
 

 

 للتنفيذ الهيئة الفرعية
 الثانياالجتماع 

 8132 تموز/يوليو 31-9كندا، ، مونتلاير
  تمن جدول األعمال المؤق 8البند 

 

 جدول األعمال المؤقت اتشروح
 مقدمة

( وأسند إليها 3، الفقرة 38/82اعه الثاني عشر الهيئة الفرعية للتنفيذ )المقرر أنشأ مؤتمر األطراف في اجتم -3
الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف، مع مراعاة ما يقتضيه النظام  يسري وقرر أن .، المرفق(38/82اختصاصاتها )المقرر 

اق تفويض الممثلين( التي لن تسري )المقرر )أور  32اختالف الحال، على اجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ باستثناء المادة 
 )ب((.8، الفقرة 38/82

عشر طريقة تشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ الواردة في المرفق بالمقرر  الثالثواعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه  -8
ي اجتماعه الثامن . وقد أيد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية ف31/82

، مع إجراء ما يلزم من تعديل، حينما تخدم هذه طريقة تشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ وقرر أنه ينبغي أن تسري طريقة التشغيل
. وبالمثل، أيد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول (CP-VIII/9الهيئة الفرعية بروتوكول قرطاجنة )المقرر 

ن الحصول وتقاسم المنافع طريقة تشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ وقرر أن تسري طريقة التشغيل هذه، مع إجراء ما يلزم ناغويا بشأ
 (.NP-2/11من تعديل، حينما تخدم الهيئة الفرعية بروتوكول ناغويا )المقرر 

ية وبروتوكوليها وطلب إلى الهيئة الُنهج المتكاملة بالنسبة الستعراض ودعم تنفيذ االتفاق بمزاياوأقر مؤتمر األطراف  -1
الفرعية للتنفيذ أن تضطلع بأي مهام تقع ضمن نطاق اختصاصاتها على النحو الذي تحال إليها من مؤتمر األطراف أو مؤتمر 

ة وعندما تخدم الهيئة الفرعي األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول المعني، واإلبالغ عن عملها إلى هذه الكيانات.
 للتنفيذ أحد بروتوكولي االتفاقية، ال تتخذ المقررات بمقتضى البروتوكول إال بواسطة األطراف في البروتوكول.

، المرفق(، ينتخب مؤتمر األطراف رئيس الهيئة الفرعية 31/82للتنفيذ )المقرر ووفقا لطريقة تشغيل الهيئة الفرعية  -4
ضيرية فضال عن تيسير االجتماع. والرئيس المنتخب لخدمة االجتماع الثاني للتنفيذ لضمان المشاركة الفعالة في العملية التح

، سيعمل مكتب مؤتمر 38/82)أ( من المقرر 8وال. وتمشيا مع الفقرة هو السيد فرانسيس ميري سابينو أوغللهيئة الفرعية للتنفيذ 
 األطراف كمكتب للهيئة الفرعية للتنفيذ.

 9رعية للتنفيذ في مونتلاير، كندا في مقر منظمة الطيران المدني الدولي في الفترة من وسُيعقد االجتماع الثاني للهيئة الف -2
. وستصدر األمانة مذكرة إعالمية تحتوي على تفاصيل التسجيل والترتيبات اللوجستية األخرى 8132يوليو/تموز  31إلى 
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ير ذلك من المسائل. وتم إعداد شروحات جدول لالجتماع، بما في ذلك معلومات عن السفر، ومتطلبات التأشيرة، واإلقامة وغ
تاحتها لتيسير العمليات التحضيرية لالجتماع من جانب األطراف والمراقبين.   األعمال المؤقت هذه وا 

 افتتاح االجتماع -1البند 

مين . وسيقوم األ8132يوليو/تموز  9سيفتتح الرئيس االجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم اإلثنين الموافق  -2
 التنفيذي بإصدار بيان.

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2البند 

للتنفيذ بالتشاور مع المكتب وفقا للفقرتين  ةجدول األعمال المؤقت لالجتماع الثاني للهيئة الفرعي يأعد األمين التنفيذ -7
رعية للتنفيذ والطلبات المحددة التي من النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف، مع مراعاة اختصاصات الهيئة الف 9و 2

طلبها منها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة 
للسالمة األحيائية في اجتماعه الثامن، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على 

 رد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والخاص باتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه الثاني.الموا

 (.CBD/SBI/2/1/Rev.1إلقراره ) المنقح جدول األعمال المؤقت وستُدعى الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى النظر في -2

 .CBD/SBI/2/1/Add.1تنظيم العمل المقترح الوارد في المرفق األول بالوثيقة  وستُدعى الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى إقرار -9

 ما قبل الدورة الخاصة باالجتماع.وترد في المرفق الثاني قائمة بوثائق  -31

استعراض التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة  -3البند 
 2121-2111االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

، األطراف على استعراض، وحسب االقتضاء تحديث وتنقيح، 31/8من المقرر  1الفقرة  حث مؤتمر األطراف، في -33
 8181-8133استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، بما يتماشى مع الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

في إطار الخطة االستراتيجية وأهداف  ُوضعت، عن طريق إدماج أهدافها الوطنية التي 9/9واإلرشادات المعتمدة في المقرر 
 أيشي للتنوع البيولوجي الواردة فيها.

، أن تقدم الهيئة 31/8من المقرر  34إلى الفقرة  مشيرا، 38/82من المقرر  2في الفقرة  وطلب مؤتمر األطراف -38
دم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية الدعم لمؤتمر األطراف في استعراضه للتق 8181الفرعية للتنفيذ بالنسبة للفترة حتى عام 

وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، مع مراعاة أيضا برنامج العمل المتعدد السنوات  8181-8133للتنوع البيولوجي 
 .8181لمؤتمر األطراف حتى عام 

ول، دعا مؤتمر األطراف في وعقب استعراض أجرته الهيئة الفرعية للتنفيذ للتقدم المحرز في التنفيذ في اجتماعها األ -31
األطراف والحكومات األخرى والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات الدولية  31/3من المقرر  88و 83الفقرتين 

تاحتها ل تنظر فيها الهيئة الفرعية كي ذات الصلة إلى أن تقدم معلومات محدثة، ليتمكن األمين التنفيذي من تجميع المعلومات وا 
 .يذ في اجتماعها الثانيللتنف

، ستقوم الهيئة الفرعية للتنفيذ في إطار هذا البند 31/8)ب( من المقرر 37وتمشيا مع هذه المقررات والفقرة  -34
باستعراض اإلجراءات الوطنية واإلقليمية وغيرها من اإلجراءات، بما في ذلك األهداف الموضوعة في إطار الخطة االستراتيجية 

 ، وتقييم مساهمة هذه األهداف الوطنية واإلقليمية في تحقيق األهداف العالمية.8181-8133للتنوع البيولوجي 

األمين التنفيذي بشأن هذه  مقدمة منالهيئة الفرعية للتنفيذ مذكرة  سيكون أماموفي إطار هذا البند من جدول األعمال،  -32
سخ المنقحة من االستراتيجيات وخطط العمل وتقدم تحليال للن تصف الحالة(، مشفوعة بإضافات CBD/SBI/2/2المسائل )
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( وتحليال لمساهمة األهداف الوطنية التي حددتها األطراف والتقدم المحرز CBD/SBI/2/2/Add.1الوطنية للتنوع البيولوجي )
 دمج(. وستتضمن هذه التقارير معلومات ذات صلة بشأن CBD/SBI/2/2/Add.2نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي )

الهيئة الفرعية بجانب هذه المعلومات مذكرة بشأن التقدم المحرز في تعميم االعتبارات  أماموسيكون االعتبارات الجنسانية، 
 (.CBD/SBI/2/3) 8181-8132 للفترة الجنسانية وتنفيذ خطة العمل المتعلقة باالعتبارات الجنسانية

من أهداف  1رير بشأن التقدم المحرز نحو بلوغ الهدف تق CBD/SBI/2/2/Add.4الوثيقة  سيرد فيوعالوة على ذلك،  -32
 38/1أيشي للتنوع البيولوجي مع التركيز بشكل خاص على المراحل الرئيسية للتنفيذ الكامل لهذا الهدف المعتمد في المقرر 

من تحليال (، التي تتضCBD/SBI/2/7حشد الموارد )ب الخاصةالمذكرة  وستقدممن جدول األعمال(.  9)انظر أيضا البند 
للمعلومات المقدمة من األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي، معلومات مرتبطة بهذا البند من جدول األعمال، فيما يتعلق 

 .81بالهدف 

والتي تعتمد على المعلومات  ،من جدول األعمال 4المعلومات الواردة في إطار البند  تقدم، 32وفيما يتعلق بالهدف  -37
والمصادر  غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعو ر الوطنية المؤقتة في إطار بروتوكول ناغويا المقدمة في التقاري

 تتعلق بهذا البند من جدول األعمال. أخرى األخرى ذات الصلة، معلومات

دف ، ستُتاح معلومات محدثة عن التقدم المحرز في تحقيق اله31/3من المقرر  88عمال بالفقرة وعالوة على ذلك،  -32
وكذلك تنفيذ  ،من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشأن المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي 32

، بجانب أي توصيات ذات صلة للفريق العامل CBD/SBI/2/2/Add.4كوثيقة بعنوان خطة عمل االستخدام المألوف المستدام 
 ي( واألحكام المتصلة بها في اجتماعه العاشر. )2المفتوح العضوية المخصص للمادة 

توصيات  وأن ترفعالهيئة الفرعية للتنفيذ التقدم المحرز في التنفيذ وفقا للمعلومات المذكورة سلفا  أن تستعرضوُيتوقع  -39
لمحرز في تحقيق إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر. وقد تراعي الهيئة الفرعية للتنفيذ أيضا، في استعراضها للتقدم ا

أهداف للتنوع البيولوجي، أي توصيات ذات صلة خاصة بالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الناشئة عن 
 األهداف المنتقاة من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.استعراضها العلمي للتقدم المحرز نحو تحقيق 

 ناغويا تقييم واستعراض فعالية بروتوكول -4البند 

من بروتوكول ناغويا، ستقوم األطراف في البروتوكول في اجتماعها الثالث، قبل أربع سنوات من بدء  13وفقا للمادة  -81
 نفاذ هذا البروتوكول، بإجراء أول تقييم واستعراض لفعالية البروتوكول.

، إجراء أول NP-2/4المقرر  من 3في الفقرة قرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، و  -83
، بما في ذلك معلومات بذلك المقررتقييم واستعراض للبروتوكول على أساس العناصر ومصادر المعلومات الواردة في المرفق 

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع. وقد طلب أيضا إلى لجنة االمتثال أن تقدم و من التقارير الوطنية المؤقتة 
 أول تقييم واستعراض بغية المساعدة في مواجهة التحديات أمام تنفيذ البروتوكول. في إسهامات

ألول تقييم واستعراض فضال  ذات صلة وطلب اجتماع األطراف إلى األمين التنفيذي إعداد تحليل وتوليف معلومات -88
التقييم واالستعراض الثاني ، في التقدم المحرز في تحقيق الهدف من البروتوكول وضع إطار للمؤشرات كأساس لقياس عن

 .والعناصر الواردة فيه مع مراعاة عملية إعداد التقييم األول واالستعراضات الالحقة،

األمين التنفيذي  يعدهلمؤشرات إلطار اومشروع  المعلوماتوسيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ تحليل وتوليف  -81
(CBD/SBI/2/3.وكذلك تقرير لجنة االمتثال ) 
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 المقدم من لى الهيئة الفرعية للتنفيذ استعراض تحليل وتوليف المعلومات، وكذلك مشروع إطار المؤشراتويتعين ع -84
كي ينظر فيها مؤتمر لاالعتبار، وتقديم نتائجها وتوصياتها  بعيناألمين التنفيذي مع أخذ اإلسهامات التي قدمتها لجنة االمتثال 

 ناغويا في اجتماعه الثالث.األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

القطاعات واإلجراءات  داخل وعبرتعميم التنوع البيولوجي  -5البند 
 تعزيز التنفيذ الرامية إلىاالستراتيجية األخرى 

عبر و  داخل اعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر مقررا شامال بشأن تعميم التنوع البيولوجي ودمجه -82
، اعتمدت األطراف في الجزء رفيع المستوى من مؤتمر األمم المتحدة للتنوع وباإلضافة إلى ذلك(. 31/1القطاعات )المقرر 

( إعالن كانكون. وقد قدم هذا المقرر إرشادات لألطراف بشأن عدد من المسائل، وطلب 8132البيولوجي )كانكون، المكسيك، 
وركز مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر على أيضا إلى األمين التنفيذي أن يواصل التعاون مع عدد من الشركاء. 

، ومصايد األسماك والسياحة. وقرر أن يركز في اجتماعه الرابع عشر على قطاعات الطاقة والغاباتقطاعات الزراعة، 
 التجهيز، والصحة.و التحتية، والصناعات التحويلية والتعدين، والبنية 

(. وسيتضمن ذلك تحليال CBD/SBI/2/4قدم تحديثا بشأن هذا العمل )وسيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ وثيقة ت -82
للسياسات واألدوات والممارسات الحالية لألطراف فيما يتعلق بتعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين والبنية 

هذه  وسيتم استكمالعية للتنفيذ. التجهيز والصحة، فضال عن خيارات لتنظر فيها الهيئة الفر و التحتية والصناعات التحويلية 
 التاليتين المحددتين لكي تنظر فيهما الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني: إضافات تتناول المسألتين من خالل الوثيقة

، سيكون أمام 31/1)ب( من المقرر 312ما ورد في الفقرة ل وفقا –الوطني  المستوىآليات مؤسسية على  )أ(
( تحدد أفضل الممارسات والنماذج الناجحة لآلليات المؤسسية الموجودة CBD/SBI/2/4/Add.1ية للتنفيذ مذكرة )الهيئة الفرع

، مع االستناد إلى المعلومات الجديدة من األطراف، والمعلومات المتاحة في التقارير الوطنية الخامسة، على المستوى الوطني
دعم تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع مصادر القائمة للمعلومات، بهدف وغير ذلك من الوآلية غرفة تبادل المعلومات، 

 ؛8181-8133البيولوجي 
وفقا لما ورد في الفقرة  –المتعلقة بالتنوع البيولوجي  هاعن إجراءات إلبالغ شركات األعمال التجاريةإرشادات  )ب(

( تقدم تصنيفا لإلجراءات ومشروع CBD/SBI/2/4/Add.2تنفيذ مذكرة )، سيكون أمام الهيئة الفرعية لل31/1)ب( من المقرر 312
 لتنظر فيها الهيئة الفرعية. اإلجراءات المتعلقة باألعمال التجاريةإرشادات لإلبالغ عن 

توصيات ذات صلة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  ةوسيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ أيضا أي -87
ية فيما يتعلق بالجوانب العلمية والتقنية لتعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين، والبنية التحتية، والتكنولوج

 التجهيز، والصحة.و والصناعات التحويلية 

التراسل بشأن تعميم التنوع البيولوجي لفئات مستهدفة  تقرير مرحلي عن ُنهج أيضا سيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذو  -82
ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية والسياحة، كجزء من تنفيذ استراتيجية  والغاباتالزراعة  تشمل، بقطاعاتمحددة تتعلق 

 )ه((.319، الفقرة 31/1)عمال بالمقرر  االتصال العالمية وُنهج التراسل

 فيما يتعلقمقدمة من األطراف وغيرها وسيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ وثيقة إعالمية تقدم تحليال للمعلومات ال -89
 ((.333، )الفقرة 31/1تنمية السياحية المستدامة والسياحة المجتمعية في األرياف )عمال بالمقرر الب

وفي إطار طريقة التشغيل التي أقرها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر، تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية  -11
وقد شجع مؤتمر  (.8، المرفق، الفقرة 31/82يد اإلجراءات االستراتيجية لتحسين التنفيذ )المقرر للهيئة الفرعية للتنفيذ في تحد

تقييمات لفعالية التدابير المتخذة لتنفيذ الخطة األطراف على إجراء  31/3المقرر من  11و 89 األطراف في الفقرتين
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ودعا األمين التنفيذي بتجميع هذه د الدروس المستفادة، ، وتوثيق الخبرات وتحدي8181-8133االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
من  4المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ. وفي الفقرة 

ف وأصحاب المصلحة المعنيين، ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يعد، بالتشاور مع األطرا31/82المقرر 
معلومات عن العقبات المتعلقة بتنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية، وأن يحدد كذلك الممارسات الفعالة المتعلقة بتنفيذ األهداف 

الهيئة الفرعية الوطنية والعالمية، لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني. وستستجيب الوثيقة الموضوعة أمام 
التنفيذ على المستوى  لتعزيز( لهذه الطلبات وستقدم خيارات إلجراءات وممارسات محتملة CBD/SBI/2/4/Add.1للتنفيذ )
 الوطني.

ترفع توصيات إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع أن وُيتوقع أن تنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ في هذه المسائل و  -13
 عشر.

العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع )المادة  اآللية -6البند 
 من بروتوكول ناغويا( 11

إلى أن األطراف قد وافقت على  NP-2/10أشار مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في المقرر  -18
التقاسم العادل والمنصف للمنافع  لتناولأن تنظر في الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع وطرائق ذلك 

الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي تحدث في أوضاع عابرة للحدود أو التي 
 يتعذر منحها أو الحصول عليها قبل الموافقة المسبقة عن علم.

مدى الحاجة إلى آلية عالمية متعددة  البحث فيرعية للتنفيذ من المقرر نفسه، ُطلب من الهيئة الف 7وفي الفقرة  -11
 فيمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا  لينظر فيهاتوصيات  ووضع لتقاسم المنافعاألطراف 

 من هذا المقرر. 2إلى  1المعلومات المتاحة وفقا للفقرات من  بناء علىاجتماعه الثالث، 

 من هذا المقرر. 2إلى  1األمين التنفيذي وفقا للفقرات من  مقدمة منلهيئة الفرعية للتنفيذ مذكرة وسيكون أمام ا -14

وستُدعى الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى النظر في هذه المسألة ووضع توصيات لينظر فيها مؤتمر األطراف العامل  -12
 كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الثالث.

لحصول وتقاسم المنافع ل المتخصصةدولية الصكوك لا -7البند 
 من بروتوكول ناغويا( 4)المادة 

نظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه الثاني في التعاون مع المنظمات  -12
 فع.واالتفاقيات والمبادرات الدولية األخرى ذات الصلة بشأن مسائل تتعلق بالحصول وتقاسم المنا

، طلب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف إلى األمين التنفيذي، في سياق NP-2/5من المقرر  1وفي الفقرة  -17
ما الذي يمثله  معايير التي يمكن أن تستخدم لتحديدإجراء دراسة للمن البروتوكول ورهنا بتوافر الموارد،  4من المادة  4الفقرة 
 .الالزمة لالعتراف بهذا الصك ية الممكنةلمنافع، وما هي العملصك دولي بشأن الحصول وتقاسم ا وضع

 (.CBD/SBI/2/6ا الهيئة الفرعية )موسيتم إصدار مذكرة مقدمة من األمين التنفيذي والدراسة المذكورة لكي تنظر فيه -12

طراف العامل وستُدعى الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى النظر في هذه المسألة ووضع توصيات لكي ينظر فيها مؤتمر األ -19
 كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الثالث.
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 المواردحشد  -8البند 

 تحليل محدث للتقارير المالية بما في ذلك النُهج المنهجية

أحاط مؤتمر األطراف علما، في اجتماعه الثالث عشر وفقا للمعلومات المقدمة من األطراف من خالل إطار اإلبالغ  -41
، والحظ بعين القلق 38/1بلوغ األهداف المعتمدة في المقرر  نحوليل المقدم من األمين التنفيذي، بالتقدم المحرز المالي والتح

 أن المعلومات المستمدة من أطر اإلبالغ المالي المقدمة من األطراف ال تكفي، مما يضعف األساس إلجراء تقييم شامل للتقدم
ضرورية والتقرير المرحلي لألهداف من أجل حشد لتي لم تقدم معلومات أساسية طراف األطراف ا. وقد حث مؤتمر األالمحرز
من أجل تحقيق  تعزيز جهودها. وقد حث األطراف أيضا على 8137يوليو/تموز  3في موعد غايته  على أن تقوم بذلك الموارد

 (.2و 2، الفقرتان 31/81هذه األهداف )المقرر 

األمين التنفيذي  يعدهاالثالث عشر، سيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ وثيقة  ووفقا لطلب مؤتمر األطراف في اجتماعه -43
(CBD/SBI/2/7تقدم تقييم )التي استلمتها األمانة من أجل تقديم نظرة عامة عن التقدم المحرز للتقارير المالية  امحدث وتحليال ا

 ختالفات عبر الُنهج المنهجية.نحو تحقيق األهداف العالمية. وستتضمن هذه الوثيقة أيضا تحليال لال

 ، ستقوم الهيئة الفرعية برفع توصيات إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر.وبناء على هذه المعلومات -48

 والمجتمعات المحلية والضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي للشعوب األصليةتقييم مساهمة العمل الجماعي 

 األصليةالشعوب ماعه الثالث عشر في دور العمل الجماعي، بما في ذلك عمل نظر مؤتمر األطراف في اجت -41
 31/81المحلية، والُنهج غير السوقية لحشد الموارد من أجل تحقيق أهداف االتفاقية، كما رحب في المقرر  والمجتمعات

وطلب مؤتمر األطراف إلى  1المحلية. بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقييم مساهمة العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات
األمين التنفيذي أن يجمع ويحلل المعلومات المتعلقة بالعمل الجماعي التي تلقتها األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي 

عناصر  2والمصادر األخرى ذات الصلة، وأن يضع، مع مراعاة المبادئ التوجيهية وكذلك تقرير حلقة عمل غواتيماال،
المنهجية لتحديد ورصد وتقييم مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق الخطة االستراتيجية  اتاإلرشاد

المفتوح العضوية المخصص وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي. وبناء عليه، يجري إعداد وثيقة لكي ينظر فيها الفريق العامل 
عاشر. وستُدعى الهيئة الفرعية إلى النظر في هذه الوثيقة )ي( واألحكام المتصلة بها في اجتماعه ال2للمادة 

(CBD/WG8J/10/5بجانب التوصيات ذات الصلة المقدمة م ،) ي( واألحكام المتصلة 2ن الفريق العامل المخصص للمادة(
ألطراف في مؤتمر ا للنظر فيها واحتمالية اعتمادها من جانببها، بهدف وضع اللمسات النهائية على اإلرشادات المنهجية 

 اجتماعه الرابع عشر.

المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع  38/1واعتمد مؤتمر األطراف في المقرر  -44
والحكومات األخرى ومنظمات  المقرر. كما حث مؤتمر األطراف األطراف بذلكالبيولوجي، على النحو الوارد بالمرفق الثالث 

أصحاب المصلحة اآلخرين على مراعاة هذه المبادئ التوجيهية الطوعية عند اختيار آليات تمويل التنوع و  التجارية األعمال
، وعند إعداد أدوات للضمانات المحددة لها، بهدف استغالل آثارها الجانبية بشكل فعال وتجنب وتصميمها وتنفيذها البيولوجي

 اآلثار السلبية أو التخفيف منها.

، يقوم األمين التنفيذي بجمع وتحليل 31/81من المقرر  87و 82ووفقا لما ورد في الفقرتين  وعمال بهذا المقرر، -42
لتأثيرات المحتملة آلليات تمويل التنوع البيولوجي المعالجة الفعالة لمعلومات بشأن الكيفية التي يضمن بها تطبيق الضمانات 

، لكي ينظر فيها الفريق العامل ة والمجتمعات المحليةاالجتماعية وسبل عيش الشعوب األصليو  االقتصادية على الحقوق

                                                                 
 .31/81والمقرر  3/2على النحو الوارد في المرفق بالتوصية  1
2 UNEP/CBD/SBI/1/ INF/6. 

https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/information/sbi-01-inf-06-en.pdf
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)ي( واألحكام المتصلة بها في اجتماعه العاشر. وستُدعى الهيئة الفرعية إلى النظر في 2المفتوح العضوية المخصص للمادة 
ي( واألحكام )2ن الفريق العامل المخصص للمادة (، بجانب التوصيات ذات الصلة المقدمة مCBD/WG8J/10/6هذه الوثيقة )

لى وضع توصيات من أجل تنفيذ المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات المعتمدة في المقرر  لى 38/1المتصلة بها، وا  ، وا 
المعالجة الفعالة للتأثيرات المحتملة آلليات تمويل التنوع البيولوجي على العناصر المختلفة للتنوع البيولوجي، وكذلك تأثيراتها 

والمجتمعات المحلية، لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع  الشعوب األصليةى حقوق وسبل عيش المحتملة عل
 عشر.

 اآللية المالية -9 البند

( من أجل 8188-8132)ولويات البرنامج أل السنوات األربع إطارالثالث عشر  هألطراف في اجتماعاعتمد مؤتمر ا -42
، المرفقان األول 31/83الموحدة لآللية المالية )المقرر  واإلرشاداتمان مرفق البيئة العالمية التجديد السابع لموارد صندوق ائت

والثاني(، وكذلك اختصاصات االستعراض الخامس لفعالية اآللية المالية. وقد أحاط علما أيضا بالتقرير بشأن التقييم الكامل 
ناجح لمرفق البيئة العالمية وطلب إلى مرفق البيئة العالمية أن يدرج في زمة للتجديد السابع. ودعا إلى إجراء تجديد لألموال الال

طار العمل والكيفية التي استجاب بهاتقاريره المقدمة إلى مؤتمر األطراف معلومات تتعلق بالعناصر ال لتقييم  فردية لإلرشادات وا 
 لتقريره. اأولي ااالحتياجات، وأن يتيح للهيئة الفرعية مشروع

(، تتضمن CBD/SBI/2/8الهيئة الفرعية للتنفيذ مذكرة مقدمة من األمين التنفيذي بشأن هذه المسائل ) وسيكون أمام -47
تقريرا مرحليا عن تجديد موارد صندوق االئتمان واالستعراض الخامس لفعالية اآللية المالية. وسيكمل هذه الوثيقة التقرير األولي 

التقرير التجميعي والتوصيات لخبير التقييم المستقل بشأن االستعراض الخامس ( و CBD/SBI/2/8/Add.1لمرفق البيئة العالمية )
 (.CBD/SBI/2/8/Add.2للفعالية )

 ، سترفع الهيئة الفرعية توصيات إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر.وبناء على هذه المعلومات -42

 جياوالتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولو  ،بناء القدرات -11البند 

( 8181-8137، خطة عمل قصيرة األجل )31/81اعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر، في المقرر  -49
تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها. وطلب إلى األمين التنفيذي أن يضطلع برصد وتقييم نتائج من أجل  ودعم بناء القدراتلتعزيز 

، بغية االستهداف والتحسين األفضل ألنشطة بناء القدرات وتيسرها مها األمانةوفعالية األنشطة الجارية لبناء القدرات التي تدع
في المستقبل، وأن يبلغ الهيئة الفرعية للتنفيذ بنتائج هذه األنشطة لتنظر فيها في اجتماعها الثاني. وقد قرر مؤتمر األطراف 

توافقه مع متابعة الخطة  يضمن 8181لما بعد عام  أيضا الشروع في عملية إلعداد إطار استراتيجي طويل األجل لبناء القدرات
لدراسة من وعمل البروتوكولين، وطلب إلى األمين التنفيذي إعداد اختصاصات  8181-8133االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 قاعدة معرفية لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية التنفيذ في اجتماعها الثاني.شأنها أن توفر 

 إطاربما يتماشى مع  ،الويب لالتفاقية وبروتوكوليها أحاط مؤتمر األطراف علما باستراتيجية، المقرر نفسهوفي  -21
استراتيجية االتصال، وطلب إلى األمين التنفيذي أن ينفذ استراتيجية الويب ويحدثها مع اإلجراءات ذات األولوية الواجب 

ع الثالث عشر لمؤتمر األطراف، واالجتماعات المتزامنة استنادا إلى المقررات الصادرة عن االجتما 8132اتخاذها قبل عام 
بآلية  الخاصللبروتوكولين، وأن يواصل تطوير آلية غرفة تبادل المعلومات بما يتماشى مع استراتيجية الويب ومع برنامج العمل 

 غرفة تبادل المعلومات.

(، بما في ذلك اختصاصات الدراسة CBD/SBI/2/9هذا العمل )لوسيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ وثيقة تقدم تحديثا  -23
 إطار استراتيجي طويل األجل. وضع بشأن

 الهيئة الفرعية توصيات إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر.أن ترفع وبناء على هذه المعلومات، ُيتوقع  -28
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 الدولية األخرى، والمنظمات والمبادرات التعاون مع االتفاقيات -11البند 

، سينظر مؤتمر األطراف في 38/13المقرر  بموجبنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف المعتمد وفقا لبر  -21
 اجتماعه الرابع عشر، من بين جملة أمور أخرى، في أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع  وقد نظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر في الخيارات لتعزيز -24
البيولوجي. ورحب بالخيارات الرامية إلى تعزيز أوجه التآزر على المستوى الوطني وكذلك بخارطة الطريق من أجل تعزيز أوجه 

، 31/84المقرر  )على النحو الوارد في 8181-8137 الدوليالتآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المستوى 
 المرفقان األول والثاني(.

األمين التنفيذي أن يقوم، رهنا بتوافر الموارد وبالتشاور مع فريق االتصال التابع لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع  إلىوُطلب  -22
، 31/84البيولوجي، بإدخال المعلومات الناقصة في خارطة الطريق، وأن يضطلع إن أمكن باإلجراءات الموصوفة )المقرر 

فريق  بتشكيل(. وطلب مؤتمر األطراف أيضا إلى األمين التنفيذي أن يقوم، بالتشاور مع المكتب ورهنا بتوافر الموارد، 31الفقرة 
، بما في ذلك إقليميا، استشاري غير رسمي معني بأوجه التآزر يتألف من ممثلين عن األطراف مع تحقيق التوازن في التمثيل

إلى األمين التنفيذي والمكتب وفريق االتصال التابع لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي فيما يتعلق من أجل إسداء المشورة 
بالغ الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني )المقرر  ، 31/84بمواصلة تحديد أولويات اإلجراءات ذات األولوية وتنفيذها، وا 

 (.32الفقرة 

، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يعزز التعاون مع أعضاء الشراكة التعاونية في 31/7وفي المقرر  -22
مجال الغابات، بما في ذلك أمانة منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، وكذلك المنظمات والمبادرات األخرى ذات الصلة، من 

 ، لدعم تنفيذ هذا المقرر.38/2من المقرر  83اف الواردة في الفقرة أجل االستجابة الكاملة لطلبات مؤتمر األطر 

معلومات عن التعاون مع االتفاقيات األخرى  تقدموفي إطار هذا البند، سيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ مذكرة  -27
لتعاون القائمة عمال بالمقرر أنشطة االمحققة في  والمنظمات والشراكات الدولية، بما في ذلك معلومات عن النتائج واإلنجازات

كملها إضافات تقدم: تقريرا مرحليا عن تنفيذ خيارات تعزيز أوجه التآزر على المستوى (، وتCBD/SBI/2/10) 8، الفقرة 31/84
ل الوطني وخارطة الطريق الرامية إلى تعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المستوى الدولي خال

(؛ وتقريرا مرحليا عن التعاون CBD/SBI/2/10/Add.1وكذلك أي اقتراحات لمواصلة النهوض بهذا العمل ) 8181-8137الفترة 
 (.CBD/SBI/2/10/Add.2مع أعضاء الشراكة التعاونية في مجال الغابات )

األطراف في اجتماعه  الهيئة الفرعية توصيات لكي ينظر فيها مؤتمرأن تضع وبناء على هذه المعلومات، ُيتوقع  -22
 الرابع عشر.

 آليات الستعراض التنفيذ  -12البند 

وطنية وتعزيزها واالستفادة منها الستعراض العمليات الاألطراف إلى تطوير  31/82دعا مؤتمر األطراف في المقرر  -29
شراك التدابير التي اتخذتها لتنفيذ االتفاقية والخطط االستراتيجية ذات الصلة، بما في ذلك، حسب ا القتضاء، الُنهج التشاركية وا 

تحديد العقبات التي يمكن أن تعترض هذا ، والنساء والشباب، بهدف والمجتمع المدني ،الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
لتشاور ، بايعداألمين التنفيذي أن  إلى(. وُطلب 1)الفقرة  التنفيذ، وتبادل هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات

مع األطراف وأصحاب المصلحة المعنيين، معلومات عن العقبات المحددة، وأن يحدد كذلك الممارسات الفعالة المتعلقة بتنفيذ 
األهداف الوطنية والعالمية، استنادا إلى التقارير الوطنية، بما في ذلك النظر في العناصر الممكنة آلليات استعراض التنفيذ، 

ستعراض النظراء لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، ومراعاة اآلراء التي أعربت عنها مثل اآللية الطوعية ال
األطراف والمراقبون في االجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ واآلراء اإلضافية المقدمة من األطراف والمراقبين، بما في ذلك 

األمين التنفيذي أن ييسر  إلى(. وفي المقرر نفسه، طلب مؤتمر األطراف 4رة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية )الفق
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 وأن يقدممواصلة اختبار اآللية الطوعية الستعراض النظراء، وتطوير المنهجية، بما في ذلك تطبيقها من خالل مرحلة تجريبية، 
 (.8)الفقرة عن التقدم المحرز، بما في ذلك معلومات عن تكلفة المرحلة التجريبية  اتقرير 

أيضا، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يواصل تطوير أداة تتبع المقررات، مع  31/82وفي المقرر  -21
مراعاة أي آراء أو تعليقات تقدمها األطراف أو الحكومات األخرى، وأن يواصل استعراض مقررات مؤتمر األطراف التي اتُخذت 

لسابع، فضال عن مقررات االجتماعين العاشر والحادي عشر، وتقديم تحديث عن ذلك إلى منذ االجتماع األول حتى االجتماع ا
 .في اجتماعها الثاني للتنفيذ الهيئة الفرعية

األمين التنفيذي بشأن هذه المسائل  مقدمة منوفي إطار هذا البند، سيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ مذكرة  -23
(CBD/SBI/2/11.) 

توصيات إلى مؤتمر األطراف، تتعلق بآليات  وأن ترفعالهيئة الفرعية للتنفيذ هذه المعلومات  أن تستعرضوُيتوقع  -28
 استعراض التنفيذ.

 االتفاقية وبروتوكوليها  تقديم التقارير الوطنية وتقييمها واستعراضها بموجب -13البند 

 8181عد عام االتفاقية وبروتوكوليها لما ب بموجب تقديم التقارير الوطنيةمواءمة ل عملية

، بإتاحة المبادئ التوجيهية، بما في ذلك 31/87التنفيذي، بناء على طلب من مؤتمر األطراف في المقرر  األمينقام  -21
، 8137مارس/آذار  13نماذج اإلبالغ للتقرير الوطني السادس لألطراف باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة في موعد أقصاه 

ة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية واألداة الطوعية لإلبالغ على اإلنترنت، التي توافقت مع بما في ذلك من خالل آلية غرف
 نماذج اإلبالغ توافقا كامال.

 ، بالتشاور مع المكتب ورهنايقومأن  إلى األمين التنفيذي ،أيضا في اجتماعه الثالث عشر ،طلب مؤتمر األطرافو  -24
لمواءمة اإلبالغ  اجتماع لألطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا، بوضع مقترحاتبتأييد الحق من مؤتمر األطراف العامل ك

أن يقوم، رهنا بتوافر الموارد وبالتعاون  يطلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذالوطني بموجب االتفاقية وبروتوكوليها. كما 
لمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو وامع أمانات االتفاقيات المتعلقة 

 (.9، الفقرة 31/87باستكشاف خيارات لتعزيز أوجه التآزر بشأن اإلبالغ الوطني بين هذه االتفاقيات )المقرر  للبيئة،

 (.CBD/SBI/2/12وفي إطار هذا البند، سيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ مذكرة أعدها األمين التنفيذ ) -22

 الهيئة الفرعية للتنفيذ هذه المعلومات وأن ترفع توصيات إلى مؤتمر األطراف.أن تستعرض وُيتوقع  -22

 التقارير الوطنية الرابعة والتقييم واالستعراض الرابع لبروتوكول قرطاجنة نسق

قرطاجنة إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول  فيه ، والذي طلبBS-1/9وفقا للمقرر  -27
سيكون الموعد المحدد لتقديم و األطراف أن تقدم تقاريرها على وتيرة عامة مدتها أربع سنوات، من تاريخ نفاذ مفعول البروتوكول، 

، لكي يتم استعراضها في االجتماع العاشر لألطراف في بروتوكول 8139التقارير الوطنية التالية لبروتوكول قرطاجنة عام 
 .8181قرطاجنة عام 

إلى األمين التنفيذي أن يعد  (2، الفقرة CP-VIII/14وطلب االجتماع الثامن لألطراف في بروتوكول قرطاجنة )المقرر  -22
منقحا للتقارير الوطنية الرابعة بهدف ضمان التقاط معلومات كاملة ودقيقة مع السعي إلى ضمان إمكانية تطبيق معلومات  نسقا

، وخصوصا من خالل تحسين صياغة األسئلة لتوضيحها، BS-VI/15في المقرر خط األساس، على النحو المنصوص عليه 
ضافة أسئلة  وتقديم مزيد من الوضوح عند الضرورة، وتجنب التكرار الملحوظ في األسئلة المستخدمة للتقرير الوطني الثالث، وا 

 يولوجي، والسياسات والتشريعات األخرى.تتناول تعميم السالمة األحيائية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع الب
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 ( لكي تنظر فيهCBD/SBI/2/13التنفيذي بإعداد نسق منقح للتقارير الوطنية الرابعة ) األمينوعمال بهذا المقرر، يقوم  -29
األمين التنفيذي  مقدمة منالهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني. كما سيكون أمام الهيئة الفرعية مذكرة 

(CBD/SBI/2/13/Add.1 تشرح عملية مقترحة للتقييم واالستعراض الرابع لبروتوكول قرطاجنة والتقييم النهائي لخطته )
 االستراتيجية.

لتقارير الوطنية الرابعة والعملية الخاص با الهيئة الفرعية للتنفيذ مشروع النسق المنقح هذاأن تستعرض وُيتوقع  -71
توصيات لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  أن تضعو المقترحة للتقييم واالستعراض الرابع، 

بروتوكول قرطاجنة في اجتماعه التاسع. وللقيام بذلك، قد ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ بأن تأخذ في االعتبار مناقشاتها بشأن 
 .8181بموجب االتفاقية وبروتوكوليها لما بعد عام البند الفرعي السابق المتعلق بالعملية الرامية إلى مواءمة اإلبالغ الوطني 

تعزيز التكامل بموجب االتفاقية وبروتوكوليها فيما يتعلق  -14البند 
بالحصول وتقاسم المنافع، واألحكام  المتصلةباألحكام 
ألحكام ا)ي( و 8لمادة ابالسالمة األحيائية و المتصلة 
  بها المتصلة

 بالحصول وتقاسم المنافع المتصلةوتوكوليها فيما يتعلق باألحكام تعزيز التكامل بموجب االتفاقية وبر 

أن يعد مذكرة عن السبل والوسائل الممكنة للنهوض  ،38/31، في المقرر طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي -73
برتوكول ناغويا، مع وأحكام  سم المنافع في االتفاقيةبالُنهج المتكاملة للقضايا عند الواجهة بين األحكام المتصلة بالحصول وتقا

مراعاة التقارير الوطنية األخيرة بموجب االتفاقية، والمعلومات المتاحة في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، 
والتقارير الوطنية المؤقتة بموجب بروتوكول ناغويا، فضال عن أي معلومات أخرى تُقدم إلى األمين التنفيذي، وذلك لينظر فيها 
مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر وكذلك مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه 

 الثالث.

من األمين التنفيذي بشأن الخيارات الممكنة لتعزيز  مقدمة وعمال بهذا المقرر، سيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ مذكرة -78
 (.CBD/SBI/2/14بالحصول وتقاسم المنافع ) المتصلةما يتعلق باألحكام التكامل بموجب االتفاقية في

توصيات لينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه  وأن تضعالهيئة الفرعية للتنفيذ هذه المذكرة أن تستعرض وُيتوقع  -71
 حسب االقتضاء.الرابع عشر ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الثالث، 

 بالسالمة األحيائيةالمتصلة تعزيز التكامل بموجب االتفاقية وبروتوكوليها فيما يتعلق باألحكام 

، أن يعد مذكرة عن السبل والوسائل 31/82من المقرر  3طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي، في الفقرة  -74
بين األحكام المتصلة بالسالمة األحيائية في االتفاقية وأحكام بروتوكول الممكنة للنهوض بالُنهج المتكاملة للقضايا عند الواجهة 

من االتفاقية، والقضايا األخرى ذات الصلة باالتفاقية وبروتوكول  4، الفقرة 39ز( والمادة )2ة المادة اقرطاجنة، مع مراع
 قرطاجنة على حد سواء.

ذكرة مقدمة من األمين التنفيذي بشأن الخيارات من أجل تعزيز وعمال بهذا المقرر، سيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ م -72
 (.CBD/SBI/2/15التكامل بموجب االتفاقية وبروتوكول قرطاجنة )

تضع توصيات لينظر فيها مؤتمر األطراف في أن الهيئة الفرعية للتنفيذ هذه المعلومات و أن تستعرض وُيتوقع  -72
جتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في اجتماعه التاسع، حسب اجتماعه الرابع عشر ومؤتمر األطراف العامل كا

 االقتضاء.
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 )ي( واألحكام المتصلة بها2روتوكوليها فيما يتعلق بالمادة تعزيز التكامل بموجب االتفاقية وب

أن يحدد السبل والوسائل  إلى األمين التنفيذي ،38/3 المقرر، في اجتماعه الثاني عشر في طلب مؤتمر األطراف -77
لقائمة والممكنة لمعالجة االحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة فيما يتعلق بالمعارف ا

التقليدية، بما في ذلك الحاجة إلى سبل أفضل إلدراج نظم المعارف المحلية والتقليدية ذات الصلة واإلجراءات الجماعية 
-8133ال المعارف العلمية دعما للتنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للمجتمعات األصلية والمحلية الستكم

 .، مع موافقة ومشاركة أصحاب هذه المعارف واالبتكارات والممارسات8181

، األطراف 31/82من المقرر  1، في الفقرة في اجتماعه الثالث عشر وعالوة على ذلك، دعا مؤتمر األطراف -72
وممثلي الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية إلى تقديم آراء عن الوسائل واألدوات الممكنة لتحقيق  والحكومات األخرى

ة والمجتمعات المحلية ومشاركتها الكاملة والفعالة في عمل ي)ي( واألحكام المتصلة بالشعوب األصل2مل للمادة التكامل الكا
ت، واالتساق والتنسيق، وطلب إلى األمين التنفيذي أن يعد على أساس التي تهدف إلى تعزيز الكفاءاو االتفاقية وبروتوكوليها 

اآلراء المقدمة مقترحات بشأن الوسائل واألدوات التي ينبغي أال تنطوي على عبء مالي إضافي وأن يتيح هذه المقترحات 
 لالجتماع العاشر للفريق العامل لكي ينظر فيها.

وبناء على اآلراء المقدمة، يقوم األمين  3ذي تقديم آراء من خالل إخطار.ثاال لهذا الطلب، التمس األمين التنفيتوام -79
االجتماع  واألدوات الرامية إلى تحقيق التكامل لكي ينظر فيها الوسائلالتنفيذي بإعداد مذكرة تحتوي على مقترحات بشأن 

(. CBD/WG8J/10/6المتصلة بها ))ي( واألحكام 2امل بين الدورات المخصص للمادة العلفريق المفتوح العضوية العاشر ل
لى إعداد  وستُدعى الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى النظر في المقترحات والتوصيات المقدمة من الفريق العامل في اجتماعه العاشر وا 

 توصيات لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر.

 التفاقية وبروتوكوليهااستعراض فعالية العمليات الجارية في إطار ا -15البند 

، سينظر مؤتمر األطراف في 38/13وفقا لبرنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف المعتمد بموجب المقرر  -21
 الرابع عشر، من بين جملة أمور أخرى، في استعراض فعالية العمليات الجارية في إطار االتفاقية وبروتوكوليها. هاجتماع

في هذا االستعراض، سيعد األمين التنفيذي تقريرا لكي تنظر فيه الهيئة الفرعية ولمساعدة مؤتمر األطراف  -23
(CBD/SBI/2/16.)4 

ل خالل فترة تستغرق أسبوعين، باجتماعاته العادية في المستق وقرر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر أن يعقد -28
أيضا أن يستعرض، في اجتماعيه الرابع عشر والخامس  عات األطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا. وقد قررتتضمن اجتما

(. وبالمثل، قرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 38/87عشر، الخبرة المكتسبة من تنظيم االجتماعات المتزامنة )المقرر 
اتخذ مؤتمر  (. كماNP 1/12لألطراف في بروتوكول ناغويا أن يضطلع بهذا االستعراض في اجتماعيه الثالث والرابع )المقرر 

األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة نفس القرار الستكمال استعراض مثل هذا في اجتماعه العاشر 
 (.2ألف، الفقرة  BS-VII/9)المقرر 

وبناء على التوصيات المقدمة من الهيئة الفرعية للتنفيذ، وافق مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر ومؤتمر  -21
راف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في اجتماعه الثامن ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في األط

                                                                 
3 SCBD/SPS/DC/VN/JS/DM/86220 8137يناير/كانون الثاني  82، المؤرخ. 
سيقوم هذا التقرير، من بين جملة أمور أخرى، بتحديث المعلومات المتقدمة لالجتماع األول للفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ  4

 الصلة(.والوثائق ذات  UNEP/CBD/WGRI/1/3)انظر الوثيقة 
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-NP ، وCP-VIII/10 ، و31/82بروتوكول ناغويا في اجتماعه الثاني على المعايير الخاصة بهذا االستعراض )انظر المقررات 

 لى األمين التنفيذي إعداد استعراض أولي، باالستعانة بهذه المعايير.على التوالي(، وطلبت هذه المؤتمرات إ 2/12

االجتماعات المتزامنة في مذكرة مقدمة من األمين التنفيذي  من عقدويرد االستعراض األولي للخبرة المكتسبة  -24
(SBI/2/16/Add.1.) 

ينظر فيها مؤتمر األطراف في  الهيئة الفرعية للتنفيذ هذه المعلومات وأن تضع توصيات لكيأن تستعرض ع قوُيتو  -22
 التاسعاجتماعه  اجتماعه الرابع عشر، وحسب االقتضاء، مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في

  ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الثالث.

 2121-2111جية للتنوع البيولوجي لمتابعة الخطة االستراتي اإلعداد -16البند 

، بجانب أهداف أيشي 8181-8133، أقر مؤتمر األطراف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 8131في عام  -22
الخطة ب( وأقر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 31/8الواردة فيها )المقرر 

وبرنامج العمل المتعدد السنوات الوارد فيها )المقرر  8181-8133وتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة االستراتيجية لبر 
BS-V/16) 

، سينظر مؤتمر األطراف في 38/13ووفقا لبرنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف المعتمد بموجب المقرر  -27
والوسائل  8181-8133متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  اجتماعه الخامس عشر، من بين جملة أمور أخرى، في

 المتعلقة بتنفيذها، بما في ذلك حشد الموارد.

شاملة وتشاركية إلعداد مقترحات  عملية، أقر مؤتمر األطراف بالحاجة إلى إجراء 31/3من المقرر  14وفي الفقرة  -22
، مع التشديد على الحاجة إلى تركيز الجهود الحالية المتعلقة بتنفيذ 8181-8133لمتابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وطلب  8181-8133الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
زمني لمتابعة الخطة االستراتيجية للتنوع شاملة وجدول وتشاركية إلى األمين التنفيذي إعداد مقترح إلجراء عملية تحضيرية 

، مع األخذ في الحسبان أن هذا العمل يجب أن يغطي اتفاقية التنوع البيولوجي وينظر أيضا في 8181-8133البيولوجي 
  بروتوكوليها.

( تحتوي CBD/SBI/2/17ثاال لهذا الطلب، سيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ مذكرة مقدمة من األمين التنفيذي )توام -29
، مع 8181-8133على مقترح إلجراء عملية تحضيرية تشاركية وجدول زمني لمتابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

األخذ بعين االعتبار عمل اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها، بما في ذلك خيارات لدعم االلتزامات والتنفيذ المعزز، مع 
، والتقييم النهائي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيلخامس من مراعاة إعداد اإلصدار ا

، والتقارير الوطنية، والتقييمات المواضيعية واإلقليمية والعالمية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 8181-8133البيولوجي 
نظم اإليكولوجية، مع النص على مشاورات فيما بين األطراف ومع اتفاقيات مات الوالسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخد

ريو األخرى، وغيرها من االتفاقات البيئية متعددة األطراف المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والمدخالت المقدمة من الشعوب األصلية 
 والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين والقطاعات ذات الصلة.

الهيئة الفرعية إلى النظر في هذه المذكرة ووضع توصيات لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع  وتُدعى -91
اجتماعه التاسع ومؤتمر األطراف العامل  ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في عشر،

 كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الثالث.
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تيسير مشاركة األطراف في عملية ل الصندوق االستئماني -17البند 
مكانياتاالتفاقية: تخصيص الموارد  مشاركة القطاع  وا 

 الخاص

قرر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر أنه سيتم دمج الصندوق االستئماني لتيسير مشاركة األطراف في  -93
 لتيسير المشاركة في اجتماعات بروتوكول ناغويا. كذلكوسُيتاح  عملية االتفاقية مع نظيره في بروتوكول قرطاجنة

أن يعد تقريرا عن حالة المساهمات في هذا إلى األمين التنفيذي في اجتماعه الثالث عشر،  ،وطلب مؤتمر األطراف -98
لنامية، وال سيما على مستوى مشاركة األطراف من البلدان اوذلك الصندوق االستئماني عبر فترات السنتين األربع الماضية، 

أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في اجتماعات االتفاقية 
تأثيرات العجوزات في المساهمات على الحضور واالنعكاسات الممكنة  ، وعنهذهوبروتوكوليها في كل فترة من فترات السنتين 

الفعال الجتماعات األطراف في االتفاقية وبروتوكوليها، بما في ذلك االجتماعات المفتوحة العضوية المنعقدة بين على التشغيل 
 (.40، الفقرة 31/18الدورات )المقرر 

إلى األمين التنفيذي إعداد  أيضاوباإلشارة إلى طلب الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها األول، طلب مؤتمر األطراف  -91
في إجراء تخصيص التمويل من الصندوق االستئماني  المنصوص عليهاستعراض وتحديث المبادئ التوجيهية الحالية مقترح ال

 (.19، الفقرة 31/18لكي تنظر فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني )المقرر 

على نحو رسمي مع القطاع  استكشاف إمكانية المشاركة ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذيفضال عن ذلك -94
الخاص في دعم هذا الصندوق االستئماني، بجانب وسائل لضمان شفافية مساهمات القطاع الخاص وتجنب ظهور التأثير وفقا 

قرار  ولكي ُيتخذمن االتفاق العالمي لألمم المتحدة، وذلك لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني  31للمبدأ 
 (.12، الفقرة 31/18الجتماعات القادمة لألطراف في االتفاقية وبروتوكوليها )المقرر في ا

وامتثاال لهذه الطلبات، سيكون أمام الهيئة الفرعية للتنفيذ مذكرة مقدمة من األمين التنفيذي بشأن الصندوق االستئماني  -92
اض وتحديث المبادئ التوجيهية الحالية وتقرير عن لتيسير مشاركة األطراف في عملية االتفاقية، بما في ذلك مقترح الستعر 

، ستُقدم أيضا معلومات 31/18ن المقرر م 41(. ووفقا للفقرة CBD/SBI/2/18إمكانيات ووسائل إسهامات القطاع الخاص )
 .1قرة ، الف8/32صلة إلى المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وفقا لقرار جمعية األمم المتحدة للبيئة ذات 

وتُدعى الهيئة الفرعية إلى النظر في هذه المسألة ووضع توصيات لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع  -92
 عشر.

 شؤون أخرى -18البند 

 في إطار هذا البند، قد تتناول الهيئة الفرعية للتنفيذ بحث أية مسائل أخرى تتعلق بموضوع االجتماع. -97

 اعتماد التقارير -19البند 

ستُدعى الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى النظر في تقرير عمل اجتماعها الثاني واعتماده على أساس مشروع التقرير الذي  -92
 أعده المقرر.

 اختتام االجتماع -21البند 

 .8132يوليو/تموز  31 الموافق من المتوقع أن ُيختتم االجتماع في الساعة السادسة مساء يوم الجمعة -99
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 المرفق الثاني
 قائمة وثائق العمل

 العنوان الرمز
بند جدول 
 األعمال

CBD/SBI/2/1/Rev.1 2 جدول األعمال المؤقت المنقح 

CBD/SBI/2/1/Add.1 8 جدول األعمال المؤقت شروحات 

CBD/SBI/2/2  التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
 أيشي للتنوع البيولوجيونحو تحقيق أهداف  8133-8181

1 

CBD/SBI/2/2/Add.1  تحديث وتحليل لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 8181-8133المستلمة بعد اعتماد الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

1 

CBD/SBI/2/2/Add.2 وغ تحليل لمساهمة األهداف التي وضعتها األطراف والتقدم المحرز نحو بل
 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

1 

CBD/SBI/2/2/Add.3  التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المتعلقة باالعتبارات الجنسانية للفترة
8132-8181 

1 

CBD/SBI/2/2/Add.4  1 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 1التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف 

CBD/SBI/2/3 4 روتوكول ناغويا تقييم واستعراض لفاعلية ب 

CBD/SBI/2/4  تعميم التنوع البيولوجي داخل وعبر القطاعات والخطط االستراتيجية األخرى
 الرامية إلى تعزيز التنفيذ

2 

CBD/SBI/2/4/Add.1  آليات مؤسسية وخيارات إلجراءات وممارسات محتملة لتعزيز التنفيذ على
 المستوى الوطني

2 

CBD/SBI/2/4/Add.2  لتقديم التقارير الوطنية من شركات األعمال التجارية بشأن إرشادات
 إجراءاتها المتعلقة بالتنوع البيولوجي

2 

CBD/SBI/2/5  ( في بروتوكول 31اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع )المادة
 ناغويا

2 

CBD/SBI/2/6 4لمادة الصكوك الدولية المتخصصة للحصول وتقاسم المنافع في سياق ا ،
 ، في بروتوكول ناغويا4الفقرة 

7 

CBD/SBI/2/7 8 حشد الموارد 

CBD/SBI/2/8 9 إرشادات لآللية المالية 

CBD/SBI/2/8/Add.1 9 التقرير األولي لمرفق البيئة العالمية 

CBD/SBI/2/8/Add.2  التقرير التجميعي لخبير التقييم المستقل وتوصياته بشأن االستعراض
 اليةالخامس للفع

9 

CBD/SBI/2/9  بناء القدرات، والتعاون التقني والعلمي، ونقل التكنولوجيا وآلية غرفة تبادل
 المعلومات

10 

CBD/SBI/2/10 33 التعاون مع االتفاقيات، والمنظمات والشراكات الدولية األخرى 
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CBD/SBI/2/10/Add.1  33 بالتنوع البيولوجيتنفيذ خيارات تعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة 

CBD/SBI/2/10/Add.2 11 التعاون مع أعضاء الشراكة التعاونية في مجال الغابات 

CBD/SBI/2/11 12 آليات لتيسير استعراض التنفيذ 

CBD/SBI/2/12 31 تقديم التقارير الوطنية بموجب االتفاقية وبروتوكوليها 

CBD/SBI/2/13 31 الرابعة بموجب بروتوكول قرطاجنةمشروع منقح للتقارير الوطنية  نسق 

CBD/SBI/2/13/Add.1  العملية المقترحة للتقييم واالستعراض الرابع لبروتوكول قرطاحنة للسالمة
 األحيائية

31 

CBD/SBI/2/14  الُنهج المتكاملة للقضايا عند الواجهة بين األحكام المتصلة بالحصول
 ل ناغوياوتقاسم المنافع في االتفاقية وأحكام برتوكو 

34 

CBD/SBI/2/15  الُنهج المتكاملة للقضايا عند الواجهة بين األحكام المتصلة بالسالمة
 األحيائية في االتفاقية وأحكام برتوكول قرطاجنة

34 

CBD/SBI/2/16 32 استعراض فعالية العمليات الجارية في إطار االتفاقية وبروتوكوليها 

CBD/SBI/2/16/Add.1  اجتماعات متزامنة لمؤتمر األطراف في المكتسبة من عقد استعراض الخبرة
 االتفاقية واجتماعات األطراف في البروتوكولين

32 

CBD/SBI/2/17  32 8181-8133اإلعداد لمتابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

CBD/SBI/2/18 الصندوق االستئماني الخاص بتيسير مشاركة األطراف في عملية االتفاقية :
مكانيات مشاركة القطاع الخاص  تخصيص الموارد وا 

37 

CBD/WG8J/10/5  لتحديد مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات  المنهجيةعناصر اإلرشادات
 المحلية ورصدها وتقييمها

 

CBD/WG8J/10/6  مراعاة المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع
ار آليات تمويل التنوع البيولوجي وتصميمها وتنفيذها البيولوجي عند اختي

   وعند إعداد أدوات للضمانات المحددة لها

 

 
__________ 


