
 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الثالثاالجتماع 

 ُيحدد مكان وموعد انعقاد االجتماع الحقا  
 *من جدول األعمال المؤقت 11البند 

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

 التنفيذية األمينةمذكرة من 

 مقدمة

والسلطات المحلية األخرى  ،مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر خطة العمل بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن أيد -1
 سياق ، فيحسب مقتضى الحال اف والحكومات األخرى على تنفيذها،( وشجع األطر 1111-1111لتنوع البيولوجي )من أجل ا

(. 11/11مع مراعاة األولويات والقدرات واالحتياجات الوطنية )المقرر ، 1111-1111الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  1تنفيذ خطة العمل في اجتماعات الحقة لمؤتمر األطراف.تم استعراض وقد 

بيولوجي لتنوع الالعالمي ل طاراإل، العملية الشاملة والتشاركية إلعداد في اجتماعه الرابع عشراعتمد مؤتمر األطراف و  -1
، ودعا الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى، من بين مجموعات أخرى، إلى المشاركة 1111لما بعد عام 

من أجل تعزيز الملكية القوية لإلطار  0202والمساهمة بفعالية في عملية إعداد إطار عالمي قوي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
لمي للتنوع إجراء حوارات بشأن اإلطار العاتيسير هذه المجموعات إلى  ا  أيض ادعو  فورا ؛عليه والدعم القوي لتنفيذه  سُيتفقالذي 

تاحة نتائج هذه الحوارات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات في االتفاقية والوسائل المناسبة 0202البيولوجي لما بعد عام  ، وا 
 (.11/41)المقرر  األخرى؛

ي العالم طاراإلومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في ُأدرجت مشاورة بشأن الدور المحتمل للحكو  -4
في قائمة االجتماعات والمشاورات وورش العمل التي الحظها الفريق العامل المفتوح العضوية  1111لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل

تقود الحكومة و (. WG2020-2/1 ةني )التوصيفي اجتماعه الثا 1111المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
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وهي مشاركة عالمية عبر اإلنترنت ومشاورة ألصحاب المصلحة دون  - ‘‘عملية إدنبرة’’االسكتلندية هذه العملية، المعروفة باسم 
ما في ذلك المدن، ب، أكبر إلى دور السلطات دون الوطنية والمحلية بصورة شارةاإلبهدف تأمين  -الوطنيين واإلقليميين والمحليين 

ل كومن بين الشركاء الحكوميين دون الوطنيين اآلخرين في العملية  2 .1111لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ل طاراإل في
المحلية من  الحكومات -والمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية ،لألقاليم، واللجنة األوروبية كيبيكحكومة ويلز و  من حكومة

أهداف  تحقيق ومجموعة الحكومات دون الوطنية الرائدة نحو ،التنمية المستدامةمن أجل  4واألقاليم ال، (ICLEI) االستدامةأجل 
 .أيشي للتنوع البيولوجي

 لتنوعمن أجل ا استعرضت المشاورة خطة العمل بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرىو  -1
 لتقديم معلومات إلى، 11/11في المقرر  1111ويا في عام التي أقرها مؤتمر األطراف في ناغ ،(1111-1111البيولوجي )

ولوجي لما بعد عام لتنوع البيباإلطار العالمي للتنفيذ واالجتماع الثالث للفريق العامل المعني ل االجتماع الثالث للهيئة الفرعية
1111. 

كانون األول  /ديسمبر 11 مؤرخ خطابفي  ،ا العظمى وأيرلندا الشماليةلمملكة المتحدة لبريطانيفي ا نقل وزير الدولةو  -5
الهيئة الفرعية ها لكي تنظر في، نتائج "عملية إدنبرة" وطلب توزيعها على األطراف في االتفاقية ةالتنفيذي ةإلى األمين موجه 1111

 من جدول أعمالها المؤقت. 11للتنفيذ في اجتماعها الثالث في إطار البند 

نوع اإلطار العالمي للت إعدادف الوثيقة المستنسخة أدناه عملية إدنبرة للحكومات دون الوطنية والمحلية بشأن تصو  -6
دون الوطنية والمدن  العمل مع الحكوماتونتائجه )القسم الثاني( وتقدم مشروع توصية بشأن  1111البيولوجي لما بعد عام 

، الذي أعدته الحكومة االسكتلندية 1111تنوع البيولوجي لما بعد عام والسلطات المحلية األخرى لتعزيز تنفيذ اإلطار العالمي لل
ما في (، ب، لكي تنظر فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث )القسم الثالثملية إدنبرة كنتيجة لتلك العمليةوالشركاء في ع

 لوجي.لتنوع البيو من أجل ا ذلك التحديث المقترح لخطة العمل بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى

إعالن إدنبرة للحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية بشأن اإلطار ’’عتمد المشاركون في عملية إدنبرة او  -7
 الوثيقة اإلعالن الوارد فيويعد . 1111 /آبأغسطس 41في  ‘‘1111عام  تنوع البيولوجي لما بعدالعالمي لل

CBD/SBI/3/INF/25    عدمو  أمام توقيع الحكومات دون الوطنية اإلضافية والمدن والسلطات المحلية األخرى حتى مفتوحا 
 االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف.

 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  إعدادن عملية إدنبرة للحكومات المحلية والمحلية بشأ أواًل.

 معلومات أساسية

                                                      
داد عتصور عملية إدنبرة على أنها ورشة عمل عالمية للمساهمة في رأي الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى لإلبالغ عن اإل تم 2

. 1111ل/نيسان أبري 4إلى  1. كان من المقرر عقد ورشة العمل في إدنبرة، اسكتلندا، في الفترة من 1111لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
، أعاد المنظمون تصميم المشاورة لتمكين جمع اآلراء عالميا  من خالل التقديمات 19-ونظرا  للقيود المفروضة على السفر والتجمعات بسبب جائحة كوفيد

مزيد من  ويتوافر. 1111وعقدت على مدار عدة أشهر في عام  1111أبريل/نيسان  41اإللكترونية وعقد ندوات عبر اإلنترنت في عملية بدأت في 
التالي:  ية االسكتلندية، على الموقع الشبكالمعلومات في القسم الثاني من هذه الوثيقة وعلى الموقع اإللكتروني للحكوم

---process-edinburgh-framework-biodiversity-https://www.gov.scot/publications/global
information/pages/introduction/ 

 

https://www.gov.scot/publications/global-biodiversity-framework-edinburgh-process---information/pages/introduction/
https://www.gov.scot/publications/global-biodiversity-framework-edinburgh-process---information/pages/introduction/
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بيعة بحلول عام وئام مع الط من أجل تلبية رؤية اتفاقية التنوع البيولوجي للعيش في التغيير التحويلي هناك حاجة إلى -1
في حين أن األمر متروك لألطراف في االتفاقية، و . 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ل طاراإلمن  ا  ، بدء0202

لها دور حيوي  ،بما في ذلك المدن ،الحكومات دون الوطنية والمحلية ، فإنالجديدلتنوع البيولوجي العالمي ل طاراإلللتفاوض بشأن 
البيولوجي وسنها على  ععلى وجه الخصوص، يتم اعتماد ما يصل إلى ثلثي تشريعات التنو و لتنوع البيولوجي. ه لفي تنفيذه وتعميم

 المستوى المحلي ودون الوطني في بعض أنحاء العالم.

موقع الصدارة في عمل التنوع البيولوجي، لذلك من الضروري االعتراف بهذا الحكومات دون الوطنية والمحلية تحتل  -1
ي ف ات دون الوطنية والمحليةالحكومعلى الحكومات الوطنية أن تقوم بإشراك  ا  ولكن أيض 0202إطار عمل ما بعد  الدور في

بكامل  ا  ال يتم استخدام هذا المورد دائم، ولكن شركاء راغبونالحكومات دون الوطنية والمحلية . إن ورصده وتنفيذه عمليات إعداده
 إمكاناته.

لجمع وجهات الحكومات دون الوطنية والمحلية دائرة  3 ،دة الحكومة االسكتلندية وشركائهاجمعت عملية إدنبرة، بقياو  -4
 عدادإلتغذية هذه اآلراء في عملية اتفاقية التنوع البيولوجي  فيهدفها وتمثل نظرهم من خالل المشاورات واألحداث عبر اإلنترنت. 

 (.0202 العامل الفريقالعضوية ) المفتوح العامل الفريق، من خالل 0202إطار العمل لما بعد عام 

أيام  3لمدة  مباشرا   اكان ينبغي أن يكون اجتماع، أصبح االجتماع الذي 91-كوفيدلتعامل مع آثار جائحة ومن أجل ا -1
 32-02 لفترة منا في إدنبرة، على النحو المتفق عليه في االجتماع األول للفريق العامل المفتوح العضوية في نيروبي، كينيا في

سمح ذلك لعملية و . 0202 عام ربيع وصيف المشاورات والفعاليات عبر اإلنترنت التي عقدت خالل من، سلسلة 0291أغسطس 
 مشارك عالمي مع 422آراء أكثر من  جمعتم و ذلك.  بدون ا  مما كان ممكنا  إنصافأكثر إدنبرة بالمشاركة على نطاق أوسع و 

الحكومات مثلون ين الذين يالمشارك وبلغت نسبةالمساواة بين الجنسين وتمثيل من جميع التجمعات اإلقليمية لألمم المتحدة.  مراعاة
( واألكاديميين/ %93( والشبكات دون الوطنية )%94( والحكومات الوطنية )%49)بما في ذلك المدن( ) دون الوطنية والمحلية

عقدت عملية إدنبرة ثالث مشاورات رئيسية مدعومة باجتماعات عبر اإلنترنت وجلسات و (. %9( والشباب )%94الخبراء )
جهات النظر حول مشروع إطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي، وعناصر خطة العمل دون الوطنية المحدثة مواضيعية، لجمع و 

عالن إدنبرة.  التفاقية التنوع البيولوجي، وا 

 المحلية الجهات دونطموح وآراء 

لما ولوجي لتنوع البيالعالمي لطار اإلوتنفيذ  إعدادفي الحكومات دون الوطنية والمحلية توجد اليوم فجوة بين طموحات  -5
في أنه في  0202تتمثل إحدى النتائج الرئيسية لمشاورات عملية إدنبرة بشأن إطار عمل ما بعد عام و ، وبين الواقع. 0202بعد 

سوى  منها مساهفلم ي للتنوع البيولوجي محلية لديها استراتيجية وخطة عملالحكومات دون الوطنية والمحلية من  %03حين أن 
ذات الصلة. ومع التقارير الوطنية  فيفقط  %00 وساهم نحو، استراتيجيتها وخطة عملها الوطنيتين للتنوع البيولوجيفي  30%

                                                      
المحلية من أجل  الحكومات -المحليةوالمجلس الدولي للمبادرات البيئية ، األوروبية لألقاليمود الحكومة االسكتلندية عملية إدنبرة بالشراكة مع اللجنة تق 3

حكومة كيبيك، و ، ةالتنمية المستداممن أجل  1األقاليم الأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، و تحقيق مجموعة الحكومات دون الوطنية الرائدة نحو االستدامة، و 
رويال ناتشر سكوت، و  وكل من نامج األمم المتحدة للبيئة،بر التابع ل؛ وبدعم من حكومة المملكة المتحدة، والمركز العالمي لرصد الحفظ زحكومة ويلو 

 (.NatureScot)  ،Royal Botanic Garden Edinburgh بوتانك جاردين إدنبرة
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في المساهمة في كليهما. ويشير هذا إلى وجود استعداد من الحكومات دون الوطنية  هماعن رغبتالثلثان اآلخران ذلك، أعرب 
نجاز اإلطار  الجديد. والمحلية للمساهمة في تنفيذ وا 

 معالجة قضايا التنوع البيولوجي الرئيسية التي تواجه الحكومات دون الوطنية والمحلية
تناول قضايا التنوع  0202طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اإلشعر معظم المستجيبين في المشاورات أن  -6

 وتمثل. التحسين في اإلطار التي تحتاج إلى مجاالتال دون الوطنية. ومع ذلك، فقد أثير عدد من للجهاتالبيولوجي الرئيسية 
لصلة في جميع األقسام ذات ا الحكومات دون الوطنية والمحليةبدور  بوضوح في الحاجة إلى االعترافأحد الموضوعات الرئيسية 

الحكومات على جميع المستويات  تشعر ، وأنرأسيا   ، ومتكامال  مناسبا  من الناحية السياسيةكون يعمل لضمان أن من إطار ال
قانوني في تنفيذ ، بسبب دورها ال، في بعض الحاالتوضعا  فريدا   الحكومات دون الوطنية والمحليةوتحتل تنفيذه.  نحوبالمسؤولية 

جراءات التنوع البيولوجي وقربها من مجتمعاتها. وبدال   كاء م شر باره، ينبغي اعت من استشارة أصحاب المصلحة فقطتشريعات وا 
لمعالجة  دا  موقعا  جيالحكومات دون الوطنية والمحلية  تحتل، بما يتماشى مع نهج الحكومة ككل. كما أساسيين في تنفيذ اإلطار

ما في ذلك الرتباطها الوثيق بأصحاب المصلحة ب ا  ، نظر تعميم التنوع البيولوجي، بما يتماشى مع النهج االستراتيجي طويل األجل
 ير الحكومية والشباب والمجتمعات المحلية والشعوب األصلية.الشركات والمنظمات غ

 رفع مستوى الطموح

تنوع لالعالمي ل طارإلفي المستوى العام للطموح في المسودة األولى ل ا  عموم الحكومات دون الوطنية والمحليةنظرت  -7
من أنه يعتمد على طموح الدول  ، على الرغمطلوب لوضعنا على طريق التعافينحو ما هو م 0202البيولوجي لما بعد عام 

أن إطار ب الحكومات دون الوطنية والمحليةجميع  تقتنع. ومع ذلك، لم التي ُتجرى بشأن النصاألطراف أثناء المفاوضات النهائية 
الضوء  لمستجيبونا وسلطالعمل النهائي سيوفر التغيير التحويلي المطلوب لوضعنا على طريق التعافي لصالح الكوكب والناس. 

ر جميع ، بل يجب أن تشعالحكومات دون الوطنية والمحليةمن الطموح بين  مختلفةأنه ال ينبغي أن تكون هناك مستويات  على
 .اتخاذ إجراءات ملموسةالواليات القضائية بالتحدي لرفع مستوى الطموح المطلوب لإلطار التالي من أجل 

 الرصدإطار 

لسابقة نحو األمام مقارنة بالخطوات اعالمي الشامل للتنوع البيولوجي خطوة إيجابية يعتبر دمج إطار الرصد في اإلطار ال -8
الوطنية  الحكومات دون ثلث سنوات. ومع ذلك، اعتبرعدة إال بعد أهداف أيشي حيث لم يتم تبني المؤشرات التي اتخذت بشأن 

اشر اإلدماج المب وهناك حاجة إلىتوى دون الوطني. أن اإلطار الحالي غير كاٍف للسماح برصد أهداف العمل على المس والمحلية
الغ عن تنفيذ واإلب الرصدأولئك الذين يرغبون في  يتمكن جميع مستويات الحكومة في إطار العمل لضمان أن ِقبلللتنفيذ من 
ي ذلك اعتماد ، بما فوالمحليةالحكومات دون الوطنية تعتبر العناصر أو المؤشرات المتعلقة بمشاركة و القيام بذلك.  منالتزاماتهم 

تطوير  وهناك حاجة إلى  4 وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، ضرورية.للتنوع البيولوجي وخطط عمل محلية استراتيجيات 
ها ضمن بالغ عنجميع مستويات الحكومة حتى يكون دور السلطات المحلية في جمع البيانات واإل الستخدامها من ِقبلاألدوات 
على حد  ماليةالبشرية و الموارد ال –كافية  الرصدأن تكون الموارد الالزمة لتنفيذ أنشطة  ا  من المهم أيضو . ا  اتها واضحاختصاص

شراكها. الرصدومن ثم ينبغي تشجيع استخدام العلماء المواطنين في  - سواء  لتمكين المجتمعات وا 

                                                      
4

  7رقم المتعلقة باقرأ الخبرة  

https://4post2020bd.net/resources/expertise-7-nature-based-solutions-harnessing-the-potential-for-post-2020-biodiversity/https:/4post2020bd.net/resources/expertise-7-nature-based-solutions-harnessing-the-potential-for-post-2020-biodiversity/
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 إعالن إدنبرة

لي ، خلصت عملية إدنبرة إلى أنه لتحقيق التغيير التحويالمشاورات التي قدمها المشاركون من ردودالإلى اآلراء و  ا  استناد -9
 رطاإلا نفيذبنشاط في ت الحكومات دون الوطنية والمحليةطريق التعافي، يجب أن تشارك  علىلوضع التنوع البيولوجي  الالزم

أراد المشاركون تقديم التزام سياسي واضح و الحكومة ككل. ، بما يتماشى مع نهج 0202لما بعد عام لتنوع البيولوجي لالعالمي 
الطموح، والمشاركة  هذا لمواكبة، ودعوة األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي يد المساهمة التي يمكنهم تقديمهابهذا المعنى، وتحد

 هذا االلتزام.كنتيجة عن  إعالن إدنبرةوجاء . الالزمةمعهم في تنفيذ اإلجراءات 

للتوقيع  ا  فتوح، ماإلعالن، الذي تم التوقيع عليه في البداية من قبل الحكومة االسكتلندية وشركاء عملية إدنبرةسيظل و  -11
يدعو اإلعالن الدول و دون الوطنية في صوت واحد.  الجهاتقوة  استجماعحتى الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف من أجل 

 األطراف إلى:

  إلحداث تغيير تحويلي؛اتخاذ إجراءات قوية وجريئة 

  لتنوع العالمي لطار اإل تحقيق، في الوطنية والمدن والسلطات المحليةاالعتراف بالدور الحيوي للحكومات دون
 ؛0202لما بعد عام البيولوجي 

  وخطة عمل جديدين مخصصين للحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية ضمن  مقرردعم اعتماد
 ؛0202لما بعد عام وع البيولوجي لتنالعالمي لطار اإل

  إنشاء منصة ألصحاب المصلحة المتعددين تضمن تمثيل الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية
 .0202عام لما بعد لتنوع البيولوجي العالمي لطار اإللدعم تنفيذ 

تنوع لل العالميطار اإلفيما يتعلق ب ةالحكومات دون الوطنية والمحليتلتزم بها عشرة التزامات  ا  يحدد اإلعالن أيضو  -11
 لتقديم إطار العمل، بما في الحكومات دون الوطنية والمحليةتزامات كيف ستعمل توضح هذه االو . 0202البيولوجي لما بعد عام 

 ذلك عن طريق:

  التخطيط واإلدارة والحوكمة؛ صكوكاالعتراف بالقيمة اإلجمالية للطبيعة ودمجها في 

  ؛وأهداف العمل 0202لما بعد عام لتنوع البيولوجي العالمي لطار اإلالمناسبة التي تحقق أهداف تنفيذ اإلجراءات 

 جراءات التنوع البيولوجي، وجهود خطط واإلبالغ مع االستراتيجيات و  نا المتعلقة بالرصدمواءمة استراتيجيات وا 
 ؛للتنوع البيولوجي الوطنية العمل

 ؛زيادة تعبئة الموارد 

  ؛التجارية البيولوجي عبر القطاعات العامة والخاصة وقطاع األعمالتعميم التنوع 

  ذكاء الوعي العام؛التواصل والتثقيف و  ا 

 تعزيز بناء القدرات؛ 

  المعارف؛توفير فرص لتبادل 

 ؛وعلى مستوى المدن ت دون الوطنية والمحليةتبادل أفضل الممارسات عبر المستويا 

  ليات الحكومية الدولية األخرى.مع االتفاقات والعم أوجه التقاربتحقيق 
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عالني وادي أبو  الجهاتعن  ا  رة على البيانات التي صدرت مؤخر يعتمد إعالن إدنبو  -11  5ا ر الحضرية ودون الوطنية، وا 

على جميع المستويات وفي جميع القطاعات  الالزمةأن التغييرات  ا  ، مما يوضح أيض)البرازيل( 6 )كولومبيا( وكارتا دي ساو باولو
 .CBD/SBI/3/INF/25في الوثيقة  7يرد إعالن إدنبرةو . التعافي مسارال يمكن تحقيقها إال بشكل جماعي لوضع الطبيعة على 

 مؤتمر األطراف الخامس عشر.موعد أنه سيتم تحديث قائمة الموقعين والمؤيدين إلعالن إدنبرة بانتظام حتى  يرجى مالحظة

 لتنوع البيولوجيمن أجل ا خطة العمل المحدثة بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى

طة العمل خالتشاور مع الدوائر الحكومية دون الوطنية والمحلية بشأن  فيأحد األهداف الرئيسية لعملية إدنبرة  تمثل -14
المعتمدة  (،0202-0299لتنوع البيولوجي )من أجل ا المحلية األخرى الحالية بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات

كل من المجلس الدولي العمل الحالية  ةحول خط استعراض، شارك في إعداد وثيقة . ولهذه الغاية92/00بموجب المقرر 
هداف أتحقيق ، ومجموعة الحكومات دون الوطنية الرائدة نحو الحكومات المحلية من أجل االستدامة -بيئة المحليةللمبادرات ال

 يقةالوث الحكومة االسكتلندية. وقد تضمنت، و ، وحكومة كيبيكالتنمية المستدامةمن أجل  4واألقاليم ال، أيشي للتنوع البيولوجي
 االستعراضة وثيقتبادل  تمو األساس للمشاورات.  الوثيقة ، وشكلتامج عمل متجددوبرن مقررخاذ اتتسريع عناصر موصى بها ل

 عبر اإلنترنت. تشاوريةمع المستجيبين وتم دعوتهم لتقديم مدخالت حول العناصر الموصى بها من خالل وثيقة 

، مع عدم وجود بديل لتوجيه إجراءات التنوع 0202سنوات في عام  92البالغة  تنفيذهافترة خطة العمل الحالية  تختتمو  -11
 94/34 المقرربناء  على الدعوة الواردة في و البيولوجي للحكومات دون الوطنية والمحلية بنفس الطريقة خالل العقد القادم. 

ئة المجلس الدولي للمبادرات البي طار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي، التزماإلوتشكيل  0202للمشاركة في عملية ما بعد عام 
، ومجموعة الحكومات دون الوطنية التنمية المستدامةمن أجل  4واألقاليم ال، الحكومات المحلية من أجل االستدامة -المحلية

هداف أيشي للتنوع البيولوجي، في القمة العالمية السادسة للتنوع البيولوجي للحكومات المحلية ودون الوطنية، أتحقيق الرائدة نحو 
وتنسيق العمل دون  ئةبتعب مصر،بالتي عقدت بالتوازي مع مؤتمر األطراف الرابع عشر التفاقية التنوع البيولوجي في شرم الشيخ، 

مؤتمر األطراف الخامس  حتى عقدالرحلة  خالل والشعوبلعمل من أجل الطبيعة ابرنامج الوطني والمحلي والمساهمات في 
قدمت عملية إدنبرة فرصة و  .0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  اإلطارعشر؛ وعملية التشاور والتفاوض ذات الصلة بشأن 

نوع العالمي للت اإلطاردور ومساهمة الحكومات دون الوطنية والمحلية، وإليصال طموحات هذه الفئة إلى عملية للتدبر بشأن 
 .(CBD/SBI/3/INF/26) التالية عالميةاإلوثيقة ال. وترد نتائج هذه المشاورات في 0202البيولوجي لما بعد 

 

 

                                                      
سلطة منطقة  92تم اعتمادها من قبل  (.0291) 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي لطار إللإعالن ميديلين للمناطق الحضرية  -ادي أبورا و  5

، للمساهمة في 0291 ه/تموزيولي 91إلى  92كولومبيا، في الفترة من باجتمعت في ميديلين،  بلدا   90حكومة محلية ودون وطنية أخرى من  02حضرية و
 .0202عملية تحديد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 1111بيو  . تم اعتماده في حدث(1111) 1111وجهات نظر برازيلية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  - BIO2020 -تا دي ساو باولو ار ك 6
BIO2020( والذي جمع قادة محليين ودون وطنيين وأصحاب 1111 /شباطفبراير 6-1، الذي أقيم في مدينة ساو باولو ،) األكاديمية مصلحة من األوساط

يمكن  ستركةبصورة م والخبراء التقنيين من محميات المحيط الحيوي في البرازيل بهدف خلق مساهمة التجارية والمنظمات غير الحكومية ومجتمع األعمال
 .1111أن تغذي المفاوضات الحالية بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 (1111) 1111عالن إدنبرة بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام إ 7

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-22-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-34-ar.pdf
https://www.metropol.gov.co/SiteAssets/Paginas/Noticias/exitoso-encuentro-metropolis-biodiversas/DECLARACION_VALLE-DE-ABURRA-MEDELLIN-DE-LAS-AREAS-METROPOLITANAS.pdf
https://subnationaladvocacyfornature.org/resource/carta-de-sao-paulo-bio2020-brazilian-perspectives-for-the-post-2020-global-biodiversity-framework-2020/
https://subnationaladvocacyfornature.org/resource/carta-de-sao-paulo-bio2020-brazilian-perspectives-for-the-post-2020-global-biodiversity-framework-2020/
https://www.gov.scot/publications/edinburgh-declaration-on-post-2020-biodiversity-framework/pages/commitment-for-the-post-2020-global-biodiversity-framework/
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 مخصص وخطة عمل متجددة تعزيز مقررالدعوة ل

لية إدنبرة عن رسالة واضحة من الحكومات دون الوطنية والمحلية، تدعو األطراف إلى زيادة أسفرت مشاورات عم -15
بشأن الحكومات  معززةوخطة عمل  مقررفي مؤتمر األطراف الخامس عشر من خالل اعتماد  92/00 المقررالطموح وتجديد 

 من خطة العمل الحالية. ا  أكثر طموحتكون دون الوطنية والمحلية 

 مخصص وخطة عمل متجددة مقرر لوضع المقبلةالخطوات 

ومات لحكألطراف إلى اعتماد إدراج أكبر لالعالمية دون الوطنية عن دعوة ا الجهاتمع التي ُأجريت أسفرت المشاورات  -16
يد جد مقرر، بما في ذلك من خالل 0202لما بعد عام لتنوع البيولوجي العالمي ل طاراإل مراحلفي جميع  دون الوطنية والمحلية

استرشدت نتائج عملية إدنبرة بمشروع و . 92/00والسلطات المحلية ليحل محل المقرر والمدن مخصص للحكومات دون الوطنية 
تعميم التنوع البيولوجي داخل ’’من جدول األعمال بشأن  99البند  الذي تم تقديمه إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في إطار المقرر

 ستراتيجيةاالهج نُ ال، كبند فرعي لمزيد من الدراسة إلى جانب ‘‘ستراتيجية األخرى لتعزيز التنفيذالالقطاعات وعبرها واإلجراءات ا
 طويلة األجل للتعميم.

والمدن والسلطات المحلية األخرى لتعزيز تنفيذ اإلطار  العمل مع الحكوماتالتوصيات الُمقترحة بشأن  ثانيًا.
 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 الهيئة الفرعية للتنفيذإن 
بشأن  8 للحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى التشاوريةمساهمات عملية إدنبرة  إذ تالحظ -1

، على النحو المتفق عليه من قبل الفريق العامل المفتوح العضوية 0202لما بعد عام لتنوع البيولوجي العالمي لطار اإلإعداد 
 /آبأغسطس 32إلى  02الفترة من  في اجتماعه األول في نيروبي في 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام المعني باإلطار 

 ؛0291

نتيجة مشاورات عملية إدنبرة بشأن نسخة محدثة من خطة العمل بشأن الحكومات دون  ا  الحظ أيضإذ ت -1
على النحو المبين في الوثيقة  92/00جي الواردة في المقرر تنوع البيولو من أجل ال الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى

CBD/SBI/3/1903، في راف في اتفاقية التنوع البيولوجيفي الندوة عبر اإلنترنت لعملية إدنبرة لألط ا  ، والتي تم إبرازها أيض 
 ؛0202 /أيلولسبتمبر

الحاجة الملحة وغير المسبوقة، في ضوء أزمات التنمية البيئية والصحية واالجتماعية  الحظ كذلكإذ ت -4
للعمل على جميع مستويات الحوكمة التي تعكس مبادئ نهج النظام  ‘‘نهج حكومي كامل’’، إلى والمتفاقمةواالقتصادية الحالية 

 ؛0/6المقرر اإليكولوجي المعتمد في 

                                                      
ألغراض هذه الوثيقة، يشمل تعبير "السلطات ’’ – 11/11اقتراح التمييز بين الحكومات المحلية ودون الوطنية في خطة العمل المعتمدة في المقرر  تم 8

والمدن،   بلديات،لالمحلية" جميع مستويات الحكومة دون المستوى الوطني أو المستوى االتحادي )الواليات أو المحافظات، واألقضية، والكفور، والقصبات، وا
( إال على أول ليميةوالبلدات، وهّلم جّرا(، بينما ال ينطبق تعبير "الحكومات دون الوطنية" )الواليات، والمقاطعات، والضيعات، واألقاليم، والحكومات اإلق

 ‘‘مستوى من الحكومة يلي المستوى الوطني مباشرة.
 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-05/full/cop-05-dec-ar.pdf
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، في اجتماعه الخامس عشر، مقررا  يركز على الحكومات دون الوطنية فبأن يعتمد مؤتمر األطرا إذ توصي -1
 ، بما في ذلك خطة عمل محدثة تستند إلى نتائج مشاورات عملية إدنبرة، على غرار ما يلي:المحلية األخرى والمدن والسلطات

 مؤتمر األطراف،إن 
 11/9و  11/11 المقررينإذ يشير إلى 

ذ يالحظ ن للعديد من األطراف والحكومات  وا  أن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى هي جزء مكوِّ
رك من جانب جميع مستويات هو التزام مشت 1111لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ل طاراإلاألخرى، وأن تنفيذ ورصد 

 ،الحكومة

ذ يعترف ذ أهداف في تنفيحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى الذي تضطلع به البالدور المهم  وا 
، وفوائد تنسيق العامة والتوعية والتثقيفاء القدرات واالتصال، ، وبنالتنوع البيولوجي، والرصد واإلبالغ، والتعميم، وتعبئة الموارد

 ،ولوجي عبر مختلف مستويات الحكومةالتخطيط والعمل من أجل التنوع البي

ذو   دور الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرىقد أصبح ، 19-كوفيدأنه في عالم ما بعد  دركي ا 
عادة التا أكثر أهمية، بحيث يمكن تصميم ، عاونيةصميم التي تتطلب إجراءات تالستجابات الخضراء الفعالة ونهج التعافي وا 

 كل مستوى من مستويات الكفاءات الحكومية، مع ضمان تطبيق هذهبلق ، فيما يتعبصورة مشتركة، وتنفيذها بصورة سريعة
 ،من المدن واألقاليم غير الحضرية النهج وتعزيز التنوع البيولوجي في كل

ذ يُقر ا بعد عام تنوع البيولوجي لمبأهمية آلية أصحاب المصلحة المتعددين لدعم استعراض تنفيذ اإلطار العالمي لل وا 
]والمقترح  9،لنحو الذي دعا إليه إعالن إدنبرةاألجل للتعميم واالستراتيجيات األخرى ذات الصلة، على ا، والنهج طويل 1111

  10؛الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ[ األجل للتعميم الناشئ عن االجتماع طويلكجزء للنهج 

نوع لتمن أجل ا األخرىالمحلية خطة العمل المحدثة بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات  يعتمدإذ  -1
 ، على النحو المبين في المرفق؛البيولوج

، بما في هأعال 9األطراف، حسب االقتضاء، على تنفيذ خطة العمل المحدثة المشار إليها في الفقرة  يحثإذ  -1
 :من خاللذلك 

ط استراتيجياتها وخطإشراك الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في مراجعة وتنفيذ  (أ)
 عملها الوطنية للتنوع البيولوجي؛

ضمان مشاركة الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في تعميم التنوع البيولوجي، بما  (ب)
 ؛--/ 15للتعميم الذي اعتمده مؤتمر األطراف في المقرر  النهج طويل األجليتماشى مع 

                                                      
9

framework/-biodiversity-2020-post-on-declaration-https://www.gov.scot/publications/edinburgh 
 اتفاق النهج طويل األجل للتعميم في االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ.على  يعتمد 10

 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-22-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-09-ar.pdf
https://www.gov.scot/publications/edinburgh-declaration-on-post-2020-biodiversity-framework/
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من نهج األنظمة  1دأ والمالية، حسب االقتضاء، في مسألة داعمة للمبتخصيص الموارد البشرية والتقنية  (ج)
 ؛5/6قرر المعتمد في الم 11،اإليكولوجية

إلى األطراف اإلبالغ عن تنفيذ خطة العمل المحدثة بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات  يطلبإذ  -4
 ؛الوطنية إلى االتفاقيةتقاريرها  ، حسب االقتضاء، فيلتنوع البيولوجيمن أجل ا المحلية

ى ، إلمويل التنميةاألطراف ويدعو أصحاب المصلحة اآلخرين، بما في ذلك الكيانات المشاركة في ت يشجعإذ  -1
، على مستوى 0/6، المعتمد في المقرر من نهج النظام اإليكولوجي 0، بما يتماشى مع المبدأ استثمار الموارد وبناء القدرات

 ؛فعاليةأكثر  يكونحيث يمكن أن  الحوكمة

دامة في ستمرفق البيئة العالمية إلى النظر في زيادة توسيع وتعزيز مبادراته الخاصة بالمدن الم يدعوإذ  -5
ف العالمية الثامنة والمستقبلية، وتجربة المبادرات على مستوى المناظر البرية والبحرية التي تستهدمرفق البيئة  موارد عمليات تجديد

 المحلية والروابط الحضرية الريفية؛اإلدارة دون الوطنية و 

الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الخامس إجراء استعراض لدور الحكومات دون الوطنية  إلى يطلبإذ  -6
لتنوع البيولوجي واإلطار العالمي ل، يهايذ أهداف االتفاقية وبروتوكولوالمدن والسلطات المحلية األخرى في االستعراض المنتظم لتنف

 للتعميم. النهج طويل األجلو  0202د عام لما بع

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

 ألف. معلومات أساسية
ب البيولوجي بموجمن أجل التنوع  تهدف خطة العمل بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى -1

( إلى دعم األطراف والحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى وشركائها 1141-1111اتفاقية التنوع البيولوجي )
للتنوع  1151ورؤية عام  1141عام  ومعالم ، وتحقيق أهداف0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام اإلطار العالمي لفي تنفيذ 

سلسلة من المشاورات مع األطراف والحكومات عقد تحديد العناصر الواردة في خطة العمل المحدثة من خالل تم و البيولوجي. 
القمة ب والتي توجت، ، بما في ذلك "عملية إدنبرة"دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى وشبكاتها وأصحاب المصلحة

  12.بالتنوع البيولوجي للمدن والحكومات دون الوطنية ةالمعنيالعالمية 

 األهداف. باء
 تتضمن خطة العمل األهداف التالية: -1

زيادة إشرررررراك الحكومات دون الوطنية والسرررررلطات المحلية في دعم أطرافها، في التنفيذ الفعال لالسرررررتراتيجيات  (أ)
 0232وأهرردافرره ومعررالمرره لعررام  0202البيولوجي لمررا بعررد عررام لتنوع العررالمي ل طرراراإلو  العمررل الوطنيررة للتنوع البيولوجي،وخطط 

 وبرامج العمل في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي؛

                                                      
 ‘‘.إلى أدنى مستوى مناسب في اإلدارة مركزيةينبغي تطبيق ال’’ المعنون، 0/6يكولوجي، المعتمد في المقرر من نهج النظام اإل 0لمبدأ ا 11

12
 .92/00خطة العمل المحدثة هذه على خطة العمل المعتمدة في المقرر  تُبنى 
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تحسرررررررررين التنسررررررررريق اإلقليمي والعالمي وتبادل الدروس المسرررررررررتفادة بين األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي،  (ب)
الت اإلنمائية، واألوسررررررررررراط األكاديمية، والمانحين بشرررررررررررأن السررررررررررربل والمنظمات اإلقليمية والعالمية، ومنظومة األمم المتحدة والوكا

والوسائل لتشجيع ودعم المدن والسلطات المحلية على إدارة التنوع البيولوجي بصورة مستدامة، وتقديم خدمات النظام اإليكولوجي 
دماج شواغل التنوع البيولوجي في التخطيط والتنمية الحضرية؛  إلى المواطنين وا 

زيز ونشرررر أدوات السرررياسرررات، والمبادئ التوجيهية، والبرامج التي تيسرررر العمل المحلي بشرررأن التنوع تحديد وتع (ج)
كل مسرررتوى من بتعلق فيما ي، تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي البيولوجي وبناء قدرات السرررلطات المحلية لدعم حكوماتها الوطنية في

 ؛مستويات الكفاءات الحكومية
التنوع البيولوجي بما يتماشررررى مع اسررررتراتيجيات االتصررررال والتثقيف بشررررأن ادة التوعية إعداد برامج لزيتسررررهيل  (د)

 والتوعية العامة.

 دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى اتأنشطة إلشراك الحكوم جيم.
يعتمد  ا  أدناه إطار  الواردومتكاملة،  مع بعضها البعض بعة مجاالت عمل مترابطة، المجّمع في سيوفر فهرس األنشطة -4

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

من المفهوم أنه سيتم تنفيذ األنشطة فيما يتعلق بكل مستوى من مستويات اختصاصات الحكومة و . 1111البيولوجي لما بعد عام 
 ووفق ا للسياق والظروف الوطنية ودون الوطنية لكل طرف.

: تطوير وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي التي تعكس مشاركة الحكومات دون الوطنية 1مجال العمل  -4
 طات المحلية األخرىوالمدن والسل
إشراك الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في تحديد االستراتيجيات واإلجراءات المناسبة  (أ)

 في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛
ل وخطط عمتشجيع الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى على تطوير استراتيجيات  (ب)

 ؛لوطنية للتنوع البيولوجيالتنوع البيولوجي بما يتماشى مع االستراتيجيات وخطط العمل ا
 والتعميم ،: التنسيق بين مستويات الحكومة0مجال العمل  -5

التعاون مع الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى لتحسين تنسيق التخطيط االستراتيجي  (ج)
 بين مستويات الحكومة؛ والتنسيق والتنفيذ

 العمل للنهج طويل]التعاون مع الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى لدعم تنفيذ خطة  (د)
  13؛األجل للتعميم[

لحكومات معنية بااللحكومات المحلية والتنوع البيولوجي واللجنة االستشارية المعنية باإشراك اللجنة االستشارية  (ه)
لتقديم مدخالت ودعم لتنفيذ خطة العمل من وجهة نظر الحكومات المحلية ودون الوطنية والمدن  14والتنوع البيولوجيدون الوطنية 

 والسلطات المحلية األخرى.
 الموارد تعبئة: 3مجال العمل  -6

                                                      
 الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ.اتفاق النهج طويل األجل للتعميم في االجتماع على  عتمدي 13

14
 .من خطة العمل هذه 14والفقرة  11/11من خطة العمل المعتمدة في المقرر  7مشار إليها في الفقرة ال 
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من نهج النظام  1التعاون مع الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى لدعم تطبيق المبدأ  (و)
 15؛في تعبئة الموارد، عند االقتضاءيكولوجي اإل

، لتهيئة الظروف المواتية لزيادة والمدن والسلطات المحلية األخرى التعاون مع الحكومات دون الوطنية (ز)
، واإلصالحات التي يمكن أن تقدم تدفقات جديدة لإليرادات لحفظ التنوع البيولوجي واستعادة اص بشكل كبيراستثمارات القطاع الخ
 ؛لى المستويين دون الوطني والمحليالنظام اإليكولوجي ع

 : تنمية القدرات4مجال العمل  -7
دعم الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى لتنفيذ مبادرات تنمية القدرات التي تساهم في  (ح)

 تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي؛
 التوعية العامة: االتصال والتثقيف و 5مجال العمل  -8

امة وتثقيف وتوعية ع اتصالدعم الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى لتطوير مبادرات  (ط)
عادة حليعلى المستويين دون الوطني والم وذات منحنى عمليشاملة   ؛ا وحولهافي مدننا ومناطقن والشعوبالطبيعة  بين ربطال، وا 

 المعلومات لصنع القرار: التقييم وتحسين 6مجال العمل  -9
ة لقياس والحكومات المحلي للمدندعم استخدام مؤشر سنغافورة للتنوع البيولوجي للمدن كأداة للتقييم الذاتي  (ي)

 ؛ال خطوط األساس الفردية الخاصة بهورصد التقدم المحرز في جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي مقاب
 والحصولالبيانات  إعدادالمحلية األخرى في المشاركة في دعم الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات  (ك)

من خالل تحسين  هاتحقيقلى البيانات واألدلة العلمية والخبرة لتحسين عملية صنع القرار، والتي يتم على ُسبل أفضل للوصول إ
 ؛الطبيعية وتحليلها واإلبالغ عنهابيانات التنوع البيولوجي المحلية والقائمة على المناظر  جمع
 : الرصد واإلبالغ7مجال العمل  -12

 االلتزام واإلبالغ تشجيع الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى على استخدام منصات (ل)
، حيث يمكن 16(CitiesWithNatureة )الطبيع ذاتدن والم (RegionsWithNature) ، مثل المناطق ذات الطبيعةعبر اإلنترنت

تنوع البيولوجي لالعالمي ل طاراإلتجاه التزاماتها بالمساهمة في تنفيذ وتتبعه للحكومات دون الوطنية اإلبالغ عن التقدم المحرز 
 ؛العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واالستراتيجيات وخطط 1111لما بعد عام 
قدم المنتظمين للت واالستعراضى في الرصد إشراك الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخر  (م)

 المحرز في تحقيق أهداف االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛
إدراج المساهمات المقدمة من الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في التقارير الوطنية  (ن)

 التفاقية التنوع البيولوجي؛
من الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى بشأن مساهماتها في  الواردة تنسيق المدخالت (س)
والنهج طويل األجل للتعميم ألغراض  1111، واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام يهااف االتفاقية وبروتوكولتحقيق أهد

 يل األجل للتعميم.استعراض منتصف المدة، على النحو المنصوص عليه في النهج طو 

                                                      
15

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

16
 .مرتبطة ببرنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي 
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 تنفيذ خطة العمل دال.

، بدعم من أمانة االتفاقية والشركاء ب االقتضاءيتم حث األطراف والحكومات األخرى على تنفيذ خطة العمل، حس -11
لمبادرات المجلس الدولي ل ، مثلوالمدن والسلطات المحلية األخرى الرئيسيين اآلخرين الذين يجتمعون مع الحكومات دون الوطنية

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

 والقدرات واالحتياجات الوطنية.
من قبل الشراكة العالمية بشأن الحكومات دون الوطنية والمحلية للتنوع البيولوجي،  أيضا   سيتم دعم تنفيذ خطة العملو  -11

حكومات ، وشبكات المن وكاالت وبرامج األمم المتحدة، والشبكات والمؤسسات األكاديمية وهي منصة تعاونية غير رسمية تتألف
 .، وبتيسير من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجيالوطنية والمدن والسلطات المحليةدون 
ت دون واللجنة االستشارية المعنية بالحكوما 17ستقدم اللجنة االستشارية المعنية بالحكومات المحلية والتنوع البيولوجيو  -14

، والسلطات المحلية والحكومات دون الوطنية مدخالت ودعم لخطة العمل من وجهات نظر المدن 18،الوطنية والتنوع البيولوجي
ما في خطة العمل التي عترف به، المكلتا اللجنتينوتعد تنفيذ االتفاقية.  متميز فيالمكمل و ها الحاسم والدور بعلى التوالي، اعترافا 

مستويات ومشاركة هذه ال تنسيق مساهمة فيوحيد يتمثل هدفها المنصات مفتوحة وحرة بمثابة ، 11/11من خالل المقرر إقرارها  تم
 الحكومية في عمليات اتفاقية التنوع البيولوجي.

ودون  ةاألولويات الوطني مراعاةتنفيذ من أجل ا المتعلق بالالحفاظ على المرونة في نهجهبضرورة خطة العمل  وُتسلم -11
  ، وكذلك المقررات المستقبلية لمؤتمر األطراف.الوطنية والمحلية المتغيرة

__________ 

                                                      
and-https://www.cbd.int/subnational/partners-التالي:  الشبكيالموقع  يمكن االطالع على االختصاصات الحالية لهذه اللجنة االستشارية على  17

,ntsgovernme-national-sub-on-committee-partnership/advisory-initiatives/global، المجلس الدولي  من قبل يا  يتم مراجعتها حال بيد أنه
 .لهاالتي تعمل كأمانة  الحكومات المحلية من أجل االستدامة -للمبادرات البيئة المحلية

18
 :https://www.cbd.int/subnational/partners-التالي:  الشبكيالموقع  يمكن االطالع على االختصاصات الحالية لهذه اللجنة االستشارية على 

ntsgovernme-national-sub-on-committee-partnership/advisory-initiatives/global-and1ل األقاليم المن قب ا  يتم مراجعتها حالي ، بيد أنه. 

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