلى األطراف، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، االضطالع )ي(

التقارير  على مستوىتقييمات التقدم المحرز  ترتكز عليهاالتنوع البيولوجي لدعم التحليالت التي ب المتعلقةالمكانية والزمانية 
 الوطنية؛

 ؤتمر اططراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنةلم مشروع مقرر -باء 

 للسالمة األحيائية، لألطراف في بروتوكول قرطاجنةمؤتمر األطراف العامل كاجتماع إن 
بين االتفاقيات  فيما التآزرأوجه تعزيز بها و ياالتفاقية وبروتوكول بموجبالوطني  إلبالغبأهمية تحسين مواءمة ا إذ يقرّ 

أهداف التنمية المتعلقة بوأدوات اإلبالغ  103077 خطة التنمية المستدامة لعامالمتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو وكذلك 
 ،في هذا الصدد حتى اآلنالتقدم المحرز إذ يالحظ و ،المستدامة

                                                           
 .2105أيلول/سبتمبر  25المؤرخ  01/0قرار الجمعية العامة  76
 .1013أيلول/سبتمبر  13المؤرخ  70/1 قرار الجمعية العامة 77
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أن تكون هناك دورة إبالغ وطنية يوافق على ، و--/14 دعوة مؤتمر األطراف في االتفاقية، الواردة في المقرريقبل 
 .1013تبدأ في عام  زامنةتم

 ناغوياؤتمر اططراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول لم مشروع مقرر - جيم

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع،
بين االتفاقيات  فيما التآزرأوجه تعزيز بها و ياالتفاقية وبروتوكول بموجب اإلبالغ الوطنيبأهمية تحسين مواءمة  إذ يقرّ 

أهداف التنمية المتعلقة بوأدوات اإلبالغ  103078 التنمية المستدامة لعامخطة متعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو وكذلك ال
 ،في هذا الصدد حتى اآلنالتقدم المحرز إذ يالحظ و ،المستدامة

أن تكون هناك دورة إبالغ وطنية يوافق على ، و--/14ر دعوة مؤتمر األطراف في االتفاقية، الواردة في المقر يقبل 
 .1013تبدأ في عام  زامنةتم
 

  

                                                           
 .1013أيلول/سبتمبر  13المؤرخ  70/1قرار الجمعية العامة  78
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 من بروتوكول قرطاجنة للسالمة اطحيائية( 53التقييم واالستعراض )المادة  2/12

 إن الهيئة الفرعية للتنفيذ
بأن يعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، في اجتماعه  توصي

 التاسع، مقرراا على غرار ما يلي:
 ،مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةإن 

ة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية ، الذي اعتمد فيه الخطBS-V/16إلى المقرر  إذ يشير
 ،1010-1011للفترة 

 للسالمة قرطاجنة لبروتوكول االستراتيجية الخطة من المتبقية للفترة، لألطراف دعوته يكرر -1
 السالمة تشريعات بوضع المتعلقة التشغيلية األهداف أولويات ترتيب في للنظر، 1010-1011 للفترة األحيائية
 ألهميتها نظرا، العامة والتوعية، هويتها المحورة وتحديد الحية عن الكائنات والكشف، المخاطر وتقييم، األحيائية
 ؛البروتوكول تنفيذ تيسير في الحاسمة

 للخطة النهائي التقييم مع قرطاجنة بروتوكولل الرابع واالستعراض التقييم بين الجمع يتم أن يقرر -1
 ؛1010-1011 للفترة قرطاجنة لبروتوكول االستراتيجية

 :التنفيذية األمينة إلى يطلب -3

جمع لتيسير  اإلنترنت المتاحة على الوطنية التقارير تحليل أداة على تحسينات إدخال مواصلة ( أ)
 ذات األساس خط مقابل بيانات األخرى والمصادر الرابعة الوطنية التقارير في البيانات المتاحة وتجميعها وتحليلها

 ؛الثانية الوطنية تقديم التقارير دورة خالل عليها الحصول تم التي الصلة

 التقارير جملة أمور من بينها باستخدام البروتوكول بتنفيذ المتعلقة المعلومات وتوليف تحليل ( ب)
والخبرة من مشروعات بناء القدرات، ولجنة ، األحيائية السالمة معلومات تبادل وغرفة، أولي كمصدر الرابعة الوطنية
 للخطة النهائي التقييم مع بالتزامن للبروتوكول الرابع واالستعراض عملية التقييم لتيسير، االقتضاء عندثال، االمت

تاحة، االستراتيجية  االمتثال؛ لجنةل ، وحسب االقتضاء،القدرات ببناء المعني االتصال لفريق المعلومات هذه وا 

 وغير تكميلية بطريقة العمل، االمتثال ولجنة القدرات ببناء المعني االتصال فريق إلى يطلب -4
 وتقديم، االستراتيجية للخطة النهائي والتقييم قرطاجنة لبروتوكول الرابع واالستعراض التقييم في للمساهمة، ازدواجية

 ؛للتنفيذ الفرعية الهيئة فيها لتنظر استنتاجاتهما

 المقدمة المعلومات في، الثالث اجتماعها في، تنظر للتنفيذ أن الفرعية الهيئة إلى يطلب -3
 األطراف مؤتمر إلى وتوصياتها استنتاجاتها تقدم وأن، االمتثال ولجنة االتصال فريق إليها توصل التي واالستنتاجات

 الرابع واالستعراض التقييم تيسير بهدف العاشر اجتماعه في قرطاجنة بروتوكول في األطراف كاجتماع العامل
 .1010-1011 للفترة األحيائية للسالمة قرطاجنة لبروتوكول االستراتيجية للخطة النهائي والتقييم قرطاجنة لبروتوكول
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عداد التقارير )المادة  2/15  من بروتوكول قرطاجنة للسالمة اطحيائية( 55الرصد وا 

 إن الهيئة الفرعية للتنفيذ
بتعليقثاتهم المحثددة بشثأن مشثروع شثكل  اإلدالءاألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية إلثى  تدعو -1

79التقرير الوطني الرابع بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، الوارد في مرفق مذكرة األمينة التنفيذية؛
 

مثثثؤتمر إلثثثى األمينثثثة التنفيذيثثثة تحثثثديث مشثثثروع الشثثثكل، مثثثع مراعثثثاة التعليقثثثات المتلقثثثاة، وتقديمثثثه إلثثثى  يطلثثثب -1
مع اإلدالء بمزيد  ،في اجتماعه التاسع لينظر فيه لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، األطراف العامل كاجتماع

 ؛من التوضيح حول التغييرات التي تم إجراؤها

فثي  يائيثةبأن يعتمد مؤتمر األطراف العامثل كاجتمثاع لألطثراف فثي بروتوكثول قرطاجنثة للسثالمة األح يوصي -3
 :ار ما يليغر على  اجتماعه التاسع مقررا

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
للتقثارير الوطنيثة  شثكل مثنقح إعثداد ةالتنفيذيث ةاألمينث إلثى، الذي ُطلب فيثه CP-VIII/18إلى المقرر  يشيرإذ 

 الثواردةالرابعة بهدف ضمان الحصول على معلومات كاملة ودقيقة مع السعي لضمان تطبيق معلومات خثط األسثاس، 
 ،BS-V/15في المقرر 

ذ و  المثثنقح للتقريثثر الثثوطني  الشثثكلمشثثروع لباسثثتعراض الهيئثثة الفرعيثثة للتنفيثثذ فثثي اجتماعهثثا الثثثاني،  يرحثثبا 
 ،ةالتنفيذي ةناألمي تهالرابع، كما اقترح

لتقرير الوطني الرابثع في اويطلب إلى األطراف استخدامه  80مقررال اشكل التقرير المرفق بهذ يعتمد -1
 ن تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛ع

األطثثثراف إلثثثى إعثثثداد تقاريرهثثثا مثثثن خثثثالل عمليثثثة تشثثثاورية تضثثثم جميثثثع أصثثثحاب المصثثثلحة  يثثثدعو -1
 حسب االقتضاء؛بما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، الوطنيين المعنيين، 

األطراف على الثرد علثى جميثع األسثئلة فثي شثكل التقريثر، ويشثدد علثى أهميثة تقثديم التقثارير  يشجع -3
الوطنيثثة الرابعثثة فثثي الوقثثت المناسثثب مثثن أجثثل تيسثثير التقيثثيم واالسثثتعراض الرابثثع لفعاليثثة بروتوكثثول قرطاجنثثة والتقيثثيم 

 81؛1010-1011ائي للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة النه
ن عثإلى األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى أن تقثدم إلثى األمانثة تقريرهثا الثوطني الرابثع  يطلب -4

 تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية:
 بلغة رسمية من لغات األمم المتحدة؛ )أ(

نثثثي عشثثثثر شثثثهرا مثثثثن االجتمثثثاع العاشثثثثر لمثثثؤتمر األطثثثثراف العامثثثل كاجتمثثثثاع لألطثثثراف فثثثثي قبثثثل اث )ب(
 البروتوكول، الذي سينظر في التقرير؛

                                                           
79 CBD/SBI/2/13. 
مثثن األطثثراف، بمشثثروع المقثثرر لكثثي ينظثثر فيثثه مثثؤتمر األطثثراف  التقثثديمات اسثثتنادا إلثثىمشثثروع الشثثكل للتقريثثر الثثوطني الرابثثع، الثثذي تثثم تنقيحثثه  سثثُيرَفق 80

 قرطاجنة للسالمة األحيائية في اجتماعه التاسع. العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول
 المرفق األول. ،V/16-BS المقرر 81

https://bch.cbd.int/protocol/decisions/decision.shtml?decisionID=12329
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يفضثثثل عبثثثر اإلنترنثثثت مثثثن خثثثالل غرفثثثة تبثثثادل معلومثثثات السثثثالمة األحيائيثثثة، أو عثثثن طريثثثق غيثثثر  )ج(
وتوقثثثع عليثثثه علثثثى النحثثثو الواجثثثب نقطثثثة اإلنترنثثثت باسثثثتخدام النمثثثوذج المناسثثثب الثثثذي سثثثتتيحه األمانثثثة لهثثثذا الغثثثرض، 

 .تصال الوطنية لبروتوكول قرطاجنةاال
واصل إتاحة خيار اسثتعراض واختيثار اإلجابثات الثواردة فثي التقريثر تأن  ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -5

 في أداة اإلبالغ على اإلنترنت؛ ،الوطني السابق الذي قدمه الطرف المعني
مؤتمر األطثراف، لثدى اعتمثاده اإلرشثاد لآلليثة الماليثة، بثأن يثدعو مرفثق البيئثة العالميثة إلثى  يوصي -6

إتاحثثثة المثثثوارد الماليثثثة فثثثي الوقثثثت المناسثثثب لألطثثثراف المؤهلثثثة لتيسثثثير إعثثثداد وتقثثثديم تقاريرهثثثا الوطنيثثثة الرابعثثثة بموجثثثب 
 البروتوكول.
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ها فيما يتعلق باطحكام المتصلة بالسالمة اطحيائية تتعزيز التكامل في إطار االتفاقية وبروتوكوال  2/14
 المتصلة بالحصول وتقاسم المنافعواطحكام 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ إنّ 
 ، مقررا على غرار ما يلي:الرابع عشرفي اجتماعه  ،بأن يعتمد مؤتمر األطراف توصي

 ،مؤتمر األطراف إن

 اطحكام المتصلة بالسالمة اطحيائية -ألف

إلى الدعوة الموجهة إلى األطراف لدمج السالمة األحيائية في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية  يشيرإذ 
الخطط والبرامج القطاعية والمشتركة بين القطاعات األخرى و  والسياسات ،والخطط اإلنمائية الوطنيةللتنوع البيولوجي، 

 82واألولويات الوطنية، حسب االقتضاء، مع مراعاة الظروف والتشريعات ذات الصلة،
ذ يالحظ  ،4الفقرة  ،09و ز()8 تانة بالسالمة األحيائية، وال سيما المادصلالعالقة بين أحكام االتفاقية المت وا 
 لسالمة األحيائية،لوبروتوكول قرطاجنة 

ذ يدرك المسؤولية كوااللمبور التكميلي بشأن  -بروتوكول ناغوياو التصديق على بروتوكول قرطاجنة  أنّ  وا 
 في تحقيق أهداف االتفاقية، انيسهموتنفيذهما  والجبر التعويضي

 بروتوكول قرطاجنةعلى  أن تودع صك تصديقهاعلى  البيولوجي اتفاقية التنوعاألطراف في  يحث -0
وقت ممكن إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، وأن تتخذ خطوات  قربفي أ انضمامها إليهأو  عليه أو موافقتها له أو قبولها

دارية وسياساتية بشأن اتخاذ إنشاء هياكل مؤسسية و  عن طريقبما في ذلك  ،تنفيذه نحو السالمة تدابير تشريعية وا 
 ؛األحيائية

ماتها في بروتوكول قرطاجنة بالتزا تنوع البيولوجي التي ليست أطرافااألطراف في اتفاقية ال رذك  يُ  -2
إلى مواصلة إتاحة المعلومات ذات الصلة لغرفة تبادل  دعوهايو ، سالمة األحيائية بموجب االتفاقيةالمتعلقة بال

 ؛ي الرابع بموجب بروتوكول قرطاجنةمعلومات السالمة األحيائية وتقديم التقرير الوطن

السالمة األحيائية في الصكوك  لتعميماألطراف على وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية  يشجع -1
 ؛في هذا الصدد في تقريرها الوطني عن التقدم المحرز اإلبالغالوطنية و  يةالقانونية والسياسات

تلبية الالزم لالتقني والمالي لى تقديم الدعم إالقادرة  والمنظمات ذات الصلة الحكوماتيدعو  -4
لدعم التصديق على بروتوكول  الالزمة الموارد المالية توفير وكذلك، وتنميتهابناء القدرات أنشطة  إلى االحتياجات

 القيام بذلك؛إلى  ،قرطاجنة وتنفيذه
اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما على النظر في إضافة اعتبارات السالمة األحيائية إلى  يوافق -5

لى مجاالت العمل األخرى  الوطني نموذج اإلبالغو  2121 عام بعد  ؛االتفاقية في إطارفي إطار االتفاقية، وا 

، رهنا بتوافر الموارد ومع مراعاة أهداف االتفاقية وبروتوكول قرطاجنة ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -6
أ( دمج ) :الجهود من أجل بذل كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي، مواصلة -بروتوكول ناغوياو 

ة صلاالتفاقية وبروتوكول قرطاجنة المت أحكامب ةوعيتالوزيادة ؛ )ب( برامج عمل األمانة جميعالسالمة األحيائية في 
مختلف القطاعات على  فيدمج السالمة األحيائية  الرامية إلى هادعم األطراف في جهودو بالسالمة األحيائية؛ )ج( 

 ؛المستوى الوطني

                                                           
 .BS-VII/5المقرر من  01، والفقرة 02/29 المقررمن  9الفقرة  82
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 بالحصول وتقاسم المنافعاطحكام المتصلة  -باء

بالجهود التي تبذلها األطراف وغير األطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على  يرحب -0
 لتصديق على البروتوكول وتنفيذه؛افي الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 

أو ناغويا بروتوكول على  تودع صك تصديقهاأن على البيولوجي  اتفاقية التنوعاألطراف في  يحث -8
وقت ممكن إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، وأن تتخذ خطوات  قربفي أ انضمامها إليهأو  عليه أو موافقتها له قبولها
دارية وسياساتيةاتخاذ إنشاء هياكل مؤسسية و  عن طريقبما في ذلك  ،تنفيذه نحو بشأن الحصول  تدابير تشريعية وا 

 معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛معلومات ذات الصلة لغرفة تبادل ال أن تتيحفع، و وتقاسم المنا

تعزيز الوعي بشأن بروتوكول من أجل دعم االتصاالت االستراتيجية  ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -9
 ؛قطاعاتمختلف الفي  دمجهناغويا وتعزيز 

عن  أن تبلغفي بروتوكول ناغويا على بعد  أطرافااألطراف في االتفاقية التي لم تصبح بعد  يحث -01
 الحصول وتقاسم المنافع في تقاريرها الوطنية السادسة؛أحكام تنفيذ 

 الالزمة الموارد المالية إلى توفير بناء القدرات وتنميتها وكذلكلأنشطة  تنفيذ تأكيد الحاجة إلى يعيد -00
ات والمنظمات ذات الصلة، حيثما أمكن، إلى الحكوم ويدعو، يةفعالب هلدعم التصديق على بروتوكول ناغويا وتنفيذ

 تقديم الدعم التقني والمالي؛

الحصول وتقاسم المنافع في مجاالت العمل األخرى  دمجاألطراف على مواصلة النظر في  يشجع -02
 ؛2121 عام العالمي للتنوع البيولوجي لما بعدطار اإل بشأناالتفاقية كجزء من المناقشات  في إطار

 الحصول وتقاسم المنافع في جميع أعمال األمانة لدمجمواصلة الجهود  ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -01
 ودعم األطراف في الجهود الرامية إلى دمج الحصول وتقاسم المنافع عبر مختلف القطاعات على المستوى الوطني.
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 استعراض فعالية العمليات الجارية في إطار االتفاقية وبروتوكوليها 2/13
 الفرعية للتنفيذإن الهيئة 

، عند االنتهاء من تنظيم العمل المقترح لالجتماع الرابع عشر لمؤتمر ةالتنفيذي ةإلى المكتب واألمين تطلب -1
االجتماع الثالث و األطراف في االتفاقية، واالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة 

 ةكاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، مراعاة التوصية الحالية والمعلومات الواردة في مذكرة األمينلمؤتمر األطراف العامل 
بشأن استعراض الخبرة المكتسبة من عقد اجتماعات متزامنة لمؤتمر األطراف في االتفاقية واجتماعات األطراف في  ةالتنفيذي

84ومذكرات المعلومات المرتبطة بها؛ 83البروتوكولين
 

، بالتعاون مع الحكومات المضيفة أو المنظمات، من صل الجهود الجاريةواتأن  ةالتنفيذي ةإلى األمين لبتط -1
أجل خضرنة أماكن االجتماعات، بما في ذلك عن طريق وضع ترتيبات لتجنب أو تقليل استخدام المواد البالستيكية التي 

 ؛خدام الطاقة، وتعزيز كفاءة استتستخدم لمرة واحدة، والنفايات الغذائية

دعو األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى تأن  ةالتنفيذي ةإلى األمين تطلب أيضاا  -3
بشأن اإلجراء المقترح لتفادي أو إدارة تضارب المصالح في أفرقة الخبراء  1018أغسطس/آب  13تقديم آرائها في موعد أقصاه 

وتنقيح، حسب االقتضاء، اإلجراء المقترح، استناداا إلى اآلراء، وتقديمه إلى  ،المقرر أدناه مشروععلى النحو الوارد في المرفق ب
مؤتمر األطراف للنظر فيه في اجتماعه الرابع عشر، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في 

 وكول ناغويا في اجتماعه الثالث؛اجتماعه التاسع، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروت

مؤتمر األطراف في االتفاقية، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول  أن يعتمدب توصي -4
 على غرار ما يلي: اا ر قر مقرطاجنة، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، على التوالي، 

 ،إن مؤتمر األطراف
 األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،إن مؤتمر 

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع،
استعراض الخبرة المكتسبة من عقد اجتماعات متزامنة لمؤتمر اططراف في االتفاقيةم ومؤتمر اططراف  - ألف

لعامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنةم ومؤتمر اططراف العامل كاجتماع لألطراف في ا
 بروتوكول ناغويا

 ،NP-2/12، وCP-8/10، و13/33و، 13/16و ،NP-1/12و ،CP-7/9، و11/17إلى المقررات  إذ يشير
الخبرة المكتسبة في عقد اجتماعات متزامنة لمؤتمر األطراف، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع  ستعرضوقد ا

روتوكول ناغويا، باستخدام المعايير المحددة لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ب
آراء األطراف والمراقبين والمشاركين في  مع مراعاةعلى التوالي، ، NP-2/12، وCP-VIII/10، و13/16في المقررات 

االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية، واالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 
ومن خالل الدراسات وكول قرطاجنة، واالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، بروت

 ،االستقصائية التي أجريت بعد االجتماعات

                                                           
83 CBD/SBI/2/16/Add.1. 
84 CBD/SBI/2/INF/1  وINF/2. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-27-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-07/mop-07-dec-09-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-01/np-mop-01-dec-12-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-26-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-33-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-33-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-08/mop-08-dec-10-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-02/np-mop-02-dec-12-ar.pdf
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ذ يقر آخر في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية، واالجتماع العاشر  ابأنه سيجري استعراض وا 
طراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لمؤتمر األ

 لألطراف في بروتوكول ناغويا،
أن االجتماعات المتزامنة سمحت بزيادة التكامل بين االتفاقية وبروتوكوليها، وتحسين  مع االرتياح يالحظ -1

 المشاورات والتنسيق وأوجه التآزر فيما بين نقاط االتصال الوطنية المعنية؛

أن معظم المعايير اعتبرت مستوفاة أو مستوفاة جزئيا، وأنه من المستصوب إدخال المزيد من  يالحظ -1
 البروتوكولين؛األطراف في ر االجتماعات المتزامنة، ال سيما لتحسين نتائج وفعالية اجتماعات التحسينات على سي

التأكيد على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والفعالة لممثلي األطراف من البلدان النامية، والسيما أقل  يكرر -3
تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في االجتماعات المتزامنة،  التي بلدانالبلدان نمواا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، وال

، في هذا الصدد، على وجه الخصوص، على أهمية ضمان المشاركة الكافية للممثلين في اجتماعات ويسلط الضوء
 ؛االجتماعات فيما بين الدوراتفي ، عن طريق توفير التمويل لهذه المشاركة، بما في ذلك البروتوكولين

، عند االنتهاء من تنظيم العمل المقترح لالجتماع الخامس عشر لمؤتمر ةالتنفيذي ةالمكتب واألمين إلى يطلب -4
األطراف في االتفاقية، واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الرابع 

 ةاغويا، مراعاة هذا المقرر والمعلومات الواردة في مذكرة األمينلمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ن
 85؛ةالتنفيذي

 إجراءات تجنب تضارب المصالح أو إدارتها في أفرقة الخبراء - باء
 ،إن مؤتمر األطراف

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
 كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع،إن مؤتمر األطراف العامل 

 األهمية الحاسمة التخاذ القرارات على أساس أفضل مشورة متاحة من الخبراء، إذ يدرك
ذ يدرك أيضا الحاجة إلى تجنب تضارب المصالح من جانب أعضاء أفرقة الخبراء التي تنشأ من حين إلى آخر  وا 

 لوضع التوصيات،
86إجراءات تجنب تضارب المصالح أو إدارتها الواردة في مرفق هذا المقرر؛ فق علىيوا -1

 

إدارة تضارب المصالح فيما يتعلق بعمل أفرقة الخبراء  اتكفل تنفيذ إجراءتأن  ةالتنفيذي ةإلى األمينيطلب  -1
 مؤتمر األطراف، حسب االقتضاء.التقنيين، بالتشاور مع مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أو 

 مرفقال
 إجراءات تجنب تضارب المصالح أو إدارتها

 الغرض والنطاق -0
يتمثل الغرض من هذا اإلجراء في المساهمة في ضمان السالمة العلمية لعمل أفرقة الخبراء، مثل أفرقة الخبراء  0-0

التقنيين المخصصة، والسماح للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ، حسب 
                                                           

85 CBD/SBI/2/16 وAdd.1. 
 الفرعية للتنفيذ التي تطلب إلى األمينة التنفيذية الدعوة إلى تقديم آراء.من توصية الهيئة  3سيتم االنتهاء من المرفق وفقا للفقرة  86
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لواردة من أفرقة الخبراء هذه، ل المشورة المتاحة وغير المتحيزة ابإعداد استنتاجاتها وتوصياتها بشأن أفض ،االقتضاء
أو تزويد مؤتمر األطراف في االتفاقية، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماعات لألطراف في بروتوكول قرطاجنة و/

 وبروتوكول ناغويا بمعلومات موثوقة وقائمة على األدلة ومتوازنة التخاذ القرارات.
على الخبراء الذين ُترشحهم األطراف والحكومات األخرى وأي هيئة أو وكالة، سواء كانت حكومية ينطبق هذا اإلجراء  0-2

أو غير حكومية، للعمل كعضو خبير في فريق مخصص من الخبراء التقنيين أو في فريق خبراء تقنيين آخر. وال 
أو في اجتماعات الهيئات األخرى ينطبق هذا على ممثلي األطراف أو المراقبين في االجتماعات الحكومية الدولية 

 التي تتكون من أعضاء يمثلون األطراف أو المراقبين.
 المتطلبات -2
مشاركة في عمل فريق من الخبراء، عبر اإلنترنت و/ أو المشاركة شخصياا، يعمل كل خبير منفردا بصفته من أجل ال 2-0

ويتوقع من كل خبير هيئة أكاديمية. ، بصرف النظر عن أن انتساب آخر لحكومة أو صناعة أو منظمة أو الشخصية
يتوقع من كل ، وأن يظهر درجة عالية من السلوك المهني. كما المهنية بطريقة موضوعية أن يمتثل ألعلى المعايير

الحاالت، المالية أو غيرها، التي قد تؤثر على موضوعية واستقاللية المساهمة التي يقدمها الخبير  خبير أن يتجنب
 ى نتيجة عمل فريق الخبراء.وبالتالي تؤثر عل

سيقوم كل خبير يرشحه طرف، أو حكومة من غير األطراف، أو أي هيئة أو وكالة، سواء كانت حكومية أو غير  2-2
بإكمال استمارة اإلفصاح عن  87حكومية، للعمل كعضو في فريق خبراء، باإلضافة إلى إكمال استمارة الترشيح،

 ن في التذييل الوارد أدناه قبل اختيار أعضاء فريق الخبراء المعنيين.تضارب المصالح وتوقيعها على النحو المبي
ينطبق شرط اإلفصاح عن المصالح، ما لم يقرر خالف ذلك، على كل مرشح وكل فريق خبراء أنشأه مؤتمر األطراف  2-1

مؤتمر األطراف في االتفاقية، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، و 
 .العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع، أو بواسطة هيئة فرعية

عندما يواجه خبير يعمل بالفعل في فريق من الخبراء تضارب في مصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب تغير  2-4
فريق الخبراء، يقوم الخبير على الفور بإبالغ األمانة عن  الظروف التي تؤثر على مساهمة الخبير المستقلة في عمل

 .هذه الحالة
 استمارة اإلفصاح -3
في التذييل أدناه فيما يتعلق بتعيين واستعراض وضع ترشيح  ةتستخدم استمارة اإلفصاح عن تضارب المصالح الوارد 1-0

 األعضاء في فريق من الخبراء.
 ألمم المتحدة.ستتاح االستمارة بجميع اللغات الرسمية الست ل 1-2
 التنفيذ -4
أن تكون الترشيحات الخاصة بعضوية أفرقة الخبراء مصحوبة باستمارة اإلفصاح عن تضارب المصالح التي  نيغيي 4-0

 .تم استكمالها وتوقيعها من ِقبل كل مرشح
الواجب، ستقوم األمانة، عند استالم الترشيحات مع استمارة اإلفصاح عن تضارب المصالح المستكملة على النحو  4-2

ذا كان األمر كذلك،  باستعراض المعلومات المقدمة لتحديد ما إذا تم اإلفصاح عن وجود تضارب في المصالح، وا 
بموضوع أو عمل فريق الخبراء  استنظر فيما إذا كان هذا التضارب ذي أهمية )أي إذا كان التضارب المعلن مرتبط

                                                           
 ، المرفق األول، التذييل(. I/4-BSتستند استمارة الترشيح إلى النموذج المطلوب لقائمة الخبراء بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية )المقرر 87

http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=8286
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أنه يؤثر، على القرار الموضوعي والمستقل للخبير(، أو غير المعني أو قد يؤثر، أو ُينظر إليه بشكل معقول على 
رتبط أو يرتبط بشكل عرضي بموضوع أو عمل فريق الخبراء المعني ي الذي أهمية )أي إذا كان التضارب المعلن 

أو طبيعي من حيث المقدار، أو غير منطقي من حيث األهمية أو انتهت صالحيته ومن غير المحتمل أن يؤثر، أو 
ذا ما أثار اإلفصاح شواغل  ُينظر إليه بشكل معقول على أنه يؤثر، على القرار الموضوعي والمستقل للخبير(. وا 

 محتملة، يجوز لألمانة التماس معلومات إضافية من الخبير، مباشرةا، أو من خالل الطرف أو المراقب المعني.
م اختيارهم وأن تدعوهم للعمل كأعضاء في فريق المكتب، أن ُتحدد المرشحين الذين يتبالتشاور مع ينبغي لألمانة،  4-1

الخبراء المعني على أساس: )أ( اختصاصات فريق الخبراء؛ )ب( المعايير التي قد تم تحديدها في إخطار 
؛ و)ج( استعراض المعلومات الواردة من خالل استمارة اإلفصاح عن تضارب المصالح. وينبغي بقدر رشيحاتالت

 براء لتجنب تضارب المصالح.اإلمكان، تشكيل أفرقة الخ
في الحاالت التي يكون فيها من المستحيل أو غير العملي تشكيل فريق خبراء يتمتع بكامل نطاق الخبرة الالزمة  4-4

لتنفيذ واليته بفعالية دون إشراك خبراء فرديين مؤهلين بشكل آخر يكون لديهم تضارب محتمل في المصالح، فإن 
قد تشمل هؤالء الخبراء في الفريق شريطة: )أ( أن يكون هناك توازن بين هذه ، بالتشاور مع المكتباألمانة، 

؛ )ب( يوافق الخبراء على جعل ، حسب االقتضاءم أهداف االتفاقية والبروتوكولينبطريقة تخد المصالح المحتملة
إلى المساهمة في المعلومات المتعلقة بتضارب المصالح المحتمل متاحة للجمهور؛ و)ج( يوافق الخبراء على السعي 

 عن المشاركة إذا لم يكن ذلك ممكنا أو موضع شك.وا عمل األفرقة بموضوعية، وأن يتنح
أعاله، أو عندما  4-2إذا تم تغيير حالة أحد الخبراء أثناء والية فريق الخبراء واألمانة، على النحو المحدد في الفقرة  4-5

ور مع لتشامن ِقبل الخبير، ستقوم األمانة با ةالمتخذ اتءتالحظ األمانة حالة تضارب في المصالح من خالل اإلجرا
 غ المكتب المعني من أجل تقديم إرشادات بشأن هذه الحالة.بالإبرئيس فريق الخبراء، 

 88تذييلال
 استمارة اإلفصاح عن تضارب المصالح

عادتها إلى األمين التفاقية التنوع البيولوجي.  ةالتنفيذي ةيرجى التوقيع وكتابة التاريخ على الصفحة األخيرة من هذه االستمارة وا 
 ويرجى االحتفاظ بنسخة لسجالتك.

بسبب منزلتك وخبرتك المهنية. كما  }اسم أو وصف فريق الخبراء{: لقد تم ترشيحك وتحديدك مؤقتاا للعمل كخبير في مالح ة
متوقع أن تتجنب المواقف التي قد (، من ال--/04هو موضح في اإلجراء الخاص بتجنب تضارب المصالح أو إدارتها )المقرر 

تؤثر على قرارك الموضوعي وأن تتسم باالستقاللية في المساهمة في عمل فريق الخبراء. ولذلك فإن من الضروري الكشف عن 
بعض األمور لضمان عدم االنتقاص من عمل فريق الخبراء نتيجة تضارب المصالح. ونحن نثق في مهنيتك وحسن تقديرك 

 ء هذا االستمارة.وأمانتك عند مل
 بواجباتك في فريق الخبراء والتي من شأنها أن: -يتعين عليك اإلفصاح عن المصالح المهمة والمتصلة أو التي تبدو متصلة 

 بشدة على موضوعيتك عند االضطالع بواجباتك ومسؤولياتك كعضو في فريق الخبراء؛تؤثر  ( أ)
تمنح ميزة غير عادلة لك أو ألي شخص أو منظمة، ويمكن أن تضمن لك الحصول على كسب مباشر  ( ب)

 بعمل فريق الخبراء. ومادي من خالل النواتج المتعلقة 

                                                           
جراءات التنفيذ التي اعتمدها االجتماع العام للمنتدى الحكومي الدولي للعلوم وال 88 سياسات في تم اقتباس هذه االستمارة من سياسة تضارب المصالح وا 
 في المرفق الثاني لهذا المقرر. ةدوالوار  IPBES-3/3في مقرره  ةم اإليكولوجيال التنوع البيولوجي وخدمات النظمج

orcehttps://www.ipbes.net/system/tdf/downloads/Conflict_of_interest_policy.pdf?file=1&type=node&id=15252&f 

https://www.ipbes.net/system/tdf/downloads/Conflict_of_interest_policy.pdf?file=1&type=node&id=15252&force
https://www.ipbes.net/system/tdf/downloads/Conflict_of_interest_policy.pdf?file=1&type=node&id=15252&force
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وتحقيقاا ألغراض هذه السياسة، تشكل الظروف التي يمكن أن تؤدي بشخص معقول إلى الشك في موضوعيتك، أو ما إذا كانت 
ر عادلة، تضارباا محتمالا في المصالح وينبغي اإلفصاح عنها في هذه االستمارة. واإلفصاح عن مصلحة في قد أوجدت ميزة غي

هذه االستمارة ال يعني تلقائياا وجود حالة تضارب أو أنك لن تستطيع أداء الدور المنوط بك في عمل فريق الخبراء. وعند وجود 
 .حة ما، فأنت مدعو بشدة إلى اإلفصاح عن هذه المعلوماتأي شك لديك في ما إذا كان ينبغي اإلفصاح عن مصل

 
 استمارة اإلفصاح عن تضارب المصالح

 )تبقى هذه االستمارة سرية بعد إكمالها، ما لم يتفق الشخص الذي قام بإكمالها على خالف ذلك(
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاالسم: 

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثالعنوان: ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث البريد اإللكتروني: ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثلهاتف: ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرقم ا
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثالجهة التي تعمل لديها في الوقت الحالي: ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثالترشيح من ِقبل: ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
 . هل تشارك في أي أنشطة مهنية مهمة وذات صلة قد ُينظر إليها على أنها تشكل تضارباا في المصالح 0
 ___ نعم ____ ال )إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى توضيح التفاصيل أدناه( 

___________________________________________________________________________ 
يرجى توضيح المصالح المهنية المهمة وذات الصلة والمصالح غير المالية األخرى الحالية التي تبدو ذات صلة بمهامك في 

 عمل فريق الخبراء والتي يمكن أن تفسر على أنها:
 د االضطالع بواجباتك ومسؤولياتك تجاه عمل فريق الخبراء؛تضر بشدة بموضوعيتك عن ‘0’
تمنح ميزة غير عادلة لك أو ألي شخص أو منظمة. وقد يتضمن هذا أعضاء مجالس جماعات استقطاب  ‘2’

 الدعم، ولكنه ال يقتصر عليهم.
إليها على أنها تشكل  . هل لديك أي مصالح مالية مهمة وذات صلة بموضوع العمل الذي ستشارك فيه، والتي قد ُينظر2

 تضارباا في المصالح 
 ___ نعم ____ ال )إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى توضيح التفاصيل أدناه(.

___________________________________________________________________________ 
جباتك في األمانة أو التي يمكن أن تفسر على يرجى توضيح المصالح المالية المهمة ذات الصلة أو التي قد تبدو ذات صلة بوا

 أنها:
 موضوعيتك عند االضطالع بواجباتك ومسؤولياتك تجاه عمل فريق الخبراء؛بتضر بشدة ‘ 0’ 
تمنح ميزة غير عادلة لك أو ألي شخص أو منظمة. وقد تتضمن تلك المصالح العالقات الوظيفية، وعالقات ‘ 2’ 

مالية، والمصالح المتعلقة بالملكية الفكرية والمصالح التجارية ومصادر دعم البحوث إسداء المشورة، واالستثمارات ال
 من القطاع الخاص.

 . هل هناك أي مصلحة أخرى يمكن أن تؤثر على موضوعيتك أو استقالليتك في العمل الذي ستشارك فيه 1
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في ذلك كيف تقترح إدارة تضارب المصالح  بما، ___ نعم ____ ال )إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى توضيح التفاصيل أدناه
 المحتمل من أجل إزالة أية تضارب في المصالح أو التقليل منها إلى أدنى حد(

___________________________________________________________________________ 
 أعاله(: 1 - 0على أي من األسئلة من ‘‘ نعم’’التفاصيل اإلضافية )عند اإلجابة بثثثثث 

___________________________________________________________________________ 
أعلن بموجب هذا حسب أفضل معلوماتي أن المعلومات التي تم الكشف عنها كاملة وصحيحة. وأتعهد بإبالغ األمانة على 

 الفور بأي تغير في ظروفي خالل فترة العمل المسند إلّي.
مانة ستحتفظ بالمعلومات المتصلة بمصالحي لمدة خمس سنوات بعد انتهاء النشاط الذي أسهمت فيه، وسيتم بعدها وأفهم أن األ

من إجراءات تجنب تضارب المصالح  2بموجب القسم  ألمانةتدميرها. ورهناا بشرط اإلبالغ عن وجود تضارب في المصالح ل
إجراءات من  4ة في القسم محددة وسيجري استعراضها وفقاا ل جراءات الأو إدارتها، فإنني أفهم أن هذه االستمارة ستعتبر سري

 .تجنب تضارب المصالح أو إدارتها
 .--/04المقرر ب المرفقالواردة في  تجنب تضارب المصالح أو إدارتهابإجراءات وبهذا أعلن أنني سألتزم 

 
 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 التاريخ: التوقيع:
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) ( واطحكام المتعلقة بالشعوب اطصلية والمجتمعات المحلية في 8إدماج المادة  2/16
 عمل االتفاقية وبروتوكوليها

 الهيئة الفرعية للتنفيذ إنّ 
 على غرار ما يلي: ، مقرراالرابع عشرفي اجتماعه  ،بأن يعتمد مؤتمر األطراف توصي

  إن مؤتمر األطراف،
والمقرر بها،  المتصلة واألحكام( ي)8 ، الذي أنشأ بموجبه برنامج العمل بشأن المادة5/06المقرر  إلىإذ يشير 

 ،2121-2101الذي نقح فيه برنامج العمل المتعدد السنوات للفترة  01/41،89
ذ يالحظ  من برنامج العمل المتعدد السنوات جرت معالجتها من خالل  00و 04و 01و 00و 6أن المهام المؤجلة وا 

 بها، المتصلة واألحكام( ي)8 مهام أخرى بموجب برنامج العمل بشأن المادة إتمام
ذ يعترف متكامل، مع أخذ آخر التطورات في االعتبار، بما في ذلك أكثر شموال وتطلعي و بالحاجة إلى برنامج عمل  وا 

وجي المستقبلي لما بعد عام فضال عن إطار التنوع البيول 91واتفاق باريس، 90وأهدافها 2111خطة التنمية المستدامة لعام 
2121، 

ذ يضع في االعتبار   ،المعارف التقليدية –نتائج "مؤتمر قمة موشتمبال بشأن تجارب المجتمعات األصلية والمحلية وا 
د األسماك يتعميم مساهمة المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية عبر قطاعات الزراعة ومصا –والتنوع البيولوجي والثقافي 

 92لحراجة والسياحة لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام من أجل تحقيق الرفاهية"،وا
ذ يستند  إلى التقرير التجميعي بشأن حالة واتجاهات المعارف التقليدية والمبادئ التوجيهية وغيرها من األدوات وا 

 بها، بما في ذلك: المتصلة واألحكام( ي)8 للمادة المخصص العضوية والمعايير التي وضعها بالفعل الفريق العامل المفتوح
 المبادئ التوجيهية الطوعية أغواي: غو بشأن إجراء عمليات تقييم األثر الثقافي والبيئي واالجتماعي فيما )أ(

 أو تشغلها يالت والمياه واألراضي المقدسة المواقع على المقترح إجراؤها أو التي من المرجح أن يكون لها تأثير بالتطورات يتعلق
 93والمحلية؛ األصلية المجتمعات تقليديا تستعملها

لضمان احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية  تغاريوايي:ري األخالقي السلوك مدونة )ب(
 94والمحلية؛

لضمان تشريعات أو مبادرات مناسبة أخرى أو إلعداد آليات  95موتز كوستال المبادئ التوجيهية الطوعية )ج(
والمشاركة"، تبعا للظروف الوطنية، للشعوب األصلية  قبول"الموافقة المسبقة عن علم" أو "الموافقة الحرة والمسبقة عن علم" أو "ال

                                                           
)ي(، حيث سثحبت المهثام المكتملثة أو المسثتبدلة 8برنامج العمل المتعدد السنوات المنقح بشأن المادة ، اعتمد مؤتمر األطراف 10/43المقرر في إطار  89
 .16و 9و 8و 3و 3
 ".1030، بعنوان "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 70/1قرار الجمعية العامة انظر  90
 )انظثثثثثثثثثثر 11-أ /م1 ، المقثثثثثثثثثثررنو والعشثثثثثثثثثثر المتحثثثثثثثثثثدة اإلطاريثثثثثثثثثثة بشثثثثثثثثثثأن تغيثثثثثثثثثثر المنثثثثثثثثثثاخ، مثثثثثثثثثثؤتمر األطثثثثثثثثثثراف، الثثثثثثثثثثدورة الحاديثثثثثثثثثثة  األمثثثثثثثثثثماتفاقيثثثثثثثثثثة  91

FCCC/CP/2015/10/Add.1.) 
إعالن مؤتمر  صدرتمر األطراف. و األصلية والمحلية على هامش االجتماع الثالث عشر لمؤ المجتمعات  تجاربُعقد مؤتمر قمة "موشتمبال" بشأن  92

 .UNEP/CBD/COP/13/INF/48 :بوصفهالقمة 
 .0/06المقرر  93

 .، المرفق01/42المقرر  94

 يعني "جذور الحياة" بلغة المايا. 95

https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7158
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-43-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-43-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-43-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-43-ar.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=A
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/015/36/pdf/G1601536.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/015/36/pdf/G1601536.pdf?OpenElement
https://www.cbd.int/doc/c/0a31/4e45/72608f072f6d79700c846948/cop-13-inf-48-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-07/cop-07-dec-16-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-42-ar.pdf
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للحصول على معارفها وابتكاراتها وممارساتها، للتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام  96المحليةوالمجتمعات 
بتكارات والممارسات ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ول بالغ عن الحصول غير هذه المعارف واال

 97؛ومنعهالتقليدية المشروع على المعارف 
 األصلية للشعوب التقليدية المعارف توطين إلعادة روتسوليهيرساجيك الطوعية التوجيهية المبادئ ])د(
 98المستدام؛[ واستخدامه البيولوجي التنوع فظبح الصلة ذات المحلية والمجتمعات

 99بشأن االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي؛ العالميةخطة العمل  )هث(
ذ يضع في االعتبار   للتربية المتحدة األمم برنامج العمل المشترك ما بين أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمةوا 

 100الموجودة بين التنوع البيولوجي والثقافي،بشأن الروابط  والثقافة والعلم
ذ يرحب ]  إلعادة روتسوليهيرساجيك الطوعية التوجيهية عن طريق اعتماد المبادئ 13بإنهاء العمل بشأن المهمة وا 

 101المستدام،[ واستخدامه البيولوجي التنوع بحفظ الصلة ذات المحلية والمجتمعات األصلية للشعوب التقليدية المعارف توطين
ذ يشيرو  ، فضال عن تنفيذ المبادئ التوجيهية والمعايير المذكورة أعاله التي اعتمدها مؤتمر 4و 1و 1إلى أن المهام  ا 

 األطراف تمثل مسؤوليات مستمرة تتعهد بها األطراف،
ذ يشدد  بها  المتصلة واألحكام( ي)8 المادةعلى الحاجة إلى التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية والمعايير ذات الصلة بوا 

من الخطة االستراتيجية من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  18الهدف على الصعيد الوطني من أجل إحراز تقدم نحو تحقيق 
 ،1010 -1011للتنوع البيولوجي 

بها في موعد أقصاه االجتماع  المتصلة واألحكام( ي)8 بشأن المادةبرنامج العمل الحالي إتمام يقرر  -0
 مر األطراف؛الخامس عشر لمؤت

بها ضمن  المتصلة واألحكام( ي)8 المادةالنظر في وضع برنامج عمل متكامل تماما بشأن  يقرر أيضا -2
مع مراعاة المهام الجارية والمؤجلة  على أساس اإلنجازات التي تحققت حتى اآلن 2121إطار التنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ؛فضال عن الفجوات المحددة 1،واتفاق باريس 2وأهدافها، 2111امة لعام مع مراعاة أيضا خطة التنمية المستدو ، لألطراف
( ي)8 المادةالمبادئ التوجيهية والمعايير ذات الصلة بتنفيذ  بشأناألطراف إلى جمع الخبرات  يدعو -3

بها على الصعيد الوطني، والنظر في ضوء هذه الخبرات في الحاجة إلى القيام بمزيد من العمل بشأن هذه  المتصلة واألحكام
 برنامج عمل متكامل تماما؛المسائل بغية وضع 

األطراف على المشاركة مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تنفيذ االتفاقية، بما في ذلك  يشجع -4
الجماعية ودعمها وتقديرها، بما في ذلك جهودها لحماية وحفظ أراضيها ومناطقها، ألغراض من خالل االعتراف بأعمالها 

                                                           
الفقرات  واو، 02/02المقرر ينبغي أن يحيل استخدام وتفسير مصطلح "الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية" ضمن هذه المبادئ التوجيهية إلى  96
 )أ( و)ب( و)ج(.2
 .01/08المقرر  97
)ي( واألحكام 8العمل المنقح بشأن المادة من برنامج  02و 01و 0اجتماعه الرابع عشر، استجابة للمهام  فيمده مؤتمر األطراف تعمن المقرر أن ي 98

 المتصلة بها.
 .المرفق ،باء 02/02المقرر  99

ببرنامج العمل فيها مؤتمر األطراف ، التي رحب 06الفقرة في بشأن التعاون مع اتفاقيات ومنظمات دولية ومبادرات أخرى،  01/21المقرر انظر  100
 .المشترك

)ي( واألحكام 8العمل المنقح بشأن المادة من برنامج  02و 01و 0اجتماعه الرابع عشر، استجابة للمهام  فيمده مؤتمر األطراف تعمن المقرر أن ي 101
 المتصلة بها.

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-12-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-18-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-12-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-20-ar.pdf
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إشراكها بالكامل في عملية إعداد التقارير الوطنية، ومراجعة وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع القيام باالتفاقية، و 
 الخاص باالتفاقية؛ 1010عام  البيولوجي، وعملية وضع إطار التنوع البيولوجي لما بعد

 واألحكام)ي( 8 المادة بشأن العمل برنامج تنفيذ عن اإلبالغ إلى األخرى والحكومات األطراف يدعو -3
 مختلف تطبيق عن فضال المستدام، المألوف االستخدام بشأن العمل خطة وتنفيذ 4و 2و 1 المهام سيما وال بها، المتصلة
واألحكام )ي( 8 للمادة المخصص العضوية المفتوح العامل الفريق رعاية تحت وضعت التي والمعايير التوجيهية المبادئ

 التقدم تحديد أجل من المعلومات تبادل غرفة آلية أو الوطنية التقارير خالل من األطراف، مؤتمر اعتمدها والتي المتصلة بها
رشاد المحرز  ؛1010 عام بعد لما البيولوجي التنوع إطار عملية إعداد وا 

إلى األمينة التنفيذية تيسير تنظيم منتدى إلكتروني يدعو األطراف والحكومات األخرى والشعوب  يطلب -6
ين إلى تبادل أولي لآلراء والمعلومات، هتماألصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات الدولية ذات الصلة وأصحاب المصلحة الم

 :حسب االقتضاء، بشأن

ينبغي النظر فيها لتحقيق التكامل الفعال في عمل الهيئات الفرعية بشأن المسائل ذات  األهداف الممكنة التي )أ(
الصلة المباشرة بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، ولتمكين المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات 

 المحلية في عمل االتفاقية؛
 البيولوجي التنوع بها كجزء من إطار المتصلة واألحكام)ي( 8 المادة بشأن العمل ة لبرنامجالممكنعناصر ال )ب(

 ؛1010 عام بعد لما
 ة والدروس المستفادة ومزايا وسلبيات الترتيبات الحالية؛مكنالترتيبات المؤسسية الم )ج(

تاحة موجز عن تبادل اآلراء المقدمة خالل المنتدى اإللكتروني  أيضا يطلب -7 إلى األمينة التنفيذية إعداد وا 
 اجتماعه الحادي عشر؛ فيبها  المتصلة واألحكام( ي)8 للمادة المخصص العضوية للفريق العامل المفتوح

 سيما وال ،الصلة ذات ةالدولي والمنظمات المحلية والمجتمعات األصلية والشعوب والحكومات األطراف يدعو -8
 العناصر بشأن التنفيذية األمينة إلى آراء تقديم إلى المهتمين المصلحة وأصحاب ،البيولوجي بالتنوع المتعلقة األخرى االتفاقيات

 ؛1010 عام بعد لما البيولوجي إطار التنوع من كجزء تماما متكامل عمل لبرنامج ةمكنالم
 بشأن التنفيذية األمينة إلى آراء تقديم إلى المحلية والمجتمعات األصلية والشعوب والحكومات األطراف يدعو -9
 ما الحصر ال المثال سبيل على ،)ي( واألحكام المتصلة بها8من أجل تنفيذ المادة  عملها، وطريقة ةمكنالم المؤسسية الترتيبات

 :يلي
لها والية تقديم المشورة إلى مؤتمر بها تسند  المتصلة واألحكام( ي)8 معنية بالمادة إنشاء هيئة فرعية )أ(

كل بروتوكول من األطراف والهيئات الفرعية األخرى، ورهنا بموافقته، مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 
 المحلية وتكون ضمن نطاق االتفاقية؛ والمجتمعات األصلية صلة بالشعوبالمسائل ذات الالبروتوكولين، بشأن 

من خالل  بها المتصلة واألحكام( ي)8 للمادة المخصص العضوية العامل المفتوح قعمل الفري مواصلة )ب(
 ؛1010والية منقحة ضمن إطار عمل إطار التنوع البيولوجي لما بعد عام 

( ي)8 للمادة المخصص العضوية العامل المفتوح الفريق يستخدمها التي المعززة المشاركة آليات تطبيق )ج(
 ذات المسائل معالجة عند االقتضاء، حسب المحلية، والمجتمعات األصلية الشعوب ممثلي لمشاركةبها  المتصلة واألحكام
دماجها الفعالة مشاركتها ضمان بغية الفرعية، الهيئات في المحلية والمجتمعات األصلية بالشعوب المباشرة الصلة  في بالكامل وا 
 االتفاقية؛ عمل
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 عمل لبرنامج ةمكنم عناصر اقتراح بهدف ةمستلمال المعلومات وتحليل تجميع التنفيذية األمينة إلى يطلب -10
لكي  عملها وطريقة ةمكنالم المؤسسية الترتيبات عن فضال ،1010 عام بعد لما البيولوجي التنوع إطار من كجزء تماما متكامل

 عشر؛ الحادي اجتماعه فيبها  المتصلة واألحكام( ي)8 للمادة المخصص العضوية العامل المفتوح الفريق ينظر فيها

األمينة التنفيذية إعداد تصور لآلثار المالية واآلثار المرتبطة بالحوكمة للترتيبات المؤسسية  إلىيطلب أيضا  -11
لكي تنظر فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ في  1011-1011لفترة السنتين بها  المتصلة واألحكام)ي( 8الممكنة من أجل تنفيذ المادة 

 لث؛اجتماعها الثا
 في يضع، بها أن المتصلة واألحكام( ي)8 للمادة المخصص العضوية العامل المفتوح الفريق إلى يطلب -11

 خطة بشأن العمل من ثانية لمرحلة مقترحات ذلك في بما ة،مكنالم المقبلة األعمال بشأن مقترحات عشر، الحادي اجتماعه
 الفرعية الهيئة فيها تنظر لكي ة وطريقة عملهامكنالترتيبات المؤسسية الم عن فضال المستدام، المألوف االستخدام بشأن العمل
 بعد لما البيولوجي التنوع إطار من كجزء تماما متكامل عمل برنامج وضع إرشاد عملية أجل من الثالث اجتماعها في للتنفيذ
 الصلة؛ ذات الدولية األخرى والمنظمات التطورات في المنتديات االعتبار في يأخذ 1010 عام

 إلى األمينة التنفيذية، رهنا بتوافر الموارد، توسيع نطاق المساعدة المناسبة التي تمكن ممثلي الشعوب يطلب -13
 من ذلك في بما االتفاقية، إطار في نطاقا األوسع والعمليات المناقشات المحلية من المشاركة بفعالية في والمجتمعات األصلية
 بشأن آخر عمل أي إدماج تيسير أجل من ،1010 عام بعد لما البيولوجي التنوع إطار ستحدد يالت اإلقليمية المشاورات خالل
 .االتفاقية عمل في واألحكام المتصلة بها)ي( 8 المادة
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المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي مراعاة  2/11
 تمويلم وعند وضع ضمانات محددة اطدواتالعند اختيار وتصميم وتنفيذ آليات 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ إن
 على غرار ما يلي: ، مقرراا الرابع عشرفي اجتماعه  ،بأن يعتمد مؤتمر األطراف توصي

 إن مؤتمر األطرف،
 التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات في، الذي اعتمد بموجبه مؤتمر األطراف المبادئ 11/3إلى المقرر  إذ يشير

 ؛آليات تمويل التنوع البيولوجي

مع التقدير على أوجه التقارب التي تظهر بين العمليات القائمة لتطوير و/ أو تحسين نظم  يسلط الضوء -1
 ويشجعالضمانات آلليات التمويل والمبادئ التوجيهية الطوعية لالتفاقية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي، 

 على مواصلة الرجوع إلى المبادئ التوجيهية من أجل خلق تقارب أكثر؛جميع هذه العمليات 

بأهمية حيازة األراضي التقليدية )األراضي والمياه( للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من أجل  يسلم -1
ة واليقظة المستمرة بقائها على قيد الحياة وطرائق حياتها، ومن ثم فإن الضمانات الشاملة والصلبة المدعومة بالمساءلة الشفاف

ك والصكو  102الزمة بالتالي بما يتماشى مع االلتزامات واأُلطر الدولية، مثل إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية،
التفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات والمقررات والمبادئ التوجيهية 

شراك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وموافقتها الحرة المسبقة عن علم ، أو موافقتها المسبقة عن علم أو القبول وا 
 ؛المحلية، وفقا للعمليات الوطنية، والسياسات، والتشريعات، حسب االقتضاء

المالية التابعة على وجه الخصوص بالعمليات التي تضطلع بها الكيانات العاملة في اآللية  يحيط علما -3
نشاء وتطبيق نظم للضمانات  التمويل المتصل  كلغطي التي تالتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ لتصميم وا 

 ؛بالمناخ في إطار مسؤوليتها

على وجه الخصوص بعملية مرفق البيئة العالمية الستعراض وتحسين ضماناته البيئية واالجتماعية  يرحب -4
نطبق على جميع المشاريع التي يمولها المرفق، تهذه العملية سوف مثل أن نتيجة  مع مالحظةالصلة في وكاالته،  والنظم ذات

المرفق إلى إبالغ مؤتمر األطراف عن كيفية مراعاة المبادئ التوجيهية الطوعية لالتفاقية بشأن الضمانات في آليات  يدعوو 
 ؛تمويل التنوع البيولوجي في عمليته الهامة

لى مواصلة استخدام المبادئ عوغيرها من المؤسسات  األخرىأصحاب المصلحة منظمات األطراف و  حثي -3
التوجيهية الطوعية لالتفاقية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي في تصميم وتشغيل آليات تمويلها وفي إنشاء 

 القائمة المرجعية الواردة في مرفق هذا المقرر؛ أنظمتها المتعلقة بالضمانات، واالستفادة، حسب االقتضاء، من

وغيرها من المؤسسات إلى المساهمة بآرائها  األخرىأصحاب المصلحة منظمات األطراف و  أيضا يدعو -6
بشأن الخبرات والفرص والخيارات للنهوض بتطبيق المبادئ التوجيهية الطوعية لالتفاقية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع 

 جي لتصميم وتشغيل آليات تمويل التنوع البيولوجي؛البيولو 

مزيد من المعلومات عن استخدام وقيمة المبادئ التوجيهية الطوعية الإلى األمينة التنفيذية تجميع  يطلب -7
جب االتفاقية من جانب ات ذات الصلة بمو رشادلالتفاقية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي وغيرها من اإل

 ؛األخرى والمؤسسات الدولية فيما يتعلق بوضع وتطبيق أنظمة الضمانات ذات الصلة أصحاب المصلحةمنظمات طراف و األ

                                                           
 المرفق.، 61/193قرار الجمعية العامة  102

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf
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متكامل الرج، للنظر فيه كعنصر عمل محتمل في برنامج العمل تدأن  ةالتنفيذي ةإلى األمين أيضا يطلب -8
، وضع إطار ضمانات 1010لبيولوجي لما بعد عام إطار التنوع ا ضمن)ي( واألحكام المتصلة بها،  8بشأن المادة  تماما

بشأن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بموجب االتفاقية، استناداا إلى المبادئ والمعايير والمبادئ  1010محدد لما بعد 
ئمة إرشادية التوجيهية المعتمدة بموجب االتفاقية، ومعالجة أي ثغرات إضافية محددة، مع اإلشارة إلى أنه سيتم إعداد قا

)ي( 8ة لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر وكذلك الفريق العامل المعني بالمادة مكنبالعناصر والمهام الم
 واألحكام المتصلة بها في اجتماعه الحادي عشر.

 مرفقال
 في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي في آليات تمويل التنوع البيولوجي قائمة الضمانات

يمكن استخدام األسئلة التالية كقائمة مرجعية لالمتثال لمتطلبات المبادئ التوجيهية الطوعية لالتفاقية بشأن الضمانات في آليات 
 .تمويل التنوع البيولوجي

 آليات تمويل التنوع البيولوجيفي السؤال العام عن الغرض من المبادئ التوجيهية الطوعية لالتفاقية بشأن الضمانات 
الشعوب األصلية يهدف بفعالية إلى تجنب أو تخفيف آثارها غير المقصودة على حقوق  ضماناتهل لدى آلية التمويل نظام 

لى زيادة فرص دعمها وفقا للتشريع الوطني، المجتمعات المحلية وسبل عيشها، و   وا 
ع البيولوجي وو ائف الن م اإليكولوجية من أجل سبل العيش المحلية المبدأ التوجيهي ألف: ينبغي االعتراف بدور التنو 

 والقدرة على الصمودم فضال عن القيم الجوهرية للتنوع البيولوجيم في اختيار وتصميم وتنفيذ آليات تمويل التنوع البيولوجي.
 عندحلية والقدرة على الصمود دور التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية في سبل العيش المُيعترف بهل  1-ألف

 وتصميمها وتنفيذها التمويل اختيار آلية 
  القيم الجوهرية للتنوع البيولوجيُيعترف بهل  1-ألف

المبدأ التوجيهي باء: ينبغي أن تحدد حقوق ومسؤوليات الجهات الفاعلة و/ أو أصحاب المصلحة في آليات تمويل التنوع 
فعالة من جميع الجهات الفاعلة المعنيةم المشاركة مع الطنيم بطريقة عادلة ومنصفةم البيولوجي بعنايةم على الصعيد الو 

مجتمعات المحليةم مع مراعاة اتفاقية شعوب اطصلية واللامشاركة و  قبولالمسبقة عن علم أو الحرة بما في ذلم الموافقة 
رشاداتها ومبادئها ذات الصلةم و  قوق الشعوب حبشأن إعالن اطمم المتحدة حسب االقتضاءم التنوع البيولوجي ومقرراتها وا 

 .ةاطصلي
 ومنصفة  بدقة محددة المصلحة أصحاب أو/ و الفاعلة الجهاتات ومسؤولي حقوقهل  1-باء
 هل كانت هناك مشاركة فعالة من جانب جميع الجهات الفاعلة المعنية في تحديد هذه األدوار والمسؤوليات  1-باء
الشعوب األصلية ومشاركة من  قبولأو  ، أو موافقة مسبقة عن علممسبقة عن علمحرة اك موافقة هل كانت هن 3-باء
 المجتمعات المحلية في تحديد هذه األدوار والمسؤوليات و 

رشادااآللية اتفاقية التنوع البيولوجي ومقرراتها و  راعتهل  4-باء إعالن األمم حسب االقتضاء، تها ومبادئها ذات الصلة، و ا 
 المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية 

المبدأ التوجيهي جيم: ينبغي أن تستند الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي إلى ال روف المحليةم وأن يتم تطويرها 
م وكذلم التشريعات واطولويات الوطنيةم وأن تأخذ في الصلةذات  / العمليات المحددةطريةبما يتماشى مع العمليات القُ 

اتفاقية التنوع البيولوجيم وحسب ية ذات الصلة التي وضعت في إطار االعتبار االتفاقات واإلعالنات واإلرشادات الدول
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عالن اطمم المتحدة بشأن االقتضاءم اتفاقية اطمم المتحدة اإلطارية  تغير المناخم والمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسانم وا 
 .بشأن حقوق الشعوب اطصليةم وغيرها

  هل ترتكز ضمانات آلية التمويل على الظروف المحلية 1-جيم
 ، وكذلك التشريعات واألولويات الوطنية ذات الصلةالقطرية/العمليات المحددة هل تتسق الضمانات مع العمليات  1-جيم
تغير المناخ، بشأن واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  أعاله 4-الصكوك المذكورة في النقطة باء تراعي الضماناتهل  3-جيم

 والمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان وغيرها، حسب االقتضاء 
المبدأ التوجيهي دال: تتسم اططر المؤسسية المناسبة والفعالة بأهمية قصو  بالنسبة للضمانات التي ينبغي أن تكون جاهزة 

تي تكفل الشفافية والمساءلةم فضال عن االمتثال للعملم وينبغي وضعها موضع التنفيذم بما في ذلم آليات اإلنفاذ والتقييم ال
 .للضمانات ذات الصلة

 هل توجد أطر مؤسسية مناسبة وفعالة لضمان تطبيق الضمانات  1-دال
  والتقييم نفاذهل يشمل نظام الضمانات آليات اإل 1-دال
  متطلبات الشفافية والمساءلة تم إدراجهل  3-دال
  ذات الصلة الضماناتالمشاركين يلتزمون بهل جميع أصحاب المصلحة  4-دال

ات والمبادئ ذات الصلة بموجب اتفاقية التنوع رشادالمقررات واإل وضعت بناء على وستشمل اطسئلة اإلضافية التي 
 البيولوجي ما يلي:

 المنافع  تقاسم في المساواة عدم مخاطر من الحد أو لتشجيع على اإلنصاف،ل أحكام توجد لھ هاء.
  وهل تشمل تحديدا احترام القيم الروحية للشعوب ضماناتإجراءات تقييم األثر الثقافي في أدوات ال تم إدراج لھ واو.

 األصلية والمجتمعات المحلية 
  في تجنب المخاطر مألوفاالستخدام ال تم مراعاة لھ زاي.
والمجتمعات المحلية، وال سيما فيما يتعلق بالمعارف التقليدية للشعوب األصلية ذات الصلة الضمانات توجد  لھ حاء.

 بحماية حقوقها المعرفية 
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عناصر اإلرشادات المنهجية لتحديد ورصد وتقييم مساهمة الشعوب اطصلية والمجتمعات المحلية في  2/18
 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2121-2111تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 ية للتنفيذالهيئة الفرع إنّ 
 على غرار ما يلي: ، مقرراا الرابع عشرفي اجتماعه  ،بأن يعتمد مؤتمر األطراف توصي

 إن مؤتمر األطراف،
 ل رشاداتالذي طلب فيه مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يضع عناصر  ،13/10إلى المقرر  إذ يشير

 بشأن مساهمات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، ةالمنهجي
ذ يسلم للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية  بأهمية العمل الجماعي الكلي وا 
1010-1011للتنوع البيولوجي 

لحوكمة، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي ضمن إطار الحقوق، والمبادئ األخالقية والقيم، وا 103
 واألدوار المتباينة التي يضطلع بها النساء والرجال بين الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،

لعناصر اإلرشادات المنهجية لتحديد ورصد وتقييم مساهمة  الحصريةبالقائمة اإلرشادية وغير  رحبي -1
وأهداف أيشي  1010-1011الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 في مرفق هذا المقرر؛ ةللتنوع البيولوجي، الوارد
ذات الصلة إلى االستفادة من المبادئ  صلحةأصحاب الممنظمات األطراف والحكومات األخرى و  يدعو -1

إلى ، 13/10التوجيهية المتعلقة بتقييم مساهمة العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، الواردة في مرفق المقرر 
عند تصميم لي، الحاالمنهجية الواردة في مرفق المقرر  اإلرشاداتلعناصر اإلرشادية وغير الحصرية قائمة اللنظر في استخدام 

هج منهجية لتقييم مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للتنوع وتطبيق نُ 
 لتنوع البيولوجي وعند اإلبالغ من خالل آلية اإلبالغ المالي.أيشي لوأهداف  1010-1011البيولوجي 

 مرفقال
 قائمة عناصر اإلرشادات المنهجية

لُنهج المنهجية لتحديد ورصد وتقييم مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق أهداف الخطة تحث ا
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي على االستفادة من المبادئ التوجيهية الواردة في  1010-1011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

تصميم وتطبيق هذه عملية وتوجيه إطار ية التنوع البيولوجي، لوضع مؤتمر األطراف في اتفاقالصادر عن  13/10المقرر 
 إلى النظر في القائمة اإلرشادية وغير الحصرية التالية للعناصر المنهجية في تصميمها وتطبيقها: وُتدعىالمنهجيات، 
دماجها بالكامل،  )أ(  المواتيةتكامل نظم المعارف، وتهيئة الظروف  وضماناالعتراف بالمعارف التقليدية وا 

 م، والعمليات التي تسمح بالمشاركة في إنشاء المعارف منذ البداية؛و إلجراء حوار فعال فيما بين نظم المعارف، بما في ذلك العل
 واسعة من الُنهج المنهجية على النحو الذي تقتضيه خصوصية السياقات، مع مراعاة تنوع مجموعةإدراج  )ب(

 ؛الظروف الوطنية والتنوع الثقافي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وتطبيقها بطريقة مصممة وفقا للظروف المحلية
بالقيم، بما في ذلك القيم االجتماعية واالقتصادية  المتعلقةاالعتراف بالمنظورات المتعددة واآلراء العالمية  )ج(

 هج واألدوات المنهجية؛والثقافية والروحية، المرتبطة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وعكسها في اختيار النُ 

                                                           
 .، المرفق01/2المقرر  103
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ما مختلطة للبحث ومنهجيات أخرى يمكن أن تعمل مع أنواع مختلفة من البيانات، وال سي طرائقاستخدام  )د(
 الجمع بين المعلومات والبيانات الكمية والنوعية؛

المحلي المستوى وتقييم الحالة على  رصد، من أجل النطاقاتهج والعمليات واألدوات متعددة تطبيق النُ  (ه)
 وفي أطر السياسات الوطنية ودون الوطنية؛ المناظر الطبيعيةوالنظر في الوقت نفسه في الروابط في 

بأن هذا مجال ناشئ وأنه يلزم  واالعترافالُنهج المنهجية من خالل المشاريع الرائدة،  وتحسيناختبار  )و(
 ومن مجموعة متنوعة من السياقات؛ التجاربتطويرها من خالل الدروس المستمدة من 

هج المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في جميع مراحل عملية وضع النُ  ضمان )ز(
وجميع الفئات األخرى التي تشكل جزءا من المجتمعات  الشيوخشراك النساء والشباب و بشكل خاص بإهتمام االطبيقها، مع وت

 المحلية؛
، من األخرى بين األجيال في عمليات التقييم، من خالل إشراك الشباب والشيوخ والفئات تتشجيع التفاعال )ح(

 نقل المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية بين األجيال؛في حماية وتعزيز  المساهمةأجل حفز التعلم و 
بين الجنسين في التقييمات، واستكشاف الفرص والظروف الكفيلة بتعزيز المتمايزة إدراج تحليل لألدوار  )ط(

 المساواة بين الجنسين؛
تكون واسعة النطاق،  قد النتائج باالستخدام المألوف المستدام وأن يتعلقاالعتراف بأن العمل الجماعي  )ي(

 ؛وتشمل مسائل مثل سبل العيش واألمن الغذائي، وكذلك الرفاه العقلي والبدني
 105والحصول على الموارد العرفية 104في االعتراف بالحقوق، وال سيما حيازة األراضي المساهمةالسعي إلى  )ك(

 للنهوض بأمن الحيازة والوصول؛ يةات المحلوتأثيرها على فعالية العمل الجماعي، ومن خالل تمكين المجتمع
 وحيويتها؛ سماتهاو  ةالعرفي الحوكمة، وتحديدا دور نظم الحوكمةتقييمات بإدراج عناصر أخرى ذات صلة  )ل(
استخدام عمليات و ، اتالتقييمفي  العمل الجماعي علىتحديد النزاعات الفعلية أو المحتملة التي تؤثر  إدراج )م(

عن  النزاعات تسويةن المجموعات التي قد تكون لها مصالح متنافسة، واستكشاف المزيد من الفرص لالتقييم لتعزيز الحوار بي
 ؛النزاعاتتسوية لثقافيا  مناسبة آلياتطريق الحوار والتعاون، بما في ذلك من خالل 

تشغلها أو تركز على األراضي والموارد التي تملكها أو والتي المناطق  القائمة علىتقييمات الالنظر في  )ن(
محددة من التنوع البيولوجي، مثل األنواع التي تحدث عبر  مكونات علىتستخدمها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، و 

 الموائل والتي تخضع لعمل جماعي؛
التحليل الجغرافي المكاني للتقييمات القائمة على المناطق، بطريقة  ة منالنظر في استخدام أشكال مختلف )س(

 ين األدوات التكنولوجية والمعارف التقليدية، وتسعى إلى جعلها في متناول المجتمعات المحلية؛تجمع ب
بتطوير مجموعات قوية من المؤشرات ونظم المقاييس لتقييم العمل الجماعي، وجمع مؤشرات  المضي قدما )ع(

ودمج المؤشرات القائمة  –، وما إلى ذلك واإلجماليةوالفردية والنتائج،  اتالعمليالمتعلقة بالكمية والنوعية و  –األنواع  ةمختلف
، مع اإلشارة أيضا إلى أن استخدام مؤشرات على الثقافة التي تعكس نظم القيم للمجتمعات المحلية وخصوصيات السياقات

                                                           
التغيثثثر فثثثي اسثثثتخدام األراضثثثي وحيثثثازة األراضثثثي فثثثي األقثثثاليم التقليديثثثة للمجتمعثثثات األصثثثلية اتجاهثثثات " 01/41اعتمثثثد مثثثؤتمر األطثثثراف فثثثي المقثثثرر  104

شثثعوب إطثثار اتفاقيثثة التنثثوع البيولثثوجي. ويمكثثن أن تشثثتمل "حيثثازة" األراضثثي التقليديثثة لل" كأحثثد المؤشثثرات العالميثثة األربعثثة للمعثثارف التقليديثثة فثثي والمحليثثة
 األراضي والمياه.، األصلية والمجتمعات المحلية

 خطة عمل عالمية لالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي. ،باء 02/02اعتمد مؤتمر األطراف في المرفق بالمقرر  105
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بر للتغييرات متسقة مع مرور الوقت سيتيح إجراء مقارنات على المستويات الزمنية وأن إنشاء خط أساس سيسمح بإجراء تقييم أك
 ؛أو االتجاهات
المحركة عوامل التحليل حالة واتجاهات التغيير في التقييمات، فضال عن فهم المستخدمة لهج إدماج النُ  )ف(

 تحقيق نتائج ناجحة؛الشروط الالزمة للتغيير و ل
ت، وضمان على السياقا التي يمكن تطبيقهامنهجيات التقييم ذات الصلة و المتعلق بالعمل المضي قدما ب )ص(

لتوضيح سبب الجماعي، واستخدام نتائج التقييم  عملهاكاملة من قيم التنوع البيولوجي للمجتمعات المحلية و المجموعة مراعاة ال
 ودعمه؛به االعتراف و بالعمل الجماعي  مزيد من االحترامالحاجة إلى 

تحسين فهم  بهدفسياقات المحددة، تحليل لنقاط القوة والتهديدات في ال إدراج، في التقييمات،النظر في  )ق(
 العوامل والظروف التي تتطلب تعزيزا أو دعما إضافيا؛

قامة الشبكاتتشجيع التعاون والتبادل والتعلم المتبادل و  )ر( هج والسعي إلى تحقيق مزيد من بين مختلف النُ  ا 
 التآزر والنتائج المتزامنة.أوجه 
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 2121إلعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام مقترحات لعملية شاملة وتشاركية  2/11
 إن الهيئة الفرعية للتنفيذ

للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، فيما يتعلق  20/5و 20/0بالتوصيتين ترحب  -0
 ؛التوقعات العالمية للتنوع البيولوجينشرة للتنوع البيولوجي وخطة إعداد اإلصدار الخامس من  2151بسيناريوهات رؤية عام 

للهيئة الفرعية  20/0المنقحة التي أعدتها األمينة التنفيذية استجابة للتوصية  معلوماتبوثائق الترحب أيضا  -2
 أهمية تحليل السيناريوهات في إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما كذلكللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وتالحظ 

 106؛2121بعد عام 
دارة االنتقال من أجل التنوع البيولوجي، معلوماتبوثيقة التحيط علما  -1 وبشأن  107بشأن التغيرات التحولية وا 

 108؛2121حلقة العمل المعنية باالستخدام الفعال للمعارف في إعداد إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
في  2121ة ل طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام بالعملية التحضيرية المقترحتحيط علما أيضا  -4

 109؛2121-2100متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
، من 2108أغسطس/آب  05األمينة التنفيذية أن تدعو إلى تقديم مزيد من اآلراء، بحلول تطلب إلى  -5

والمنظمات الدولية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني  األطراف والحكومات األخرى والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
ومنظمات النساء والشباب والقطاعين الخاص والمالي وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن العملية التحضيرية إلعداد اإلطار 

بما في ذلك بشأن خيارات لتعزيز التنفيذ، ودعم االلتزامات وبناء زخم سياسي  ،2121العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 ،من مشروع المقرر أدناه( 8المشار إليها في الفقرة  وطرائق هذه االلتزامات )بما في ذلك بشأن الحاجة إلى االلتزامات الطوعية

 لرابع عشر؛وأن تجمع وتحلل هذه اآلراء لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه ا
األمينة التنفيذية تحديث العملية التحضيرية المقترحة إلعداد اإلطار العالمي للتنوع إلى كذلك تطلب  -6

لكي ينظر فيهما مؤتمر األطراف في  111والتسلسل الزمني اإلرشادي لألنشطة الرئيسية، 2121،110البيولوجي لما بعد عام 
انات التي أدلت بها أو أيدتها األطراف في االجتماع الثاني للهيئة الفرعية اجتماعه الرابع عشر، مع مراعاة ما يلي: )أ( البي

، )ب( واآلراء المقدمة من األطراف، والشعوب األصلية الحالية للتنفيذ، بما في ذلك االعتبارات الواردة في المرفق بالتوصية
تلمة من خالل العملية الموضوعة في الفقرة والمجتمعات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخرين المس

 أعاله؛ 5
، 2108ديسمبر/كانون األول  05األمينة التنفيذية أن تدعو إلى تقديم آراء أولية، بحلول تطلب أيضا إلى  -0

 من األطراف والحكومات األخرى والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع
الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن الجوانب المتعلقة بنطاق ومحتوى اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

؛ 2151بما في ذلك )أ( األساس العلمي الذي يرتكز عليه حجم ونطاق اإلجراءات الالزمة إلحراز تقدم نحو رؤية عام  ،2121
 ؛2121ي لما بعد عام وهيكل محتمل إلطار التنوع البيولوج )ب(

 األمينة التنفيذية أن تقوم بما يلي:تطلب أيضا إلى  -8

                                                           
106 CBD/SBSTTA/21/INF/2/Rev.1 ،CBD/SBSTTA/21/INF/3/Rev.1،CBD/SBSTTA/21/INF/4/Rev.1  ،CBD/SBSTTA/21/INF/18/Rev.1. 
107 CBD/SBI/2/INF/26. 
108 CBD/SBI/2/INF/33. 
109 CBD/SBI/2/17.القسم خامسا ، 
110 CBD/SBI/2/17.القسم خامسا ، 
111 CBD/SBI/2/17.المرفق األول ، 
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استكشاف، بالتعاون مع مكتب مؤتمر األطراف، خيارات مبسطة إلسداء المشورة وتقديم إرشادات سياسية  )أ(
كي ينظر  هام كل منهارفيع المستوى، بجانب طرائق وم فريق خبراءمن قبيل أفرقة استشارية غير رسمية و/أو  ،رفيعة المستوى

 ؛في اجتماعه الرابع عشر مؤتمر األطراففيها 
، بما 2121اإلبقاء على قائمة محدثة لألحداث التي قد تتيح فرصا للتشاور بشأن إعداد إطار ما بعد عام  )ب(

 112؛2121في ذلك من خالل اإلطار الزمني للتخطيط االستراتيجي التفاعلي للتنوع البيولوجي لعام 
إسداء المشورة لألطراف، واألمانة والمنظمات األخرى ذات الصلة للتمكين من إجراء عملية مراعية  )ج(

تاحة هذه المشورة لنظر مؤتمر  2121لالعتبارات الجنسانية من أجل إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  وا 
 ؛في اجتماعه الرابع عشر األطراف

 تفاقية التنوع البيولوجياططراف في امشروع مقرر لمؤتمر  -ألف
 على غرار ما يلي: مقرراا  ، في اجتماعه الرابع عشر،بأن يعتمد مؤتمر األطرافتوصي  -9

 إن مؤتمر األطراف
ويطلب  2121،113العملية التحضيرية إلعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام يعتمد  -0

أن تنفيذ العملية التحضيرية سيتطلب مرونة للتكيف مع الظروف مشيرا إلى األمينة التنفيذية أن تيسر تنفيذها، إلى 
 المتغيرة واالستجابة للفرص الناشئة؛

مقترنا بمهمة ملهمة  2121أنه ينبغي أن يكون اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام يقرر  -2
 ؛2151ق نحو رؤية عام كنقطة انطال 2111ومحفزة لعام 
الحكومات األخرى، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والمنظمات  ويدعواألطراف يحث  -1

الدولية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات النساء والشباب، والقطاعين الخاص والمالي وأصحاب 
إعداد إطار عالمي قوي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  إلى المشاركة والمساهمة بفعالية في عملية ،المصلحة اآلخرين

 فوراا؛عليه والدعم القوي لتنفيذه  سُيتفقمن أجل تعزيز الملكية القوية ل طار الذي  2121
األصلية والمجتمعات المحلية، والشعوب الحكومات األخرى،  ويدعو أيضااألطراف يحث  -4

المدني، ومنظمات النساء والشباب، والقطاعين الخاص والمالي  والمنظمات الدولية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع
تيسير إجراء لالوطني، ودون الوطني، والمحلي،  مستوياتإلى تأسيس عمليات على ال ،وأصحاب المصلحة اآلخرين

تاحة نتائج هذه الحوارات من خالل آلية 2121حوارات بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  غرفة ، وا 
 تبادل المعلومات في االتفاقية والوسائل المناسبة األخرى؛

بالمشورة المقدمة لألطراف، واألمانة والمنظمات األخرى ذات الصلة للتمكين من إجراء يرحب  -5
ويحث  2121،114عملية مراعية لالعتبارات الجنسانية من أجل إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

واألمانة والمنظمات األخرى ذات الصلة على مراعاة هذه المشورة في عملياتها المعنية باإلطار العالمي األطراف، 
 ؛2121للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

                                                           
112 wcmc.org-https://post2020.unep. 
لى مزيد من البحث من جانب مؤتمر  6و 5من المتوقع أن ُترفق عناصر العملية التحضيرية، استنادا إلى العناصر الواردة في الفقرتين  113 أعاله وا 

 ن المناقشات خالل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف.، بالمقرر المستمد مفي اجتماعه الرابع عشر األطراف
 للهيئة الفرعية للتنفيذ. 2/09)ج( من التوصية 8عمال للفقرة  اسيتم إعداده 114

https://post2020.unep-wcmc.org/
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األطراف، والحكومات األخرى، وجميع المنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة، بما في يدعو  -6
اجتماعات ومشاورات تتعلق بالتنوع البيولوجي، في دورات أو  إلى النظر، عند تنظيم ،ذلك القطاع الخاص والشباب

 ؛2121مساحات لتيسير إجراء مناقشات بشأن إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
األطراف، والحكومات األخرى، وجميع المنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة القادرين يدعو  -0

وقيت المناسب وغير ذلك من الدعم لعملية إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي على تقديم مساهمات مالية في الت
، بما في ذلك من خالل عرض استضافة مشاورات عالمية، أو إقليمية، أو قطاعية بشأن هذه 2121لما بعد عام 

 القضية، إلى أن تقوم بذلك؛
وجميع  تمعات المحليةوالشعوب األصلية والمج الحكومات األخرى، يدعوو األطراف،  يشجع -8

إلى النظر في أن تقوم، قبل االجتماع  ، بما في ذلك القطاع الخاصالمنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة
للتنوع البيولوجي  التزاماتالخامس عشر لمؤتمر األطراف، بإعداد، حسبما يالئم السياق الوطني وعلى أساس طوعي، 

 2151عام ، بما يتناسب مع تحقيق رؤية 2121لبيولوجي لما بعد عام قد تساهم في وضع إطار فعال للتنوع االتي 
تاحة المعلومات بشأن هذه االو  ،لتنوع البيولوجيل  لألمينة التنفيذية؛ لتزاماتا 

الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى عقد قمة رفيعة المستوى للتنوع البيولوجي على مستوى يدعو  -9
بهدف تعزيز المكانة السياسية للتنوع البيولوجي ومساهمته في خطة  2121رؤساء الدول/رؤساء الحكومات في عام 

 ؛2121كمساهمة في إعداد إطار عالمي قوي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  2111115التنمية المستدامة لعام 
أن للعديد من األهداف المتعلقة بالتنوع البيولوجي في إطار خطة التنمية المستدامة لعام يالحظ  -01

األمينة التنفيذية توجيه انتباه الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى ويطلب إلى ، 2121نقاطا نهائية في عام  2111
 ؛2121العملية التحضيرية ل طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ث الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تساهم في اجتماعها الثاليطلب إلى  -00
، استنادا إلى 2121والعشرين في إعداد األساس المنطقي العلمي والتقني إلطار التنوع البيولوجي لما بعد عام 

 116المعلومات ذات الصلة على النحو الوارد في المذكرة التي أعدتها األمينة التنفيذية؛
تقوم، في اجتماعيها الثالث الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن يطلب أيضا إلى  -02

، لكي 2121ل طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  الممكنة والعشرين والرابع والعشرين، باستعراض العناصر
 تنظر فيها أيضا الهيئة الفرعية للتنفيذ؛

الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تستعرض، في اجتماعها الثالث، مشروعا ل طار العالمي يطلب إلى  -01
 وأن تعد توصية لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف. 2121للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 مشروع مقرر لمؤتمر اططراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة -باء
في  ،بأن يعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةتوصي  -01

 مقررا على غرار ما يلي: ،اجتماعه التاسع
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

في  2121بالعملية التحضيرية المقترحة ل طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام يحيط علما  -0
 الصادر عن مؤتمر األطراف؛ --/04 بالمقرر رحبوي، 2121-2100 متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي

                                                           
 .2105سبتمبر/أيلول  25المؤرخ  01/0قرار الجمعية العامة  115
116 CBD/SBI/2/17.القسمان رابعا وخامسا ، 
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ة للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة محددإعداد متابعة يقرر  -2
األمينة التنفيذية تيسير  ويطلب إلى، 2121اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  التي تكمل 2100-2121
 هذه العناصر؛إعداد 

األطراف إلى المشاركة في عملية إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام يدعو  -1
2121. 

 مشروع مقرر لمؤتمر اططراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا -جيم
 ،في اجتماعه الثالث ،بأن يعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياتوصي  -00

 مقررا على غرار ما يلي:
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

في  2121بالعملية التحضيرية المقترحة ل طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام يحيط علما  -0
 الصادر عن مؤتمر األطراف؛ --/04المقرر ب رحبوي، 2121-2100متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

لما بعد  اإلطار العالمي للتنوع البيولوجيوضع خطة محددة لبروتوكول ناغويا كجزء من  يقرر ] -2
 .[اعناصره تيسير وضع ةالتنفيذي ةاألمينيطلب إلى ، و2121

لما بعد عام  األطراف إلى المشاركة في عملية إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجييدعو  -1
2121. 

 قمرفال
 2222االعتبارات الخاصة باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

أن تقودها األطراف بموجب أحكام من أجل  نبغيي 1010لما بعد عام عملية إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  -0
 المشاركة الفعالة لألطراف ومكتب مؤتمر األطراف في إعداد هذا اإلطار.

مع التحديات التي تواجه تحقيق التغيير  1010أن يتناسب اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  نبغيوي -2
 .1030التحولي المطلوب لتحقيق رؤية عام 

بالمبادئ التوجيهية الشاملة المحددة في  1010سترشد إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام وينبغي أن ي -1
القسم خامسا، من القسم الفرعي ألف من المذكرة التي أعدتها األمينة التنفيذية عن مقترحات لعملية شاملة وتشاركية إلعداد 

 .(CBD/SBI/2/17) 1010 اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام

وهناك حاجة إلى توافر الوثائق في وقت مبكر لالسترشاد بها في المناقشات والمشاورات من جانب األطراف وغيرها  -4
ومحتواه المحتمل، بما في ذلك األساس العلمي لحجم ونطاق  1010ق اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ابشأن نط

 .1010وبشأن هيكل محتمل إلطار التنوع البيولوجي لما بعد عام  1030إلحراز تقدم نحو رؤية عام اإلجراءات الالزمة 

ل طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  مكنةوهناك حاجة إلى النظر المبكر في صياغة أولى للعناصر الم -5
ت الصلة، والشعوب األصلية والمجتمعات ، بما في ذلك المقترحات المقدمة من األطراف، والحكومات األخرى ذا1010

المحلية، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات النساء والشباب، والقطاعين الخاص والمالي وأصحاب 
 تأخذ في االعتبار المعلومات العلمية ،التي قد تشمل أهدافا طموحة وقابلة للقياس وواقعية ومحددة زمنيا ،المصلحة اآلخرين

المتاحة، لمزيد من المناقشة والموافقة عليها من جانب األطراف. وينبغي أن تتواءم هذه الخيارات، حسب االقتضاء، مع خطة 
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1030التنمية المستدامة لعام 
ورؤية ورسالة الشراكة من أجل  119،بما في ذلك مسار ساموا 118واألطر األخرى ذات الصلة، 117

120الجبال.
 

والمؤشرات اإلضافية التي حددتها  ،13/18مة، بما في ذلك المؤشرات المدرجة في المقرر واستنادا إلى المؤشرات القائ -6
تحديد  هناك حاجة إلىمؤشرات التنوع البيولوجي ومؤشرات األهداف في إطار أهداف التنمية المستدامة، المعنية بشراكة ال

 نفس الوقت الذي يتم فيه إعداد هذا اإلطار؛في  1010مؤشرات لعناصر اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

وهناك حاجة إلى عملية تشاركية مراعية لالعتبارات الجنسانية من أجل إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما  -0
 من أجل ضمان أن ُتدرج االعتبارات الجنسانية وآراء الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة 1010بعد عام 

 بفعالية في هذا اإلطار.

المتعددة البيئية وهناك حاجة إلى وضع أحكام لتعزيز وتخطيط المشاركة الفعالة لبروتوكولي االتفاقية، واالتفاقات  -8
ة بالتنوع البيولوجي، ومنظمات األمم المتحدة األخرى ذات الصلة وغير ذلك من المنظمات المعنية في المتعلقاألطراف األخرى 

 لبناء التآزر وتوليد الملكية؛ 1010اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام عملية إعداد 

وهناك حاجة إلى وضع استراتيجية متسقة وشاملة لالتصال والتوعية إلذكاء الوعي بعملية إعداد وتنفيذ اإلطار العالمي  -9
د، ينبغي أن يكون ل طار اسم شعبي يجذب والمشاركة الفعالة فيها، وفي هذا الصد 1010للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 المشاركة.

وهناك حاجة إلى االتساق والتنسيق بين العملية التحضيرية إلعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -01
 .، والعمليات ذات الصلة1010

ومنتديات النقاش على  وهناك حاجة إلى وضع أحكام لبناء القدرات، بما في ذلك من خالل حلقات عمل إقليمية -00
 .1010اإلنترنت وغيرها من الوسائل، بغية تيسير العملية التحضيرية إلعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 1010وهناك حاجة إلى إتاحة معلومات عن حالة إعداد اإلطار العالمي المستجد للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -02
 خالل آلية غرفة تبادل المعلومات في االتفاقية.ومحتواه بانتظام من 

  

                                                           
 .2105سبتمبر/أيلول  25المؤرخ  01/0قرار الجمعية العامة  117
 )ب(.21، الفقرة CBD/SBI/2/17انظر  118
 ، المرفق.2104 نوفمبر/تشرين الثاني 04المؤرخ  69/05قرار الجمعية العامة  119
120 mission/en/-and-vision-partnership/about/our-http://www.fao.org/mountain 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=A
http://www.fao.org/mountain-partnership/about/our-vision-and-mission/en/
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الصندوق االستئماني لتيسير مشاركة اططراف في عملية االتفاقية: تخصيص الموارد  2/21
مكانيات مشاركة القطاع الخاص  وا 

 إن الهيئة الفرعية للتنفيذ
ومستوى مشاركة البلدان النامية في اجتماعات  BZتحليل المساهمات في الصندوق االستئماني  تالحظ -1

 ؛يهااالتفاقية وبروتوكول

آثار على عمليات  تنطوي علىأن االتجاهات الحالية في مستوى التمويل والمشاركة يمكن أن أيضا  الحظت -1
 ؛يهاوشرعية االتفاقية وبروتوكول

 ر ما يلي:بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر مقرراا على غرا توصي -3
 إن مؤتمر األطرف،

التي هي في وضع يسمح لها القيام بذلك، األطراف وغيرها من البلدان المتقدمة األطراف من  يدعو -1
من أجل  BZزيادة مساهماتها في الصندوق االستئماني إلى بما في ذلك في سياق التعاون فيما بين بلدان الجنوب، 

والدول الجزرية  ، وال سيما أقل البلدان نمواا البلدان الناميةاألطراف من المشاركة الكاملة والفعالة لممثلي  تمكين
 بمرحلة انتقالية؛اقتصاداتها التي تمر  بلدان، وكذلك الالصغيرة النامية

تخصيص  لدى، ة أن تواصلالتنفيذي ةاألمين إلى يطلب، و9/34من المقرر  31الفقرة إلى  ريشي -1
 ؛لتمويل أقل البلدان نمواا والدول الجزرية الصغيرة النامية األولىولوية األ منح، BZالتمويل من الصندوق االستئماني 

 ؛منظومة األمم المتحدة معالقطاع الخاص  شراكالمبادئ التوجيهية القائمة إلمختلف ب يحيط علماا  -3

 األخرى التابعة عملياتالتفاقيات و اال خبرةبقي قيد االستعراض تُ أن  ةالتنفيذي ةاألمين يطلب إلى -4
)أ( فيما يتعلق بتمويل مشاركة األطراف المؤهلة من البلدان النامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها ألمم المتحدة ل

مشاركة المندوبين من البلدان مكرسة لال صناديقفي إشراك القطاع الخاص للمساهمة في البمرحلة انتقالية، )ب( 
 .في هذا الصدد بالتطورات األخرى المستجدة إبالغ مكتب مؤتمر األطراف)ج( النامية في اجتماعاتها، و

 

  

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-34-ar.pdf
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 المداوالتسرد  -ثانيا 
 مقدمة

 معلومات أساسية -ألف 
لتحل محل الفريق الهيئة الفرعية للتنفيذ  في اتفاقية التنوع البيولوجيأنشأ مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر،  -1

على اختصاصاتها  ونص على ،(1، الفقرة 11/16المقرر )العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية 
يسري النظام الداخلي الجتماعات )ب( من نفس المقرر، قرر مؤتمر األطراف أن 1في الفقرة و  .المقررالنحو الوارد في المرفق ب

)أوراق  18 باستثناء المادة ،مؤتمر األطراف، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال، على اجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ
 تفويض الممثلين(.

المرفق  ، على النحو الوارد فييقة تشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذاعتمد مؤتمر األطراف طر في اجتماعه الثالث عشر، و  -1
. وقد أيد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في اجتماعه الثامن طريقة تشغيل 13/13بالمقرر 

تعديل، حينما تخدم الهيئة الفرعية الهيئة الفرعية للتنفيذ وقرر أنه ينبغي أن تسري طريقة التشغيل هذه، مع إجراء ما يلزم من 
(. وبالمثل، أيد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا طريقة CP-VIII/9بروتوكول قرطاجنة )المقرر 

كول تشغيل الهيئة الفرعية وقرر أن تسري طريقة التشغيل هذه، مع إجراء ما يلزم من تعديل، حينما تخدم الهيئة الفرعية بروتو 
 (.NP-2/11ناغويا )المقرر 

 13إلى  9وعقد االجتماع الثاني للهيئة الفرعية في مونتلاير، كندا، في مقر منظمة الطيران المدني الدولي، من  -3
 .1018ه/تموز يولي

 الحضور -باء 

 حضر االجتماع ممثلو األطراف والحكومات األخرى التالية أسماؤھا: -4

 أنغوال
 أنتيغوا وبربودا

 األرجنتين
 أستراليا
 النمسا

 بربادوس
 بيالروس
 بلجيكا
 بوتان

 المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 
 البوسنة والهرسك

 بوتسوانا
 البرازيل
 بلغاريا

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 كابو فيردي
 كمبوديا

 الكاميرون
 كندا

 الوسطى أفريقياجمهورية 
 الصين
 كولومبيا

 جزر القمر
 كوستاريكا

 كرواتيا
 كوبا

 الجمهورية التشيكية

 نمركاالد
 جيبوتي
 دومينيكا

 يةجمهورية الدومنيكال
 إكوادور
 مصر
 إستونيا

 ثيوبياإ
 بيو األور  االتحاد
 فنلندا
 فرنسا
 غامبيا
 جورجيا
 ألمانيا

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-26-ar.doc
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 غواتيماال
 بيساو -غينيا
 هايتي
 أيسلندا
 الهند

 ندونيسياإ
 آيرلندا
 إيطاليا
 جامايكا
 اليابان
 األردن
 كينيا

 الكويت
 جمهورية الو الشعبية الديمقراطية

 مدغشقر
 مالوي
 ماليزيا
 ملديف
 مالي
 مالطة

 المكسيك
 ميكرونيزيا )واليات _ الموحدة(

 المغرب
 موزامبيق
 ميانمار
 ناميبيا

 نيبال
 هولندا

 نيوزيلندا
 النيجر
 النرويج
 عمان

 باكستان
 باالو
 بيرو

 الفلبين
 بولندا

 جمهورية كوريا
 جمهورية مولدوفا

 رومانيا
 رواندا

 سفيسانت كيتس ون
 لوسيا سانت

 ساو تومي وبرينسيبي
 المملكة العربية السعودية

 السنغال
 صربيا
 سيشيل

 سنغافورة
 سلوفاكيا

 جزر سليمان
 الصومال

 جنوب أفريقيا
 جنوب السودان

 إسبانيا
 سري النكا

 دولة فلسطين
 سودانال

 سورينام
 السويد
 سويسرا

 الجمهورية العربية السورية
 طاجيكستان

 تايلند
 توغو
 تونغا
 تونس

 تركمانستان
 أوغندا
 أوكرانيا

المملكثثثة المتحثثثدة لبريطانيثثثا العظمثثثى 
 الشمالية وأيرلندا

 جمهورية تنزانيا المتحدة
 األمريكية الواليات المتحدة

 أوروغواي
 )جمهورية _ البوليفارية( فنزويال
 اليمن

 زمبابوي

 
 وحضر االجتماع أيضا مراقبون من هيئات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة وأمانات االتفاقيات والهيئات األخرى -5

، ومرفق البيئة لألمم المتحدة والزراعةألغذية ا، ومنظمة اتفاقية المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية: التالية
ة العالمية، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج األمم المتحد

حر الكاريبي التابع ليونيب، اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )يونيب(، والمكتب اإلقليمي ألمريكا الشمالية ومنطقة الب
للمناطق  برنامج األمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر األبيض المتوسطو يونيب، ركز العالمي لرصد الحفظ التابع لوالم
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معهد و ، مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعو تغير المناخ،  المشمولة بحماية خاصة، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
 ، ومنظمة الصحة العالمية.الدراسات المتقدمة لالستدامة التابع لجامعة األمم المتحدة

 وكانت المنظمات التالية ممثلة أيضا بمراقبين: -6

ABS Capacity Development 

Initiative 

African Indigenous Women 

Organization (Nairobi) 

African Union 

African Wildlife Foundation 

Aichi Prefecture 

All India Forum of Forest 

Movements 

Andes Chinchasuyo 

ASEAN Centre for 

Biodiversity 

Asociación Latinoamericana 

para el Desarrollo 

Alternativo 

Association des 

Scientifiques 

Environnementalistes 

pour un Développement 

Intégré  

Avaaz 

BirdLife International 

Bombay Natural History 

Society 

Botanic Gardens 

Conservation 

International 

Carnegie Council for Ethics 

in International Affairs 

CBD Alliance 

Center for Support of 

Indigenous Peoples of the 

North/Russian 

Indigenous Training 

Centre 

Centro Interdisciplinario de 

Investigación y 

Desarrollo Alternativo U 

Yich Lu’Um 

Centro para la Investigación 

y Planificación del 

Desarrollo Maya 

Children and Nature 

Network 

China University of Political 

Science and Law 

Commission des Forêts 

d’Afrique Centrale 

Community Development 

Centre 

Conservation International 

Consulate General of 

Mexico in Montreal 

Cornell University 

Design and Environment 

Inc. 

Deutsche Gesellschaft für 

Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH (German 

International Cooperation 

Agency) 

Duke University 

Earth Island Institute 

Ecological Movement 

"BIOM" 

Ecoropa 

Enda Santé 

Envirocare 

ETC Group 

Federation of Community 

Forestry Users, Nepal 

(FECOFUN) 

Federation of German 

Scientists 

Forest Peoples Programme 

Freeport-McMoRan Inc. 

Fridtjof Nansen Institute 

Friends of the Earth 

International 

Friends of the Siberian 

Forests 

Fundación Ambiente y 

Recursos Naturales 

Fundación de Expresión 

Intercultural, Educativa y 

Ambiental 

Fundación para la 

Promoción del 

Conocimiento Indígena 

Future Earth 

Gamarjoba 

Gangwon Province 

(Republic of Korea) 

Global Biodiversity 

Information Facility 

Global Forest Coalition 

Global Youth Biodiversity 

Network 

Heinrich Böll Foundation 

Helmholtz Centre for 

Environmental Research 

- UFZ 

ICCA Consortium 

Indigenous Information 

Network 

Indigenous Peoples of 

Africa Co-ordinating 

Committee 

Institut de la Francophonie 

pour le développement 

durable 

Institute for Biodiversity 

Network 

International Council on 

Mining and Metals 

International Development 

Law Organization 

International Federation of 

Pharmaceutical 

Manufacturers and 

Associations 

International Indigenous 

Forum on Biodiversity 

(IIFB) 

International Fund for 

Animal Welfare 
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International Partnership for 

the Satoyama Initiative  

International Seed 

Federation 

IPIECA 

IUCN - International Union 

for Conservation of 

Nature 

Jabalbina Yalanji Aboriginal 

Corporation 

Japan Biodiversity Youth 

Network 

Japan Committee for IUCN 

Japan Wildlife Research 

Center 

Karen Environmental and 

Social Action Network 

Lancaster University 

Les Amis de la Terre 

Locally-Managed Marine 

Areas - Madagascar 

Network (MIHARI) 

Massachusetts Institute of 

Technology  

McGill University 

Métis National Council 

Mohawk Nation 

Natural Capital Coalition 

Natural Justice (Lawyers for 

Communities and the 

Environment) 

Neighbour Organization 

Nepal 

NEPAD Planning and 

Coordinating Agency 

Netherlands Commission for 

Environmental Impact 

Assessment 

Network of the Indigenous 

Peoples of Solomons 

Organisation for Economic 

Co-operation and 

Development 

PBL Netherlands 

Environmental 

Assessment Agency  

Philippine Association For 

Intercultural 

Development 

Plataforma Dominicana de 

Afrodescendientes 

Pronatura México 

Protect Our Water and 

Environmental Resources 

Public Research and 

Regulation Initiative 

Pueblo Originario Kichwa 

de Sarayaku 

Red de Mujeres Indígenas 

sobre Biodiversidad de 

América Latina y el 

Caribe 

RedTail Spirit Singers 

Rueda de Medicina 

Rural Integrated Center for 

Community 

Empowerment 

Saami Council 

Shirika La Bambuti - 

Programme Intégré pour 

le développement du 

peuple pygmée 

Society for Wetlands and 

Biodiversity 

Conservation - Nepal 

State University of New 

York at Plattsburgh 

Stockholm Resilience 

Centre 

Strong Roots Congo 

Tebtebba Foundation 

The Development Institute 

The Nature Conservancy 

The Pew Charitable Trusts 

The Roberta Bondar 

Foundation 

Torres Strait 

Uganda Virus Research 

Institute 

United Organisation for 

Batwa Development in 

Uganda 

University of Sherbrooke 

University of British 

Columbia 

University of Guelph 

University of São Paulo 

University of Sheffield 

University of Strathclyde 

Unnayan Onneshan 

USC Canada 

Wildlife Conservation 

Society 

Woods Hole Research 

Center 

World Agroforestry Centre 

World Economic Forum 

WWF - Brazil 

WWF International  

 

 افتتاح االجتماع - 0البند 

 9صباحا يوم االثنين  10:10في الساعة  للتنفيذ افتتح االجتماع السيد فرانسيس أوغوال، رئيس الهيئة الفرعية -7
بندا جوهريا على جدول  13وبعد أن أشار إلى والية الهيئة الفرعية، عرض العمل الواجب تحقيقه بشأن  .1018يوليه/تموز 

 أعمال االجتماع.
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نائب الوزير، وزارة البيئة والموارد الطبيعية في المكسيك،  ،ديزلرتادو فااوأدلى ببيانات افتتاحية السيد خوان كارلوس  -8
اجتماعه الثالث رئيس مؤتمر األطراف في لمان، وزير البيئة والموارد الطبيعية في المكسيك و آباكيانو رفاييل السيد بالنيابة عن 

تشيك بالنيابة عن السيد نوع البيولوجي، والسيد جيري هالفتيانا باشكا بالمر، األمينة التنفيذية التفاقية التسوالسيدة كري ،عشر
 اريك سولهايم، المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(.

جتماع الحالي سيواصل تعزيز التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية بالهيئة الفرعية وقال إن االفالديز أرتادو السيد  ورحب -9
 1010ساعد في تعريف الفترة ما بعد عام يي يمكن أن ذوبروتوكوليها، ومن شأنه أن يستعرض التقدم المحرز في التنفيذ ال

فظ واالستخدام المستدام للتنوع وتعزيز مواءمة االتفاقية مع بروتوكوليها. وشدد على االلتزام المشترك والمسؤولية بتحقيق الح
العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. وشدد أيضا على الحاجة إلى اإلقرار بقيمة رأس  تقاسمالبيولوجي، فضال عن ال

 المال الثقافي والبشري، وأهمية تحقيق المشاركة الفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، فضال عن النساء والشباب.
وأضاف أنه مع التزام القطاعات اإلنتاجية، التي شكلت المحور المركزي لجدول أعمال تعميم التنوع البيولوجي من أجل تحقيق 
الرفاه، والذي كان الموضوع المركزي لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف. وأشار إلى أن تعميم التنوع البيولوجي يضمن 

 المصلحة. إشراك جميع القطاعات وجميع أصحاب

قد سنت قانونا بشأن التنمية المستدامة للغابات ووضعت نظاما وطنيا للمشاورات في رسم الخرائط  وقال إن المكسيك -10
 شجعتفضال عن عدد من المراسيم التي أنشأت مناطق حفظ المياه. وعلى الصعيد الدولي، أضاف أن رئاسة مؤتمر األطراف 

، ومنظمة )الفاو( موضوع تعميم التنوع البيولوجي في العمليات خارج االتفاقية ومن بينها منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
، والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي (WHO) السياحة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية

، وجمعية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض، واتفاقية (IPBES) وخدمات النظم اإليكولوجية
األمم المتحدة للبيئة. وأضاف أن االجتماع الحالي يعد نهاية للعملية التحضيرية التي بدأت في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر 

لبناء مستقبل أفضل لكال من شعوب العالم وكوكب األرض في  ، ومن شأنه أن يضع عالمة قويةفي المكسيك األطراف
. وقال إن توحيد الجهود التي بدأت في المكسيك سوف تقود ليس فحسب إلى ، في مصراالجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف

 اجتماع ناجح في مصر، بل إلى نجاح االجتماعات التالية لمؤتمر األطراف أيضا.

ة بالممثلين في االجتماع، وأعربت عن شكرها إلى حكومات كندا، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، األمينة التنفيذي رحبتو  -11
دعم مشاركة ممثلي أقل البلدان نموا والدول على واليابان، ونيوزيلندا، والنرويج والسويد، فضال عن وزارة السياحة في مونتلاير، 

، وشكرت حكومات أستراليا، وفنلندا، ونيوزيلندا قتصاداتها بمرحلة انتقاليةفضال عن البلدان التي تمر ا الجزرية الصغيرة النامية
الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية. واعترفت أيضا بالدعم المقدم من حكومات اليابان  يعلى دعم مشاركة ممثل جوالنروي

 باإلشارةيطاليا، وألمانيا، والسويد وسويسرا. و وجمهورية كوريا واالتحاد األوروبي، فضال عن بلجيكا، وكندا، وفنلندا، وفرنسا، وا  
تقديم موارد إضافية، قبل نهاية شهر أغسطس/آب، إلى لبلدان المانحة ناشدت اإلى أهمية المشاركة الكاملة والمتنوعة لألطراف، 

مر األطراف، المقرر تؤ للسماح بالمشاركة الكاملة لألطراف والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في االجتماع الرابع عشر لم
 عقده الحقا في السنة في مصر.

، وهو، بجانب المنتدى السياسي الرفيع بدء نفاذ االتفاقيةوقالت إن االجتماع يعقد خالل الذكرى الخامسة والعشرين ل -11
، يقدم فرصا لتصحيح مسار الجهود الحكومية الدولية وتجديد االلتزامات 1018المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 

ع التنو  جدول أعمالالسياسية لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، فضال عن إلهام المشاركة المتزايدة في إحداث تقدم في 
كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي الملحق  –البيولوجي العالمي. وباإلشارة إلى أن بروتوكول ناغويا 

، حثت األمينة التنفيذية البلدان التي لم تصدق بعد 1018في مارس/آذار  هنفاذ بدءببروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية قد 
تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، وشجعت األطراف في البروتوكول التكميلي على زيادة على البروتوكول التكميلي أن 

طرفا، وأن المعلومات المتشاركة من  107وأضافت أن عدد األطراف في بروتوكول ناغويا قد ارتفع إلى إلجراءات لتنفيذه. ا
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أيضا فرصة لتقييم  سيوفرن االجتماع إ خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع قد زادت ثالثة أضعاف. وقالت
 التقدم المحرز في تنفيذ بروتوكول ناغويا بعد أربع سنوات من بدء نفاذه.

الناجحة لموارد مرفق البيئة العالمية إلى توافر ما يقرب من  سابعألمام، أدت فترة التجديد الإلى اتطلعا أضافت أنه و  -13
، بالرغم من أن هناك حاجة إلى جهودة إضافية خارج نطاق 1011-1018فترة لل مليار دوالر لبرمجة التنوع البيولوجي 1.3

يمثل  يلأن التغير التحو مرفق البيئة العالمية لحشد الموارد المالية من جميع المصادر لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها. وأضافت 
وأهداف  1030، وخطة التنمية المستدام لعام فتوصيات السياسات وتوجهات البرمجة في مرفق البيئة العالميةمفهوما رئيسيا: 

التنمية المستدامة ومقررات مؤتمر األطراف في االتفاقية كانت كلها تهدف إلى إعداد مسارات تحولية منتظمة وشاملة من أجل 
عة رفاه لمنف ةوتحولي ة، وشاملةكون منتظمت أن فينبغيالمسارات للمستقبل أن مستقبل أفضل لكوكب األرض. وباإلشارة إلى 

الحلقة الدراسية بشأن التغير استعراض نتائج إلى الممثلين المدعوين األمينة التنفيذية  ودعتاإلنسان، واالقتصاد، والكوكب، 
ووثائق المعلومات األساسية  121الحوارين بشأن التغير التحوليونتائج تي عقدت في اليوم السابق، لالتحولي للتنوع البيولوجي ا

 األخرى المتاحة كوثائق معلومات.

وقالت إنه بينما ينبغي أن يكون واضحا أن التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية توفر البنية التحتية األساسية التي  -14
دية واالجتماعية وعملية تدعم الحياة على كوكب األرض والتنمية البشرية، ينبغي لذلك أن تكون في صميم التقييمات االقتصا

ال أساسيا خارج مجتمع الخبراء. ولذلك، اختتمت األمينة غالتنوع البيولوجي ما زال بعيدا عن كونه شاف، ةصنع القرارات السياسي
، دعوة إلى الجهود التعاونية، والشراكات المتبادلة وااللتزامات المشتركة لالستفادة من الحكمة الجماعية، والخبرةالتنفيذية ب

في إحداث تقدم في جدول أعمال التنوع البيولوجي العالمي، وتحقيق أهداف أيشي للتنوع  يةلبشر اوالتكنولوجيات والموارد 
 البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة، وعلى نحو أكثر أهمية، حفظ التنوع الكبير وصحة الكوكب.

كانا منذ التابع ليونيب الحفظ  دوالمركز العالمي لرص ونيب(إن برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليتشيك اوقال السيد هالف -13
وأهداف أيشي  1010-1011وقت طويل شركاء في االتفاقية وبروتوكوليها وأيدا تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

التنمية المستدامة الواردة في للتنوع البيولوجي. وأضاف أن تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات الرئيسية يعد جزءا حيويا من 
متوسطة األجل وبرنامج  تهوأهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن اليونيب ساهم في ذلك من خالل استراتيجي 1030خطة عام 

عمله. وأشار إلى أن آخر دورة لجمعية األمم المتحدة للبيئة قد حددت الحلول التي من شأنها أن تقلل الضغوط على النظم 
الُنهج نحو في اجتماعها القادم ناقش تالهيئة س إن تلكجية وتسهم في حماية التنوع البيولوجي األرضي والبحري. وقال اإليكولو 

. وقال إن توقعات البيئة العالميةالقضايا البيئية مثل االستخدام واإلنتاج المستدامين، وسوف يرى نشر اإلصدار الخامس لنشرة 
 .1010في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي فيما بعد عام  هم إسهاما مهماسنتائج الجمعية ست

كانا يعمالن على مشروعات ممولة من جهات التابع ليونيب وقال أيضا أن اليونيب والمركز العالمي لرصد الحفظ  -16
ات وخطط العمل مانحة متعددة األطراف مثل مرفق البيئة العالمية وجهات مانحة ثنائية أخرى من أجل: استعراض االستراتيجي

الوطنية للتنوع البيولوجي، وتعزيز حماية وحفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية، ومنع الجرائم مثل التجارة غير المشروعة 
في األحياء البرية. ومن شأن هذه المشروعات أن تعزز االستخدام المستدام والحوكمة للمحيطات والبيئة البحرية، وتعزز أوجه 

 نسان.قوانين الدولية والوطنية للتنوع البيولوجي والتشريعات، فضال عن تعزيز حقوق اإلالتآزر لل

وعقب البيانات، توقفت الهيئة الفرعية حدادا على السيد أوليفييه دي مونك، عضو األمانة؛ والسيد شيخ ولد سيدي  -17
ف؛ والسيد بنوا نزيغيداهيرا، نقطة االتصال محمد، نقطة االتصال الوطنية في موريتانيا وعضو المكتب الحالي لمؤتمر األطرا

                                                           
؛ لالطثثثثثالع علثثثثثى المثثثثثوجز التنفيثثثثثذي، انظثثثثثر 1017نوفمبر/تشثثثثثرين الثثثثثثاني  14إلثثثثثى  11بوسثثثثثي، سويسثثثثثرا، مثثثثثن  –عقثثثثثد الحثثثثثوار األول فثثثثثي بثثثثثوغيس  121

CBD/SBSTTA/21/INF/19لالطالع علثى المثوجز التنفيثذي، انظثر  1018مارس/آذار  6إلى  4بوسي، من  –أيضا في بوغيس  . وعقد الحوار الثاني(
CBD/SBI/2/INF/35.) 

https://www.cbd.int/doc/c/9275/a98b/ed07b3d583d07a51860c9111/sbstta-21-inf-19-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/9275/a98b/ed07b3d583d07a51860c9111/sbstta-21-inf-19-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/2d3c/e285/ad92c4c32b23a914f682b9ad/sbi-02-inf-35-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/2d3c/e285/ad92c4c32b23a914f682b9ad/sbi-02-inf-35-en.pdf
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الوطنية الثانوية في بوروندي؛ والسيد جوهانسن فولكر، نقطة االتصال الوطنية في ليبيريا وعضو لجنة االمتثال في إطار 
 بروتوكول قرطاجنة. وقد انتقل الثالثة إلى رحمة اهلل مؤخرا.

التنوع  معالمجتماعات هيئات االتفاقية من أجل زيادة إلى ا ينبغي أن ُتدعى بارزةالشخصيات ال ل الرئيس إنوقا -18
المكوك الفضائي ة أمراض عصبية تذهب إلى الفضاء، على متن طبيب لالبيولوجي، وقدم الدكتورة روبرتا بوندار. وهي أو 

 بحوثهماتها في عالميا لمسا معترف بهاوهي  .، وأول امرأة في كندا في الفضاء1991في عام  STS-42ديسكافري في البعثة 
طب الفضاء، والتصوير في الفضاء والتعلم البيئي من خالل التصوير. وقد استلمت الكثير من الجوائز من كندا والواليات 

 المتحدة األمريكية على السواء.

وجي، على أهمية اإللهام والعاطفة في اقناع اآلخرين بأهمية حماية التنوع البيول مشددةندار، و استخدمت الدكتورة بو  -19
ا بتغيير سلوكها نحو همختلف مناظير كوكب األرض. وقد ساقت المناظير اإلنسانية التزام إلظهارأمثلة للصور من الفضاء 

كال الحياة األخرى، ولو أن التكنولوجيا قد حسنت حياتهم، وينبغي على البشر أن يتخذوا منهجا أخالقيا تجاه بقية الكوكب. شأ
لخريطة العالم على سطح ، وهي إسقاطا 1943وكمينستر فولر في عام دها السيد ب، أع”dymaxion“وأظهرت خريطة 
النسبية لكتلة األراضي  حصصفي بعدين والذي وضع ال بسطهو  ، يمكن عدم طيه(icosahedron) عشروني الوجوه

والمحيطات. وكانت هناك مناظير أخرى من رسم تيارات المحيطات ودرجات الحرارة المتغيرة. وأظهرت أيضا صورة من المركز 
اندفاع المياه الدافئة نتيجة لتغير  بالجغرافي لكندا، في نونافوت، حيث كان التنوع البيولوجي البحري في حالة من الموت بسب

كومة كوريا على تأسيس مبادرة الجسر البيولوجي لتيسير التعاون التقني والعلمي بين األطراف حوأعربت عن تهنئتها لالمناخ. 
عدد من المبادرات لتتبع أنماط من خالل المبادرة، تمكنت مؤسسة روبرتا بوندان من الحصول على معلومات من و  .واالتفاقية

مؤسستها تزويد أطفال المدارس بكاميرات لتصوير األنواع المهددة ل اط آخركان نشهجرة األنواع المهددة باالنقراض. و 
باالنقراض، والمشروعات الجارية في كينيا وبين شعوب األمم األولى في كندا. وحثت المشاركين على العيش في انسجام مع 

 الحياة على األرض.أشكال جميع 

 إقرار جدول اطعمال وتن يم العمل - 2البند 

ع النظام الداخلي، عمل مكتب مؤتمر األطراف كمكتب للهيئة الفرعية. وبناء عليه، ترأس االجتماع ممثل اتساقا م -10
 .رئيس مؤتمر األطراف. واتفق على أن تعمل السيدة إيلينا مكاييفا )بيالروس( كمقررة

، نظرت الهيئة الفرعية في جدول األعمال المؤقت 1018يوليه/تموز  9وفي الجلسة األولى لالجتماع، المنعقدة في  -11
(CBD/SBI/2/1) :وأقرت جدول األعمال التالي لالجتماع 

 افتتاح االجتماع. -1

 .وتنظيم العمل جدول األعمال إقرار -1

 .1010-1011االستراتيجية للتنوع البيولوجي استعراض التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة  -3

تقييم واستعراض فعالية بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف  -4
 للمنافع الناشئة عن استخدامها.

 التنفيذ.تعميم التنوع البيولوجي داخل وعبر القطاعات واإلجراءات االستراتيجية األخرى الرامية إلى تعزيز  -3

 ( في بروتوكول ناغويا.10اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع )المادة  -6

من بروتوكول  4من المادة  4الصكوك الدولية المتخصصة للحصول وتقاسم المنافع في سياق الفقرة  -7
 ناغويا.
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 حشد الموارد. -8

 اآللية المالية. -9

 لتكنولوجيا.بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي ونقل ا -10

 التعاون مع االتفاقيات، والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى. -11

 آليات استعراض التنفيذ. -11

 تقديم التقارير الوطنية وتقييمها واستعراضها بموجب االتفاقية وبروتوكوليها. -13

لمنافع، تعزيز التكامل بموجب االتفاقية وبروتوكوليها فيما يتعلق باألحكام المتعلقة بالحصول وتقاسم ا -14
 )ي(.8واألحكام المتعلقة بالسالمة األحيائية، واألحكام المتعلقة بالمادة 

 .هابروتوكوليفاعلية العمليات في إطار االتفاقية و استعراض  -13

 .1010-1011اإلعداد لمتابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  -16

مكانيات إشراك القطاع الخاص: الصندوق االستئم -17 اني لتيسير مشاركة األطراف في تخصيص الموارد وا 
 عملية االتفاقية.

 أخرى. شؤون -18
 التقرير. اعتماد -19

 اختتام االجتماع. -10

ولكنها قررت تناول بحث  ((CBD/SBI/2/1/Add.1 ه الرئيسحووافقت الهيئة الفرعية على تنظيم العمل الذي اقتر  -11
 .من جدول األعمال 3بعد مناقشتها للبند  16البند 

التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية استعراض  - 3د نالب
 2121-2100للتنوع البيولوجي 

من جدول  3بحث البند  الهيئة الفرعية تناولت، 1018يوليه/تموز  9في الجلسة األولى لالجتماع، المنعقدة في  -13
التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية األعمال. ولدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدتها األمينة التنفيذية عن 

، مشفوعة (CBD/SBI/2/2) ونحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 1010-1011والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
للتنوع البيولوجي المنقحة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية قدم تحديثا للتقدم المحرز في مراجعة/تحديث وتنفيذ ضافات تبإ
(CBD/SBI/2/2/Add.1)  وتحليال لمساهمة األهداف الوطنية التي حددتها األطراف والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي

ومذكرة عن التقدم المحرز في تعميم االعتبارات الجنسانية وتنفيذ خطة العمل  (CBD/SBI/2/2/Add.2)للتنوع البيولوجي 
. وسيكون أمام الهيئة الفرعية أيضا وثائق المعلومات (CBD/SBI/2/2/Add.3) 1010-1013المتعلقة باالعتبارات الجنسانية 

بشأن المعارف التقليدية واالستخدام المألوف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  18التالية: التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف 
ء والمعلومات المستلمة عن التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف ا، وتجميع لآلر (CBD/SBI/2/INF/5)المستدام للتنوع البيولوجي 

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشأن المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي  18
(CBD/SBI/2/INF/10) العمل المتعلقة ، وتفاصيل إضافية عن اإلجراءات التي اتخذتها األطراف واألمانة لتنفيذ خطة
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 11دف هوتحديث لحالة ال (CBD/SBI/2/INF/11) 1010-1013باالعتبارات الجنسانية 

(CBD/SBI/2/INF/30). 
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الفرعية أن حكومات باكستان، وباالو، والبرتغال، وترينيداد وتوباغو وفانواتو قد قدمت مؤخرا وأبلغ ممثل األمانة الهيئة  -14
 استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي.

وأدلى ببيانات ممثلو البوسنة والهرسك )بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية الحاضرة(، وكمبوديا، والكاميرون  -13
كوادور، ومصر، واالتحاد األوروبي  )بالنيابة النيابة عن )بعن المجموعة األفريقية(، وكندا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وكوبا، وا 

دوله األعضاء(، والهند، واألردن، ومالوي، والمغرب، وناميبيا، ونيوزيلندا، وبيرو، وجمهورية كوريا، وجنوب االتحاد األوروبي و 
 البوليفارية( واليمن. –العربية السورية، وفنزويال )جمهورية أفريقيا، وسويسرا، والجمهورية 

)أيضا بالنيابة عن المركز العالمي لرصد الحفظ(  (اليونيببرنامج األمم المتحدة للبيئة )وأدلى ببيانات أخرى ممثلو  -16
 .(UNU-IAS) الستدامة بجامعة األمم المتحدةمتقدمة لومعهد الدراسات ال

، (GFC)، والتحالف العالمي للغابات (GBIF)وأدلى ببيانات أيضا ممثلو المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي  -17
الجمعيات المعنية بمناطق وأقاليم التراث األصلي واتحاد ، (GBYN)المعنية بالتنوع البيولوجي  بابوالشبكة العالمية للش

 .(IIFB) تنوع البيولوجياألصلية المعني بال والمنتدى الدولي للشعوب (ICCA) والمجتمعي

 ممثلو أستراليا وكندا وغواتيماال. وأعرب عن التأييد لمقترحات نصوص معينة طرحها المراقبون -18

وعقب تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد نصاا منقحاا لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعرب عنها  -19
 والتعليقات المستلمة خطياا. أو أيدوهااألطراف شفوياا 

، نظرت الهيئة الفرعية في النص المنقح الذي 1018يوليه/تموز  11وفي الجلسة السادسة لالجتماع، المنعقدة في  -30
قدمه الرئيس. وعقب تبادل اآلراء، تمت الموافقة على مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة شفوياا، لالعتماد الرسمي من 

 .CBD/SBI/2/L.2الهيئة الفرعية بوصفه مشروع التوصية 

 CBD/SBI/2/L.2، اعتمدت الهيئة الفرعية 1018يوليه/تموز  13وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  -31
 ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، في القسم األول من هذا التقرير.. 1/1التوصية  بوصفه

بشأن الحصول على الموارد الجينية  واستعراض فعالية بروتوكول ناغوياتقييم  - 4البند 
 والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

من جدول  4، تناولت الهيئة الفرعية بحث البند 1018يوليه/تموز  9في الجلسة األولى لالجتماع، المنعقدة في  -31
تقييم واستعراض لفاعلية  األمينة التنفيذية عن األعمال. ولدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدتها

 بموجب بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع ، فضال عن تقرير لجنة االمتثال(CBD/SBI/2/3) بروتوكول ناغويا
قارير أمامها أيضا وثائق معلومات بشأن تحليل للمعلومات الواردة في الت كان. و (CBD/ABS/CC/2/4) عن اجتماعها الثاني

 1018فبراير/شباط  11الوطنية المؤقتة والمعلومات المنشورة في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع حتى 
(CBD/SBI/2/INF/3)للردود المقدمة في التقرير الوطني المؤقت لبروتوكول ناغويا  إحصائي ، واستعراض
(CBD/SBI/2/INF/4)علومات الحصول وتقاسم المنافع يل غرفة تبادل مشغ، واستعراض لتنفيذ وت(CBD/SBI/2/INF/7) ،

النموذجية، ومدونات السلوك، والمبادئ التوجيهية، وأفضل الممارسات والمعايير، فضال عن القوانين دية قاعوتقييم البنود الت
. وأبلغ ممثل (CBD/SBI/2/INF/8)المجتمعية واإلجراءات العرفية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والبروتوكوالت 

تقريرا وطنيا مؤقتا، وأن ألمانيا  81 وغير األطراف في بروتوكول ناغوياحتى اليوم، قدمت األطراف  هاألمانة الهيئة الفرعية أن
شهادة  193كانت أول دولة تصدر إخطارا لنقطة التفتيش بالعالقة إلى الموارد الجينية من جنوب أفريقيا وأن األطراف نشرت 

 امتثال.



CBD/SBI/2/22 
Page 98 

 

أنتيغوا وباربودا، واألرجنتين، وبوتسوانا، والصين، والجمهورية األطراف في بروتوكول ناغويا: لى ببيانات ممثلو وأد -33
كوادور،  ندونيسيا،  واالتحاد األوروبي )بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء(،الدومينيكية، وا  وغواتيماال، والهند، وا 

 رابطة أمم جنوب شرق آسيا )آسيان((،الدول األعضاء في بالنيابة عن أيضا ويج، والفلبين )واألردن، ومالوي، والمكسيك، والنر 
 سورية، وأوروغواي وزمبابوي.الورواندا، وجنوب أفريقيا، والسودان، وسويسرا، والجمهورية العربية 

 البوليفارية(. –وأدلى ببيانين أيضا ممثال المغرب وفنزويال )جمهورية  -34

)أيضا بالنيابة عن المعاهدة الدولية بشأن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(  وممثل وأدلى ببيان كذلك -33
 اليونيب.( و (ITPGRFA)الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 .تنوع البيولوجيالمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالممثل أيضا  أدلى ببيانو  -36

المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع التي طرحها ممثل  وصحات النصوأعرب عن التأييد لمقتر  -37
 .البيولوجي

وعقب تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد نصاا منقحاا لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعرب عنها  -38
 والتعليقات المستلمة خطياا.أو أيدوها األطراف شفوياا 

، نظرت الهيئة الفرعية في النص المنقح الذي 1018يوليه/تموز  11وفي الجلسة السادسة لالجتماع، المنعقدة في  -39
قدمه الرئيس. وعقب تبادل اآلراء، تمت الموافقة على مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة شفوياا، لالعتماد الرسمي من 

 .CBD/SBI/2/L.3الهيئة الفرعية بوصفه مشروع التوصية 

 CBD/SBI/2/L.3، اعتمدت الهيئة الفرعية 1018يوليه/تموز  13وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  -40
 ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، في القسم األول من هذا التقرير.. 1/1التوصية  بوصفه

االستراتيجية تعميم التنوع البيولوجي داخل وعبر القطاعات واإلجراءات  - 5البند 
 اطخر  الرامية إلى تعزيز التنفيذ

من جدول  3، تناولت الهيئة الفرعية بحث البند 1018يوليه/تموز  9لالجتماع، المنعقدة في  ثانيةفي الجلسة ال -41
البيولوجي داخل تعميم التنوع  األعمال. ولدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدتها األمينة التنفيذية عن

والخيارات  ةمؤسسيالليات اآل، و (CBD/SBI/2/4) االستراتيجية األخرى الرامية إلى تعزيز التنفيذ جراءاتوعبر القطاعات واإل
رشادات ل بالغ من جانب (CBD/SBI/2/4/Add.1)التنفيذ على المستوى الوطني  حسينلتإلجراءات وممارسات محتملة  ، وا 

، وتعميم التنوع البيولوجي في قطاع (CBD/SBI/2/4/Add.2)راءاتها المتعلقة بالتنوع البيولوجي األعمال التجارية عن إج
وتعميم التنوع البيولوجي في قطاع الصناعات التحويلية والتجهيز ، (CBD/SBI/2/4/Add.3)الطاقة والتعدين 

(CBD/SBI/2/4/Add.4) ، وتعميم التنوع البيولوجي في قطاع البنية التحتية(CBD/SBI/2/4/Add.5) وكان أمامها أيضا .
وثائق المعلومات التالية: تفاصيل عن اإلجراءات التي اتخذتها األطراف واألمانة لتنفيذ خطة العمل المتعلقة باالعتبارات 

، وتقرير طوعي عن مساهمة الحكومات دون الوطنية للخطة االستراتيجية (CBD/SBI/2/INF/11) 1010-1013الجنسانية 
، ومذكرة تحليلية عن تعميم التنوع (CBD/SBI/2/INF/23)وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي  1010-1011البيولوجي  للتنوع

رشادات ل بالغ من جانب األعمال التجارية (CBD/SBI/2/INF/31)التجهيز البيولوجي في قطاع الصناعات التحويلية و  ، وا 
تقرير حلقة العمل الدولية للخبراء بشأن  –، وموجز تنفيذي (CBD/SBI/2/INF/36)عن إجراءاتها المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

، (CBD/SBI/2/INF/37)تعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية والتجهيز 
عميم التنوع البيولوجي من أجل تحقيق الرفاه وتقرير حلقة العمل الدولية "المسار الذي نواجهه" التقدم المحرز بشأن ت

(CBD/SBI/2/INF/39). 
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ل مانديما من المؤسسة األفريقية لألحياء البرية والسيد نيفيل آش من اوبناء على دعوة من الرئيس، قدم السيد جيمي -41
إن أفريقيا لديها د مانديما المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لليونيب عرضا قصيرا عن تعميم التنوع البيولوجي. وقال السي

واحدة من أسرع االقتصادات نموا على الكوكب. وبها حوالي ربع التنوع البيولوجي على هي و  ،أصغر وأسرع تزايد في السكان
الكوكب وأن التقييم اإلقليمي الذي أجراه المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

أصال استراتيجيا للتنمية المستدامة. وقد  نيكولوجية قد أظهر أن الثروة الطبيعية ألفريقيا والمعارف األصلية والمحلية تشكالاإل
اعترف االتحاد األفريقي بالفرص والتحديات المرتبطة بضمان توازن التنمية مع حماية األراضي البرية واألحياء البرية في خطته 

متبادل للنمو الشامل والتنمية المستدامة. وقال إنه بالنظر إلى المناطق ي نصبو إليها: إطار استراتيجي ، أفريقيا الت1063لعام 
الرئيسية للتنوع البيولوجي والمناطق المحمية، فضال عن نطاقات األنواع، من الممكن فهم أي المناطق تحتاج إلى إجراءات 

إن  قائالا في المستقبل. وشرح المسارات الرئيسية للتنمية في أفريقيا من الثفورية من أجل تجنب اإلجراءات العالجية الباهظة 
يكولوجية التي ترتكز عليها الحياة على القارة؛ وأن مناطق تطوير البنية النظم اإل تحافظ علىالتنمية ينبغي تنفيذها بطريقة 

معظم مشروعات التنمية مثل سدود إنغا في  لألحياء البرية. وكانتالرئيسية التحتية تميل إلى تداخلها مع مناطق الموائل 
ثيوبياحوض نهر الكونغو و  كيف أمثلة عن  تشكل (LAPSSET) مشروع ممر النقل الواصل بين ميناء المو جنوب السودان وا 

على تنفذ تعميم التنوع البيولوجي في التنمية. وأضاف أن أفريقيا تحتاج إلى التعلم من خبرة اآلخرين وضمان أن التنمية  يمكن
 لذلك، من الضروري التواصل مع الناس المناسبين.نحو جيد، ولكن 

يمكن أن تستخدمها التي واستعرض السيد آش عددا من األدوات المختلقة التي تسمح بقياس التنوع البيولوجي و  -43
وات يمكن داأل الحكومات، والصناعات وأصحاب المصلحة اآلخرين لمراعاة التنوع البيولوجي عند تخطيط أنشطتها. وبعض هذه

عي القرار يحتاجون إلى معلومات موثوقة انتمر األطراف. وقال إن صؤ صياغتها وتقديمها في االجتماع الرابع عشر لمتحسين 
فعالة لترجمة المعلومات العلمية من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة؛ والمجتمع العلمي  طرائقومشروعة يمكن الوصول إليها، و 

ات صانعي القرار من أجل تزويدهم بمعلومات يمكن استخدامها. واألدوات المناسبة تحتاج إلى تحديدها يحتاج إلى تقدير احتياج
الوصول إليها على السواء حتى يمكن أن ينعكس التنوع  يسهلوينبغي أن تكون البيانات المقدمة مفيدة و في مختلف القطاعات 

عملية  :والتقييم. ومن أجل تعميم التنوع البيولوجي، من المهم أيضا فهم البيولوجي في أنشطة التخطيط والميزانية والتنفيذ والرصد
صنع القرار، وأصحاب المصلحة الرئيسيين، واهتماماتهم وحدود حريتهم للعمل. وهناك حاجة إلى األبطال في الوزارات أو 

مبررات قوية للتنوع الذين يمكنهم زيادة التوعية بالمتطلبات لتعميم التنوع البيولوجي. ومن المهم تقديم الوكاالت الرئيسية 
السريعة ولذلك من المهم التخطيط على البيولوجي، مثال عن طريق ربطه بالتخفيف من الفقر. وسيكون هناك بعض "النجاحات" 

بان في عمليات السياسات والتخطيط في الحكومة وفي القطاع الخاص. المدى الطويل وأخذ شواغل التنوع البيولوجي في الحس
ومن شأن تعميم التنوع البيولوجي أن يخفض من العبء على الموارد في بعض القطاعات الرئيسية ولكنه ضروريا أيضا 

 للتواصل مع أصحاب المصلحة المناسبين، وخصوصا هؤالء الذي يؤثرون في عملية صنع القرار.

ديا و الحاضرة(، وكمبالوسطى والشرقية نات ممثلو األرجنتين، والبوسنة والهرسك )بالنيابة عن بلدان أوروبا وأدلى ببيا -44
ثيوبيا، واالتحاد  كوادور، ومصر، وا  )أيضا بالنيابة عن الدول األعضاء في آسيان(، وكندا، والصين، وكولومبيا، وكوبا، وا 

ألعضاء(، والهند، واليابان، واألردن، ومالوي، وملديف، والمكسيك، والمغرب، دوله ااالتحاد األوروبي و األوروبي )بالنيابة عن 
 البوليفارية(. –ونيوزيلندا، والنيجر، والنرويج، وبيرو، وجنوب أفريقيا، والسودان، وسويسرا، وأوروغواي وفنزويال )جمهورية 

 وأدلى ببيان أيضا ممثل الفاو. -43

ية للشباب عالملحياة الطيور، والمنظمة الدولية ألصدقاء األرض، والشبكة ال المنظمة الدوليةممثلو  كذلكوأدلى ببيانات  -46
الحكومات دون الوطنية الرائدة ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي، جماعة ، و والتحالف العالمي للغاباتالمعنية بالتنوع البيولوجي، 

صلية المعني بالتنوع المنتدى الدولي للشعوب األو  (ICCA) الجمعيات المعنية بمناطق وأقاليم التراث األصلي والمجتمعيواتحاد 
 البيولوجي.
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ممثلو كندا، والصين، ومصر، واليابان، والمكسيك، والفلبين، وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، وطاجيكستان وأعرب  -47
 عن التأييد لمقترحات نصوص معينة طرحها المراقبون. البوليفارية( –وفنزويال )جمهورية 

 .البند مداخالت، قال الرئيس إنه سيأخذ وقتا للمشاورة وتقرير كيفية المضي قدما بشأنوعقب ال -48

إنه سيعد نصاا منقحاا لنظر الهيئة ، قال الرئيس 1018يوليه/تموز  10وفي الجلسة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في  -49
 ليقات المستلمة خطياا.والتعأو أيدوها فوياا الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعرب عنها األطراف ش

، نظرت الهيئة الفرعية في مشروع النص المنقح 1018يوليه/تموز  11وفي الجلسة السادسة لالجتماع، المنعقدة في  -30
 الذي قدمه الرئيس.

دوله األعضاء(، واليابان، االتحاد األوروبي و وأدلى ببيانات ممثلو كولومبيا، وكوبا، واالتحاد األوروبي )بالنيابة عن  -31
 .البوليفارية( –والمغرب، وبيرو وفنزويال )جمهورية 

 .، استأنفت الهيئة الفرعية مناقشتها للنص المنقح1018يوليه/تموز  17وفي الجلسة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  -31

االتحاد األوروبي وبي )بالنيابة عن وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، والبرازيل، وكندا، وكوبا، ومصر، واالتحاد األور  -33
دوله األعضاء(، وغواتيماال، وجامايكا، والمكسيك، والمغرب، ونيوزيلندا، والنرويج، وبيرو، والفلبين، وجنوب أفريقيا، و 

 .البوليفارية( –وفنزويال )جمهورية وتركمانستان، وأوروغواي 

ورابطة صناعة النفط الدولية لحفظ البيئة  فلزاتللتعدين وال وأدلى ببيان أيضا ممثل متحدثا بالنيابة عن المجلس الدولي -34
IPIECA  الرابطة العالمية لصناعة النفط والغاز التي تعمل من أجل القضايا البيئية ب)التي كانت تعرف في السابق

 (.واالجتماعية

يتألف من ممثلي األرجنتين، والبرازيل، وكندا، وكوبا، واالتحاد  اا مصغر  اا وعقب المداخالت، أسس الرئيس فريق -33
نتهاء من المع تكليف با البوليفارية( –وفنزويال )جمهورية األوروبي، والمكسيك، والمغرب، ونيوزيلندا، والنرويج، وتركمانستان 

 صياغة نص التوصية.

، نظرت الهيئة الفرعية في مشروع التوصية المقدم 1018يوليه/تموز  11، المنعقدة في لالجتماع الثامنة الجلسةوفي  -36
 من الرئيس.

ينسق مجموعة من اصدقاء الرئيس لمواصلة أن ن السيد هايو هيانسترا )هولندا( مالرئيس  طلبوعقب تبادل اآلراء،  -37
فرعية في نظرت الهيئة ال، 1018يوليه/تموز  13وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  مناقشة مشروع التوصية.

 وع التوصية التي اقترحها المنسق.التعديالت على مشر 

عتماده الرسمي من الهيئة ال ، بصيغته المعدلة شفويا،مشروع التوصية المنقح ت الموافقة علىوعقب تبادل اآلراء، تم -38
 .CBD/SBI/2/L.21الفرعية بوصفه مشروع التوصية 

، CBD/SBI/2/L.21اعتمدت الهيئة الفرعية ، 1018يوليه/تموز  13وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  -39
 ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، في القسم األول من هذا التقرير.. 1/3التوصية  بوصفهالمعدلة شفويا،  بصيغته

 ( في بروتوكول ناغويا01لمنافع )المادة اآللية العالمية المتعددة اططراف لتقاسم ا - 6البند 

من جدول  6، تناولت الهيئة الفرعية بحث البند 1018يوليه/تموز  10الثالثة لالجتماع، المنعقدة في في الجلسة  -60
اآللية العالمية المتعددة األطراف  األعمال. ولدى نظرها في البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدتها األمينة التنفيذية عن

 .(CBD/SBI/2/5)( من بروتوكول ناغويا 10تقاسم المنافع )المادة ل
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كوادور،  -61 وأدلى ببيانات ممثلو األطراف في بروتوكول ناغويا: أنتيغوا وباربودا، واألرجنتين، وبيالروس، والصين، وا 
ندونيسيا، واليابان، واألردن، ومالوي، والمكسيك،  هدولاالتحاد األوروبي و واالتحاد األوروبي )بالنيابة عن  األعضاء(، والهند، وا 

 والنرويج، ورواندا، وجنوب أفريقيا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(، والسودان، وسويسرا وأوروغواي.

 البوليفارية(. –وفنزويال )جمهورية وأدلى ببيانين أيضا ممثال المغرب  -61

 Red de Mujeres Indigenas sobre Biodiversidad de America Latina y elببيان أيضا ممثلة  توأدل -63

Caribe (RMIB-LAC). 

 .RMIB-LACة ها ممثلتالتي طرح وصلمقترحات النص هعن تأييدممثل إكوادور وأعرب  -64

 .ة وتقرير كيفية المضي قدما بشأن هذا البندوعقب المداخالت، قال الرئيس إنه سيأخذ وقتا للمشاور  -63

السيدة  هقال الرئيس إنه أسس فريق اتصال تيسر  ،1018يوليه/تموز  10ة لالجتماع، المنعقدة في رابعسة الفي الجلو  -66
ن )النرويج( لمراجعة التوصيات لكي ينظر فيها مؤتمر هانس -)المكسيك( والسيد غوت فويتمانا باريوس بيريز و ر ألخاندرا 

 ي اجتماعه الثالث.األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا ف

، نظرت الهيئة الفرعية في مشروع توصية مقدم من 1018يوليه/تموز  11وفي الجلسة الثامنة لالجتماع، المنعقدة في  -67
تمت الموافقة على مشروع التوصية المنقح، وعقب تبادل اآلراء،  هانسن، الرئيس المشارك لفريق االتصال. -السيد فويت

 .CBD/SBI/2/L.13ماده الرسمي من الهيئة الفرعية بوصفه مشروع التوصية بصيغته المعدلة شفوياا، العت

، CBD/SBI/2/L.13اعتمدت الهيئة الفرعية ، 1018يوليه/تموز  13وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  -68
 من هذا التقرير.ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، في القسم األول . 1/4التوصية  بوصفهالمعدلة شفويا،  بصيغته

المتخصصة للحصول وتقاسم المنافع في سياق  الصكوم الدولية - 1البند 
 من بروتوكول ناغويا 4المادة 

من جدول  7تناولت الهيئة الفرعية بحث البند ، 1018يوليه/تموز  10الجلسة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في في  -69
الصكوك الدولية المتخصصة  األعمال. ولدى نظرها في البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدتها األمينة التنفيذية عن

باإلضافة إلى العناصر . و (CBD/SBI/2/6) ، في بروتوكول ناغويا4، الفقرة 4للحصول وتقاسم المنافع في سياق المادة 
 امتخصص ادولي اصكما الذي يشكل لتحديد يمكن استخدامها في المعايير عرضا عاما لدراسة  المقترحة لتوصية، قدمت الوثيقة

 .(CBD/SBI/2/INF/17) مع الدراسة الكاملة الواردة في وثيقة معلوماتللحصول وتقاسم المنافع، 

كوادور، واالتحاد ا :وأدلى ببيانات ممثلو األطراف في بروتوكول ناغويا -70 ألوروبي )بالنيابة عن األرجنتين، والصين، وا 
األعضاء(، والهند، واليابان، والمكسيك، والنرويج، ورواندا، وجنوب أفريقيا )بالنيابة عن المجموعة  هدولاالتحاد األوروبي و 
 األفريقية( وسويسرا.

 البوليفارية(. -وأدلى ببيانين أيضا ممثال المغرب وفنزويال )جمهورية  -71

ومنظمة الصحة  المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةوأدلى ببيانين إضافيين ممثال  -71
 العالمية.

 .المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجيوأدلى ببيان أيضا ممثل  -73

لمعني المنتدى الدولي للشعوب األصلية اوأعرب ممثل مالوي عن تأييده لمقترحات النصوص التي طرحها ممثل  -74
 .بالتنوع البيولوجي
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 وعقب المداخالت، قال الرئيس إنه سيأخذ وقتاا للمشاورة وتقرير كيفية المضي قدما بشأن هذا البند. -73

، قال الرئيس إنه أسس فريق اتصال لمراجعة 1018يوليه/تموز  10وفي الجلسة الرابعة لالجتماع، المنعقدة في  -76
سيعلن عن كول ناغويا في اجتماعه الثالث. و امل كاجتماع لألطراف في بروتو التوصيات لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف الع

 .الرئيسين المشاركين لفريق االتصال في جلسة الحقة

س غريبر )ألمانيا( ، أعلن الرئيس أن السيد توما1018يوليه/تموز  11وفي الجلسة السادسة لالجتماع، المنعقدة في  -77
  تشيتوامولوموني )جنوب أفريقيا( سيرأسان فريق االتصال.شيا تشيليلو والسيدة الكتي

، نظرت الهيئة الفرعية في مشروع توصية مقدم 1018يوليه/تموز  11وفي الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في  -78
المعدلة تمت الموافقة على مشروع التوصية المنقح، بصيغته وعقب تبادل اآلراء،  من الرئيسين المشاركين لفريق االتصال.

 .CBD/SBI/2/L.17شفوياا، العتماده الرسمي من الهيئة الفرعية بوصفه مشروع التوصية 

، CBD/SBI/2/L.17اعتمدت الهيئة الفرعية ، 1018يوليه/تموز  13وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  -79
 دة، في القسم األول من هذا التقرير.ويرد نص التوصية، بصيغته المعتم. 1/3التوصية  بوصفهالمعدلة شفويا،  بصيغته

 الموارد حشد - 2البند 

من جدول  8، تناولت الهيئة الفرعية بحث البند 1018يوليه/تموز  10لالجتماع، المنعقدة في  الرابعةفي الجلسة  -80
، (CBD/SBI/2/7)حشد الموارد  األعمال. ولدى نظرها في البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدتها األمينة التنفيذية عن

، وعناصر إلرشادات (CBD/SBI/2/7/Add.1)وتقييم وتحليل محدث للمعلومات المقدمة من خالل إطار اإلبالغ المالي 
طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي خمنهجية لتحديد ورصد وتقييم مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق ال

المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن مراعاة ، ومذكرة عن (CBD/SBI/2/19)اف أيشي للتنوع البيولوجي وأهد 1011-1010
الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي عند اختيار وتصميم وتنفيذ آليات تمويل التنوع البيولوجي، وعند وضع ضمانات 

وكان أمامها أيضا وثائق المعلومات التالية: تجميع لآلراء بشأن حشد الموارد: تقييم . (CBD/SBI/2/20) محددة األدوات
مساهمة العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي 

(CBD/SBI/2/INF/9)من أهداف أيشي  3الكامل للهدف  ، وحشد الموارد: التقدم المحرز في تحقيق المراحل الرئيسية للتنفيذ
 .(CBD/SBI/2/INF/15)للتنوع البيولوجي 

األعضاء(،  هدولاالتحاد األوروبي و األوروبي )بالنيابة عن وأستراليا، وكندا، واالتحاد وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين،  -81
وباكستان، والنرويج، والمغرب، ونيوزيلندا، والمكسيك، ومدغشقر )أيضا بالنيابة عن الدول الجزرية الصغيرة النامية(، والهند، 

مانستان )أيضا بالنيابة كر وتوالسودان، وسري النكا، بالنيابة عن المجموعة األفريقية(، أيضا وجنوب أفريقيا )وبيرو، وسيشيل، 
 عن بيالروس، وأوكرانيا وبلدان أخرى في المنطقة(.

الجمعيات المعنية واتحاد لية المعني بالتنوع البيولوجي أدلى ببيانين أيضا ممثال المنتدى الدولي للشعوب األصو  -81
 .(ICCA) بمناطق وأقاليم التراث األصلي والمجتمعي

ثيوبيا والنرويج عن تأييد مقترحات النصوص التي طر  -83 ا ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية هوأعرب ممثلو كندا وا 
 المعني بالتنوع البيولوجي.

قال الرئيس إنه سيعد نصاا منقحاا لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعرب عنها وعقب تبادل اآلراء،  -84
 والتعليقات المستلمة خطياا.أو أيدوها األطراف شفوياا 

، نظرت الهيئة الفرعية في نص منقح قدمه الرئيس 1018يوليه/تموز  11وفي الجلسة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  -83
ادات منهجية لتحديد ورصد وتقييم مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق الخطة عن العناصر إلرش
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وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي. وتمت الموافقة على مشروع التوصية العتمادة  1010-1011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 .CBD/SBI/2/L.4الرسمي من الهيئة الفرعية بوصفه مشروع التوصية 

 CBD/SBI/2/L.4اعتمدت الهيئة الفرعية ، 1018يوليه/تموز  13وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  -86
 ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، في القسم األول من هذا التقرير.. 1/18بوصفه التوصية 

الفرعية في نص منقح قدمه الرئيس  نظرت الهيئة، 1018يوليه/تموز  11وفي الجلسة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  -87
عن مراعاة المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي عند اختيار وتصميم وتنفيذ آليات 

 التمويل وعند إعداد ضمانات محددة األدوات.

ي من الهيئة الفرعية بوصفه مشروع وتمت الموافقة على مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفوياا، العتماده الرسم -88
 .CBD/SBI/2/L.5التوصية 

 CBD/SBI/2/L.5اعتمدت الهيئة الفرعية ، 1018يوليه/تموز  13وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  -89
 ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، في القسم األول من هذا التقرير.. 1/17بوصفه التوصية 

وعقب  .، نظرت الهيئة الفرعية في نص منقح قدمه الرئيس1018يوليه/تموز  11المنعقدة في  وفي جلستها التاسعة، -90
تمت الموافقة على مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفوياا، العتماده الرسمي من الهيئة الفرعية بوصفه مشروع تبادل اآلراء، 

 .CBD/SBI/2/L.6التوصية 

 CBD/SBI/2/L.6اعتمدت الهيئة الفرعية ، 1018يوليه/تموز  13وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  -91
 ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، في القسم األول من هذا التقرير.. 1/6بوصفه التوصية 

 الماليةاآللية  - 9البند 

من جدول  9، تناولت الهيئة الفرعية بحث البند 1018يوليه/تموز  10لالجتماع، المنعقدة في  الرابعةفي الجلسة  -91
( 11اآللية المالية )المادة  األعمال. ولدى نظرها في البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدتها األمينة التنفيذية عن

(CBD/SBI/2/8) ،لتقرير األولي لمرفق البيئة العالمية وا(CBD/SBI/2/8/Add.1)  تائج تقييم مكتب التقييم المستقل موجز لنو
مساهمات طوعية لم يكن من  لعدم وجودوقال ممثل األمانة إنه نظرا  .(CBD/SBI/2/8/Add.2)في مرفق البيئة العالمية 

 الممكن تنفيذ اإلجراءات المحددة في اختصاصات االستعراض الخامس لفاعلية اآللية المالية.

د مارك زيمسكي من مرفق البيئة العالمية التقرير األولي للمرفق وبناء على دعوة من الرئيس، عرض السي -93
(CBD/SBI/2/8/Add.1) إن مشروع التقرير قدم معلومات عن أنشطة مرفق البيئة العالمية في المجال البؤري للتنوع . وقال

برامج تجريبية متكاملة أخرى البيولوجي والمجاالت البؤرية األخرى في المرفق ذات الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي، مع 
 1واستثمارات في اإلدارة المستدامة للغابات ولدت منافع عالمية للتنوع البيولوجي. وأضاف أن التقرير شمل الفترة من 

سيتضمن في اجتماعه الرابع عشر بينما التقرير النهائي إلى مؤتمر األطراف  1018 رمارس/آذا 13إلى  1016يوليه/تموز 
، تم تخصيص حوالي 1018 رمارس/آذا 13. وقال إنه حتى 1018يونيه/حزيران  30إلى  1014تموز /يوليه 1معلومات من 

في المائة تقريبا من  78لتنفيذ المشروعات والبرامج لبرمجة موارد التنوع البيولوجي، وهو ما نسبته أمريكي مليار دوالر  1.01
مجاالت البؤرية للتنوع البيولوجي خالل التجديد السادس لموارد مرفق مليار دوالر المخصصة لل 1.196مجموع الموارد البالغة 

مليار دوالر قد تم حشدها من التمويل المشترك مع النتيجة بأن ما  78986وأضاف أن حوالي . (GEF-6) البيئة العالمية
و تنفيذ الخطة ، نح1018مارس/آذار  13و 1014يوليه/تموز  1مليار دوالر قد تم استثماره، بين  98319مجموعه 

وقال أيضا إنه بينما قامت البلدان في السابق بتحديد أولويات التمويل االستراتيجية وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. 
ة من مرفق البيئة العالمية، فقد حدث تحول كبير في تحديد قاإلدارة نظمها للمناطق المحمية عند تخصيص الموارد المتل



CBD/SBI/2/22 
Page 104 

 

أثناء التجديد السادس لموارد المرفق. وكانت البلدان تستثمر معظم الموارد التي تلقتها بموجب نظام  األولويات التي ظهرت
األرضية في تحسين إدارة التنوع البيولوجي في المناظر الطبيعية البيئة العالمية مرفق في  (STAR)رد لمواالتخصيص الشفاف ل

في المائة من مخصصات البلدان المتلقاة بموجب نظام التخصيص  73ما نسبته اإلنتاجية والمناظر الطبيعية البحرية؛ و 
 في المائة فقط إلى المناطق المحمية. 19الشفاف للموارد كانت موجهة إلى دعم أنشطة خارج المناطق المحمية الرسمية و

ت الصندوق االستئماني في المائة من مجموع استخداما 17وأضاف أن مشروعات المجال البؤري للتنوع البيولوجي تبلغ نسبتها 
إلى  ا أشارتقييم 334نهائية وعددها ال لتقييماتلمرفق البيئة العالمية خالل فترة التجديد السادس لموارد المرفق، وأن استعراضا ل

 في المائة من مشروعات التنوع البيولوجي كان لها نتائج مرضية. 83أن ما نسبته 

ثيوبيا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(، واالتحاد األوروبي )بالنيابة  -94 وأدلى ببيانات ممثل كولومبيا، وكوبا، ومصر، وا 
دوله األعضاء(، والهند، وجامايكا، واليابان، وملديف )بالنيابة عن الدول الجزرية الصغيرة النامية االتحاد األوروبي و عن 

الموحدة(، والمكسيك، والمغرب، ونيوزيلندا، وبيرو، والفلبين )بالنيابة عن الدول األعضاء في  – الحاضرة(، وميكرونيزيا )واليات
سورية، وطاجيكستان )أيضا بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية الآسيان(، وروندا، وجنوب السودان، والجمهورية العربية 

 الحاضرة(، وأوروغواي واليمن.

 المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي. وأدلى ببيان أيضا ممثل -93

التي طرحها ممثل المنتدى الدولي للشعوب  وصوأعرب ممثال إثيوبيا وسانت لوسيا عن التأييد لمقترحات النص -96
 األصلية المعني بالتنوع البيولوجي.

أو ية، مع مراعاة اآلراء التي أعرب عنها وعقب تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد نصاا منقحاا لنظر الهيئة الفرع -97
 األطراف شفوياا والتعليقات المستلمة خطياا.أيدها 

وعقب  .، نظرت الهيئة الفرعية في نص منقح قدمه الرئيس1018يوليه/تموز  11وفي جلستها التاسعة، المنعقدة في  -98
شفوياا، العتماده الرسمي من الهيئة الفرعية بوصفه تمت الموافقة على مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة تبادل اآلراء، 

 .CBD/SBI/2/L.19مشروع التوصية 

 CBD/SBI/2/L.19اعتمدت الهيئة الفرعية ، 1018يوليه/تموز  13وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  -99
 التقرير.ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، في القسم األول من هذا . 1/7بوصفه التوصية 

 التقني والعلمي ونقل التكنولوجيابناء القدرات والتعاون  - 01البند 

من جدول  10، تناولت الهيئة الفرعية بحث البند 1018يوليه/تموز  10لالجتماع، المنعقدة في  الرابعةفي الجلسة  -100
بناء القدرات، والتعاون التقني  األعمال. ولدى نظرها في البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدتها األمينة التنفيذية عن

، وتقرير مرحلي عن تنفيذ خطة العمل قصيرة األجل (CBD/SBI/2/9) والعلمي، ونقل التكنولوجيا وآلية غرفة تبادل المعلومات
استراتيجية الويب ، و (CBD/SBI/2/INF/6)ز ودعم بناء القدرات من أجل تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها ( لتعزي1017-1010)

 .(CBD/SBI/2/INF/16)المحدثة لالتفاقية وبروتوكوليها 

 (،االجتماع الدول الجزرية الصغيرة النامية الحاضرةوأدلى ببيانات ممثلو أنتيغوا وباربودا )أيضا بالنيابة عن  -101
)أيضا بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية الحاضرة(، والبوسنة والهرسك، وكمبوديا، ين، وأستراليا، وبيالروس واألرجنت

كوادور، واالتحاد األوروبي )بالنيابة عن  دوله االتحاد األوروبي و والكاميرون )أيضا بالنيابة عن المجموعة األفريقية(، وا 
األعضاء(، وغواتيماال، والهند، واليابان، وملديف، والمكسيك، والمغرب، ونيوزيلندا، والنرويج، وبيرو، وجمهورية كوريا، وجنوب 

 البوليفارية(. –أفريقيا وفنزويال )جمهورية 
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ألصلية اب و للشعوأدلى ببيانات أيضا ممثلو الشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي، والمنتدى الدولي  -101
 المعني بالتنوع البيولوجي واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

لمقترحات النصوص التي  التأييدالموحدة(، وغواتيماال، وجنوب أفريقيا عن  –وأعرب ممثلو كندا، وميكرونيزيا )واليات  -103
ماال، وجنوب أفريقيا وطاجيكستان عن الشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي. وأعرب ممثلو غواتي لطرحها ممث

 لمقترحات النصوص التي طرحها ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي. التأييد

 وعقب المداخالت، قال الرئيس إنه سيأخذ وقتاا للمشاورة وتقرير كيفية المضي قدما بشأن هذا البند. -104

 ، نظرت الهيئة الفرعية في نص منقح قدمه الرئيس.1018يوليه/تموز  11المنعقدة في وفي الجلسة الثامنة لالجتماع،  -103
وعقب تبادل اآلراء، تمت الموافقة على مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة شفوياا، العتماده الرسمي من الهيئة الفرعية 

 .CBD/SBI/2/L.9بوصفه مشروع التوصية 

، CBD/SBI/2/L.9اعتمدت الهيئة الفرعية ، 1018يوليه/تموز  13لمنعقدة في وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، ا -106
 ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، في القسم األول من هذا التقرير.. 1/8بصيغته المعدلة شفويا، بوصفه التوصية 

 التعاون مع االتفاقياتم والمن مات والمبادرات الدولية اطخر  - 00البند 

من جدول  11، تناولت الهيئة الفرعية بحث البند 1018يوليه/تموز  11لالجتماع، المنعقدة في  الخامسةفي الجلسة  -107
التعاون مع االتفاقيات والمنظمات  األعمال. ولدى نظرها في البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدتها األمينة التنفيذية عن

تعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات تنفيذ خيارات ل: بشأنوتكملها إضافات  ،(CBD/SBI/2/10)األخرى  والشراكات الدولية
مع أعضاء الشراكة التعاونية في مجال الغابات والتعاون  ؛(CBD/SBI/2/10/Add.1)المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

(CBD/SBI/2/10/Add.2) المنظمات والشراكات الدولية االتفاقيات و . وكان أمامها أيضا وثائق المعلومات التالية: التعاون مع
، (CBD/SBI/2/INF/13)الصادر عن مؤتمر األطراف  13/14دعم تنفيذ المقرر التي ت، (CBD/SBI/2/INF/12) األخرى

وتقرير الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بأوجه التآزر فيما بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
(CBD/SBI/2/INF/14) ، 1017-1013لفترة خالل ااستعراض للتنفيذ  –ام اإليكولوجي للغابات استعادة النظ مبادرةو 

، والمبادئ التوجيهية للتنوع البيولوجي لتقييمات فرص استعادة (CBD/SBI/2/INF/18) 1010-1018والتوقعات للفترة 
النظم رة "العناية بالسواحل" الستعادة مبادالمشاورات التي جرت في إطار ، و (CBD/SBI/2/INF/19)المناظر الطبيعية للغابات 

، وتقرير مرحلي عن تنفيذ المبادرة الدولية لحفظ التنوع (CBD/SBI/2/INF/20)الساحلية  اإليكولوجية لألراضي الرطبة
رى والتعاون مع االتفاقيات والمنظمات والشراكات الدولية األخ، (CBD/SBI/2/INF/24)البيولوجي للتربة واستخدامها المستدام 

لتحقيق أهداف أيشي للتنوع  الشراكة التعاونية في مجال الغاباتالمساهمات المشتركة والفردية من المنظمات األعضاء في  –
القطاعات الزراعية  عبرالحوار المتعدد أصحاب المصلحة بشأن تعميم التنوع البيولوجي و  ؛(CBD/SBI/2/INF/28)البيولوجي 

(CBD/SBI/2/INF/29) ؛ ومساهمة اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض لتنفيذ
ير مرحلي عن البرنامج تقر وكان أمام الهيئة الفرعية أيضا . (CBD/SBI/2/INF/34)االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات 

لفريق ل ، أعد لالجتماع العاشرروابط بين التنوع البيولوجي والتنوع الثقافيتفاقية التنوع البيولوجي واليونسكو بشأن الالمشترك ال
 .(CBD/WG8J/10/INF/9)واألحكام المتصلة بها )ي( 8لمادة لالعامل المفتوح العضوية المخصص 

ز، رئيس الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بأوجه التآزر يتيوبناء على دعوة من الرئيس، قال السيد ايزيكيو بن -108
قد اجتمعوا وجها لوجه في ديسمبر/كانون األول الفريق خبيرا الذين يشكلون  19بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، إن 

المتراكمة، قد ورد في الوثيقة  ةر سنة من الخب 400وعدة مرات من خالل التداول بالفيديو. وكان تقريرهم، المستند إلى  1017
CBD/SBI/2/INF/14 بشأن اإلجراءات المرغوبة، وبرنامج عمل وأولويات وخارطة  "مراعية للسياسات"مشورة على مل تشا. و

 طريق.
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وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا، وبيالروس )أيضا بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية الحاضرة(، والبوسنة  -109
الموحدة(، والهند،  –رونيزيا )واليات كدوله األعضاء(، ومياالتحاد األوروبي و ، وكندا، واالتحاد األوروبي )بالنيابة عن والهرسك

ندونيسيا، واليابان، واألردن، والمكسيك، والمغرب، ونيوزيلندا، والنرويج، وبيرو، وسانت لوسيا )أيضا بالنيابة عن الدول  وا 
ط الهادئ الحاضرة(، يحنيابة عن البلدان الجزرية في المنوب أفريقيا، وسويسرا، وتونغا )أيضا بالالجزرية الصغيرة النامية(، وج
 البوليفارية(. –وأوروغواي وفنزويال )جمهورية 

، والفاو، والمعاهدة الدولية المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطريةوأدلى ببيانات كذلك ممثلو اتفاقية  -110
 د الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واليونيب.بشأن الموار 

 ألصلية المعني بالتنوع البيولوجي.وأدلى ببيان أيضا ممثل المنتدى الدولي للشعوب ا -111

 يفية المضي قدما بشأن هذا البند.وعقب المداخالت، قال الرئيس إنه سيأخذ وقتاا للمشاورة وتقرير ك -111

، نظرت الهيئة الفرعية في نص منقح قدمه 1018يوليه/تموز  11في ة لالجتماع، المنعقدة تاسعوفي الجلسة ال -113
وعقب تبادل اآلراء، تمت الموافقة على مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة شفوياا، العتماده الرسمي من الهيئة  الرئيس.

 .CBD/SBI/2/L.20الفرعية بوصفه مشروع التوصية 

 CBD/SBI/2/L.20اعتمدت الهيئة الفرعية ، 1018يوليه/تموز  13في وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة  -114
 ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، في القسم األول من هذا التقرير.. 1/9بوصفه التوصية 

 آليات استعراض التنفيذ - 02البند 

من جدول  11، تناولت الهيئة الفرعية بحث البند 1018يوليه/تموز  11لالجتماع، المنعقدة في  الخامسةفي الجلسة  -113
آليات لتيسير استعراض التنفيذ  األعمال. ولدى نظرها في البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدتها األمينة التنفيذية عن

(CBD/SBI/2/11) اجعة وتنفيذ االستراتيجيات وخطط ، وتحديث عن تنفيذ المرحلة التجريبية لالستعراض الطوعي للنظراء لمر
اإلرشادات ل بالغ عن التقدم المحرز في التنوع البيولوجي إلى و ، (CBD/SBI/2/INF/27)العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

من خالل االستعراضات الوطنية الطوعية  المعني بالتنمية المستدامة رفيع المستوىالالمنتدى السياسي 
(CBD/SBI/2/INF/32). 

كوادور، واالتحاد األوروبي )بالنيابة عن و  -116 دوله االتحاد األوروبي و أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، وكندا، وكوبا، وا 
 األعضاء(، والهند، واليابان، واألردن، والمغرب، ونيوزيلندا، والنرويج، وجنوب أفريقيا وسويسرا.

وأدلى ببيانات أيضا ممثلو المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي والشبكة العالمية للشباب المعنية  -117
الجمعيات المعنية بمناطق وأقاليم التراث األصلي واتحاد بالتنوع البيولوجي )أيضا بالنيابة عن التحالف العالمي للغابات، 

 عات المجتمع المدني األخرى الحاضرة في االجتماع(.وكثير من مجمو  (ICCA) والمجتمعي

والشبكة  المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي وأيد ممثل كندا المقترحات التي طرحها ممثال -118
 .باب المعنية بالتنوع البيولوجيشالعالمية لل

 يفية المضي قدما بشأن هذا البند.وعقب المداخالت، قال الرئيس إنه سيأخذ وقتاا للمشاورة وتقرير ك -119

قال الرئيس إنه سيعد نصاا منقحاا لنظر الهيئة ، 1018يوليه/تموز  11وفي الجلسة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  -110
 والتعليقات المستلمة خطياا.أو أيدوها الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعرب عنها األطراف شفوياا 
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 ، نظرت الهيئة الفرعية في نص منقح قدمه الرئيس.1018يوليه/تموز  11ع، المنعقدة في ة لالجتماثامنوفي الجلسة ال -111
وعقب تبادل اآلراء، تمت الموافقة على مشروع التوصية المنقح، العتماده الرسمي من الهيئة الفرعية بوصفه مشروع التوصية 

CBD/SBI/2/L.8. 

 CBD/SBI/2/L.8اعتمدت الهيئة الفرعية ، 1018يوليه/تموز  13وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  -111
 ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، في القسم األول من هذا التقرير.. 1/10بوصفه التوصية 

 توكوليهااالتفاقية وبرو  تقديم التقارير الوطنية وتقييمها واستعراضها بموجب - 03البند 

من جدول  13، تناولت الهيئة الفرعية بحث البند 1018يوليه/تموز  11لالجتماع، المنعقدة في  الخامسةفي الجلسة  -113
تقديم التقارير الوطنية بموجب  األعمال. ولدى نظرها في البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدتها األمينة التنفيذية عن

واستعراض فاعلية بروتوكول ( وتقييم 33، ومذكرة عن الرصد واإلبالغ )المادة (CBD/SBI/2/12)االتفاقية وبروتوكوليها 
وجدول إرشادي لمشروع النسق المنقح للتقرير الوطني الرابع  (CBD/SBI/2/13)( 33ة للسالمة األحيائية )المادة قرطاجن
 .(CBD/SBI/2/INF/22)بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية  ببموج

 البنود الفرعية التي تعالجها. حال الرئيس إن البند يحتوي على ثالثة بنود فرعية وطلب أن تحدد المداخالت بوضو وق -114

 1010عملية لمواءمة تقديم التقارير الوطنية بموجب االتفاقية وبروتوكوليها لما بعد عام 

كوادور، واالتحاد األوروبي )بالنيابة عن  -113 األعضاء(،  هدولاالتحاد األوروبي و أدلى ببيانات ممثلو كمبوديا، وكندا، وا 
وغواتيماال، والهند، واألردن، والمكسيك، والمغرب، ونيوزيلندا، والنيجر، والنرويج، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، والجمهورية العربية 

 بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية الحاضرة(.طاجيكستان )أيضا السورية و 

 وأدلى ببيان أيضا ممثل دولة فلسطين. -116

 وأدلى ببيان ممثل اليونيب. -117

شبكة رصد التنوع البيولوجي وأدلى ببيانين أيضا ممثال المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي )أيضا بالنيابة عن  -118
 والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي. (GEO-BON) التابعة للفريق المعني برصد األرض

لمقترحات النصوص التي طرحها ممثل المرفق العالمي  وغواتيماال وطاجيكستان عن التأييدوأعرب ممثلو بيالروس  -119
المنتدى الدولي للشعوب  لمقترحات النصوص التي طرحها التأييدلمعلومات التنوع البيولوجي. وأعرب أيضا ممثل غواتيماال عن 

 األصلية المعني بالتنوع البيولوجي.

وعقب تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد نصاا منقحاا لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعرب عنها  -130
 والتعليقات المستلمة خطياا.أو أيدوها األطراف شفوياا 

، نظرت الهيئة الفرعية في مشروع توصية منقح 1018يوليه/تموز  11وفي الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في  -131
قدمه الرئيس بشأن التقارير الوطنية بموجب االتفاقية وبروتوكوليها. وعقب تبادل اآلراء، تمت الموافقة على مشروع التوصية 

 .CBD/SBI/2/L.16 المنقح، بصيغته المعدلة شفوياا، العتماده الرسمي من الهيئة الفرعية بوصفه مشروع التوصية

، CBD/SBI/2/L.16، اعتمدت الهيئة الفرعية 1018يوليه/تموز  13وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  -131
 . ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، في القسم األول من هذا التقرير.1/11بصيغته المعدلة شفويا، بوصفه التوصية 

 التقارير الوطنية الرابعة والتقييم واالستعراض الرابع لبروتوكول قرطاجنة شكل

 دوله األعضاء(، والمغرب ونيوزيلندا.االتحاد األوروبي و أدلى ببيانات ممثلو إكوادور، واالتحاد األوروبي )بالنيابة عن  -133
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 ممثل اليونيب. وأدلى ببيان -134

 صلية المعني بالتنوع البيولوجي.ممثل المنتدى الدولي للشعوب األأيضا وأدلى ببيان  -133

المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني وأعرب ممثل غواتيماال عن تأييده لمقترحات النصوص التي طرحها ممثل  -136
 بالتنوع البيولوجي.

وعقب تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد نصاا منقحاا لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعرب عنها  -137
 والتعليقات المستلمة خطياا.أو أيدوها طراف شفوياا األ

، نظرت الهيئة الفرعية في مشروع توصية منقح 1018يوليه/تموز  11وفي الجلسة الثامنة لالجتماع، المنعقدة في  -138
وعقب تبادل اآلراء، تمت  .من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية( 33)المادة  ضن التقييم واالستعرابشأقدمه الرئيس 

الموافقة على مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة شفوياا، العتماده الرسمي من الهيئة الفرعية بوصفه مشروع التوصية 
CBD/SBI/2/L.10. 

، CBD/SBI/2/L.10اعتمدت الهيئة الفرعية ، 1018يوليه/تموز  13وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  -139
 ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، في القسم األول من هذا التقرير.. 1/11بوصفه التوصية  المعدلة شفويا، بصيغته

، نظرت الهيئة الفرعية في مشروع توصية منقح 1018يوليه/تموز  11وفي الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في  -140
وعقب تبادل اآلراء، تمت الموافقة  قرطاجنة للسالمة األحيائية(. من بروتوكول 33ن الرصد واإلبالغ )المادة بشأقدمه الرئيس 

العتماده الرسمي من الهيئة الفرعية بوصفه مشروع التوصية بصيغته المعدلة شفوياا، على مشروع التوصية المنقح، 
CBD/SBI/2/L.18. 

 CBD/SBI/2/L.18لفرعية اعتمدت الهيئة ا، 1018يوليه/تموز  13وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  -141
 ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، في القسم األول من هذا التقرير.. 1/13بوصفه التوصية 

تعزيز التكامل بموجب االتفاقية وبروتوكوليها فيما يتعلق باطحكام المتعلقة  - 04البند 
 ) (2المادة ة اطحيائيةم و بالحصول وتقاسم المنافعم واطحكام المتعلقة بالسالم

 واطحكام المتصلة بها

من جدول  14، تناولت الهيئة الفرعية بحث البند 1018يوليه/تموز  11لالجتماع، المنعقدة في  الخامسةفي الجلسة  -141
اجهة الُنهج المتكاملة للقضايا عند الو  األعمال. ولدى نظرها في البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدتها األمينة التنفيذية عن

الُنهج ، ومذكرة عن (CBD/SBI/2/14) بين األحكام المتصلة بالحصول وتقاسم المنافع في االتفاقية وأحكام برتوكول ناغويا
 المتكاملة للقضايا عند الواجهة بين األحكام المتصلة بالسالمة األحيائية في االتفاقية وأحكام برتوكول قرطاجنة

(CBD/SBI/2/15) ، ي( واألحكام المتعلقة بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في عمل االتفاقية 8إدماج المادة وعن(
وكان أمامها أيضا، كوثيقة معلومات، تجميع لآلراء بشأن حشد الموارد: تقييم مساهمة العمل  .(CBD/SBI/2/21) وبروتوكوليها

 .(CBD/SBI/2/INF/9) التنوع البيولوجيالجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والضمانات في آليات تمويل 

 وقال الرئيس إن البند يحتوي على ثالثة بنود فرعية وطلب أن تحدد المداخالت بوضوح البنود الفرعية التي تعالجها. -143

 تفاقية وبروتوكوليهابالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في عمل اال)ي( واألحكام المتصلة 8المادة دمج 
(CBD/SBI/2/21) 

 ممثال أستراليا وغواتيماال. أدلى ببيانين -144
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، استأنفت الهيئة الفرعية نظرها في هذا البند من 1018يوليه/تموز  11وفي الجلسة السادسة لالجتماع، المنعقدة في  -143
 جدول األعمال.

كوادور، واالتحاد األوروبي )بالنيابوكولومبيا، وكندا، والبرازيل، أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، و  -146 االتحاد ة عن وا 
 .البوليفارية( –وفنزويال )جمهورية  وجنوب أفريقيا ،دوله األعضاء(، واليابان، والمكسيك، ونيوزيلندا، وسويسرااألوروبي و 

 ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي.أيضا وأدلى ببيان  -147

ثيوبيا وغامبيا عن  -148 كوادور، وا  المنتدى الدولي ممثل لتغييرات النصوص المقترحة من  أييدالتوأعرب ممثلو كندا، وا 
 للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي.

، نظرت الهيئة الفرعية في مشروع توصية منقح 1018يوليه/تموز  11وفي الجلسة الثامنة لالجتماع، المنعقدة في  -149
صلية والمجتمعات المحلية في عمل االتفاقية )ي( واألحكام المتصلة بالشعوب األ8دمج المادة قدمه الرئيس بشأن 

وعقب تبادل اآلراء، تمت الموافقة على مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة شفوياا، العتماده الرسمي من  .وبروتوكوليها
 .CBD/SBI/2/L.12الهيئة الفرعية بوصفه مشروع التوصية 

، CBD/SBI/2/L.12 ، اعتمدت الهيئة الفرعية2108يوليه/تموز  01وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  -051

 . ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، في القسم األول من هذا التقرير.2/06بصيغته المعدلة شفويا، بوصفه التوصية 
 (CBD/SBI/2/14) بالحصول وتقاسم المنافع تعزيز التكامل بموجب االتفاقية وبروتوكوليها فيما يتعلق باألحكام المتصلة

، استأنفت الهيئة الفرعية نظرها في هذا البند من 1018يوليه/تموز  11في الجلسة السادسة لالجتماع، المنعقدة في  -131
 جدول األعمال.

دوله األعضاء(، واليابان، ومالوي، االتحاد األوروبي و وأدلى ببيانات ممثلو إكوادور، واالتحاد األوروبي )بالنيابة عن  -131
وطاجيكستان )أيضا بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية الحاضرة( وسويسرا، فريقيا، أالمغرب، وجنوب والمكسيك، و 

 .البوليفارية( –وفنزويال )جمهورية 
 (CBD/SBI/2/15) تعزيز التكامل بموجب االتفاقية وبروتوكوليها فيما يتعلق باألحكام المتصلة بالسالمة األحيائية

، استأنفت الهيئة الفرعية نظرها في هذا البند من 1018يوليه/تموز  11لالجتماع، المنعقدة في في الجلسة السادسة  -133
 جدول األعمال.

دوله األعضاء(، واليابان، ومالوي، االتحاد األوروبي و االتحاد األوروبي )بالنيابة عن كولومبيا، و وأدلى ببيانات ممثلو  -134
 البوليفارية(. –وفنزويال )جمهورية  ، وجنوب أفريقياوالمكسيك

وعقب تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد نصاا منقحاا لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعرب عنها  -133
 والتعليقات المستلمة خطياا.أو أيدوها األطراف شفوياا 

، نظرت الهيئة الفرعية في نص منقح قدمه الرئيس 1018يوليه/تموز  11وفي الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في  -136
األحكام المتصلة و  باألحكام المتصلة بالسالمة األحيائية،بموجب االتفاقية وبروتوكوليها فيما يتعلق بشأن تعزيز التكامل 

اء، تمت الموافقة على مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة شفوياا، العتماده وعقب تبادل اآلر  .بالحصول وتقاسم المنافع
 .CBD/SBI/2/L.14الرسمي من الهيئة الفرعية بوصفه مشروع التوصية 

 CBD/SBI/2/L.14اعتمدت الهيئة الفرعية ، 1018يوليه/تموز  13وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  -137
 ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، في القسم األول من هذا التقرير.. 1/14بوصفه التوصية 
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 استعراض فعالية العمليات الجارية في إطار االتفاقية وبروتوكوليها - 05البند 

من جدول  13، تناولت الهيئة الفرعية بحث البند 1018يوليه/تموز  11لالجتماع، المنعقدة في  السادسةفي الجلسة  -138
استعراض فعالية العمليات الجارية  األعمال. ولدى نظرها في البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدتها األمينة التنفيذية عن

اجتماعات متزامنة لمؤتمر األطراف استعراض الخبرة المكتسبة من عقد ، و (CBD/SBI/2/16) في إطار االتفاقية وبروتوكوليها
نتائج مسح آلراء األطراف . وكان أمامها أيضا (CBD/SBI/2/16/Add.1) تماعات األطراف في البروتوكولينفي االتفاقية واج

في عقد اجتماعات متزامنة لمؤتمر األطراف في االتفاقية واجتماعات األطراف في البروتوكولين  ةالخبر  عن
(CBD/SBI/2/INF/1) الجتماعات المتزامنة حضروا االذين خبرات المشاركين ل، ونتائج مسح على االنترنت
(CBD/SBI/2/INF/2).  وتحتوي الوثيقةCBD/SBI/2/16  إدارة تضارب المصالح لخبرة المكتسبة من لأيضا على استعراض

دارة تضارب المصالح بالعالقة إلى  في االتفاقية االتفاقيات والمنظمات الدولية األخرى وقدمت إجراءات مقترحة لتجنب وا 
 .يهاوبروتوكول

ثيوبيا، واالتحاد األوروبي )بالنيابة عن  -139 االتحاد األوروبي وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، والبوسنة والهرسك، وكندا، وا 
 دوله األعضاء(، والمغرب، ونيوزيلندا، ورواندا، والسودان وسويسرا.و 

)بتأييد من الشباب  (يكولوجيالشبكة األوروبية المعنية بالتفكير والعمل اإل) ECOROPAوأدلى ببيانات أيضا ممثلو  -160
وكثير من مجموعات المجتمع المدني األخرى الحاضرة في ، وأصدقاء األرض الدولية EcoNexusوأيضا بالنيابة عن 

 .والشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي االجتماع(

الشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع  للبيان الذي أدلى به ممثل التأييدعن وأعرب ممثال رواندا وجنوب أفريقيا  -161
 البيولوجي.

 وعقب المداخالت، قال الرئيس إنه سيأخذ وقتاا للمشاورة وتقرير كيفية المضي قدما بشأن هذا البند. -161

 .، نظرت الهيئة الفرعية في نص منقح قدمه الرئيس1018يوليه/تموز  11وفي الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في  -163
وعقب تبادل اآلراء، تمت الموافقة على مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة شفوياا، العتماده الرسمي من الهيئة الفرعية 

 .CBD/SBI/2/L.15بوصفه مشروع التوصية 

 CBD/SBI/2/L.15اعتمدت الهيئة الفرعية ، 1018يوليه/تموز  13وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  -164
 ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، في القسم األول من هذا التقرير.. 1/13لتوصية بوصفه ا

 2121-2100يجية للتنوع البيولوجي اإلعداد لمتابعة الخطة االسترات - 06البند 

من جدول  16، تناولت الهيئة الفرعية بحث البند 1018يوليه/تموز  10لالجتماع، المنعقدة في  الثالثةفي الجلسة  -163
اإلطار العالمي للتنوع إلعداد لمتابعة مقترحات لعملية شاملة وتشاركية األعمال. ولدى نظرها في البند، كان أمام الهيئة الفرعية 

لنظر في مشروع التوصية الوارد في الوثيقة إلى اودعيت الهيئة الفرعية . (CBD/SBI/2/17) 1010البيولوجي لما بعد عام 
CBD/SBI/2/2 . بوسيه بشأن التنوع البيولوجي  –بوغيس الثاني حوار الوثيقة معلومات تقدم نتائج وكان أمامها أيضا

(CBD/SBI/2/INF/35).  بشأن  الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 11/1وكمتابعة للتوصية
أعدت لالجتماع كانت قد معلومات وثائق  م الهيئة الفرعية للتنفيذ أربعللتنوع البيولوجي، كان أما 1030سيناريوهات لرؤية عام ال

استعراض النظراء، وهي تتعلق  بعدالحادي والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وتم مراجعتها بعد ذلك 
 لنظم اإليكولوجيةاستعراض للتوقعات المستقبلية للتنوع البيولوجي وخدمات ا: 16أيضا بالبند 

(CBD/SBSTTA/21/INF/2/Rev.1) على المستويات المحلية والوطنية واإلقليميةالتنوع البيولوجي  واستخدام سيناريوهات؛ 
(CBD/SBSTTA/21/INF/3/Rev.1) وموجز للمسارات االجتماعية االقتصادية المتبادلة ؛
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(CBD/SBSTTA/21/INF/4/Rev.1) الرؤى  لمستقبل الطبيعة:ات والشاملة للقطاعات ستويموالسيناريوهات المتعددة ال؛
 .(CBD/SBSTTA/21/INF/18/Rev.1) اإليجابية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ورفاه اإلنسان

وأدلى ببيانات ممثلو كمبوديا، وكندا )أيضا بالنيابة عن أستراليا، واليابان، ونيوزيلندا وسويسرا(، والصين، وكوستاريكا،  -166
كوادور، ومصر )أيضا بالنيابة عن المجموعة األفريقية(، واالتحاد األوروبي )بالنيابة عن  دوله األعضاء(، االتحاد األوروبي و وا 

ان، واألردن، ومالوي، وملديف )أيضا بالنيابة عن الدول الجزرية الصغيرة النامية(، والمكسيك، والهند، وجامايكا، والياب
والمغرب، ونيبال، ونيوزيلندا، والنرويج، وبيرو، والفلبين )أيضا بالنيابة عن الدول األعضاء في آسيان(، وجمهورية كوريا، 

ورية، وطاجيكستان )أيضا بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى وسيشيل، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، والجمهورية العربية الس
 والشرقية الحاضرة(، وأوروغواي واليمن.

 وأدلى ببيان أيضا ممثل دولة فلسطين. -167

 وأدلى ببيانين ممثال الفاو واليونيب. -168

اب المعنية بالتنوع وأدلى ببيانات أيضا ممثلو المنظمة الدولية لحياة الطيور، وأصدقاء الطبيعة، والشبكة العالمية للشب -169
والصندوق العالمي  (OECD)البيولوجي، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

 لألحياء البرية.

تأييد لمقترحات نصوص معينة العن ممثلو أستراليا، وغامبيا، واألردن، والنرويج، وباكستان، وبيرو وسويسرا وأعرب  -170
 المراقبون.ها حطر 

 وعقب المداخالت، قال الرئيس إنه سيأخذ وقتاا للمشاورة وتقرير كيفية المضي قدما بشأن هذا البند. -171

، قال الرئيس إنه طلب من األمانة أن تعد ورقة 1018يوليه/تموز  10وفي الجلسة الرابعة لالجتماع، المنعقدة في  -171
 .السيدة برودانس غاالغا )الكاميرون( اهيسر ، تمجموعة أصدقاء الرئيسناقشها تغير رسمية، س

، نظرت الهيئة الفرعية في نص منقح قدمه 1018يوليه/تموز  11وفي الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في  -173
وعقب تبادل اآلراء، تمت الموافقة على مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة شفوياا، العتماده الرسمي من الهيئة  .الرئيس
 .CBD/SBI/2/L.11بوصفه مشروع التوصية الفرعية 

، CBD/SBI/2/L.11اعتمدت الهيئة الفرعية ، 1018يوليه/تموز  13وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  -174
 ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، في القسم األول من هذا التقرير.. 1/19بوصفه التوصية  بصيغته المعدلة شفوياا،

مكانيات إشرام القطاع الخاص: الصندوق االستئماني  - 01البند  تخصيص الموارد وا 
 اركة اططراف في عملية االتفاقيةلتيسير مش

من جدول  17، تناولت الهيئة الفرعية بحث البند 1018يوليه/تموز  11لالجتماع، المنعقدة في  السادسةفي الجلسة  -173
تيسير لالصندوق االستئماني  رعية مذكرة أعدتها األمينة التنفيذية عناألعمال. ولدى نظرها في البند، كان أمام الهيئة الف

مكانيات مشاركة القطاع الخاص  .(CBD/SBI/2/18) مشاركة األطراف في عملية االتفاقية: تخصيص الموارد وا 

ثيوبيا، واالتحاد األوروبي  -176 كوادور، وا  وأدلى ببيانات ممثلو كندا، وكوبا )بالنيابة عن الدول الجزرية الصغيرة النامية(، وا 
دوله األعضاء(، وجامايكا، واليابان، والمغرب، ونيوزيلندا، والنرويج وجنوب أفريقيا )بالنيابة عن االتحاد األوروبي و )بالنيابة عن 

 (.المجموعة األفريقية
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، وأعلن ممثل النرويج أن النرويج ستسهم بمبلغ مليون كرونر نرويجي لتيسير مشاركة األطراف من البلدان النامية -177
في االجتماع  والسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،

 مصر. الرابع عشر لمؤتمر األطراف في

وعقب تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد نصاا منقحاا لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعرب عنها  -178
 األطراف شفوياا والتعليقات المستلمة خطياا.

، نظرت الهيئة الفرعية في نص منقح قدمه الرئيس 1018يوليه/تموز  11وفي الجلسة الثامنة لالجتماع، المنعقدة في  -179
 .CBD/SBI/2/L.7العتماده الرسمي من الهيئة الفرعية بوصفه مشروع التوصية  ووافقت عليه

 CBD/SBI/2/L.7اعتمدت الهيئة الفرعية ، 1018يوليه/تموز  13وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  -180
 التقرير.ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، في القسم األول من هذا . 1/10بوصفه التوصية 

 أخر  شؤون - 02البند 
بدءاا أجريت قرعة الختيار البلد التي ستقرر الترتيب األبجدي للمقاعد في الجلسة العامة خالل فترة السنتين القادمة  -181

باالجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف. وسحبت السيدة إيدا فرنانديز لوسيللي رئيسة وفد المكسيك اسم غيانا. ولذلك ستشغل 
 .ا المقعد األول، وبعدها األطراف األخرى حسب الترتيب األبجديغيان

 التقرير اعتماد - 09البند 

، على أساس مشروع التقرير 1018يوليه/تموز  13ة لالجتماع، المنعقدة في عاشر اعُتمد هذا التقرير في الجلسة ال -181
التقرير  الفهم بأن المقررة سوف تكلف بإعدادعلى أساس بصيغته المعدلة شفويا،  (CBD/SBI/2/L.1) ةه المقرر تالذي أعد
 .النهائي

 اختتام االجتماع - 21البند 

 الواحدة بعد ظهر الجمعةفي الساعة  للهيئة الفرعية للتنفيذ ثانيم االجتماع الاختتالمعتادة،  تعقب تبادل المجامال -183
 .1018يوليه/تموز  13 الموافق

________ 


