
 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الثالثاالجتماع 

 مكان وموعد انعقاد االجتماع الحقاُيحدد 
 *من جدول األعمال المؤقت 5البند 

 0202عامة على عملية اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  لمحة

 مذكرة من األمينية التنفيذية

 مقدمة -أوال

، فريًقا عاماًل مفتوح العضوية بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 41/41أنشأ مؤتمر األطراف، من خالل المقرر  -1
لتنوع البيولوجي اإلطار العالمي ل إعدادفي  أن تساهمالهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث  إلىوطلب  0202لما بعد عام 
لفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ا. وبعد ذلك، دعا 0202لما بعد عام 

األول الستنتاجاته  مرفقالالهيئة الفرعية للتنفيذ إلى االضطالع بمجموعة من المهام الواردة في خالل اجتماعه األول  0202
تنبثق من  0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ر العالمي لاطاإلأي توصيات إضافية ذات صلة ببالفريق العامل انتباه  واسترعاء
بما يتماشى والفقرة العامل الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث، دعا الفريق في اجتماعه الثاني، و  1.الهيئة الفرعية مداوالت

تعلق يوخصوصا فيما ، 0202، أن تقدم عناصر إلعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 11/41من المقرر  11
 2.واالتصال والتوعية ، بما في ذلك آليات دعم التنفيذ، والظروف التمكينية، والمسؤولية والشفافيةبوسائل لدعم واستعراض التنفيذ

اإلطار العالمي للتنوع  إعداداستجابة للطلبات الواردة أعاله، تقدم هذه المذكرة لمحة عامة عن التقدم المحرز في و  -0
اإلطار  بإعدادفيما يتعلق خالل اجتماعها الثالث لهيئة الفرعية للتنفيذ اضطلع به توالعمل الذي س 0202البيولوجي لما بعد عام 

الهيئة الفرعية. عالوة للنظر فيه من ِقبل مشروع توصية تتضمن المذكرة . كما 0202 عام العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد
باإلضافة إلى و . 0202ما بعد ل المنظور الجنسانيهذه المذكرة على مشروع خطة عمل الملحقة ب على ذلك، تحتوي اإلضافة
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به الرئيسان المشاركان للفريق  اضطلعلذي التي تلخص العمل ا  CBD/SBI/3/INF/12ذلك، تم استكماله بوثيقة المعلومات
 .0202استجابة للقرارات والتوصيات ذات الصلة المتعلقة بعملية ما بعد عام  ةالتنفيذي ةالعامل واألمين

 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  إعدادالتقدم المحرز في  ثانيًا.

 االجتماع األول للفريق العامل ألف.
االجتماع األول للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما ، خالل األطرافناقشت  -4

الرئيسين  إلىوطلبت  0202، الهيكل والمحتوى المحتملين لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 0202بعد عام 
 CP والمقرر  41/41 للمقررع إشراف المكتب، مواصلة العملية التحضيرية وفًقا ، مةالتنفيذي ةالمشاركين للفريق العامل واألمين

عداد الوثائق، بما في ذلك مشروع نص أول NP-3/15 المقررو  9/7  0202التنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ر إلطال، وا 
 .CBD/WG2020/1/5للنظر فيه من قبل الفريق العامل في اجتماعه الثاني. وترد نتائج االجتماع في الوثيقة 

 االجتماع األول للفريق العامل باء.
عناصر  أن تقدمفي اجتماعه الثاني، دعا الفريق العامل الهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ في اجتماعها الثالث إلى  -1

، وال سيما فيما يتعلق بوسائل دعم التنفيذ واستعراضه، بما في ذلك 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  إلعداد
الرئيسين  إلىوالتوعية. كما طلب الفريق العامل  واالتصالوالمسؤولية والشفافية  ينيةالتمكالظروف و آليات دعم التنفيذ، 

إعداد الوثائق ذات الصلة لهذه االجتماعات، باإلضافة إلى مشروع نص أول لإلطار العالمي للتنوع  ةالتنفيذي ةالمشاركين واألمين
 .CBD/WG2020/2/4)طالع الوثيقة ( يق العامللتسهيل عمل االجتماع الثالث للفر  0202البيولوجي لما بعد عام 

 المشاورات والمناسبات األخرى جيم.
االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، بالتعاون مع شركائها وبتوجيه من الرئيسين المشاركين  عقب، نظمت األمانة -5

 3 .0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي لإلطار تتعلق با يةللفريق العامل مفتوح العضوية، عدة اجتماعات وعمليات تشاور 
                                                      

يناير/   01آلسيا والمحيط الهادئ، ناغويا، اليابان،  0202ا بعد عام حلقة العمل التشاورية اإلقليمية بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لم)أ( 3 
أوروبا لمجموعة دول  0202المشاورة اإلقليمية بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ؛ )ب( 0212فبراير/ شباط  1 -كانون الثاني 

حلقة العمل التشاورية اإلقليمية بشأن اإلطار ؛ )ج( 0212مارس/ آذار  01-12الغربية ودول أخرى وأعضاء آخرين في االتحاد األوروبي، بون، 
المشاورة اإلقليمية بشأن اإلطار العالمي للتنوع ؛ )د( 0212أبريل/ نيسان  5-0أديس أبابا،  لمنطقة أفريقيا، 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

حلقة العمل التشاورية اإلقليمية بشأن اإلطار ؛ )هـ( 0212أبريل/ نيسان  11-11ألوروبا الوسطى والشرقية، بلغراد،  0202البيولوجي لما بعد عام 
حلقة العمل ؛ )و(  0212مايو/ أيار  11-11ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مونتفيديو،  0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

حلقة العمل التشاورية العالمية بشأن اإلطار ؛ )ز( 0212أغسطس/ آب  05التشاورية بشأن الحصول وتقاسم المنافع وبروتوكول ناغويا، نيروبي، 
فريق االتصال المعني ؛ )ح( 0212أغسطس/ آب  05، والسالمة األحيائية وبروتوكول قرطاجنة، 0202بعد عام  العالمي للتنوع البيولوجي لما

( حلقة العمل المواضيعية حول ؛ )ط2120أكتوبر/ تشرين األول  05-00ببروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، االجتماع الثالث عشر، مونتلاير، كندا، 
؛ )ي( 0212نوفمبر/ تشرين الثاني  1-1، ريو دي جانيرو، البرازيل، 0202استعادة النظم اإليكولوجية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

نوفمبر/  15-14، مونتلاير، كندا، 0202حلقة العمل المواضيعية بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
الحوار العالمي المواضيعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ؛ )ك( 0212تشرين الثاني 

 -01، مونتلاير، كندا، 0202ل الخبراء بشأن استراتيجية االتصاالت لعام حلقة عم؛ )ل( 0212نوفمبر/ تشرين الثاني  11-11، مونتلاير، كندا، 0202
من  : اإلصدار الخامس0202حلقة عمل حول قاعدة األدلة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ؛ )م( 0212نوفمبر/ تشرين الثاني  00

، المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجيةالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي والتقييم العالمي 
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إلطار باعالوة على ذلك، وبالتعاون مع شركائها وبتوجيه من الرئيسين المشاركين، تنظم األمانة اجتماعات مختلفة تتعلق و 
باإلضافة إلى ذلك من خالل المقرر و  4 .0202طوال الفترة المتبقية من عام  0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ل

لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ل طاراإلالحوارات بشأن  عقد على تيسيرمن الكيانات األطراف وغيرها  ُحثت، 41/41
تاحة نتائج هذه الحوارات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية والوسائل المناسبة األخرى.  0202 جابة استو وا 

باإلطار الطلبات المتعلقة ن أبش اتطلب كانت هناك أيضاً زمنية مختلفة،  أوقاتي وف 5 العديد من األحداث.ُنظمت لهذا الطلب، 
وقد استخدمت نتائج هذه المشاورات والتقديمات في إعداد الوثائق المتعلقة  6 .0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ل

 ، حسب االقتضاء.وثائق لالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذو ، 0202باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 الثالث شأن التنفيذ في اجتماعهابالهيئة الفرعية أن تضطلع به ينبغي العمل الذي  ثالثا.
التالية خالل  جدول األعمالفي إطار بنود  0202تنوع البيولوجي لما بعد عام بالستتم معالجة القضايا المتعلقة  -1

 االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ:

من جدول األعمال: استعراض التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع  4البند  (أ )
ستقوم الهيئة الفرعية للتنفيذ بتحديث تحليل التقدم المحرز نحو تنفيذ ، 41/4 بموجب المقرر -. 0202-4402البيولوجي 

ها تالتقارير الوطنية السادسة التي أعدعلى أساس المعلومات الواردة في  0202 0244الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 (؛CBD/SBI/3/2) ةالتنفيذي ةاألمين

                                                                                                                                                                           

إحاطة غير رسمية من الرئيسين المشاركين بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ؛ )ن( 0212نوفمبر/ تشرين الثاني  04مونتلاير، كندا، 
 4-1حفظ القائمة على المناطق، مونتلاير، كندا، حلقة العمل المواضيعية بشأن تدابير ال؛ )س( 0212نوفمبر/ تشرين الثاني  01، مونتلاير، كندا، 0202

 11-11، برلين، 0202ورشة العمل المواضيعية حول حشد الموارد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ؛ )ع( 0212ديسمبر/ كانون األول 
المشاورة المواضيعية بشأن شفافية التنفيذ والرصد واإلبالغ واالستعراض لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ؛ )ف( 0202الثاني يناير/كانون 

المشاورة المواضيعية بشأن بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي ؛ )ص( 0202فبراير/ شباط  00-02، روما، 0202
 .0202مارس/ آذار  0-1، روما، 0202لما بعد عام 

لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية )اإلطار العالمي ن لاالجتماع الرابع والعشريمن جدول أعمال  4بشأن البند حلقة دراسية شبكية )أ(  4
االجتماع  من جدول أعمال 4بشأن البند حلقة دراسية شبكية (؛ )ب( 0202تموز  /يوليه 0( آلسيا والمحيط الهادئ )0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

تموز  4/( األمريكتان( )يوليه0202لتقنية والتكنولوجية )اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام لهيئة الفرعية للمشورة العلمية واالرابع والعشرين ل
لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية )اإلطار االجتماع الرابع والعشرين لمن جدول أعمال  4بشأن البند حلقة دراسية شبكية (؛ )ج( 0202

(؛ و )د( المشاورة 0202 ه/تموزيولي 7( ألوروبا الغربية والوسطى والشرقية وأفريقيا والشرق األوسط )0202بيولوجي لما بعد عام العالمي للتنوع ال
 ه/تموزيولي 07االجتماع االفتراضي ) - 0202المواضيعية بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 

0202). 

ورشة عمل الخبراء المواضيعية حول ُنهج المناظر ، )ب( 0212يوليه/تموز  5-0مؤتمر تروندهايم التاسع للتنوع البيولوجي، تروندهايم، النرويج، )أ( 5 
 1-4للشراكة الدولية لمبادرة ساتوياما، كوماموتو، اليابان،  والمؤتمر العالمي الثامن 0202الطبيعية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

، شيانغ 0202حقوق اإلنسان كشرط تمكيني في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ورشة عمل مواضيعية حول، )ج( 0212سبتمبر/أيلول 
، )د( ورشة عمل للحكومات دون الوطنية واإلقليمية والمحلية بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 0202فبراير/شباط  02-11ماي، تايالند، 

 )عبر اإلنترنت( 0202أبريل/نيسان  4-1متحدة، ، إدنبرة، اسكتلندا، المملكة ال0202
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https://ias.unu.edu/en/news/news/ipsi-8-global-conference-workshop-focus-on-next-global-biodiversity-framework.html
https://www.rbge.org.uk/science-and-conservation/workshop-for-subnational-governments-in-the-cbd-post-2020-global-biodiversity-framework/
https://www.rbge.org.uk/science-and-conservation/workshop-for-subnational-governments-in-the-cbd-post-2020-global-biodiversity-framework/
https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissions
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، 41/00بموجب المقرر ، تستعرض الهيئة الفرعية للتنفيذس -الموارد  حشد)أ( من جدول األعمال:  6البند  (ب )
 (؛CBD/SBI/3/5طالع الوثيقة الموارد ) بحشدنواتج فريق الخبراء المعني 

بموجب المقرر ، ستقوم الهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ -)ب( من جدول األعمال: اآللية المالية  6البند  (ج )
مقترحات إلطار عمل موجه نحو تحقيق نتائج مدته أربع سنوات ألولويات البرنامج لفترة التجديد الثامنة  ، بإعداد41/04
ها، المتسق مع ي( من الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية لالتفاقية وبروتوكول0206 حزيرانه/يوني – 0200 يه/تموز)يول

 ؛0202بعد عام تنوع البيولوجي لما العالمي لل طاراإلمشروع 

ستنظر الهيئة  -)أ( من جدول األعمال: بناء القدرات، والتعاون التقني والعلمي، ونقل التكنولوجيا  7البند  (د )
، بما 0202طويل األجل لبناء القدرات بعد عام الستراتيجي االطار اإل، في مشروع 41/01بموجب المقرر ، الفرعية للتنفيذ

. وستضطلع 0242وخطة التنمية المستدامة لعام  0202تنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي للطار اإليتماشى مع مشروع 
 ؛NP-3/5الهيئة الفرعية أيضًا باألعمال ذات الصلة وفقًا لمقرر بروتوكول ناغويا 

التنفيذية،  األمينةُطلب إلى  -)ب( من جدول األعمال: إدارة المعارف وآلية غرفة تبادل المعلومات  7البند  (ه )
، رهنا بتوافر الموارد، االضطالع بعدد من األنشطة المتعلقة بإدارة المعارف. وكانت هذه األنشطة 41/02بموجب المقرر 

بمثابة مواصلة تنفيذ برنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات، لدعم األطراف في إنشاء آليات غرف تبادل المعلومات الوطنية 
ها، للمساهمة في يخاصة باالتفاقية وبروتوكولشبكية ة تنفيذ استراتيجية ، لتحديث ومواصلا واستمرارها وتطويرهاالخاصة به

الحوار  ومنابر المعارفوشبكات  اتتطوير واختبار أداة البيانات والتقارير، لتحديد الدعاية والترويج لمجتمعات الممارس
 0202لما بعد عام  لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي كجزء من العملية التحضيرية المعارف، ولتطوير مكون إدارة ةالتعاوني

ذات الصلة والدروس المستفادة وأفضل الممارسات. وستنظر الهيئة  المعارفالمكتسبة من مبادرات إدارة  اتالخبر استنادًا إلى 
 الفرعية للتنفيذ في تقرير مرحلي عن تنفيذ هذه األنشطة؛

، في 41/06بموجب المقرر ، ستنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ -)ج( من جدول األعمال: االتصاالت  7البند  (و )
 ستراتيجية اتصاالت عالمية؛العمل ال تقرير مرحلي عن تنفيذ إطار

ستنظر الهيئة  -من جدول األعمال: التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى  8البند  (ز )
ي ذلك تقرير مرحلي من قبل (، بما ف3/10CBD/SBI/، في تحديث بشأن التعاون )41/42بموجب المقرر ، الفرعية للتنفيذ

العمل مع االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي  حلقةالتآزر، فضال عن تقارير  المعني بأوجهالفريق االستشاري غير الرسمي 
 ؛0202واتفاقيات ريو بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

، ستستضيف الهيئة الفرعية للتنفيذ -من جدول األعمال: آليات اإلبالغ والتقييم واستعراض التنفيذ  9البند  (ح )
، منتدى بشأن اختبار عملية االستعراض التي تقودها األطراف وتنظر 41/41 والمقرر 41/09 المقررو  41/07 المقرربموجب 

ستنظر الهيئة الفرعية أيًضا في تحديث التقارير الوطنية، بما في ذلك العناصر المقترحة و . االستعراضفي خيارات تعزيز آليات 
 ،CBD/SBI/3/11 and Add.1 الوثيقة )انظر 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام مي لالعالطار اإلإلطار اإلبالغ لتنفيذ 

 (؛CBD/SBI/3/11 and Add.2 والوثيقة

من جدول األعمال: تعميم التنوع البيولوجي داخل القطاعات وفيما بينها واإلجراءات االستراتيجية  44البند  (ط )
، في التقرير المرحلي عن عمل الفريق االستشاري 41/4بموجب المقرر ، للتنفيذستنظر الهيئة الفرعية  -األخرى لتعزيز التنفيذ 

 أي نتائج توصل إليها الفريق العامل؛ مراعاة(، مع CBD/SBI/3/13غير الرسمي المعني بتعميم التنوع البيولوجي )

ينبغي فإنه أعاله في الغالب تحت بنود منفصلة من جدول األعمال،  الواردة سيتم تناول بنود جدول األعمالوفي حين  -1
التعاون مع  بند شامل ومتداخل. على سبيل المثال، يرتبط هذه البنود لتنفيذ أن تضع في اعتبارها أن معظملللهيئة الفرعية 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-22-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-23-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-24-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-03/np-mop-03-dec-05-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-25-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-26-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-30-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-27-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-29-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-03-ar.pdf
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من جدول  44تعميم التنوع البيولوجي )البند بند من جدول األعمال( و  8ة األخرى )البند االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولي
من جدول  6اآلليات المالية )البند و  الموارد وبصورة مماثلة، بند حشداألعمال( بالقضايا التي يمكن أن تساعد في توجيه التنفيذ. 

دارة المعارف واالتصال )ابند األعمال(، و  تقييم واستعراض الآليات اإلبالغ و وبند من جدول األعمال(،  7لبند بناء القدرات، وا 
من جدول األعمال( تمثل وسيلة لدعم  4والعمليات )البند  المحرز استعراض التقدمبند من جدول األعمال( و  9التنفيذ )البند 

أخرى، بما في ذلك خطة التنمية باإلضافة إلى ذلك، فإن العديد من بنود جدول األعمال هذه لها صالت بعمليات و التنفيذ. 
وعمليات التقييم التي يجريها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي  0242المستدامة لعام 

 وخدمات النظم اإليكولوجية.

قام الرئيسان ، 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ل طاراإل بإعدادلتيسير النظر في القضايا المتعلقة و  -1
من  بشأنها في الحصول على مدخالت انبتحديد مجموعة من األسئلة التي يرغب ،مفتوح العضويةالالمشاركان للفريق العامل 
هذه األسئلة، الواردة في مرفق هذه الوثيقة، من المرجح أن يتم تناولها بشكل طبيعي خالل المناقشات و الهيئة الفرعية للتنفيذ . 

 أعاله. ومع ذلك، قد ترغب األطراف في وضعها في االعتبار أثناء مداوالتها. الواردة األعمال حول بنود جدول

 وخطة عمل بناء القدرات لبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية 0202خطة التنفيذ لما بعد عام  رابعًا.
، CP-9/7في المقرر ، األحيائيةقرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة  -2

 لتنوع البيولوجي لما بعد عامالعالمي ل طارلإلللبروتوكول تكون راسخة ومكملة  0202وضع خطة تنفيذ محددة لما بعد عام 
0202. 

، بالحاجة إلى خطة عمل محددة لبناء القدرات CP-9/3في المقرر ، أقر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرافو  -12
مكمل لإلطار االستراتيجي طويل األجل التنفيذ بروتوكول قرطاجنة والبروتوكول التكميلي المتوافق مع خطة التنفيذ و من أجل 

 لتنمية القدرات.

وخطة عمل بناء  0202المقررات، تم تطوير مشروع خطة التنفيذ لما بعد عام وعلى النحو المنصوص عليه في  -11
والمناقشات المفتوحة عبر  ،تشاور واسعة النطاق تضمنت تقديم الطلبات القدرات لبروتوكول قرطاجنة من خالل عملية

 األقران. استعراضواستعراض فريق االتصال المعني ببروتوكول قرطاجنة وعملية  ،اإلنترنت

مرغوبة واسعة النطاق لمساعدة األطراف في توجيه تنفيذها  ومنجزاتخطة التنفيذ كإطار عمل إلنجازات  وتم إعداد -10
ُتعرض خطة عمل بناء القدرات جنًبا إلى جنب مع و . 0242-0204ول وقياس التقدم المحرز في هذا الصدد للفترة للبروتوك

يساعد تقديم الخطتين و . هاونتائج خطة التنفيذ وتوفر أمثلة ألنشطة بناء القدرات التي يمكن أن تدعم تحقيق أهداف خطة التنفيذ
 .لهما التكامل وتجنب االزدواجيةفي إظهار التوافق و إلى جانب بعضهما البعض 

من خالل تسهيل تنفيذ بروتوكول قرطاجنة، أن  ،يمكن لخطة التنفيذ وخطة عمل بناء القدراتفإنه  عالوة على ذلك،و  -14
ألطراف تلك ا، وال سيما بالنسبة ل0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ل طارإلتسهم في تحقيق هدف السالمة األحيائية ل

 في بروتوكول قرطاجنة. أيضا االتفاقية التي هي أطراففي 

خطة التنفيذ وخطة عمل بناء القدرات للبروتوكول وكذلك مشاريع الخطط  إعدادمزيد من التفاصيل حول عملية ويرد  -11
مؤقت من جدول األعمال ال 2والتي ستنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في إطار البند   CBD/SBI/3/18نفسها في الوثيقة
 الجتماعها الثالث.
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 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  بإعدادقضايا أخرى ذات صلة  خامسًا.
، في عام 40/7المقرر  في ، التي رحب بها0202-0242للفترة المنظور الجنساني تنتهي صالحية خطة عمل  -15

لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية ويعتمدها  0202لفترة ما بعد المنظور الجنساني عمل خطة يوضح مشروع وُتعد األمانة . 0202
 0202-0242المنظور الجنساني ة على خطة العمل يعتمد مشروع الخطسو ألطراف في اجتماعه الخامس عشر. ا مؤتمر

المنظور عمل تهدف خطة و وأهدافه وغاياته.  0202تنوع البيولوجي لما بعد العالمي لل إلطارلاألول  المشروعيتماشى مع سو 
 .المنظور الجنسانيتراعي بطريقة  0202تنوع البيولوجي لما بعد العالمي لل إلطاراإلى المساعدة في تنفيذ  الجديدة الجنساني

  انعقادها وتواترها ومكان االجتماعات القادمةعقد  مقترحات بشأن موعد سادسًا.
المقترحات  بتناول الهيئة الفرعية أيضاً  تقوم يتوقع جدول األعمال المؤقت لالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ أن -11

لمؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل بوصفه انعقادها وتواترها  االجتماعات القادمة ومكانعقد  موعد بشأن المتعلقة
الصادر عن مؤتمر األطراف، والذي ُأشير إليه في المقرر  44/44عماًل بالمقرر و اجتماعات األطراف في البروتوكوالت. 

 ، تقرر عقد االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف في تركيا.41/48

مختلف القضايا المتعلقة باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام القادمة  تواتر االجتماعاتُتراعي  أن يجبو   -11
من جدول األعمال، فضاًل  9في ذلك، آليات اإلبالغ وتقييم واستعراض التنفيذ التي تجري مناقشتها في إطار البند ، بما 0202

العمليات بموجب البروتوكوالت بما في  تراعيلتفعيل اإلطار. كما يجب أن  ُأنشئت أخرى آليات أو عملياتأو عن أي قضايا 
جراءات وآليات االمتثال 7ذلك عمليات التقييم واالستعراض  8 .وا 

، في تبادل أولي لآلراء د ترغب الهيئة الفرعيةق 49-كوفيدالمتعلق بجائحة  األوضاعنظرًا لتطور و في ضوء ذلك، و  -11
في اجتماعه الخامس عشر،  مؤتمر األطراف كل من وضع خطة لينظر فيها ةالتنفيذي ةحول هذه القضية وتطلب إلى األمين

ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع  ،العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في اجتماعه العاشرمؤتمر األطراف و 
بنود جدول األعمال ذات في  هذه لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الرابع، مع مراعاة وجهات النظر ونتائج النظر

 الصلة.

 العناصر المقترحة لمسودة التوصية سابعًا.
 الهيئة الفرعية للتنفيذ في اعتماد توصية على غرار ما يلي: قد ترغب -12

 الهيئة الفرعية للتنفيذإن 

                                                      
من جدول األعمال  1يم الرابع واالستعراض الرابع للبروتوكول بموجب البند من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية )مع النظر في التقي 42المادة  7

من بروتوكول  44كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والتعوي ؛ والمادة  -من بروتوكول ناغويا  44لالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ(؛ المادة 
 ناغويا.

تستند العضوية و اتفقت اجتماعات األطراف في بروتوكولي كارتاخينا وناغويا على إجراءات وآليات االمتثال وأنشأت لجان امتثال للبروتوكوالت المعنية.  8
مرة كل  طرافاجتماعات األ عقد تواترالتحول من في اللجان على فترات مدتها أربع سنوات مع إجراء االنتخابات في كل اجتماع لألطراف. وسيتطلب 

 عامين إجراء تعديالت على هذه العملية.
 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-07-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-33-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-38-ar.pdf
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--/SBI-3 التوصية مراعاةمفتوح العضوية الإلى الرئيسين المشاركين للفريق العامل  طلبإذ ت .4
عند إعداد  9

 الوثائق لالجتماع الثالث للفريق العامل؛
في ضوء التعليقات التي أبديت  المنظور الجنسانيخطة عمل تحديث مشروع  ةالتنفيذي ةإلى األمين طلبإذ ت .0

تاحتها   مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر؛لينظر فيها أثناء االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ وا 

، في ضوء عقد االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف في تركيا ومع ةالتنفيذي ةإلى األمين طلب أيضاً إذ ت .4
عقد عد مقترح بشأن تواتر تمراعاة التعليقات التي أبديت في االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ ونتائج ذلك االجتماع، أن 

تمر األطراف في اجتماعه الخامس اجتماعات مؤتمر األطراف بعد االجتماع السادس عشر، للنظر فيه واعتماده من قبل مؤ 
 عشر؛

 بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقررًا على غرار ما يلي: وصيت .1

 مؤتمر األطرافإن 
لتنوع البيولوجي العالمي ل طاراإلللمساعدة في تنفيذ  0202بعد عام  لفترة ما المنظور الجنسانيخطة عمل عتمد إذ ي

 .الجنساني المنظورُتراعي بطريقة  0202 عام لما بعد
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 مرفق

لما بعد عام التنوع البيولوجي  العالمي طاراإلإلعداد  في اجتماعها الثالث لهيئة الفرعية للتنفيذا المدخالت الالزمة من
0202 

عمال األبند جدول 
 ذي الصلة

 حشد الموارد .1

 1 الحاجة 1-1

 بشأنها. والتفكير 0202البيولوجي لما بعد عام النظر في تكلفة تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع  1-1-1
 

1 

 1 .بشأنها والتفكيرت النظر في تكاليف التكاسل عن اتخاذ اإلجراءا 1-1-0

 1 .بشأنها والتفكير النظر في المدخرات التي يمكن تحقيقها من خالل العمل الفعال والمتسق 1-0

 1   (02مصدر األموال )المادة  1-4

 والتفكيرة توليدها من خالل إعادة تخصيص الدعم والحوافز القائمالنظر في الموارد التي يمكن  1-4-1
 .بشأنها

1 

 1 )مثل األعمال الخيرية( بشأنها والتفكيرالنظر في مصادر التمويل األخرى  1-4-0

)مثل  بشأنها والتفكيرالنظر في الموارد التي يمكن توليدها من خالل مصادر التمويل غير المباشرة  1-4-4
 التجارية(.إنفاق األعمال 

1 

. هل ينبغي إدراج بشأنها والتفكير النظر في الموارد التي يمكن توليدها من خالل الميزانيات الوطنية 1-4-1
ذلك في الميزانيات الوطنية، والخطط المالية الوطنية )مثل االلتزامات غير المشروطة بموجب اتفاقية 

 األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ(؟

1 

 1 .بشأنها والتفكير الموارد التي يمكن توليدها من خالل المساعدة اإلنمائية الرسميةالنظر في  1-4-5

(؟ كيف يمكن لمرفق البيئة العالمية تسريع الحصول 01ما هو دور مرفق البيئة العالمية )المادة  1-4-1
على األموال، بأدنى قدر من التأخير، لدعم التنفيذ في الوقت المناسب لإلطار العالمي للتنوع 

من قبل أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي  0202البيولوجي لما بعد عام 
 تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال؟

1 

)مثل صندوق المناخ األخضر( وكيفية االستفادة  بشأنها والتفكير النظر في دور الصناديق األخرى 1-4-1
منها. ما هي أوجه التداخل المحتملة بين االتفاقية وهذه الصناديق األخرى؟ هل ينبغي تطوير أو 

 إنشاء نوافذ تمويل جديدة كما كان الحال بالنسبة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؟

1 

 1  التنوع البيولوجيالخطة الوطنية لتمويل  1-1
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ما هو مستوى التفاصيل الالزمة في الخطط المالية الوطنية للتنوع البيولوجي؟ هل يجب أن تتناول  1-1-1
 ؟0202الخطط المالية كل هدف في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

1 

بغي تشجيع األطراف على هل ينبغي أن تكون الخطط المالية الوطنية للتنوع البيولوجي إلزامية أم ين 1-1-0
 تطويرها؟ هل ينبغي دمج الخطط المالية الوطنية للتنوع البيولوجي مع الخطط الوطنية؟

1 

 1 ما هو دور الخطط المالية للعمليات األخرى، مثل تغير المناخ، في معالجة قضايا التنوع البيولوجي؟ 1-1-4

 بناء القدرات وتنميتها .0

 1 القدرات هي أفضل أداة لتحقيق نتيجة لبناء القدرات وتنميتها؟هل االستراتيجية العالمية لبناء  0-1

 1 كيف يتم تحديد األوضاع واالحتياجات الوطنية واإلبالغ عنها؟ هل يتم ذلك من خالل الخطط الوطنية؟ 0-0

 والمشاركة المعارفإدارة توليد  .3

 1  التقليدية؟ للمعارفما هي العمليات الالزمة  4-1

 1 التنوع البيولوجي؟ ومعارفما هي العمليات الالزمة لمواصلة دعم تطوير معلومات  4-0

 التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا واالبتكار .4

كيف ينبغي تشجيع ودعم التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا واالبتكار؟ ما هو دور التعاون بين األطراف  1-1
والتعاون بين األطراف من البلدان النامية المدعومة من األطراف من البلدان المتقدمة من البلدان النامية 
 والشركاء اآلخرين؟

1 

 المسؤولية والشفافية .5

  أسئلة عامة 5-1

 2 كيف يتم ضمان الشفافية والمسؤولية لجميع أصحاب المصلحة؟ 5-1-1

جراءاتها المتعلقة بكيف تقوم اتفاقيات األمم المتحدة األخرى باإلبالغ عن التزاماتها  5-1-0 العالمي  طاراإلوا 
 ؟0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل

9 

جراءاتها؟ 5-1-4  2 كيف تقوم الشركات التجارية باإلبالغ عن التزاماتها وا 

جراءاتها؟ هل يتم هذا من خالل حكوماتهم  5-1-1 كيف تقوم الحكومات المحلية باإلبالغ عن التزاماتها وا 
 الوطنية؟

2 

  التخطيط 5-0
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االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي هي أساس الخطط الوطنية لتنفيذ اإلطار هل  5-0-1
؟ ما هو الصك الذي يمكن عن طريقه إبالغ االلتزامات 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

يتم وخطط العمل الوطنية لالتفاقية؟ ما هو دور االستراتيجيات وخطط العمل في هذا؟ كم مرة 
 يتم ذلك؟ ومتى تحديث الخطط الوطنية

2 

 2 هل هناك حاجة إلى تغييرات في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؟ 5-0-0

إذا كان يتعين تحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، كيف نضمن توفر  5-0-4
 الدعم المالي في الوقت المناسب؟

2 

ن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي جميع األهداف ذات هل يجب أن تتضم 5-0-1
ذا كان األمر كذلك، فكيف 0202الصلة من اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ، وا 

 نضمن ذلك ومن يقرر ما هو مناسب؟

 

2 

جميع المؤشرات هل يجب أن تعكس االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  5-0-5
الرئيسية؟ هل تستطيع البلدان استخدام مؤشراتها الوطنية الخاصة بها أم فقط المؤشرات التي وافق 

 عليها مؤتمر األطراف؟

2 

 2 هل تمتلك األطراف القدرة والموارد الالزمة لإلبالغ عن المؤشرات اإللزامية؟ 5-0-1

الوطنية للتنوع البيولوجي بشكل مالئم؟ ما كيف يمكننا ضمان تطوير االستراتيجيات وخطط العمل  5-0-1
هو اإلطار الزمني إلقالل حاالت التأخيرات إلى أقصى حد في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع 

 على المستوى الوطني؟ 0202البيولوجي لما بعد عام 

2 

 2 كيف يمكن تحقيق الفوائد )التآزر( من التنسيق والتكامل مع الخطط األخرى، والتنسيق؟ 5-0-1

  إلبالغا 5-4

   التقرير الوطني 5-4-1

ما هي عملية/ طرائق إعداد التقارير الوطنية )أي تقرير موجز سريع أكثر تواترا و/  5-4-1-1
أو تقرير شامل غير منتظم(؟ هل ينبغي الحفاظ على فترة اإلبالغ الحالية التفاقية 

 التنوع البيولوجي؟

2 

كيف ينبغي للبلدان اإلبالغ عن التزاماتها/ إجراءاتها المدرجة في خططها الوطنية؟  5-4-1-0
 مجموعة فرعية؟تغطي هل يجب أن تغطي التقارير جميع اإلجراءات وااللتزامات أم 

2 

 2هل ينبغي اإلبالغ عن أنواع مختلفة من المعلومات في أوقات أو تواترات مختلفة  5-4-1-4
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 الكاملة(؟)أي تقرير مؤقت بين التقارير 

 2 كيف نضمن تقديم التقارير وفًقا للجدول الزمني المتفق عليه؟ 5-4-1-1

كيف نضمن توافر الدعم المالي الكافي وفي الوقت المناسب للبلدان النامية، بما في  5-4-1-5
 ذلك أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، لدعم إعداد التقارير الوطنية؟

2 

التقارير المتعلقة بالعمليات المختلفة أو تزامنها أو حتى تكاملها كيف يمكن تنسيق  5-4-1-1
 )بما في ذلك تقارير االتفاقية والسالمة البيولوجية وبروتوكوالت ناغويا(؟

2 

   التقارير العالمية 5-4-0

ما هو دور المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  5-4-0-1
النظم اإليكولوجية والتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي في نظام اإلبالغ العالمي؟ ما هي 

التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؟ كيف يمكن  أهميةالفجوات والتداخالت في هذا؟ ما هي 
 الكفاءة؟تحسين 

2 

  االستعراض 5-1

 2 كيف نضمن أن يكفل نظام االستعراض التعلم والشفافية والتكيف؟ 5-1-1

هل ينبغي استعراض التقارير الوطنية للتأكد من مطابقتها للمبادئ التوجيهية التي وافق عليها مؤتمر  5-1-0
ذا كان األمر كذلك، فما هي الطرائق لذلك ومن الذي ينبغي أن يتولى   االستعراض؟األطراف، وا 

2 

  العالمي التقييم 5-5

ما نوع البيانات التي ينبغي استخدامها وما هو دور البيانات التي تجمعها الجهات الفاعلة غير  5-5-1
 الحكومية )مثل االستشعار عن بعد(؟ ما هي طرائق جمع البيانات لعملية التقييم العالمي؟

2 

 2 كم مرة يجب أن يتم إعداد التقييم العالمي؟ 5-5-0

بأكمله  0202ينبغي للتقييم العالمي أن يركز على اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام هل  5-5-4
أو أهداف وغايات ومؤشرات رئيسية محددة؟ هل يجب أن يعتمد التقييم فقط على مؤشرات 

 موضوعية أم عددية؟

2 

  المنتدى المفتوح العضوية 5-1

ذا هل ينبغي أن يكون هناك منتدى مفتوح العضوية  5-1-1 كجزء من عمليات االستعراض متعددة األبعاد وا 
 كان األمر كذلك فما هي الطريقة الُمثلى؟

2 

 2 هل ينبغي عقد المنتدى المفتوح العضوية على مستوى عالمي أو إقليمي؟ 5-1-0
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كم مرة ينبغي عقد المنتدى المفتوح العضوية وكم مرة ينبغي استعراض األطراف؟ هل ينبغي أن  5-1-4
ي لالستعراض إلى دورة )على سبيل المثال مرة كل خمس سنوات( أو اتباع نهج يستند الجدول الزمن

قائم على الحاجة أو المخاطر )على سبيل المثال، مع استعراض بعض األطراف بصورة أكثر من 
 غيرها في كثير من األحيان(؟

2 

ة شاملة هل يجب أن يركز العرض التقديمي على جميع القضايا المتعلقة بالتنفيذ أو على قضي 5-1-1
 معينة؟

2 

   استعراض النظراء الطوعي 5-1

عملية استعراض النظراء الطوعية لألطراف التي ال تخضع  أهميةكيف يمكن االستفادة القصوى من  5-1-1
 لالستعراض؟ كيف يمكن للبلدان التي خضعت الستعراض النظراء أن تشارك خبراتها بشكل أفضل؟

2 

الطوعية باعتبارها عملية طوعية هي أفضل طريقة هل اإلبقاء على عملية استعراض النظراء  5-1-0
 ؟اً للمضي قدم

2 

عداد التقارير واالستعراض؟ الجدول الزمني العام كيف يجب أن يكون 5-1-4  2 لعمليات التخطيط وا 

__________ 

 


