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الفريق العامل المفتوح العضوية المعني
باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 0202
االجتماع األول
نيروبي 03-72 ،أغسطس/آب 7302

تقرير الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي
لما بعد عام  0202عن اجتماعه األول

عقد الفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  0202اجتماعه األول في نيروبي ،من
 02إلى  02أغسطس/آب  .0202وعقدت األطراف والمراقبون مناقشات حول العناصر المحتملة لإلطار العالمي للتنوع
البيولوجي لما بعد عام  0202واعتمدت بعض االستنتاجات بخصوص الخطوات المستقبلية إلعداده .ومن بين

استنتاجاته ،طلب الفريق العامل إلى الرئيسين المشاركين أن يعدا نصا قبل أولي لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد

عام  0202من أجل تيسير عمل الفريق العامل في اجتماعه الثاني فضال عن نتائج اجتماعات الهيئات األخرى ذات
الصلة ،والمشاورات وحلقات العمل ،والتقديمات اإلضافية من األطراف والمراقبين .وأحاط الفريق العامل علما بالقائمة
األولية لالجتماعات ،والمشاورات وحلقات العمل من أجل إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 0202
وطلب مواصلة إعدادها وتحديثها.
ويرد سرد وقائع االجتماع في القسم الثاني من التقرير.
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أوال -

استنتاجات الفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي
لما بعد عام  0202في اجتماعه األول

إن الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ،7373
إذ يرحب بالتقدم المحرز في تنفيذذ المقذرر  01/01بشذنن العمليذة التحضذيرية إلعذداد اإلطذار العذالمي للتنذوع البيولذوجي
لما بعد عام  7373والمقررات األخرى ذات الصلة والعمذل المسذتقبلي بشذنن مختلذف القضذايا ذات الصذلة التذي سذيتم الن ذر فيهذا
في االجتماعات المقبلة بين الدورات بموجب االتفاقية وبروتوكوليها،
واذ يعيد التنكيذد علذى أن عمليذة إعذداد اإلطذار العذالمي للتنذوع البيولذوجي تسذتمر فذي كونهذا مملوكذة لتطذراف وتسترشذد
بالمبذذادا المنصذذوص عليهذذا فذذي القسذذم ألذذف ،الفقذذر  7مذذن المرفذذق بذذالمقرر  01/01وهذذي تشذذاركية ،وجامعذذة ،ومراعيذذة للمن ذذور
الجنساني ،وتحولية ،وشاملة ،وتحفيزية ،وشفافة ومرنة مع االعتبار الواجب للمشاركة المتوازنة لمختلف أصحاب المصلحة،
واذ يعيد التنكيذد أنذه وفقذا للفقذرتين  6و 2مذن المقذرر  ،01/01الحاجذة إلذى اإلشذرال الفعذال المسذتمر للشذعوب األصذلية
والمجتمعات المحلية ،ومن مات وبرامج األمم المتحذد  ،واالتفاقذات البيئيذة المتعذدد األطذراف األخذرى ،والحكومذات دون الوطنيذة،
والمدن والسلطات المحليذة األخذرى ،والمن مذات الحكوميذة الدوليذة ،والمن مذات غيذر الحكوميذة ،ومجموعذات النسذات ،ومجموعذات
الشذذباب ،وقطذذاع األعمذذال والمجتمذذع المذذالي ،والمجتمذذع العلمذذي ،واألوسذذاط األكاديميذذة ،والمن مذذات الدينيذذة ،والم ذواطنين عمومذذا،
وأصحاب المصلحة اآلخرين ،ومساهمتهم في عملية إعداد إطار عالمي قوي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ،7373
يرحب بالعرض الكريم من الصين الستضافة اجتمذاع إضذافي للفريذق العامذل المعنذي باإلطذار العذالمي للتنذوع
-0
البيولوجي لما بعد عام  7373في كونمينغ ،بمقاطعة يونان ،من  71إلى  72فبراير/شباط 7373؛
يرحب أيضا بالعرض المقدم من كولومبيا الستضافة االجتماع الثالذ
-7
 00يوليه/تموز  ،7373ويقر بدعم النرويج لتن يم هذا االجتماع؛

للفريذق العامذل فذي كذالي ،مذن  72إلذى

يدعو األطراف ،والحكومات األخرى والمن مات ذات الصلة وأصحاب المصلحة المعنيين إلذى تزويذد األمينذة
-0
التنفيذيذذة بمقترحذذات بشذذنن هيكذذل اإلطذذار العذذالمي للتنذذوع البيول ذذوجي لمذذا بعذذد ع ذذام  7373فذذي موع ذذد أقص ذذاه  01س ذذبتمبر/أيلول
7302؛
يطلب إلى الرئيسين المشاركين واألمينة التنفيذيذة ،مذع إشذراف مذن المكتذب ،مواصذلة العمليذة التحضذيرية وفقذا
-1
للمق ذذررات  01/01و CP-9/7و ،NP-3/15وتحض ذذير الوث ذذائق ،بم ذذا ف ذذي ذل ذذل مش ذذروع ن ذذص قب ذذل أول ذذي لإلط ذذار الع ذذالمي للتن ذذوع
البيولوجي لما بعذد عذام  ،7373قبذل سذتة أسذابيع مذن االجتمذاع الثذاني للفريذق العامذل ،مذع االسذتعانة بالمناقشذات التذي دارت فذي
هذذا االجتمذاع األول بمذا فذذي ذلذل اآلرات األوليذة علذذى النحذو الذوارد فذي المرفذذق األول ،فضذال عذن نتذذائج االجتمذاع الحذادي عشذذر
للفريذذق العامذذل المفتذذوح العضذذوية المخصذذص للمذذاد (2ي) واألحكذذام المتصذذلة بهذذا واالجتمذذاع الثال ذ والعش ذرين للهيئذذة الفرعيذذة
للمشور العلمية والتقنية والتكنولوجية ،ونتائج االجتماعات األخرى ذات الصلة ،والمشاورات وحلقات العمل ،والتقديمات اإلضذافية
من األطراف والمراقبين ،من أجل تيسذير عمذل الفريذق العامذل فذي اجتماعذه الثذاني ،وتقذديم عذرض عذام أولذي بشذنن المسذود قبذل
األولية إلى الجلسة غير الرسمية التي ستعقد في  71نوفمبر/تشرين الثاني 7302؛
يحيط علما بالقائمة األولية لالجتماعذات ،والمشذاورات وحلقذات العمذل مذن أجذل إعذداد اإلطذار العذالمي للتنذوع
-1
البيولوجي لما بعد عام  7373الوارد في المرفق الثاني ،التي تتنلف من ثالثة جداول تشمل بالتوالي االجتماعات التي كلف بهذا
مذذمتمر األط ذراف ،والمشذذاورات وحلقذذات العمذذل األخذذرى التذذي اقترحهذذا الرئيسذذان المشذذاركان واألمينذذة التنفيذيذذة ،واالجتماعذذات التذذي
عقدها الشركات؛
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-6

يطلب إلى الرئيسين المشاركين واألمينة التنفيذية ،بالتشاور مع رئيس كذل مذن الهيئذة الفرعيذة للمشذور العلميذة

والتقنيذذة والتكنولوجيذذة والهيئذذة الفرعيذذة للتنفيذذذ ،مذذع إش ذراف مذذن مكتذذب مذذمتمر األط ذراف ،ومذذع م ارعذذا المناقشذذات التذذي جذذرت فذذي
االجتماع األول للفريق العامل ،بما في ذلل المرفق األول ،والجذدول الثذاني فذي المرفذق الثذاني (االجتماعذات غيذر الرسذمية) ومذع
االسذذتفاد مذذن المذذذكرات المفاهيميذذة المنقحذذة ،إعذذداد خطذذة عمذذل تفص ذيلية ،بطريقذذة ت ذوازن بذذين األهذذداف الثالثذذة لالتفاقيذذة ،ووفقذذا
للمبذذادا المنصذذوص عليهذذا فذذي المقذذرر  ،01/01التذذي تعذذرض مفهوم ذا اسذذتراتيجيا للمشذذاورات وحلقذذات العمذذل ،ووسذذائل التشذذاور
األخرى ،وتكليف وط ارئذق كيفيذة إشذرال األطذراف واآلخذرين فذي كذل اجتمذاع أو مشذاور  ،مذع االعتذراف بذنن المرفذق سذيكون وثيقذة
حيذذة ومذذع توضذذيس كيذذف سذذيتم الن ذذر فذذي كذذل مذذن المخرجذذات فذذي إعذذداد اإلطذذار العذذالمي للتنذذوع البيولذذوجي لمذذا بعذذد عذذام ،7373
وتقديمها إلى الجلسة غير الرسمية التي ستعقد في  71نوفمبر/تشرين الثاني 7302؛
يذذدعو الهيئذذة الفرعي ذة للمشذذور العلميذذة والتقنيذذة والتكنولوجيذذة ،والهيئذذة الفرعيذذة للتنفيذذذ والفريذذق العامذذل المفتذذوح
-2
العضوية المخصص للماد ( 2ي) واألحكام المتصلة إلى إجرات المهام المتفذق عليهذا ،بمذا فذي ذلذل تلذل المهذام المشذار إليهذا فذي
المرفق الثاني واحالة إلى عنايذة الفريذق العامذل أيذة توصذيات إضذافية ذات صذلة باإلطذار العذالمي للتنذوع البيولذوجي لمذا بعذد عذام
 7373التي تنشن عن مداوالتهم قبذل االجتمذاع الخذامس عشذر لمذمتمر األطذراف ،وخصوصذا مذع اإلشذار إلذى نتذائج تقريذر التقيذيم
العذذالمي للتنذذوع البيولذذوجي وخذذدمات الذذن م اإليكولوجيذذة الذذذي أعذذده المنبذذر الحكذذومي الذذدولي للعل ذوم والسياسذذات فذذي مجذذال التنذذوع
البيولوجي وخدمات الن م اإليكولوجية:
يذذدعو الهيئذذة الفرعيذذة للمشذذور العلميذذة والتقنيذذة والتكنولوجيذذة إلذذى تقذذديم عناصذذر بخصذذوص اإلرشذذادات حذذول
(أ)
غايات وأهداف ذكية محدد وقابلة للقياس ودقيقة وواقعية ومحدد المد الزمنية ،وممشرات ،وخطوط أساس ،وأطر الرصذد ،التذي
تتعلق بالدوافع ورات فقدان التنوع البيولوجي ،من أجل تحقيق التغيير التحويلي ،ضمن نطاق األهداف الثالثة لالتفاقية؛
ي ذذدعو الفري ذذق العام ذذل المفت ذذوح العض ذذوية المخص ذذص للم ذذاد (2ي) واألحك ذذام المتص ذذلة به ذذا إل ذذى الن ذذر ف ذذي
(ب)
الجوانب ذات الصلة عند إعداد برنامج عمله المستقبلي؛
يذدعو الفريذق االستشذذاري غيذر الرسذمي المعنذذي بذالتعميم إلذى أن يذذدرج فذي تقريذره إلذذى االجتمذاع الثالذ
(ج)
الفرعية للتنفيذ مقترحات ملموسة حسب االقتضات؛

للهيئذذة

يرحب بالعرض المقدم من حكومة سويسذ ار الستضذافة حلقذة عمذل كمتابعذة لحلقذة العمذل التشذاورية لالتفاقيذات
-2
المتعلقذذة بذذالتنوع البيولذذوجي بشذذنن اإلطذذار العذذالمي للتنذذوع البيولذذوجي لمذذا بعذذد عذذام  ،7373المنعقذذد فذذي بذذرن ،مذذن  03إلذذى 07
يونيه/حزيران 7302؛
يذدعو المذدير التنفيذيذذة لبرنذامج األمذذم المتحذد للبيئذذة ،بصذفتها رئيسذة لفريذذق اإلدار البيئيذة فذذي األمذم المتحذذد ،
-2
وبالتعاون مع أعضات الفريق ،إلى تيسير مساهمة من ومة األمم المتحد فذي إعذداد وتنفيذذ اإلطذار العذالمي للتنذوع البيولذوجي لمذا
بعد عام 7373؛
 -03يقذذر بنهميذذة مختلذذف العمليذذات الجاريذذة فذذي تقذذديم مذذدخالت إلعذذداد اإلطذذار العذذالمي للتنذذوع البيولذذوجي لمذذا بعذذد
عام  ،7373وذلل لن ر الفريق العامل ،حسب االقتضات؛
 -00يطلذذب إلذذى الرئيسذذين المشذذاركين واألمينذذة التنفيذيذذة ،بالتشذذاور مذذع مكتذذب مذذمتمر األط ذراف ،تحذذدي
الموجود في المرفق الثاني حسب الضرور واتاحتها على الموقع الشبكي إلطار ما بعد عام 7373؛

القائمذذة

 -07يطلب إلى الرئيسين المشاركين واألمينة التنفيذية إعالم مكتب ممتمر األطراف بانت ام عن التقدم المحرز
في التحضيرات نحو إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ،7373بما في ذلل ما يتعلق باالحتياجات المالية،
وتحدي الموقع الشبكي لعملية إطار ما بعد عام .7373
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المرفق األول
1

العناصر المحتملة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  0202لمواصلة المناقشة
أوال  -مقدمة

أعدت هذه المذكر لمواصلة تيسير إجرات المناقشات بشنن إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام
-0
 .7373وينبغي أن ين ر الرئيسان المشاركان للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد
عام  7373في اآلرات التي أعرب عنها في هذا التقرير عند إعداد مزيد من الوثائق المتعلقة باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي
لما بعد عام  7373للفريق العامل .ومع ذلل ،ينبغي أال ين ر إلى المسائل المثار في هذه المذكر على أنها تعني أنه تم
التوصل إلى اتفاق بشنن أي مسنلة معينة .وعالو على ذلل ،ينبغي الن ر في هذه المذكر إلى جانب البيانات الرسمية التي
أدلت بها األطراف خالل االجتماع األول للفريق العامل ،وليس المقصود منها أن تحل محلها.
اعتمادا على
وقد تكون بعض القضايا المثار في األقسام الوارد أدناه ذات صلة و /أو توضع تحت عناوين مختلفة
-7
ً
كيفية تطور المناقشات حول اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  .7373ولتسهيل المناقشات المستقبلية حول اإلطار
العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ،7373ينبغي إعداد هيكل تن يمي للعناصر المحتملة لإلطار.

ثانيا  -العناصر المحتملة إلطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام  0202لمواصلة المناقشة
ألف  -األساس المنطقي والنطاق
القضايا المحتملة التي تتناول:

1

()0

أهمية التنوع البيولوجي وخدمات الن ام اإليكولوجي؛

()7

الحالة الراهنة للتنوع البيولوجي واآلثار المترتبة على ذلل بالنسبة لرفاه اإلنسان؛

()0

الحاجة إلى الطموح في مواجهة التحديات الحالية التي تواجه التنوع البيولوجي؛

()1

الدوافع المباشر وغير المباشر لفقدان التنوع البيولوجي؛

()1

التغيير التحويلي؛

()6

ن رية التغيير؛

()2

المبادا؛

()2

تحديات التنفيذ؛

2

3

4

لم يتم التفاوض حول المذكر الحالية ،وهي تعكس الجهود التي بذلها الرئيسان المشاركان حول فريق المناقشة المعني بالبند  4من جدول األعمال لبدت

صياغة عناصر إلطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ،0202وهي ال تصدر حكما مسبقا على حقوق األطراف في إجرات المزيد من التعديالت
واإلضافات .وينبغي قرات المذكر في ضوت اآلرات التي أعرب عنها األطراف والمراقبون في االجتماع األول للفريق المفتوح العضوية العامل المعني
باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ،0202المنعقد في نيروبي في الفتر من  02إلى  02أغسطس/آب  ،0202ومع تقرير ذلل االجتماع.

 2طلبت بعض األطراف فهما واضحا للفرق بين التغيير التحويلي ون رية التغيير.
 3لم تميد بعض األطراف تضمين ن رية التغيير و /أو طلبت مزيداً من التوضيس لما تشير إليه .وعالو على ذلل ،ترغب بعض األطراف استبعاد ن رية
التغيير من هذا الجزت من اإلطار.
4

لم تميد بعض األطراف تضمين المبادا و /أو طلبت المزيد من التفاصيل حول ما سينطوي عليها.
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()2

نتائج تقرير التقييم العالمي للتنوع البيولوجي وخدمات الن م اإليكولوجية الذي أعده المنبر الحكومي

الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات الن م اإليكولوجية والتقييمات األخرى ذات الصلة.
باء -

(أ)

رؤية عام 0202

القضايا المحتملة التي تتناول:
()0

ت ل رمية عام  7313للتنوع البيولوجي ذات صلة وستكون جزًتا من اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي
لما بعد عام ( 7373وفقًا للمقرر )7/01؛

()7

يمكن استخدام عناصر رمية عام  7313لالسترشاد بها في إعداد أجزات أخرى من اإلطار العالمي
للتنوع البيولوجي لما بعد عام 7373؛

()0

قد يتطلب ربط العناصر األخرى لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  7373برمية عام
 7313الن ر في األطر الزمنية لما بعد عام 7303؛

()1

قد يتطلب فهم أفضل لرمية عام  7313للتنوع البيولوجي تفسي اًر للقضايا المختلفة التي تعالجها.
جيم  -مهمة عام  0202و /أو الهدف األعلى والمعالم

(أ)

5

5

6

القضايا المحتملة التي تتناول:
()0

بيان عن حالة 7التنوع البيولوجي بحلول عام 7303؛

()7

بيان موجه نحو العمل يتعلق بالتغيير المطلوب؛

()0

المعالم؛

()1

األهداف الثالثة لالتفاقية والبروتوكولين؛

()1

االستناد إلى عناصر رمية عام ( 7313يقيم التنوع البيولوجي ويحف ويستعاد ويستخدم برشد ،وتصان
9
خدمات الن ام اإليكولوجي)؛

()6

الحالة المنشود للتنوع البيولوجي في عام 7303؛

()2

االستخدام المستدام؛

()2

االستهالل واإلنتاج المستدامان؛

8

10

رأى بعض األطراف أن رمية عام  7313كانت واضحة بما فيه الكفاية وال تتطلب تفسي ار .ورأى البعض اآلخر أنه إذا تم تفسيرها أو شرحها بصور

أكثر ،فيمكن القيام بذلل في عنصر التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام  7373المتعلق باألساس المنطقي والنطاق.
 6أعربت األطراف عن مجموعة من وجهات الن ر حول ما إذا كان يجب أن يكون لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  7373مهمة و /أو
هدف و /أو معالم ،وأعربت عن مستويات متفاوتة من التنييد ألحد الخيارات الثالثة .ورأى البعض أن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام
 7373يجب أن يتضمن أحد هذه الخيارات فقط .ورأى البعض أنه ينبغي أن تنعكس الخيارات الثالثة أو ينعكس مزيج من خيارين منهم.
 7أشار بعض األطراف إلى الحاجة إلى تحديد المقصود بالحالة في سياق هذا العنصر من اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام .7373
 8أرى بعض األطراف أن المعالم ،على سبيل المثال حتى عام  ،7313يمكن أن تنعكس في عنصر اإلطار الذي يشير إلى األساس المنطقي والنطاق.

وعالو على ذلل ،يرغب بعض األطراف إضافة التكيف والتخفيف القائمين على الن م اإليكولوجية إلى هذا العنصر من اإلطار.
 9رأى بعض األطراف أن تكرار رمية عام  7313في هذا العنصر من اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  7373قد يسبب اللبس.
 10لم تميد بعض األطراف إدراج هذا كجزت من المهمة و /أو الهدف األعلى والمعالم في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  .7373ويرغب
بعض األطراف إعاد صياغتها لتتضمن أيضا التعميم.
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()2

أهداف التنمية المستدامة؛

()03

معالجة الدوافع ورات فقدان التنوع البيولوجي؛

()00

التكيف الفعال مع تغير المناخ؛

()07

البساطة والسهولة من أجل التواصل والتي تكون قابلة للتنفيذ وقابلة للقياس؛

()00

نموذج االستجابة لتنثير حالة الضغط.
دال -

(أ)

11

األهداف والغايات واألهداف الفرعية والمؤشرات

القضايا المحتملة التي يمكن أن تنعكس في األهداف

13 ،12

()0

ثالثة أهداف لالتفاقية (الحف  ،واالستخدام المستدام ،والحصول وتقاسم المنافع)؛

()7

البروتوكوالن؛

()0

االستناد إلى عناصر رمية عام ( 7313يقيم التنوع البيولوجي ويحف ويستعاد ويستخدم برشد ،وتصان
خدمات الن ام اإليكولوجي)؛

()1

خمسة دوافع مباشر ورات فقدان التنوع البيولوجي (التغيرات في استخدام األراضي والبحار ،واالستغالل
المباشر للكائنات الحية ،وتغير المناخ ،والتلو  ،وغزوات األنواع الغريبة) المذكور في تقرير التقييم
العالمي عن التنوع البيولوجي وخدمات الن م اإليكولوجية الذي أعده المنبر الحكومي الدولي للعلوم
14
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات الن م اإليكولوجية؛

()1

الدوافع غير المباشر ورات فقدان التنوع البيولوجي ،بما في ذلل العوامل المذكور في تقرير التقييم
العالمي عن التنوع البيولوجي وخدمات الن م اإليكولوجية الذي أعده المنبر الحكومي الدولي للعلوم
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات الن م اإليكولوجية (أنماط اإلنتاج واالستهالل ،عدد
السكان ،الديناميات واالتجاهات ،التجار  ،واالبتكارات التكنولوجية والمحلية من خالل الحوكمة
15
العالمية)؛

()6

تيسير /تمكين التنفيذ؛

()2

االسترشاد باستنتاجات اإلصدار الخامس من نشر التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛

16

 11كان بعض األطراف غير واضحا بشنن ما يعنيه ذلل و /أو كيف يمكن أن ينعكس ذلل في إطار هذا العنصر من اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي
لما بعد عام .7373
 12الح بعض األطراف أن الصياغة مطلوبة لشرح العالقة بين األهداف والغايات واألهداف الفرعية الممكنة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد
عام  .7373ورأى البعض أنه يمكن استخدام األهداف للمساعد في هيكلة وتن يم أهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  .7373ولوح
أيضا أن األهداف والغايات مترابطة.
ً
 13طلب بعض األطراف إدراج مفهوم التعميم في هذا العنصر من اإلطار.
 14أرى بعض األطراف أن الدوافع المباشر ورات فقدان التنوع البيولوجي ينبغي أن تنعكس في عنصر اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام
 7373المتعلق باألساس المنطقي والنطاق وليس كنهداف.
 15رأى بعض األطراف أن الدوافع غير المباشر ورات فقدان التنوع البيولوجي ينبغي أن تنعكس في عنصر اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام
 7373المتعلق باألساس المنطقي والنطاق وليس كنهداف لعدم تجاوز والية االتفاقية.
 16رأى بعض األطراف أن القضايا المتعلقة بالتنفيذ قد ال تكون هنال حاجة إلى انعكاسها كنهداف في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام
.7373
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()2

التنفيذ

القضايا المحتملة التي يمكن أن تنعكس في الغايات:
()0

ينبغي أن تستمد الموضوعات من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي كنقطة بداية ولكن يمكن تبسيطها؛

()7

ينبغي أن تكون األهداف محدد وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وقائمة على النتائج ومحدد زمنيا؛

()0

ينبغي أن تكون متسقة ومنسجمة ومتوافقة ومتبادلة المنفعة مع االتفاقات البيئية المتعدد األطراف
والعمليات األخرى ذات الصلة؛

()1

ينبغي أال تمدي إلى ازدواج الجهود مع العمليات األخرى؛

()1

ينبغي أن تسترشد باإلصدار الخامس من نشر التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛

القضايا المحتملة التي يمكن أن تنعكس في الغايات الفرعية:
()0

17

ينبغي أن تتناول عناصر أكثر تحديدا من الغايات؛

القضايا المحتملة التي يمكن أن تنعكس في الممشرات:
()0

ينبغي استخدام الممشرات الحالية التي حددها ممتمر األطراف ،وممشرات خطة التنمية المستدامة لعام
 ،7303والممشرات المستخدمة في تقييمات المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع
البيولوجي وخدمات الن م اإليكولوجية ،والممشرات المحدد من خالل الشراكة المعنية بممشرات التنوع
البيولوجي والعمليات األخرى ذات الصلة كنقطة بداية من أجل رصد التقدم المحرز؛

()7

ينبغي تحديد الممشرات وخطوط األساس في نفس وقت تحديد أهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي
لما بعد عام 7373؛

()0

ينبغي وضع أحكام بشنن استعراض قائمة الممشرات وخطوط األساس بعد اعتماد اإلطار العالمي
للتنوع البيولوجي لما بعد عام  7373من أجل إجرات أية تحسينات الزمة.
هاء  -وسائل التنفيذ والظروف التمكينية

(أ)

18

القضايا المحتملة التي تتناول:
()1

تعبئة الموارد؛

()7

توفير الموارد المالية؛

()0

اآللية المالية؛

()1

بنات القدرات؛

()1

المعارف التقليدية واالستخدام المنلوف المستدام؛

 17أشار بعض األطراف إلى أن الغايات الفرعية قد ال تكون ضرورية .غير أنها أشارت أيضا إلى أنه في حالة وضع عدد صغير من الغايات ،فقد
تكون هنال حاجة إلى غايات فرعية للتعبير عن جميع القضايا المطلوبة.
 18يمكن أن تكون القضايا المحتملة المحدد في إطار هذا العنصر ذات صلة أيضا بعنصر اإلطار المتعلق بالقضايا والنهج الشاملة و/أو تنعكس في
األهداف والغايات حسب طريقة صياغتها في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام .0202
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()6

العلوم واألدلة من ن م المعارف ذات الصلة ،بما في ذلل العلوم الطبيعية واالجتماعية والدروس

()2

التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا؛

()2

توليد المعارف وادارتها وتبادل المعلومات؛

()2

االتصال وزياد التوعية؛

()03

تعزيز أوجه التآزر مع االتفاقات البيئية المتعدد األطراف والعمليات األخرى ذات الصلة؛

()00

تشجيع زياد مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنسات والشباب والمجتمع المدني
والسلطات المحلية ودون الوطنية والقطاع الخاص والهيئات األكاديمية والعلمية في التنفيذ؛

المستفاد من تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها حتى اآلن؛

()07

التدابير القائمة على العلوم والقياسية ،ومحاسبة رأس المال الطبيعي،

()00

تعزيز الحوكمة البيئية وعمليات السياسات؛

()01

اإلدار القائمة على الن م اإليكولوجية؛

()01

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

()06

العوامل الدافعة للتغيير التحولي في نطاق االتفاقية.
واو -

(أ)

19

والنهج الشاملة إزات التقييم؛

20

22 ،21

القضايا والنهج الشاملة

القضايا المحتملة التي تتناول:
()0

التعميم ،وال سيما للقضايا المتعلقة بالزراعة والحراجة ومصايد األسمال وتربية األحيات المائية والسياحة
والطاقة والتعدين والبنية التحتية وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجهيز ،والتي يمكن أن تتناول
كل من الضغوط المباشر وغير المباشر التي يتعرض لها التنوع البيولوجي؛

()7

المساوا بين الجنسين وتمكين الم أر والنهج المستجيبة لالعتبارات الجنسانية؛

()0

الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛

()1

النهج القائمة على الحقوق؛

()1

الشراكات؛

()6

اإلنصاف بين األجيال؛

()2

االتصال.

 19لم يميد بعض األطراف إدراج إشارات إلى محاسبة رأس المال الطبيعي.
 20شعر بعض األطراف أن هذا البند شديد العمومية ولم تميد إدراجه في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام .0202

 21يمكن أن تنعكس القضايا المشار إليها في هذا القسم أيضا في عناصر أخرى من اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ،0202مثال في
األهداف أو الغايات أو في العنصر المتعلق بوسائل التنفيذ وال روف التمكينية ،حسب طريقة صياغتها .وأشار بعض األطراف إلى أنه ال ينبغي اعتبار
هذه القضايا قضايا هامشية.
22

اقترح بعض األطراف إضافة آلية التعاون المتعدد األطراف إلى هذا العنصر من اإلطار.
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زاي -
(أ)

23

آلية شفافة للتنفيذ والرصد واإلبالغ

23

القضايا المحتملة التي تتناول:
()0

الحفا على االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وتعزيزها باعتبارها اآللية الرئيسية
لتنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني؛

()7

تعزيز اإلرشادات الموجهة إلى االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

()0

االستناد إلى التقارير الوطنية وتعزيزها؛

()1

تحسين قابلية المقارنة بين التقارير الوطنية واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
وجودتها؛

()1

تحسين االتساق/التآزر بين عمليات اإلبالغ داخل االتفاقية وخارجها؛

()6

تحسين التعاون بين االتفاقيات لوضع أطر إبالغ مشتركة ون م إبالغ نموذجية؛

()2

الدروس المستفاد من االتفاقية والصكول البيئية الدولية األخرى؛

()2

العالقة بين هذا العنصر والعناصر األخرى من اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 7373؛

()2

الرصد؛

()03

االلتزامات الطوعية؛

()00

آليات االمتثال والشفافية؛

()07

ن م القياس واإلبالغ واالستعراض والتحقق ،وجرد شفاف وعالمي للتنوع البيولوجي ،وعملية استعراض
26
تك اررية ومتزامنة ومنسقة ومتصاعد ؛

()00

عمليات االستعراض الحالية ،بما في ذلل استعراض الن رات ،بموجب االتفاقية.

()01

التوجيه.

24
25

ا قتراح آخر بشنن عنوان هذا العنصر هو إطار المساتلة .غير أن بعض األطراف لم ي وافق على هذا المصطلس .واقتراح آخر هو هيكل التنفيذ .كما

تم التنكي د على أن أي آليات ينبغي أال تكون عقابية بل أن تهدف إلى دعم التنفيذ.
 24رأى بعض األطراف أن االلتزامات الطوعية ستنعكس بصور أفضل في عنصر اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  0202المتعلق بوسائل
التنفيذ وال روف التمكينية .وأشارت أطراف أخرى إلى أنها ال ت فهم بالتحديد معنى هذا المصطلس .وأشارت أطراف أخرى إلى الحاجة إلى إرشادات
واضحة بشنن االلتزامات الطوعية .كما أعرب بعض األطراف عن رأي مفاده أن االلتزامات الطوعية تخص الجهات الفاعلة بخالف الدول ،بينما رأت
أطراف أخرى أنها يمكن أن تكون ذات صلة بالحكومات الوطنية كتكميال لاللتزامات الوارد في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.
ورأت أطراف أخرى أن االلتزامات الطوعية الوطنية يمكن أن تقوض االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.

 25أشار بعض األطراف إلى أن الغرض من آلية االمتثال في سياق اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  0202غير واضس .واعترضت
أطراف أخرى على كلمة "االمتثال".
 26رأى بعض األطراف أنه من األفضل اإلشار إلى آلية التصعيد في العنصر المتعلق بوسائل التنفيذ وال روف التمكينية .كما الح البعض أن هذه
القضية ينبغي أن تقتصر على القياسات واإلبالغ والتحقق.
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حاء  -التواصل واذكاء الوعي واالستيعاب
(أ)

27

العناصر المحتملة:
()0

استراتيجية اتصال متسقة وشاملة ومبتكر لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي نفسه؛

()7

إذكات الوعي بشنن اإلطار لضمان اتساقه مع العمليات واالستراتيجيات الدولية األخرى ذات الصلة.

 27رأى بعض األطراف أن القضايا التي يتم تناولها تحت هذا العنصر يمكن إدراجها في عنصر اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 0202
الذي يتناول وسائل التنفيذ وال روف التمكينية .وأشارت أطراف أخرى إلى أن أحكام االتصال والترويج المتعلقة باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد
عام  0202وارد بالفعل في المقرر .04/04
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المرفق الثاني
قائمة أولية لالجتماعات ،والمشاورات وحلقات العمل إلعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 0202
الجدول  :1االجتماعات الرسمية ،التي أصدر مؤتمر األطراف تكليفا بعقدها
التاريخ والمكان

االجتماع

عنصر اإلطار العالمي للتنوع
البيولوجي لما بعد عام 7373

الوالية

الدور/الطريقة

 71-77أكتوبر /تشرين
األول  ،7302مونتلاير،
كندا

فريق االتصال المعني
ببروتوكول قرطاجنة
للسالمة البيولوجية

السالمة األحيائية

المقرر CP-9/7

سيقوم فريق االتصال بإعداد مسود لمكون السالمة األحيائية إلطار
التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام  297373والذي سيتم تقديمه إلى
االجتماع الثاني للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي
لما بعد عام .7373

 77-73نوفمبر /تشرين
الثاني  ،7302مونتلاير،
كندا

االجتماع الحادي عشر
للفريق العامل المفتوح
العضوية المخصص للماد
( 2ي) واألحكام المتصلة
بها في اتفاقية التنوع
البيولوجي

المعارف التقليدية واالبتكارات
والممارسات

المقرر 01/01

يقدم الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للماد ( 2ي) واألحكام
المتصلة بها توصيات إلى االجتماع الثاني للفريق العامل فيما يتعلق
بالدور المحتمل للمعارف التقليدية ،واالستخدام المنلوف المستدام
ومساهمة العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في
اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 7373

28

طلبات ناتجة عن االجتماع
األول للفريق العامل

النوع

28

لجنة
7

اجتماع حكومي
دولي
0

سين ر الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للماد ( 2ي)
واألحكام المتصلة بها في أي طلبات إضافية ناتجة عن االجتماع األول
للفريق العامل وسيقدم توصيته إلى االجتماع الثاني للفريق العامل

يشير النوع إلى نوع االجتماع المزمع :1 :اجتماع حكومي دولي ،هيئات فرعية لالتفاقية (مفاوضات) :0 ،لجان االتفاقية وبروتوكوليها :3 ،المشاورات المواضيعية – التي تعقد مباشر مع االجتماعات الرئيسية لتيسير

المشاركة الكاملة :4 ،حلقة عمل مواضيعية – لمعالجة القضايا الخاصة مع مشاركة مناسبة واقليمية للخبرات من األطراف والمراقبين (تتبع طريقة التشغيل على النحو المستخدم في الهيئة الفرعية للمشور العلمية والتقنية
والتكنولوجية ألفرقة الخبرات المخصصة وتطبق على مراعا اختالف الحال بالنسبة لحلقات العمل األخرى) :5 ،اجتماع يقوده األطراف (قائمة ليست شاملة).
 29حدد ممتمر األطراف العامل كاجتماع لتطراف في بروتوكول قرطاجنة أيضا عملية لوضع خطة تنفيذ محدد لبروتوكول قرطاجنة كمتابعة للخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية لعام  .0202-0200وال

تتوقع هذه العملية أن ين ر الفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  0202في خطة التنفيذ.
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التاريخ والمكان

االجتماع

 72-71نوفمبر /تشرين
الثاني ،7302مونتلاير ،كندا

االجتماع الثال والعشرون
للهيئة الفرعية للمشور
العلمية والتقنية والتكنولوجية

عنصر اإلطار العالمي للتنوع
البيولوجي لما بعد عام 7373
القاعد العلمية واألدلة

الوالية
المقرر 01/01

الدور/الطريقة

النوع

سيتم الن ر في التقدم المحرز في إعداد اإلصدار الخامس من التوقعات
العالمية للتنوع البيولوجي ومشروع رسائلها واستنتاجات تقييمات المنبر

اجتماع حكومي
دولي
0

الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات
الن م اإليكولوجية .وسترسل الهيئة الفرعية للمشور العلمية والتقنية
والتكنولوجية إلى الفريق العامل أية نتائج أو استنتاجات تنتج عن مداوالتها
التي قد تكون ذات صلة بإعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد
عام  7373لكي ين ر فيه الفريق العامل.
طلبات ناتجة عن االجتماع
األول للفريق العامل

28

ستن ر الهيئة الفرعية للمشور العلمية والتقنية والتكنولوجية في أية طلبات
إضافية ناتجة عن االجتماع األول للفريق العامل وتقدم توصيتها إلى
االجتماع الثاني للفريق العامل.

 72-71فبراير/شباط
 ،7373كونمينغ ،الصين

االجتماع الثاني للفريق
العامل

نطاق ومحتوى اإلطار العالمي
للتنوع البيولوجي لما بعد عام
7373

المقرر 01/01

بدت إعداد نص للمفاوضات بشنن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما
بعد عام  7373بنات على المشروع األولي الذي أعده الرئيسان
المشاركان.

اجتماع حكومي
دولي
0

 02إلى  73مارس /آذار
 ،7373مونتلاير ،كندا

فريق الخبرات التقنيين
المخصص المعني
بمعلومات التسلسل الرقمي

معلومات التسلسل الرقمي

المقرر 73/01

يقدم فريق الخبرات التقنيين المخصص الموسع المعني بمعلومات التسلسل
الرقمي توصيات حول كيفية معالجة معلومات التسلسل الرقمي بشنن
الموارد الوراثية في سياق اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام
 ،7373إلى االجتماع الثال للفريق العامل المعني باإلطار العالمي
للتنوع البيولوجي لما بعد عام 7373

لجنة
7

 70-70أبريل/نيسان
 ،7373مونتلاير ،كندا

لجنة االمتثال بموجب
بروتوكول ناغويا

بروتوكول ناغويا/الحصول
وتقاسم المنافع

المقرر NP-3/15

تن ر لجنة االمتثال في كيفية دعم وتعزيز االمتثال لبروتوكول ناغويا في
سياق اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  .7373وقد تقدم
اللجنة توصيات إلى االجتماع الثال للفريق العامل المعني باإلطار
العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 7373

لجنة
7
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التاريخ والمكان

االجتماع

 70-02مايو/أيار ،7373
مونتلاير ،كندا

االجتماع الرابع والعشرون
للهيئة الفرعية للمشور
العلمية والتقنية والتكنولوجية

عنصر اإلطار العالمي للتنوع
البيولوجي لما بعد عام 7373
التحقق من األهداف والغايات
والممشرات وخطوط األساس
واطار الرصد

الوالية
المقرر 01/01

طلبات ناتجة عن اجتماعات
الفريق العامل

 03-71مايو/أيار ،7373
مونتلاير ،كندا

االجتماع الثال
الفرعية للتنفيذ

للهيئة

الدور/الطريقة
ستن ر الهيئة الفرعية للمشور العلمية والتقنية والتكنولوجية في نتائج
االجتماعين األول والثاني للفريق العامل ،واستنادا إلى ذلل ستقوم بتقديم
توصيات بشنن العناصر العلمية والتقنية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي
لما بعد عام  7373إلى االجتماع الثال للفريق العامل المعني باإلطار
العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 7373

النوع

28

اجتماع
دولي

حكومي

0

ستن ر الهيئة الفرعية للمشور العلمية والتقنية والتكنولوجية في أية طلبات
ناتجة عن االجتماعين األول والثاني للفريق العامل وستقدم توصيتها إلى
االجتماع الثال للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي
لما بعد عام 7373

حشد الموارد

المقرر 77/01

ستن ر الهيئة الفرعية للتنفيذ في نتائج عمل فريق من الخبرات إلعداد
تقارير عن العديد من القضايا المتعلقة بعنصر حشد الموارد في سياق
اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  7373وستقدم توصيات
إلى االجتماع الثال للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع
البيولوجي لما بعد عام 7373

اآللية المالية

المقرر70/01

ستن ر الهيئة الفرعية للتنفيذ في تقارير فريق الخبرات المنشن بموجب
المقرر  70/01وكذلل آ ارت األطراف وتقدم توصيات إلى االجتماع الثال
للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام
7373

اجتماع حكومي
دولي
0
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التاريخ والمكان

االجتماع

عنصر اإلطار العالمي للتنوع
البيولوجي لما بعد عام 7373

الوالية

الدور/الطريقة

التعميم

المقرر 0/01

ستن ر الهيئة الفرعية للتنفيذ في تقرير الفريق االستشاري غير الرسمي
المعني بتعميم التنوع البيولوجي بشنن وضع نهج استراتيجي طويل األجل
للتعميم ،وتعميم العناصر لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام
 ،7373واالستجابة ألي طلبات من االجتماع األول للفريق العامل المعني
باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ،7373واالجتماع الثاني
للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام
 ،7373وتقديم توصيات إلى االجتماع الثال للفريق العامل المعني
باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 7373

تعميم مراعا المن ور الجنساني

المقرر 02/01

ستن ر الهيئة الفرعية للتنفيذ في استعراض تنفيذ خطة العمل الجنسانية
للفتر  .7373-7301وكجزت من هذه المداوالت ،يمكن أن تقدم الهيئة
أيضا توصية بشنن إعداد استراتيجية أو خطة جنسانية
الفرعية للتنفيذ ً
جديد لفتر ما بعد عام .7373

إدار المعارف في إطار االتفاقية المقرر 71/01
وبروتوكوليها

من المتوقع أن تن ر الهيئة الفرعية للتنفيذ في العناصر المحتملة المتعلقة
بإدار المعارف في إطار االتفاقية وبروتوكوليها وتقدم توصيات إلى
االجتماع الثال للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي
لما بعد عام 7373

المقرر 72/01

من المتوقع أن أن تن ر الهيئة الفرعية للتنفيذ في مجموعة من القضايا
المتعلقة باإلبالغ الوطني بموجب االتفاقية وبروتوكوليها .وكجزت من هذه
أيضا تقديم توصية بشنن الوسائل
المداوالت ،يمكن للهيئة الفرعية للتنفيذ ً
الستعراض تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 7373
وتعزيز آليات المساتلة.

تحقيق توافق اإلبالغ الوطني
في إطار االتفاقية وبروتوكوليها

النوع

28
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التاريخ والمكان

االجتماع

عنصر اإلطار العالمي للتنوع
البيولوجي لما بعد عام 7373
آليات االستعراض المحتملة

الوالية
المقرر 72/01

طلبات ناتجة عن االجتماعين
األول والثاني للفريق العامل

 00-72يوليه /تموز
 ،7373كالي ،كولومبيا

االجتماع الثال
العامل

للفريق

الدور/الطريقة

النوع

28

ستن ر الهيئة الفرعية للتنفيذ في خيارات لتعزيز آليات االستعراض ،بهدف
أيضا عملية
تعزيز تنفيذ االتفاقية .وستختبر الهيئة الفرعية للتنفيذ ً
استعراض التي يقودها الطرف من خالل منتدى مفتوح العضوية في
االجتماع الثال للهيئة الفرعية للتنفيذ .واستنادا إلى ذلل ،قد تقدم الهيئة
الفرعية للتنفيذ توصية إلى الفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع
البيولوجي لما بعد عام  7373في اجتماعه الثال بشنن هذه المسنلة لكي
ين ر فيها.
ستن ر الهيئة الفرعية للتنفيذ في أية طلبات ناتجة عن االجتماعين األول
والثاني للفريق العامل وتقدم توصياتها إلى االجتماع الثال للفريق العامل
المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ،7373بما في
ذلل اإلرشادات المحتملة بشنن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية
للتنوع البيولوجي وتناول آليات التنفيذ األخرى

المقرر 01/01

استنادا إلى أعماله السابقة وعمل الهيئات الفرعية والمشاورات األخرى،
سيقوم الفريق العامل بإعداد نص اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد
عام  7373لكي ين ر فيه ممتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر.

اجتماع حكومي
دولي
0
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الجدول  :0المشاورات وحلقات العمل األخرى
التاريخ والمكان

االجتماع

عنصر اإلطار العالمي للتنوع
البيولوجي لما بعد عام 7373

الوالية

النوع

الدور/الطريقة

حلقة عمل
مواضيعية

 03أكتوبر/تشرين األول
إلى  0نوفمبر /تشرين
الثاني  ،7302ريو دي
جانيرو ،الب ارزيل

حلقة عمل مواضيعية بشنن
استعاد الن م اإليكولوجية

استعاد الن م اإليكولوجية

سيتاح تقرير حلقة العمل إلى االجتماع الثاني للفريق العامل المعني
باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام .7373

 01-00نوفمبر /تشرين
الثاني  ،7302مونتلاير،
كندا

حلقة عمل مواضيعية بشنن
البيئة البحرية

الن م اإليكولوجية البحرية

سيتاح تقرير حلقة العمل إلى االجتماع الثاني للفريق العامل المعني
باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام .7373

 24نوفمبر /تشرين الثاني
 ،7302مونتلاير ،كندا (بين
االجتماع الحادي عشر
للفريق العامل المعني
بالماد ( 2ي) واالجتماع
الثال والعشرون للهيئة
الفرعية للمشور العلمية
والتقنية والتكنولوجية)

إحاطة غير رسمية يقدمها
الرئيسان المشاركان للفريق
العامل

العملية التحضيرية

سيقدم الرئيسان المشاركان للفريق العامل إحاطة عن التقدم المحرز في
إطار الفريق العامل خالل اجتماعه األول ومن خالل المشاورات
والتقديمات الالحقة

مشاور مواضيعية
0

سيتم تحديدها الحقا

حلقة عمل مواضيعية بشنن
تدابير الحف القائمة على
المناطق

المناطق المحمية والتدابير
األخرى القائمة على المناطق
إلدار الموائل

سيتاح تقرير حلقة العمل إلى االجتماع الثاني للفريق العامل المعني
باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 7373

حلقة عمل
مواضيعية
1

يناير/كانون الثاني 7373
(سيتم تنكيده في وقت
الحق)

حلقة عمل و/أو مشاورات
عبر اإلنترنت بشنن نهج
وآليات االستعراض

آليات الستعراض التنفيذ

ستضع حلقة العمل خيارات لآلليات الستعراض التنفيذ إلجرات مزيد من
المشاورات والن ر فيها من ِقبل االجتماع الثاني للفريق العامل المعني
باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  7373واالجتماع الثال
للهيئة الفرعية للتنفيذ

حلقة عمل
مواضيعية
1

1
حلقة عمل
مواضيعية
1

المقرر 72/01
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عنصر اإلطار العالمي للتنوع
البيولوجي لما بعد عام 7373

التاريخ والمكان

االجتماع

يناير/كانون الثاني-
فبراير/شباط ( 7373سيتم
تنكيده في وقت الحق)

مشاور بشنن حشد الموارد

حشد الموارد

 77-70فبراير /شباط
( 7373سيتم تنكيده في
وقت الحق) ،كونمينغ،
الصين

مشاور بشنن نهج وآليات
االستعراض

آليات الستعراض التنفيذ

 0مارس/آذار ،7373
كونمينغ ،الصين

مشاور بشنن بنات القدرات

بنات القدرات

الوالية

المقرر 72/01

الدور/الطريقة

النوع

سيتاح تقرير المشاور إلى االجتماع الثاني للفريق العامل المعني باإلطار
العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 7373

حلقة عمل
مواضيعية
1

ستن ر حلقة العمل في خيارات لآلليات الستعراض التنفيذ لمواصلة الن ر
فيها من ِقبل االجتماع الثاني للفريق العامل المعني باإلطار العالمي
للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ،7373واالجتماع الثال للهيئة الفرعية
للتنفيذ

مشاور مواضيعية
0

سيتاح تقرير المشاور إلى االجتماع الثال للهيئة الفرعية للتنفيذ،
واالجتماع الثال للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي
لما بعد عام 7373

مشاور مواضيعية
0
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الجدول  :0االجتماعات التي ينظمها الشركاء
التاريخ والمكان

االجتماع

عنصر اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي
لما بعد عام 7373

الوالية

النوع

الدور/الطريقة

الشركات

 6-1سبتمبر/أيلول
 ،7302اليابان

حلقة عمل جامعة األمم
المتحد بشنن نهج المنا ر
الطبيعية البرية والبحرية

النهج المحتملة للمنا ر الطبيعية البرية
والبحرية

سيتاح تقرير حلقة العمل إلى االجتماع الثاني للفريق العامل
المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام .7373

 0-0أبريل /نيسان
 ،7373أندبر  ،المملكة
المتحد

الحكومات دون الوطنية

الدور المحتمل للحكومات دون الوطنية،
والمدن ،والسلطات المحلية في اإلطار
العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام
7373

ستلتمس حلقة العمل مدخالت من الحكومات دون الوطنية،
والمدن والسلطات المحلية بشنن نطاق ومحتوى وتنفيذ اإلطار
العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  .7373وسيتاح تقرير حلقة
العمل إلى االجتماع الثال للفريق العامل المعني باإلطار العالمي
للتنوع البيولوجي لما بعد عام .7373

سويسرا ،يحدد التاريخ
والمكان الحقا

أوجه التآزر

أوجه التآزر المحتملة مع االتفاقات
البيئية المتعدد األطراف والمن مات
الدولية األخرى

سيحدد فيما بعد .متابعة لحلقة العمل التشاورية لالتفاقيات الشركات

يحدد الحقا

مشاورات االتحاد الدولي
لحف الطبيعة

عناصر متنوعة

مشاورات بين أعضات االتحاد الدولي لحف
ذلل على المستوى اإلقليمي.

 2-6نوفمبر /تشرين
الثاني  ،7302بريتوريا،
جنوب أفريقيا

الحوار العالمي حول
معلومات التسلسل الرقمي
بشنن الموارد الجينية

معلومات التسلسل الرقمي

حوار غير رسمي لزياد الفهم المتبادل للمسنلة ،والمساعد في
تحديد المسائل والشواغل الرئيسية ،وزياد قدرات جميع الجهات
الفاعلة من أجل المشاركة بفاعلية في المناقشات حول معلومات
التسلسل الرقمي بشنن الموارد الجينية.

1
الشركات
1

المتعلقة بالتنوع البيولوجي بشنن اإلطار العالمي للتنوع 1

البيولوجي فيما بعد عام  ،7373برن 07-03 ،يونيه/حزيران
.7302

الطبيعة ،بما في الشركات
1
الشركات
1
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ثانيا -

سرد الوقائع
مقدمة

عقد االجتماع األول للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  7373في
-0
مكتب األمم المتحد في نيروبي ،كينيا ،في الفتر من  72إلى  03أغسطس/آب .7302
الحضور
-7

حضر االجتماع ممثلو األطراف والحكومات األخرى التالية:

ألبانيا
الجزائر
أنتيغوا وبربودا
األرجنتين
أستراليا
النمسا
جزر البهاما
بيالروس
بلجيكا
بنن
بوتان
بوليفيا (دولة  -المتعدد القوميات)
البوسنة والهرسل
بوتسوانا
الب ارزيل
بوركينا فاسو
كمبوديا
الكاميرون
كندا
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
شيلي
الصين
كولومبيا
جزر القمر
الكونغو
كوستاريكا
كرواتيا
كوبا
تشيكيا
كوت ديفوار

جمهورية الكونغو الديمقراطية
الدانمرل
جيبوتي
إكوادور
مصر
غينيا اإلستوائية
إريتريا
إسواتيني
إثيوبيا
االتحاد األوروبي
فنلندا
فرنسا
جورجيا
ألمانيا
غانا
غرينادا
غينيا
غينيا -بيساو
غيانا
هايتي
أيسلندا
الهند
إندونيسيا
إيران (جمهورية  -اإلسالمية)
العراق
إسرائيل
إيطاليا
اليابان
األردن
كينيا
الكويت

لبنان
ليسوتو
ليبيريا
لكسمبرغ
ماليزيا
مالي
موريتانيا
المكسيل
موزمبيق
ا
ناميبيا
هولندا
نيوزيلندا
النيجر
نيجيريا
النرويج
باالو
باراغواي
بيرو
الفلبين
بولندا
جمهورية كوريا
جمهوريو مولدوفا
رومانيا
سانت لوسيا
سان تومي وبرنسيبي
المملكة العربية السعودية
السنغال
صربيا
سيشيل
سيراليون
سنغافور
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المملكة المتحد لبريطانيا الع مى
وأيرلندا الشمالية
الواليات المتحد األمريكية
) البوليفارية- فنزويال (جمهورية
اليمن
زامبيا
زمبابوي

الجمهورية العربية السورية
طاجيكستان
تايلند
توغو
تونغا
تونس
تركيا
تركمانستان
أوغندا

الصومال
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
إسبانيا
دولة فلسطين
السودان
سورينام
السويد
سويس ار

:وحضر أيضا مراقبون من هيئات األمم المتحد والوكاالت المتخصصة وأمانات االتفاقيات والهيئات األخرى التالية
-0
أمانة االتفاقية المتعلقة بحماية جبال الكاربات وكفالة
اتفاقية المحاف ة على األنواع المهاجر من الحيوانات
تنميتها المستدامة
الفطرية
هيئة األمم المتحد للم أر
من مة األغذية والزراعة لتمم المتحد
ممتمر األمم المتحد للتجار والتنمية
الفريق االستشاري التقني والعلمي التابع لمرفق البيئة
من مة األمم المتحد للتربية والعلم والثقافة
(STAP) العالمية
برنامج األمم المتحد للبيئة
مرفق البيئة العالمية
اتفاقية األمم المتحد اإلطارية بشنن تغير المناخ
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال
مكتب األمم المتحد لخدمات المشاريع
التنوع البيولوجي وخدمات الن م اإليكولوجية
معهد الدراسات المتقدمة لالستدامة التابع لجامعة
المعاهد الدولية بشنن الموارد الوراثية النباتية لتغذية
األمم المتحد
والزراعة
:وكانت المن مات التالية ممثلة أيضا بصفة مراقب
ActionAid International
African Union
African Union Development Agency-NEPAD
African Wildlife Foundation
Andes Chinchasuyo
ASEAN Centre for Biodiversity
Asia Indigenous Peoples Pact Foundation
Asociación Ambiente y Sociedad
Assembly of First Nations
Avaaz
Bechtel Construction & Engineering Kenya Ltd.
Bioversity International
BirdLife International
Born Free Foundation
Botanic Gardens Conservation International
Campaign for Nature
Catholic Youth Network for Environmental
Sustainability in Africa (CYNESA)
Center for Large Landscape Conservation
Center for Support of Indigenous Peoples of the
North/Russian Indigenous Training Centre
Centro para la Investigación y Planificación del
Desarrollo Maya
Coastal Oceans Research and Development in
the Indian Ocean

-1

Compassion in World Farming
Conservation International
CropLife International
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
DHI Water & Environment
Enda Santé
ETC Group
Forest Peoples Programme
Forum for Law, Environment, Development and
Governance (FLEDGE)
Foundation for the National Institutes of Health
Friends of the Earth International
Future Earth
Global Biodiversity Information Facility
Global Pulse Confederation
Global Youth Biodiversity Network
Greenpeace International
ICCA Consortium
ICLEI - Local Governments for Sustainability
Ifakara Health Institute
Imperial College London
Indigenous Information Network
Institute for Biodiversity Network
Institute for Sustainable Development and
International Relations

CBD/WG2020/1/5
Page 21
Organization for Economic Cooperation and
Development
Oriental Universal Convention & Exhibition
Group Co., Ltd.
Rainforest Foundation Norway
Ramsar Convention on Wetlands
Saami Council
SABI Strategy Group
Stockholm Resilience Centre
Tebtebba Foundation
The Nature Conservancy
The Pew Charitable Trusts
The World Bank Group
Third World Network
United Nations Foundation
United Organization of Batwa Development in
Uganda
University of Bremen
University of Canberra
Wildlands Conservation Trust
Wildlife Conservation Society
World Agroforestry Centre
World Animal Net
World Fish Center
WWF International

البند -1

International Collective in Support of
Fishworkers
International Coral Reef Initiative
International Development Law Organization
International Fund for Animal Welfare
International Partnership for the Satoyama
Initiative
International Planning Committee for Food
Sovereignty
International University Network on Cultural
and Biological Diversity
International Union for Conservation of Nature
Jabalbina Yalanji Aboriginal Corporation
Japan Biodiversity Youth Network
Japan Civil Network for the United Nations
Decade on Biodiversity
Japan Committee for IUCN
Kenya Environment and Waste Management
Association
Mountain Research Initiative
National Geographic Society
Natural Justice (Lawyers for Communities and
)the Environment
Nordic Council of Ministers
)OGIEK Peoples’ Development Program (OPDP

االفتتاح

افتتس االجتماع في الساعة  03:03صباحا يوم الثالثات  72أغسطس/آب السيد فرانسيس أوغوال ،الرئيس المشارل
-1
للفريق العامل.
وأدلى السيد حمد اهلل زيدان ببيانات افتتاحية نيابة عن مكتب رئاسة ممتمر األطراف؛ والسيد كريستيانا باشكا بالمر،
-6
األمينة التنفيذية التفاقية التنوع البيولوجي؛ والسيد إنغر أندرسون ،المدير التنفيذية لبرنامج األمم المتحد للبيئة.
وأشار السيد زيدان إلى التزام الوزرات في إعالن شرم الشيخ بدعم وضع وتنفيذ إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد
-2
عام  ،7373يستند إلى أهداف أيشي للتنوع البيولوجي والدروس المستفاد من تنفيذ الخطة االستراتيجية التنوع البيولوجي
7373-7300؛ وأنه يتواتم مع خطة التنمية المستدامة لعام 7303؛ وأنه طموح وعملي بما فيه الكفاية لتحقيق التحول الالزم
لتحقيق رمية  7313للتنوع البيولوجي .وسيتم تحديد مستوى الطموح على أساس أحد التقييمات العلمية ،وينبغي أن تكون
األهداف والغايات مصحوبة بالوسائل واآلليات المالية والوسائل األخرى الالزمة الستعراض التقدم المحرز ومساتلة جميع
المعنيين .وينبغي إشرال جميع األطراف بطريقة عادلة ومتوازنة ،وينبغي إشرال جميع القطاعات األخرى المرتبطة بالدوافع
المباشر وغير المباشر لفقدان التنوع البيولوجي .وينبغي تسليط الضوت على إمكانات الحلول القائمة على الطبيعة ،والتي يمكن
أن يسهم فيها التنوع البيولوجي في تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه ،وتحقيق األمن الغذائي ،والصحة والرفاه.

وشكرت األمينة التنفيذية المشاركين ،والمن مة المضيفة ،برنامج األمم المتحد للبيئة ومو في األمانة .وأعربت عن
-2
شكرها أيضا لحكومات النمسا وفنلندا وألمانيا والسويد وسويس ار والمملكة المتحد فضال عن المفوضية األوروبية لدعم المشاركة
في االجتماع .وأشارت إلى األساس العلمي المعزز لعمل االتفاقية ،وزياد االهتمام بالتنوع البيولوجي والشراكات الجديد على
أعلى مستويات الحكومات وقطاع األعمال والمجتمع المدني .وأضافت أن التنوع البيولوجي يتحرل نحو الصدار على جدول
األعمال الدولي ،مما أدى إلى زياد االهتمام السياسي في المنتديات الرئيسية ،بما في ذلل مجموعة السبعة ومجموعة العشرين.
وأوضحت أن عددا متزايدا من الجمهور العام ،بقياد الشباب ،ينادي بالعمل .ومع ذلل ،ال يزال هنال الكثير من العمل الذي
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يتعين القيام به من أجل "ثني منحنى" فقدان التنوع البيولوجي وتحقيق رمية عام  7313لالتفاقية ،للعيش في انسجام مع

الطبيعة .وقد تم تحديد حلول لتحدي أزمة التنوع البيولوجي في التقارير األخير  ،بما في ذلل تقرير التقييم العالمي للمنبر
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات الن م اإليكولوجية ) (IPBESوتقرير من مة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي بعنوان :التنوع البيولوجي :تقرير التمويل والحالة االقتصادية التجارية للعمل .ومنذ االجتماع
الرابع عشر لممتمر األطراف ،ن مت أمانة االتفاقية عددا من المشاورات اإلقليمية والمواضيعية ألصحاب المصلحة المتعددين
والتي أثارت قضايا حرجة؛ ون م الشركات مشاورات أخرى ،وأجرى البروتوكوالن التابعان لالتفاقية مشاورات .وستقود األطراف
العملية وتستند إلى العلوم والمعارف التقليدية التي لدى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وخبرات األطراف في تنفيذ
االتفاقية .وأعادت صياغة كلمات نيلسون مانديال ،الرئيس السابق لجنوب أفريقيا ،فقالت ،لقد حان الوقت اآلن لنا ،كمجتمع ،أن
نترل الع مة تزدهر.
وأشارت المدير التنفيذية إلى أن اإلطار العالمي لما بعد  7373سيكون حاسما لوقف فقدان التنوع البيولوجي ،الذي
-2
أصبحت آثاره أكثر وضوحا كل عام ،مما يمدي إلى فقدان الغذات والمات والطاقة والمواد الخام واألدوية والرفاه الثقافي والروحي.
وأضافت أن الجهود المبذولة لتجنب هذه األزمة من خالل أهداف أيشي لم تنجس ،وسوف يتيس اإلطار فرصة ثانية .وينبغي أن
يشتمل اإلطار التعلم من األخطات التي ارتكبت في تحديد أهداف أيشي (في غياب خطوط أساس أو ممشرات قابلة للقياس أو
تبني من جانب القطاعات المعنية)؛ ووضع أهداف أكثر طموحا ،مثال بشنن المناطق البحرية والبرية المحمية؛ وحماية وتعزيز
التنوع البيولوجي في الحقول والمدن وفي البنية التحتية؛ وعدم ضمان كمية ما يتم حمايته فحسب ،بل أيضا نوعية ما يتم
حمايته؛ وضمان التبني من جانب الجهات الخارجية عن حركة الحف  ،مثل الزراعة والبنية التحتية واألشغال العامة وتخطيط
البلديات والقطاعات األخرى الستخدام األراضي؛ ووضع أهداف قائمة على العلوم وطموحة وقابلة للقياس ومجدية ،بحي يمكن
لتعمال التجارية والزراعة والبنية التحتية أن تقيس أدائها وفقا لمقياس األثر على التنوع البيولوجي؛ ووضع هدف أعلى للتنوع
البيولوجي ،على غرار هدف تغير المناخ المتمثل في خفض درجة الحرار بمقدار  0.1درجة مئوية ،وهو ما سيمدي إلى تبسيط
مسنلة التنوع البيولوجي المعقد المتمثلة في زياد المشاركة .ومن شنن وضع مقياس مركب يجمع األنواع والتنوع الجيني وتنوع
الن م اإليكولوجية أن يسمس للجمهور بمتابعته وفهمه والتصويت على حف على التنوع البيولوجي والضغط من أجل تحقيق
ذلل .غير أن األهداف ال تعني شيئا بدون حلول سليمة .ويدرل المجتمع بشكل متزايد التحدي البيئي ويستجيب له ويخضع
الحكومات للمساتلة .وستكون اإلراد السياسية والتآزر بين القطاعات واألهداف واالتفاقات والحلول وتعزيز القدرات الوطنية
مسائل بالغة األهمية .وينبغي أن يكون حف التنوع البيولوجي على رأس جدول األعمال في كل عملية لمجالس اإلدارات وكل
عملية و ازرية ودولية.
 -03وأدلى ببيانات المجموعات اإلقليمية التالية :مصر نيابة عن المجموعة األفريقية ،والكويت نيابة عن منطقة آسيا
والمحيط الهادا ،وفنلندا نيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضات ،وطاجيكستان نيابة عن أوروبا الوسطى والشرقية،
وكوستاريكا نيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ( )GRULACونيوزيلندا نيابة عن أستراليا ،وكندا ،وأيسلندا،
واسرائيل ،والنرويج وسويسرا.
 -00وأدلى ببيانات أيضا ممثلو المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي ( )IIFBوالحكومات المحلية
من أجل االستدامة ( )ICLEIوشبكة الشباب العالمية للتنوع البيولوجي ( )GYBNوتحالف اتفاقية التنوع البيولوجي واتحاد الم أر
التفاقية التنوع البيولوجي واالتحاد الدولي لحف الطبيعة (.)IUCN

البند -2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
ألف-

إقرار جدول األعمال
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-07

االجتماع.

في الجلسة األولى لالجتماع ،المنعقد في  72أغسطس/آب  ،7302تناول الفريق العامل الن ر في جدول أعمال

 -00وأقر الفريق العامل جدول األعمال التالي على أساس جدول األعمال الممقت ) (CBD/WG2020/1/1الذي أعدته
األمينة التنفيذية بالتشاور مع المكتب:
-0

االفتتاح.

-7

إقرار جدول األعمال وتن يم العمل.

-0

تقارير عن المشاورات والمساهمات األخرى لعملية إطار ما بعد عام .7373

-1

العناصر المحتملة لهيكل ونطاق اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام .7373

-1

برنامج العمل المستقبلي للفريق العامل المفتوح العضوية وتوزيع المهام على الهيئات والعمليات األخرى في الفتر
بين الدورات.

-6

مسائل أخرى.

-2

اعتماد التقرير.

-2

االختتام.
باء -

انتخاب أعضاء المكتب

-01

تقرر أن يعمل مكتب ممتمر األطراف كمكتب للفريق العامل.

-01

واتفق على أن تعمل السيد هيلينا جيفري براون (أنتيغوا وبربودا) كمقرر لالجتماع.
جيم  -تنظيم العمل

 -06في الجلسة األولى لالجتماع ،المنعقد في  72أغسطس/آب  ،7302بنات على دعو من الرئيسين المشاركين ،اعتمد
الفريق العامل تن يم العمل المقترح الوارد في المرفق األول لجدول األعمال الممقت المشروح (.)CBD/WG2020/1/1/Add.1
 -02وعند الن ر في هذا البند ،كان معروضا أمام الفريق العامل "مذكر سيناريوهات" أعدها الرئيسان المشاركان
( )CBD/WG2020/1/1/Add.2والتي تصف تن يم عمل الفريق العامل في هذا االجتماع األول وفي االجتماعات الالحقة.

البند -3

تقارير عن المشاورات والمساهمات األخرى لعملية إطار ما بعد عام 2222

 -02في الجلسة األولى لالجتماع المنعقد في  72أغسطس/آب  ،7302تناول الفريق العامل البند  0من جدول األعمال.
وفي إطار هذا البند ،عرضت على الفريق العامل مذكر من األمينة التنفيذية بشنن المشاورات اإلقليمية والموضوعية التي
أجريت والمساهمات األخرى الوارد فيما يتعلق بعملية ما بعد عام  .(CBD/WG2020/1/2) 7373وعرض عليه أيضا
تجميعان آلرات األطراف والمراقبين بشنن نطاق ومحتوى اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 7373
( )CBD/POST2020/PREP/1/INF/1و) ،(CBD/POST2020/PREP/1/INF/2وتقارير حلقات العمل التشاورية اإلقليمية
بشنن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  7373آلسيا والمحيط الهادا (،)2CBD/POST2020/WS/2019/1/
ولمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى وأعضات آخرين في االتحاد األوروبي ( ،)CBD/POST2020/WS/2019/2/2وألفريقيا
( ،)CBD/POST2020/WS/2019/3/2وألوروبا الوسطى والشرقية ( ،)CBD/POST2020/WS/2019/4/2وألمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي ( ،)CBD/POST2020/WS/2019/5/2وتقرير حلقة العمل التشاورية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
بشنن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ،(CBD/POST2020/WS/2019/6/2) 7373وتقرير حلقة عمل الخبرات
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لوضع توصيات بشنن العناصر الجنسانية المحتملة في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام

.(CBD/GB/OM/1/2) 7373

 -02وعرضت على الفريق العامل أيضا ورقة غير رسمية أعدها الرئيسان المشاركان للفريق العامل ،بشنن أفكارهم فيما
يتعلق بعملية إعداد إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ( 7373الورقة غير الرسمية .)0
 -73وقدم البروفيسور دورنغتون أوغوي ،المدير والمدير التنفيذي للهيئة الوطنية للسالمة األحيائية ،كينيا ،تقري ار عن حلقة
العمل التشاورية العالمية بشنن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ،7373والسالمة األحيائية وبروتوكول قرطاجنة
للسالمة األحيائية ،التي عقدت في نيروبي في  71أغسطس/آب  .7302وناقشت مجموعات صغير الكيفية التي يمكن أن
تساهم بها السالمة األحيائية في تحقيق أهداف االتفاقية ورمية عام  7313للعيش في تجانس مع الطبيعة .وبالرغم من أن
مع م أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها سبعة عشر هدفا ارتبطت بشكل مباشر أو غير مباشر بتنفيذ بروتوكول قرطاجنة
وأن السالمة األحيائية كانت لها صلة بنكثر من ثالثة أرباع أهداف أيشي ،وال يرد ذكر صريس للسالمة األحيائية في الخطة
االستراتيجية الحالية للتنوع البيولوجي .وبالتالي ،ينبغي إدراج عنصر محدد للسالمة األحيائية في اإلطار العالمي للتنوع
البيولوجي لما بعد عام  ،7373يرتبط بالمادتين (2ز) و 02وباألحكام الوارد في اتفاقية البحو والتكنولوجيا والتعاون التقني
والعلمي .ومن شنن تعميم السالمة األحيائية في اإلطار الجديد أن يزيد من مكانته ويضمن أن يمخذ بعين االعتبار في
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي .وتمثلت إحدى القضايا الرئيسية في دور التكنولوجيا الجديد في حف
التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ،وكيف يمكن تناولها في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ،7373من خالل
أطر تن يمية مناسبة .وبالن ر إلى أن التكنولوجيا الجديد تقع في الواجهة البينية لبروتوكولي قرطاجنة وناغويا ،يعد التنسيق
أم ار ضروريا .فسيكون من المهم االستماع إلى آرات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بشنن التكنولوجيا الجديد  .والح
المشاركون أن بروتوكول ناغويا-كوااللمبور التكميلي بشنن المسمولية والجبر التعويضي يمكن أن يوفر ضمانات بيئية
للتكنولوجيا الجديد ومثاال لمعالجة المسمولية والجبر التعويضي عن الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي .وعلق المشاركون
على أن السالمة األحيائية تمدي إلى حف التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وأشاروا إلى أن لجميع األطراف التزامات تتعلق
بالسالمة األحيائية.
 -70وقدمت السيد كريستين أكيلو إيشوكيت ،نائبة المدير التنفيذي للهيئة الوطنية إلدار البيئية ،أوغندا ،تقري ار عن التشاور
بشنن بروتوكول ناغويا ،الذي أجري في نيروبي في  71أغسطس/آب  .7302وتبادل المشاركون الخبرات بشنن مساهمة الهدف
 06من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشنن التصديق على بروتوكول ناغويا وتنفيذه وحددوا العناصر المحتملة للحصول
وتقاسم المنافع وبروتوكول ناغويا التي يمكن إدراجها في اإلطار الجديد .واقترح إدراج جزت محدد بشنن الحصول وتقاسم المنافع
في العناصر الخاصة بتعزيز تنفيذ بروتوكول ناغويا واالتفاقية على حد سوات .ويمكن تشجيع ودعم األطراف في االتفاقية التي
لم تصدق بعد على البروتوكول بإدراجها في إطار هدف جديد بشنن التصديق .وكانت القواعد واإلجراتات مطلوبة لرصد التقدم
المحرز ،بجانب بنات القدرات والمشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة .ويعد العمل ضروريا بشنن الكيفية التي يمكن بها لتطراف
وغير األطراف في البروتوكول وضع أهداف شاملة وادراج الحصول وتقاسم المنافع ضمن مجاالت عمل أخرى لالتفاقية .وسلط
الضوت على أهمية المعارف التقليدية وعالقتها بالحصول وتقاسم المنافع ،وأشير إلى أنه يتعين إدراج التعاون مع الشعوب
األصلية والمجتمعات المحلية في اإلطار الجديد ،بجانب اإلرشادات التفنية لتنفيذ البروتوكول .وتطرقت المشاور أيضا إلى أوجه
التآزر مع الصكول الدولية األخرى ،ال سيما المعاهد الدولية بشنن الموارد الوراثية النباتية لتغذية والزراعة.
 -77وقدمت السيد آنا ماريا هرنانديز ،رئيسة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي
وخدمات الن م اإليكولوجية ) ،(IPBESاألساس العلمي لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  7373من التقييمات
المواضيعية ،والمنهجية ،واإلقليمية والعالمية ،وبنات قدرات صناع القرار والخبرات وأصحاب المصلحة ،وتعزيز فهم أدوات
وأساليب اتخاذ الق اررات المتعلقة بالسياسات .وتضمن عمل المنبر الحكومي الدولي الدول األعضات المشاركة فيه والبالغ عددها
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 007دولة وأكثر من  7333خبير في أكثر من  033بلد في العلوم الطبيعية واالجتماعية والبشرية واالقتصادية والسياسية،

باإلضافة إلى خبرات في المعارف األصلية والمحلية .وقد ح ي التقييم العالمي للتنوع البيولوجي وخدمات الن م اإليكولوجية
باهتمام كبير وكان بمثابة دعو للعمل .وصنف مملفو التقييم العالمي أول خمس دوافع مباشر للتغيير في الطبيعة من حي
تنثيراتها العالمية على النحو التالي )0( :التغيرات في استخدام األراضي والبحار؛ ( )7واالستغالل المباشر للكائنات الحية؛
( )0وتغير المناخ )1( ،والتلو ؛ ( )1واألنواع الغريبة الغازية .كما أن االعتراف بمعارف الشعوب األصلية والمجتمعات
المحلية وابتكاراتهم وممارساتهم وممسساتهم وقيمهم وادراجهم ومشاركتهم في الحوكمة البيئية يعزز جود حياتهم وكذلل حف
الطبيعة واستخدامها المستدام؛ ومع ذلل ،يقل عدد الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في جميع المناطق .وعلى الرغم من
التقدم المحرز في حف الطبيعة ،أفاد التقييم أنه ال يمكن تحقيق األهداف الدولية لحف الطبيعة واستخدامها بشكل مستدام في
المسارات الحالية .وال يمكن تحقيق أهداف عام  7303وما بعدها إال من خالل إجرات تغيير تحولي اقتصادي واجتماعي
وسياسي وتكنولوجي .وخلص مملفو التقييم إلى أن العمل كالمعتاد ،واالتجاهات السلبية في الطبيعة وو ائف الن م اإليكولوجية
وفي العديد من مساهمات الطبيعة للبشر ستستمر إلى ما بعد عام  7313في ل الزيادات المتوقعة في استخدام األراضي
وال بحار واستغالل الكائنات الحية وتغير المناخ؛ ومع ذلل ،تتوافق السيناريوهات المعقولة ،التي تتضمن التغير التحولي في
إنتاج واستهالل الطاقة والغذات والنمو السكاني من المنخفض إلى المتوسط والتكيف مع المناخ والتخفيف من تنثيره بطريقة
مراعية للطبيعة وعادلة اجتماعيا ،مع أهداف عام  7303ورمية عام  7313بشنن التنوع البيولوجي .ويمكن أن يلقى لتغير
التحولي بطبيعته اعتراضا من جانب من لهم مصالس من الوضع الراهن ،إال أنه يمكن التغلب على هذا االعتراض من أجل
الصالس العام األوسع نطاقا .وأدرج التقييم خمسة "أدوات" رئيسية قد تحد تغي ار تحوليا من خالل معالجة الدوافع غير المباشر
لتدهور الطبيعة :الحوافز وبنات القدرات ،والتعاون بين القطاعات ،والعمل الوقائي ،وصنع القرار في سياق القدر على الصمود
وعدم اليقين ،والقانون البيئي وتنفيذه.
 -70وقدمت السيد تيري از مونديتا س .ليم ،المدير التنفيذية لمركز رابطة أمم جنوب شرق آسيا للتنوع البيولوجي ،تقري ار عن
التقدم المحرز في عمل الفريق االستشاري غير الرسمي لالتفاقية المعني بالتعميم .وأشارت إلى أنه بعد استعراض مساهمة
التعميم في القطاعات االقتصادية في االجتماعين الثال عشر والرابع عشر لممتمر األطراف ،اقترحت األطراف في المقرر
 0/01نهجا استراتيجيا طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي وتنسيس فريق استشاري غير رسمي لتمينة التنفيذية واألمين العام.
وتنلف الفريق من  01خبي ار من األطراف و 01خبي ار من المن مات ذات الصلة بالموضوع ،وتم تشكيل شبكة استشارية من 01
من مة .وعمل الفريق عن بعد ،من خالل حلقات دراسية منت مة عبر اإلنترنت ،ودراسات استقصائية وممتمرات عن بعد.
وأكدت المشاورات أن التعميم كان أحد الطرق إلحدا تغير تحولي في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام .7373
واتفق المشاركون على أنه ينبغي أن يتوافق النهج ووسائل التحقق منه مع أهداف التنمية المستدامة وأهداف وغايات الجهات
الفاعلة الرئيسية من قبيل القطاع الخاص ووكاالت التنمية .واقترح الكثيرون إنشات "منصة مشتركة" .وقد يتضمن التعميم تنسيق
حوكمة التنوع البيولوجي والسياسات فيما بين الو ازرات ،ومواتمة التنوع البيولوجي واستراتيجيات التنمية بين جميع مستويات
الحكومة ،وارسات التعاون مع القطاع الخاص والقطاع المالي والمجموعات األخرى أصحاب المصالس ،ودعم المبادرات الطوعية
وتحديد الضمانات والحوافز .وتمثل الهدف من عمل الفريق في تيسير االلتزامات القابلة للتحقيق من جانب األطراف والمجموعات
األخرى ،استنادا إلى أفضل الممارسات ومنصة حية لمعالجة الدوافع ورات فقدان التنوع البيولوجي ،بجانب المقاييس ذات الصلة.
 -71وقدم الرئيسان المشاركان أفكارهما بشنن عملية إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ( 7373الورقة
غير الرسمية .)0
 -71وفي المناقشة الالحقة أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين ،وأستراليا ،وبوليفيا (دولة – المتعدد القوميات) ،والب ارزيل،
وشيلي ،والصين ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،واكوادور ،واثيوبيا ،واالتحاد األوروبي ودوله
األعضات ،واليابان ،وبيرو ،وسويسرا.
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-76

وأدلت ببيان ممثلة عن من مة األغذية والزراعة لتمم المتحد .

 -72وأدلى ببيانات نيابة عن تحالف المحيط  03X03بما في ذلل من مة الحف الدولية ،والحملة من أجل الطبيعة،
والجمعية الجغرافية الوطنية ،والمحيطات  ، 1وصناديق بيو االستئمانية الخيرية وجمعية المحاف ة على الحيا البرية والصندوق
الدولي لحماية الحيوانات نيابة عن من مة بيرداليف الدولية ،ومن مة الحف الدولية ،والجمعية الملكية لحماية الطيور،
والصندوق العالمي للطبيعة ،ومركز الحفا على المنا ر الطبيعية الكبير  ،والسالم األخضر ،وجمعية الحفا على الحيا البرية
ومن مة حف الطبيعة.

البند - 4

العناصر المحتملة لهيكل ونطاق اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي
لما بعد عام 2222

 -72في الجلسة الثانية لالجتماع ،المنعقد في  72أغسطس/آب  ،7302تناول الفريق العامل البند  1من جدول األعمال.
وفي إطار هذا البند ،عرضت على الفريق العامل مذكر من األمينة التنفيذية بشنن العناصر المحتملة لهيكل ونطاق اإلطار
العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  )CBD/WG2020/1/3( 7373وورقة غير رسمية أعدها الرئيسان المشاركان للفريق
العامل تقدم مقترحات لهيكل محتمل لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام .7373
 -72وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين ،وأستراليا ،وبوليفيا (دولة – المتعدد القوميات) ،وبوتسوانا ،والب ارزيل ،والكاميرون
(بالنيابة عن المجموعة األفريقية) ،والصين ،وكولومبيا ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضات ،والهند ،وايران (جمهورية -
ر.
اإلسالمية) ،واليابان ،واألردن ،والمكسيل ،والنرويج ،والفلبين ،وجمهورية كوريا وسويس ا
 -03وأدلى ببيانات أيضا ممثلو من مة األغذية والزراعة لتمم المتحد  ،والمعاهد الدولية بشنن الموارد الوراثية النباتية
لتغذية والزراعة ) ،(ITPGRFAوأمانة االتفاقية المتعلقة بحماية جبال الكاربات وكفالة تنميتها المستدامة ،وأمانة اتفاقية التجار
الدولية بننواع الحيوانات والنباتات البرية المهدد باالنقراض ) ،(CITESوأمانة اتفاقية المحاف ة على األنواع المهاجر من
الحيوانات الفطرية ) ، (CMSوأمانة اتفاقية رامسار بشنن األراضي الرطبة ،وهيئة األمم المتحد للمساوا بين الجنسين وتمكين
الم أر (هيئة األمم المتحد للم أر ) ،وبرنامج األمم المتحد للبيئة (اليونيب) والبنل الدولي.

 -00وأدلى ببيانات إضافية بشنن الموضوع ممثلو تحالف النسات المعني باتفاقية التنوع البيولوجي ،والمرفق العالمي
لمعلومات التنوع البيولوجي ) ،(GBIFوجماعة أصدقات األرض الدولية (أيضا بالنيابة عن واتحاد الجمعيات المعنية بنراضي
الشعوب األصلية والمناطق التي تحف ها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ) (ICCAوالشبكة العالمية للشباب المعنية
بالتنوع البيولوجي) ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،وشبكة الحكومات المحلية من أجل االستدامة ،والصندوق العالمي
لتحيات البرية ).(WWF

المجموعة 0
العناصر الموجهة نحو تحقيق النتائج (الرمية ،والمهمة ،واألهداف ،والغايات) لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام
7373
 -07في الجلسة الثالثة لالجتماع ،المنعقد صباح يوم  72أغسطس/آب  ،7302استننف الفريق العامل مناقشته حول البند
بتبادل لآلرات حول المسائل المتعلقة بالمجموعات  0و 7و ،0مع مراعا المعلومات المحدد في الوثيقة .CBD/WG2020/1/3
 -00وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين ،وأستراليا ،وبوليفيا (دولة – المتعدد القوميات) ،والكاميرون (بالنيابة عن المجموعة
األفريقية) ،وكندا ،وشيلي ،والصين ،وكولومبيا ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضات ،وأيسلندا ،واليابان ،والمكسيل ،ونيوزيلندا،
والنرويج ،وجمهورية كوريا ،وسانت لوسيا ،وسويس ار وأوغندا.
-01

وأدلى ببيان أيضا ممثل البنل الدولي.
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وأدلت ببيان آخر ممثلة جمعية أصدقات األرض الدولية.

المجموعة 7
ال روف التمكينية وسائل تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 7373
 -06أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين ،وأستراليا ،وبوليفيا (دولة  -المتعدد القوميات) ،والب ارزيل ،والكاميرون ،وشيلي،
والصين ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،وكوبا ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،واكوادور ،ومصر ،واسواتيني ،واثيوبيا ،واالتحاد
األوروبي ودوله األعضات ،والهند ،واليابان ،وكينيا (بالنيابة عن المجموعة األفريقية) ،وايران (جمهورية  -اإلسالمية) ،وليبيريا،
وموريتانيا ،والمكسيل ،ونيوزيلندا ،والنيجر ،والنرويج ،وبيرو ،وجمهورية كوريا ،والصومال ،وجنوب أفريقيا ،وجنوب السودان،
ودولة فلسطين ،وسويس ار ،والجمهورية العربية السورية ،وأوغندا وفنزويال.
-02

وأدلى ببيانات أيضا ممثال من مة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبنل الدولي.

 -02وأدلى ببيانات أخرى ممثلو من مة بيرداليف الدولية ،وتحالف النسات المعني باتفاقية التنوع البيولوجي ،وجمعية
أصدقات األرض الدولية ،والشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي ،والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع
البيولوجي ،ومن مة حف الطبيعة.

المجموعة 0
طرائق وآليات وأدوات التخطيط والمساتلة (الرصد ،واإلبالغ ،واالستعراض)
 -02أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين ،وأستراليا ،وبنن ،وبوليفيا (دولة – المتعدد القوميات) ،وبوتسوانا ،وبوركينا فاسو،
وكندا ،وشيلي ،والصين ،وكولومبيا ،وكوت ديفوار (بالنيابة عن المجموعة األفريقية) ،وكوبا ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية،
واكوادور ،ومصر ،واريتريا ،واسواتيني ،واثيوبيا ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضات ،وجورجيا ،وغانا ،واندونيسيا ،واليابان،
ولبنان ،وموريتانيا ،والمكسيل ،وناميبيا ،ونيوزيلندا ،ونيجيريا ،والنرويج ،والفلبين ،وجمهورية مولدوفا ،وسانت لوسيا ،وسويسرا،
وطاجيكستان ،وتوغو وأوغندا.
 -13وأدلى ببيانات أيضا ممثلو تحالف النسات المعني باتفاقية التنوع البيولوجي ،وجمعية أصدقات األرض الدولية ،أيضا
بالنيابة عن اتحاد المناطق واألراضي المحمية للشعوب األصلية والمجتمعات ،والشبكة العالمية لحماية الحيوانات ،ومن مة
العدالة الطبيعية ،وفريق العمل المعني بالتحات والتكنولوجيا والتركيز ) ،(ETCوتحالف اتفاقية التنوع البيولوجي ،والشبكة
العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي ،والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي ،وجامعة األمم المتحد ،
وهيئة األمم المتحد للم أر .

المجموعة 1
النهج والقضايا الشاملة
 -10في الجلسة الرابعة لالجتماع ،المنعقد بعد هر يوم  72أغسطس/آب  ،7302استننف الفريق العامل مناقشته بشنن
البند ،مع استكمال المناقشة حول المجموعة  ،0وبعدها تبادل لآلرات حول المسائل المتعلقة بالمجموعة  ،1مع مراعا المعلومات
المحدد في الوثيقة .CBD/WG2020/1/3
 -17وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين ،وأستراليا ،وبيالروس ،وبوليفيا (دولة – المتعدد القوميات) ،والكاميرون ،وكندا،
وجمهورية أفريقيا الوسطى ،وتشاد (بالنيابة عن المجموعة األفريقية) ،وشيلي ،والصين ،وكولومبيا ،وكوت ديفوار ،واكوادور،
واثيوبيا ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضات ،وغانا ،وغرينادا ،والهند ،واندونيسيا ،وايران (جمهورية – اإلسالمية) ،وماليزيا،
والمكسيل ،وناميبيا ،ونيوزيلندا ،ونيجيريا ،والنرويج ،وباراغواي ،وبيرو ،والفلبين ،وسيراليون ،وسنغافور  ،وسويسرا ،وتوغو
وأوغندا.
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كما أدلى ببيان ممثل البنل الدولي.

 -11وأدلى ببيانات أخرى حول الموضوع ممثلو المن مة الدولية ألصدقات األرض (بالنيابة أيضا عن الفيتا كامبيسينا
ولجنة التخطيط الدولية للسياد الغذائية) ،والشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي ،والترتيب الدولي لدعم مصايد
األسمال( )) (ICSFبالنيابة أيضا عن  Masifundiseواتحاد مصايد األسمال التقليدية في إندونيسيا( ،واتحاد الجمعيات المعنية
بنراضي الشعوب األصلية والمناطق التي تحف ها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية )( (ICCAبالنيابة أيضا عن المن مة
الدولية  ،ActionAidوبرنامج شعوب الغابات ،والمن مة الدولية ألصدقات األرض ،ومن مة العدالة الطبيعية والشبكة العالمية
لحماية الحيوانات) ،والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي ) ،(IIFBومن مة حف الطبيعة (أيضا بالنيابة
عن من مة حيا الطيور الدولية ومن مة الحف الدولية) ،ومعهد الدراسات العليا لالستدامة بجامعة األمم المتحد )(UNU-IAS
والشبكة العالمية لحماية الحيوانات (أيضا بالنيابة عن من مة الرحمة في العمل الزراعي العالمي و.)Born Free Foundation
 -44وقدم ممثل عن األمانة إفاد موجز للفريق العامل بشنن العملية المقترحة إلعداد مكون حشد الموارد في اإلطار
العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ،0202مع مالح ة أن فريقا من الخبرات يتم تشكيله ،بفضل الدعم المالي من حكومة
ألمانيا ،من أجل تحضير التحليالت والتقارير ذات الصلة بشنن الموضوع وذلل لن ر الفريق العامل .والح أيضا ،ضمن جملة
أمور أن حكومة ألمانيا أعربت عن استعدادها لتمويل واستضافة حلقة عمل استشارية مواضيعية بشنن حشد الموارد ،في أوائل
عام  ،0202بهدف تقديم المزيد من المدخالت في عمل فريق الخبرات.
 -16وبعد ذلل ،اتفق الفريق العامل على تشكيل فريق للمناقشة حول رمية ومهمة وغايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع
البيولوجي لما بعد عام  .7373ومع الرئيسين المشاركين السيد شارلوتا سوركفيتس (السويد) والسيد ديلوشارفو دوستوف
(طاجيكستان) ،تم تكليف الفريق بالعمل نحو إيجاد فهم واسع ومشترل لتلل العناصر الخاصة باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي
لما بعد عام .7373
 -12وفي جلسته السادسة ،المنعقد في  03أغسطس/آب  ،7302استمع الفريق العامل إلى تقرير من الرئيسين المشاركين
لفريق المناقشة حول البند  1من جدول األعمال ،بشنن رمية ومهمة وغايات وأهداف اإلطار العالمي لما بعد عام .7373
وعرض السيد ديلوفارشو دوستوف ورقة غير رسمية تتضمن اآلرات األولية للمشاركين .وال ينبغي الن ر في محتويات الورقة
أفكار لمواصلة المناقشة .واقترح الرئيسان المشاركان إرفاقها باستنتاجات
ا
غير الرسمية على أنها استنتاجات ،بل على أنها تقدم
الفريق العامل (لالطالع على النص ،ان ر القسم األول ،المرفق األول).
 -12وأحاط الرئيسان المشاركان علما أيضا بتجميع المناقشات حول المجموعات ،التي أعدته األمانة ،والذي سيتاح على
30
الموقع الشبكي كورقات غير رسمية.

البند - 5

برنامج العمل المستقبلي للفريق العامل وتوزيع المهام على الهيئات
والعمليات األخرى في الفترة بين الدورات

 -12في الجلسة الخامسة لالجتماع ،المنعقد في صباح يوم  72أغسطس/آب  ،7302تناول الفريق العامل البند  1من
جدول األعمال .وفي إطار هذا البند ،عرضت على الفريق العامل مذكر من األمينة التنفيذية بشنن برنامج العمل المستقبلي
للفريق العامل المفتوح العضوية وتوزيع المهام على الهيئات والعمليات األخرى في الفتر بين الدورات (،)CBD/WG2020/1/4
وتضمنت المذكر أيضا استنتاجا مقترحا ليعتمده الفريق العامل .وأرفق بالمذكر جدول يوضس التوزيع المحتمل للمهام على
الهيئات والعمليات األخرى في إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام .7373

30

يمكن االطالع على اآلرات التي أعرب عنها في الجلسة العامة بشنن المجموعات من  0إلى  4على الرابط التالي:

https://www.cbd.int/conferences/post2020/wg2020-01/documents
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وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا ،وبوليفيا (دولة  -المتعدد القوميات) ،والكاميرون ،والصين ،وكولومبيا ،ومصر،

واسواتيني (بالنيابة عن المجموعة األفريقية) ،واثيوبيا ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضات ،وغانا ،واندونيسيا ،واليابان،
وموريتانيا ،والمكسيل ،ونيجيريا ،والنرويج ،وبيرو ،وسيراليون ،وجنوب أفريقيا ،وسويس ار ،وأوغندا واليمن.
 -10وأدلى ببيانات أيضا ممثلو أمانة اتفاقية االتجار الدولي بننواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض وأمانة
اتفاقية حف أنواع الحيوانات البرية المهاجر وأمانة اتفاقية رامسار وهيئة األمم المتحد للم أر .
 -17وأدلى ببيانات أخرى ممثلو تحالف النسات المعني باتفاقية التنوع البيولوجي ،وشبكة الشباب العالمية المعنية بالتنوع
البيولوجي ،واتحاد الجمعيات المعنية بنراضي الشعوب األصلية والمناطق التي تحف ها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
(بالنيابة أيضا عن  ،ActionAid Internationalوممسسة  ،Born Freeومن مة الرحمة في العمل الزراعي العالمي ،وجمعية
أصدقات األرض الدولية ،والترتيب الدولي لدعم صيادي األسمال ،وشبكة الجامعة الدولية المعنية بالتنوع الثقافي والبيولوجي
( ،)IUNCBDومعهد شبكة التنوع البيولوجي ،ومن مة العدالة الطبيعية والشبكة العالمية لحماية الحيوانات ،والحكومات المحلية
من أجل االستدامة ،والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي ،واالتحاد الدولي لحف الطبيعة ،ومن مة
العدالة الطبيعية (أيضا نيابة عن منتدى حقوق شعب الماليندي ،وبرنامج الشعوب من أجل الغابات ،ومن مة أصدقات األرض
الدولية) والصندوق العالمي لتحيات البرية.
 -10وقال الرئيسان المشاركان أنهما سيقومان بإعداد ورقة غرفة اجتماعات لكي ين ر فيها الفريق العامل ،مع م ارعا
اآلرات المعرب عنها أثنات مناقشة هذا البند.
 -11وفي جلسته السادسة ،المنعقد في  03أغسطس/آب  ،7302ن ر االجتماع في مشروع االستنتاجات المقدمة من
الرئيسين المشاركين.
 -11وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية وبلدان البحر الكاريبي ،وأستراليا ،وبوليفيا
(دولة – المتعدد القوميات) ،والب ارزيل ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،واسواتيني ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضات ،والمكسيل،
ونيوزيلندا ،والنرويج ،وجنوب أفريقيا وسويسرا.
-16

وأنشا الرئيسان المشاركان مجموعة مفتوحة العضوية من أصدقات الرئيس ،ترأسها النرويج.

 -12وفي جلسته السابعة ،المنعقد في  03أغسطس/آب  ،7302استمع االجتماع إلى تقرير من رئيس مجموعة أصدقات
الرئيس وواصل المناقشة حول مشروع االستنتاجات المقدمة من الرئيسين المشاركين.
-12

وأدلى ممثل سويس ار ببيان وطلب إدراجه في تقرير االجتماع .وفيما يلي نص البيان:
"تعرب سويس ار عن تقديرها للمناقشات المدار خالل االجتماع األول للفريق العامل ،والسيما فيما يتعلق
بخطة العمل المستقبلية.
ويسعد سويس ار إعاد التنكيد على استعدادها الستضافة اجتماع ثاني مع األطراف وأمانات جميع االتفاقات
البيئية المتعدد األطراف ذات الصلة والهيئات األخرى .ونود أن نرى ذلل مبيناً في خطة العمل الوارد في المرفق
الثاني.
وتالح سويس ار بارتياح أنه في الوثيقة  CBD/WG2020/1/CRP.1ومرفقيها يرد الكثير من مرتكزات
العملية أمامنا .ونحن ندرل أن جميع العناصر ليست معروفة بعد ولن نتمكن من اعتماد – ن ار لتوقعاتنا – خطة
أكثر قو وشموالً من شننها أن تسمس لتطراف أن يكون لديها فكر واضحة عن العملية.
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وتعرب سويس ار عن أسفها بنن هذه الورقة ال تحتوي على إرشادات واضحة فيما يتعلق بشكل االجتماعات

المقبلة .ونحن نعتقد أن المقرر  01/01ينص على عملية مفتوحة وشاملة .وبالنسبة لوفد بلدي ،ال ينطبق هذا المبدأ
فحسب على االجتماعات األول والثاني والثال للفريق العامل ،بل أيضا على جميع االجتماعات التي تقرر لها عملية
الفريق العامل المفتوح العضوية والتي تشكل جزتا منها ،والسيما المشاورات المواضيعية.

ولدينا مخاوف من أنه مع تصميم هذه االجتماعات كتبادالت فيما بين الخبرات التقنيين وعن طريق تقييد
المشاركة على عدد صغير من المشاركين ،سنفقد فرصة إلحدا تقدم في عملية التفاوض".

البند - 6

مسائل أخرى

 -12في الجلسة السابعة لالجتماع ،المنعقد بعد هر يوم  03أغسطس/آب  ،7302أدلى ببيانات ممثلو بوليفيا (دولة –
المتعدد القوميات) ،وشيلي (بالنيابة عن مجموعة ليما) ،وكوبا وفنزويال (جمهورية – البوليفارية).

البند - 7

اعتماد التقرير

 -63في الجلسة السابعة لالجتماع ،المنعقد بعد هر يوم  03أغسطس/آب  ،7302اعتمد مشروع التقرير ،بصيغته
قرر ( )CBD/WG2020/1/L.1وعلى أساس الفهم بننها ستتولى
المعدلة شفوياً ،على أساس مشروع التقرير الذي قدمته الم ِّ
االنتهات من إعداده.

البند - 8

اختتام االجتماع

 -60قدم السيد زيدان السيد موسوندا مومبا (اليونيب) ،التي أفادت الفريق العامل عن التحضيرات الجارية لعقد األمم
المتحد بشنن استعاد الن م اإليكولوجية ( ،)7303-7370وذلل بمساعد عرض من الشرائس.
 -67واسترعى السيد زيدان االهتمام أيضا بخطة العمل األفريقية إلصالح الن م اإليكولوجية من أجل تعزيز القدر على
الصمود  ،المعتمد في القمة الو ازرية األفريقية بشنن التنوع البيولوجي في نوفمبر/تشرين الثاني  31،7302مع تسليط الضوت على
أهميتها لتعزيز عمل االتفاقية وأهدافها.
 -60وأدلى ببيانات اختتامية السيد باشكا بالمر ،يليها ممثلو ألبانيا (بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية) ،وجزر
البهاما (بالنيابة عن الدول الجزرية الصغير النامية) ،والصين ،وكوستاريكا ،ومصر (بالنيابة عن المجموعة األفريقية) ،واالتحاد
األوروبي ودوله األعضات ،واندونيسيا (بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادا) ،ونيوزيلندا (بالنيابة أيضا عن أستراليا،
وكندا ،وأيسلندا ،واسرائيل ،والنرويج وسويسرا).
 -61وبعد تبادل عبارات المجاملة المعتاد  ،أعلن الرئيسان المشاركان اختتام االجتماع األول للفريق العامل في الساعة
 2:11مسات يوم  03أغسطس/آب .7302

__________
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