
 

  توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
 التقني والعلمي ونقل التكنولوجیا

لتعزیز ودعم بناء ) 2020- 2017(بالتقریر المرحلي عن تنفیذ خطة العمل قصیرة األجل 
  1؛بالتعاون مع مختلف الشركاء

، 2020عام  ما بعدلطویل األجل لبناء القدرات 
مع التشدید على الحاجة إلى تعظیم أوجه التآزر مع العملیة 

  2؛2030ومع خطة التنمیة المستدامة لعام 
، بما في ذلك منظمات والشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة والمنظمات ذات الصلة

ذات بالمعلومات ذات الصلة بالدراسة المذكورة أعاله، بما في ذلك احتیاجاتها 
، والمبادرات الرئیسیة لتنمیة القدرات الجاریة، ودراسات الحالة التي تسلط الضوء على أفضل 

القدرات لبناء األجل طویل  لإلطار االستراتیجي ةمكن

آللیة غرفة تبادل المعلومات، بالتشاور مع اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة 
الواردة في المرفق الثاني، اختصاصات لجنة استشاریة غیر رسمیة معنیة بالتعاون التقني والعلمي، 

 ؛عشر الخامسنظر فیها مؤتمر األطراف في اجتماعه 

 3:بأن یعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر مقررا على غرار ما یلي

ضافتها فضال عن العناصر الواردة في الفقرة  ٕ من التوصیة  9أعدتها األمینة التنفیذیة وا
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  للتنفیذالهیئة الفرعیة 
  الثاني 
  2018تموز /یولیه 13-9مونتلایر، كندا، 

  من جدول األعمال 

توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
التقني والعلمي ونقل التكنولوجیابناء القدرات، والتعاون   2/8

  إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،
بالتقریر المرحلي عن تنفیذ خطة العمل قصیرة األجل  حیط علمات -

بالتعاون مع مختلف الشركاء األمینة التنفیذیة وتیسرهادعمها تالقدرات لتنفیذ االتفاقیة وبروتوكولیها التي 
طویل األجل لبناء القدرات  استراتیجيإطار  تحضیرلعملیة البعناصر رحب ت -

مع التشدید على الحاجة إلى تعظیم أوجه التآزر مع العملیة واختصاصات الدراسة لتوفیر قاعدة معلومات إلعداد اإلطار، 
ومع خطة التنمیة المستدامة لعام  2020البیولوجي لما بعد عام التحضیریة لإلطار العالمي للتنوع 

والشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة والمنظمات ذات الصلة ،األطراف دعوت -
بالمعلومات ذات الصلة بالدراسة المذكورة أعاله، بما في ذلك احتیاجاتها  األمینة التنفیذیةإلى تزوید  النساء والشباب،

، والمبادرات الرئیسیة لتنمیة القدرات الجاریة، ودراسات الحالة التي تسلط الضوء على أفضل من القدرات والثغرات
مكنالممارسات والدروس المستفادة، وكذلك آراء واقتراحات بشأن العناصر الم

 ؛2020ما بعد عام 

بالتشاور مع اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة ، األمینة التنفیذیةإلى  طلبت -
اختصاصات لجنة استشاریة غیر رسمیة معنیة بالتعاون التقني والعلمي،  مسودة مواصلة استعراض

نظر فیها مؤتمر األطراف في اجتماعه یاالختصاصات المحدَّثة ل مسودة
بأن یعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر مقررا على غرار ما یلي توصي -

                                         
CBD/SBI/2/INF/6.  

  .2015أیلول /سبتمبر 25المؤرخ  70/1انظر قرار الجمعیة العامة 
ضافتها فضال عن العناصر الواردة في الفقرة یستند مشروع المقرر إلى االستنتاجات الواردة في المذكرة التي  ٕ أعدتها األمینة التنفیذیة وا

  .للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة

 
 

  

الهیئة الفرعیة 
الثاني االجتماع 

مونتلایر، كندا، 
من جدول األعمال  10البند 

  

إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،
1-

القدرات لتنفیذ االتفاقیة وبروتوكولیها التي 
2-

واختصاصات الدراسة لتوفیر قاعدة معلومات إلعداد اإلطار، 
التحضیریة لإلطار العالمي للتنوع 

3-
النساء والشباب،

من القدرات والثغراتاألولیة 
الممارسات والدروس المستفادة، وكذلك آراء واقتراحات بشأن العناصر الم

ما بعد عام ل
4-

مواصلة استعراض
تاحة ٕ مسودة وا

5-
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  مشروع مقرر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي  - أوال

  األطراف،إن مؤتمر 
  بناء القدرات -ألف

رین  إذ یشیر ّ   ،13/24و 13/23إلى المقر
ذ ی ٕ لتعزیز ودعم بناء ) 2020- 2017(بالتقریر المرحلي عن تنفیذ خطة العمل قصیرة األجل  حیط علماوا

  4،األمینة التنفیذیة بالتعاون مع مختلف الشركاء وتیسرهادعمها تالقدرات لتنفیذ االتفاقیة وبروتوكولیها التي 
ذ یالحظ مع التقدیر ٕ  والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة من أجل ،الدعم المقدم من األطراف وا

 ،أقل البلدان نمواً  والسیما، من البلدان النامیة بناء القدرات وأنشطة التعاون التقني والعلمي لمساعدة األطراف أنشطة
، بما في ذلك البلدان التي هي مراكز انتقالیةبمرحلة  هاصاداتاقتالتي تمر  بلدانوالدول الجزریة الصغیرة النامیة وال

  ،والنساء والشباب ،والشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة المنشأ وتنوع الموارد الجینیة،
ذ یشدد ٕ على أهمیة ترتیب االحتیاجات من حیث بناء القدرات بعنایة بما یتواءم مع إطار التنوع البیولوجي  وا

  ،2020لما بعد عام 
ذ یشیرو  ٕ والحكومات األخرى والمنظمات ذات  ،، التي دعا فیها األطراف13/23من المقرر  14إلى الفقرة  ا

الموارد المالیة والتقنیة والبشریة لدعم بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي أن توفر إلى القیام بذلك  الصلة التي یمكنها
والبلدان التي تمر اقتصاداتها  ،النامیة والدول الجزریة الصغیرة، ل البلدان نمواً أق والسیما ،ألطراف من البلدان النامیةل

 ،یةبمرحلة انتقال

 :، رهنا بتوافر األموالاألمینة التنفیذیةإلى  یطلب -1

أن تكلف بإجراء دراسة لتوفیر قاعدة معلومات لتحضیر اإلطار وفقا لالختصاصات الواردة في   )أ(
  ؛أدناهالتذییل بالمرفق األول 

) 2020-2017(ل وفعالیة خطة العمل قصیرة األج ونتائج آلثاردرج في التقییم المستقل تأن   )ب(
رصد وتقییم نتائج وفعالیة أنشطة بناء القدرات الجاریة التي تدعمها  ،13/23من المقرر ) ز(15المطلوبة في الفقرة 

  ؛في ضوء المساهمة في إنجاز أهداف أیشي للتنوع البیولوجي وتیسرها األمانة
، 2020 عام طار التنوع البیولوجي العالمي لما بعدالتحضیریة إلعملیة الالتزامن مع ب ،أن تنظم  )ج(

ومنتدیات النقاش عبر اإلنترنت لتمكین األطراف في االتفاقیة ومحددة أصحاب المصلحة إقلیمیة  تشاوریةحلقات عمل 
الصلة، بما في ذلك  والمجتمعات المحلیة والمنظمات ذات ةاألصلی الشعوببروتوكولیها، فضًال عن راف في األطو 

ما بعد لالطویل األجل لبناء القدرات  مشروع اإلطار االستراتیجي تحضیرمن المساهمة في منظمات النساء والشباب، 
  ، مع مراعاة تجمیع اآلراء والمعلومات الواردة؛2020عام 

الذي یتواءم مع  2020لما بعد عام طویل األجل لبناء القدرات استراتیجي أن تقدم مشروع إطار   )د(
كي تنظر فیه الهیئة الفرعیة للتنفیذ في  20305وخطة التنمیة المستدامة لعام  2020طار التنوع البیولوجي لما بعد إ

 الخامس عشر؛اجتماعها الثالث ولكي ینظر فیه بعد ذلك مؤتمر األطراف في اجتماعه 

إلى تقدیم الدعم  ، حسب االقتضاء،األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة یدعو -2
  المالي والتقني لتنظیم حلقات العمل االستشاریة اإلقلیمیة ومنتدیات النقاش على اإلنترنت المشار إلیها أعاله؛

                                                 
  .CBD/SBI/2/INF/6نسخة محدثة من  4
  .2015أیلول /سبتمبر 25المؤرخ  70/1نظر قرار الجمعیة العامة  5
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  التعاون التقني والعلمي  -ثانیا
رات  إذ یشیر ّ فیما یخص  7/29، و8/12، و9/14، و10/16، و12/2و، 13/31و، 13/23إلى المقر

  التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجیا،
ذ  ٕ التعاون التقني والعلمي، بما في ذلك  یسیربالتقریر بشأن التقدم المحرز في تعزیز وت یحیط علماوا

  6،وجياإلنجازات التي تحققت في إطار مبادرة الجسر البیول
 في وضع یسمح لها بذلك تكونالتي والمنظمات ذات الصلة والحكومات األخرى  ،األطراف یدعو -3

  ؛آلیة غرفة تبادل المعلوماتالتسجیل كجهات مقدمة للمساعدة التقنیة من خالل 
األمینة ، بما في ذلك اتحاد الشركاء العلمیین، إلى إبالغ التقنیة والعلمیة مقدمي المساعدة یدعو -4

بالمواضیع ذات األولویة، والتغطیة الجغرافیة وأنواع الخدمات التي من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات  التنفیذیة
  تقدیمها إلى األطراف األخرى؛ یستطیعون

التعاون معنیة بإنشاء لجنة استشاریة غیر رسمیة في  ، خالل اجتماعه الخامس عشر،النظر یقرر -5
معلومات الغرفة تبادل لیة في نهایة والیة اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة الحالیة التابعة آللتبدأ عملها التقني والعلمي 

التعاون التقني  یسیربالمشورة بشأن التدابیر واألدوات والفرص العملیة لتعزیز وت األمینة التنفیذیةلتزوید  2020في عام 
  ؛والعلمي من أجل التنفیذ الفعال لالتفاقیة

، بالتعاون مع الشركاء ورهنًا بتوافر الموارد، مواصلة تعزیز وتیسیر األمینة التنفیذیةإلى  طلبی -6
، مثل تشفیر الحمض النوويالخاص بتكنولوجیات التعاون في التدریب وال سیما النهوض ب، التعاون التقني والعلمي

فضال عن  المبادرة العالمیة للتصنیف، ، من خاللفي البلدان والمناطق المعنیةألنواع السریع ل لتحدیدل الحمض النووي
وتقدیم تقریر مرحلي كي تنظر فیه الهیئة الفرعیة للتنفیذ في النهوض بالتعاون من خالل مبادرة الجسر البیولوجي، 

  اجتماعه الخامس عشر؛ فياجتماعها الثالث ولكي ینظر فیه مؤتمر األطراف 
  آلیة غرفة تبادل المعلومات  -جیم

التقدم المحرز في تنفیذ استراتیجیة الویب لالتفاقیة وبروتوكولیها وتطویر آلیات غرفة تبادل إذ یالحظ 
لمساعدة األطراف في إنشاء أو تحسین  األمینة التنفیذیةمن قبل  Biolandالمعلومات الوطنیة، بما في ذلك نشر أداة 

  7،الوطنیة غرفة تبادل المعلوماتها لآلیات
وتلك التي الوطنیة التي لیس لدیها آلیة تبادل المعلومات األطراف والحكومات األخرى،  یدعو -7

  ؛التي أعدتها األمینة التنفیذیة Bioland ترغب في إعادة تصمیم اآللیات القائمة إلى استخدام أداة
مواصلة توفیر إلى  حسب االقتضاء، األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، یدعو -8

، أو نقل المواقع الوطنیة غرفة تبادل المعلوماتالموارد المالیة والتقنیة والبشریة الالزمة لدعم مواصلة تطویر آلیات 
  ؛ Bioland أداةالموجودة إلى الوطنیة اإللكترونیة آللیة غرفة تبادل المعلومات 

  :، رهنا بتوافر الموارد المالیةاألمینة التنفیذیة إلى یطلب -9
الخاصة الوطنیة مواصلة دعم الجهود التي تبذلها األطراف إلنشاء آلیات غرفة تبادل المعلومات   )أ(

    :بها واستمرارها وتطویرها، بما في ذلك من خالل
  ؛Biolandالتطویر المستمر والترویج ألداة   )1(

                                                 
 .CBD/SBI/2/9نسخة محدثة من  6
 .CBD/SBI/2/9انظر  7
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اف على لمساعدة األطر بالتعاون مع األطراف والمنظمات ذات الصلة  ،التدریبتنظیم تیسیر و   )2(

  تطویر آلیات غرفة تبادل المعلومات الوطنیة الخاصة بها؛
مواصلة تنفیذ برنامج عمل آلیة غرفة تبادل المعلومات دعما للخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي   )ب(

بتوجیه من اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة آللیة غرفة تبادل  2030وخطة التنمیة المستدامة لعام  2011-2020
  ؛المعلومات
، بهدف InforMEAالمساهمة في تطویر واختبار أداة البیانات واإلبالغ، بالتعاون مع مبادرة   )ج(

في  ااستخدامه وتیسیرالتعلم من تجارب األطراف في تقدیم تقاریرها الوطنیة السادسة إلى اتفاقیة التنوع البیولوجي، 
 تنوع البیولوجي، حسب االقتضاء؛الالمتعلقة بتفاقیات العملیات اإلبالغ األخرى عبر ا

التماس المشورة من اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة آللیة غرفة تبادل المعلومات بشأن المسائل   )د(
 طوال مدة والیتها الحالیة؛ 18المتعلقة بالتعاون التقني والعلمي وفقا للمادة 

التقدم المحرز في استخدام أداة  تقدیم تقریر مرحلي عن األنشطة المذكورة أعاله، بما في ذلك  )هـ(
Bioland  ،في اجتماعها الثالث؛ لهیئة الفرعیة للتنفیذ للنظر فیهإلى اوفعالیتها 

 مشروع مقرر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا  -ثانیا

اجتماعه الثالث،  ألطراف في بروتوكول ناغویا، فيلاجتماع كبأن یعتمد مؤتمر األطراف العامل  وصيت -6
  :مقررًا على غرار ما یلي

  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا،
رین إذ یشیر إلى ّ   ،NP-2/8و NP-1/8 المقر

لتعزیز ودعم  )2020- 2017(بالتقریر المرحلي عن تنفیذ خطة العمل قصیرة األجل یحیط علمًا  -1
 8بالتعاون مع مختلف الشركاء؛ األمینة التنفیذیةها سر یتدعمها و تبناء القدرات لتنفیذ االتفاقیة وبروتوكولیها التي 

لبناء  جلطویل األ إطار استراتیجي تحضیرباختصاصات الدراسة لتوفیر قاعدة معلومات لیرحب  -2
أن مؤتمر  ویالحظ، بالمقرر الحالي األوللمرفق بافي التذییل  الوارد على النحو، 2020لما بعد عام القدرات 

توفیر ل ،أن تصدر تكلیفا بإجراء دراسة رهنا بتوافر الموارد ،-- /14األطراف طلب إلى األمینة التنفیذیة في المقرر 
مراعاة الجوانب  ویطلب ،2020لما بعد عام  لبناء القدرات جلاألطویل  إطار استراتیجي تحضیرقاعدة معلومات ل

  ذات الصلة ببروتوكول ناغویا في الدراسة؛
األمینة والشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة والمنظمات ذات الصلة إلى تزوید  ،األطراف یدعو -3

القدرات لما بعد عام الطویل األجل لبناء  ة لإلطار االستراتیجيمكنبآراء ومقترحات بشأن العناصر الم التنفیذیة
  ؛2020

األطراف وكذلك الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة والمنظمات ذات الصلة إلى أیضا  یدعو -4
الطویل المشاركة في حلقات العمل التشاوریة ومنتدیات النقاش على اإلنترنت بشأن مشروع اإلطار االستراتیجي 

البیولوجي العالمي لما بعد طار التنوع التحضیریة إلعملیة الباالقتران مع  ،2020القدرات لما بعد عام األجل لبناء 
 ؛2020عام 

إلى اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة المعنیة ببناء القدرات لتنفیذ بروتوكول ناغویا المساهمة  یطلب -5
  ؛2020القدرات لما بعد عام الطویل األجل لبناء في إعداد مشروع اإلطار االستراتیجي 
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طویل األجل لبناء تقدیم مشروع إطار استراتیجي  ، رهنا بتوافر الموارد،األمینة التنفیذیةإلى  یطلب -6
كي تنظر فیه الهیئة الفرعیة للتنفیذ في اجتماعها الثالث وینظر فیه بعد ذلك مؤتمر  2020بعد عام لما القدرات 

 ؛اجتماعه الرابع فياألطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول 

 قرطاجنةمشروع مقرر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول   -ثالثا

، التاسع، في اجتماعه قرطاجنةألطراف في بروتوكول لاجتماع كبأن یعتمد مؤتمر األطراف العامل  وصيت -7
  :مقررًا على غرار ما یلي

  ،حیائیةإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األ
رین  إذ یشیر ّ   ،VIII/3-CPو  VI/3-BSإلى المقر

لتعزیز ودعم  )2020-2017(بالتقریر المرحلي عن تنفیذ خطة العمل قصیرة األجل  یحیط علماً  -1
 9بالتعاون مع مختلف الشركاء؛ األمینة التنفیذیةبناء القدرات لتنفیذ االتفاقیة وبروتوكولیها التي یدعمها ویسهلها 

لبناء  طویل األجل إطار استراتیجي تحضیرباختصاصات الدراسة لتوفیر قاعدة معلومات لیرحب  -2
أن مؤتمر  ویالحظ، بالمقرر الحالي األوللمرفق بافي التذییل  ردالوا على النحو، 2020لما بعد عام القدرات 

توفیر رهنا بتوافر الموارد، ل ،، أن تصدر تكلیفا بإجراء دراسة-- /14األطراف طلب إلى األمینة التنفیذیة في المقرر 
مراعاة الجوانب  ویطلب ،2020لما بعد عام  لبناء القدرات طویل األجل إطار استراتیجي تحضیرقاعدة معلومات ل

 في الدراسة؛ قرطاجنةذات الصلة ببروتوكول 

والشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة والمنظمات ذات الصلة إلى تزوید األمینة  ،األطراف یدعو -3
القدرات لما بعد عام الطویل األجل لبناء  ة لإلطار االستراتیجيمكنالتنفیذیة بآراء ومقترحات بشأن العناصر الم

 ؛2020

األطراف وكذلك الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة والمنظمات ذات الصلة إلى أیضا  یدعو -4
الطویل المشاركة في حلقات العمل التشاوریة ومنتدیات النقاش على اإلنترنت بشأن مشروع اإلطار االستراتیجي 

التنوع البیولوجي العالمي لما بعد  طارالتحضیریة إلعملیة الباالقتران مع  ،2020القدرات لما بعد عام األجل لبناء 
 ؛2020عام 

إعداد مشروع  في مجال السالمة األحیائیة إلىببناء القدرات  االتصال المعني فریقإلى  یطلب -5
  ؛2020اإلطار االستراتیجي الطویل األجل لبناء القدرات لما بعد عام 

طویل األجل لبناء ار استراتیجي تقدیم مشروع إط ، رهنا بتوافر الموارد،إلى األمینة التنفیذیة یطلب -6
كي تنظر فیه الهیئة الفرعیة للتنفیذ في اجتماعها الثالث وینظر فیه بعد ذلك مؤتمر  ،2020بعد عام لما القدرات 

  .العاشراجتماعه  فيقرطاجنة للسالمة األحیائیة األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 
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  األول المرفق

  2020عام  القدرات لما بعدالطویل األجل لبناء إلطار االستراتیجي التحضیریة لعملیة ال عناصر
  مقدمة -ألف

إطار استراتیجي  تحضیرأن یبدأ عملیة ل األمینة التنفیذیةطلب مؤتمر األطراف، في اجتماعه الثالث عشر، إلى  -1
 2020- 2011ستراتیجیة للتنوع البیولوجي لضمان مواءمته مع متابعة الخطة اال ،2020طویل األجل لبناء القدرات بعد عام 

، بهدف 2020التنوع البیولوجي العالمي لما بعد عام وعمل البروتوكولین، وضمان تنسیقها مع الجدول الزمني لتطویر إطار 
 .بناء القدرات في الوقت المناسبذات األولویة لجراءات اإلتحدید 

أن یعد اختصاصات لدراسة توفیر  األمین التنفیذي، طلب مؤتمر األطراف إلى 13/23من المقرر ) ن(15وفي الفقرة  -2
فیها الهیئة الفرعیة للتنفیذ في  ، لكي تنظر2020إطار استراتیجي طویل األجل لبناء القدرات بعد عام  تحضیرقاعدة معارف ل

لرابع عشر، مع التأكد من أن الدراسة تراعي، في جملة أمور، تنفیذ اجتماعه ا فيمؤتمر األطراف  فیها اجتماعها الثاني ثم ینظر
 .الصلة التي أبلغت عنها األطراف في تقاریرها الوطنیة ذات خطة العمل القصیرة األجل لبناء القدرات والخبرات

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

وبعد ذلك االستعراض، قررت األطراف في البروتوكول الحفاظ على اإلطار وخطة العمل حتى عام ). BS-VI/3المقرر (
ر ( 2020 ّ  ).CP-VIII/3المقر

إطارا استراتیجیا  ،NP-1/8المثل، اعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا، في مقرره وب -4
لب إلى . 2020عام  لبناء القدرات وتنمیتها لدعم تنفیذ بروتوكول ناغویا یغطي الفترة حتى  األمینة التنفیذیةوفي المقرر نفسه، ُط

 2020لینظر فیه اجتماع األطراف في بروتوكول ناغویا في عام  تقریرتقدیم  2019إعداد تقییم لإلطار االستراتیجي في عام 
  .2020-2011ة وتنقیحها باالقتران مع استعراض الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي مكنلتیسیر استعراض االستراتیجیة الم

  اإلطار إعداد عملیة نطاق - باء
  :التالیة المهام العملیة ستشمل -5

 2020إجراء دراسة لتوفیر قاعدة معارف إلعداد اإلطار االستراتیجي الطویل األجل لبناء القدرات بعد عام  )أ(
  أدناه؛ لالختصاصات الواردة في التذییل وفقاً 

مع مراعاة  ،2020القدرات بعد عام الطویل األجل لبناء إعداد مشروع عناصر اإلطار االستراتیجي   )ب(
ال سیما أقل البلدان نموًا و النامیة، ، بما في ذلك احتیاجات وظروف البلدان المعلومات الواردة في تقریر الدراسة المذكورة أعاله

  یة؛والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالالنامیة، والدول الجزریة الصغیرة 
ملة ونظریة تغییر تحدد معاییر ونتائج قویة لتنمیة سیشمل مشروع العناصر، في جملة أمور، رؤیة شا  )ج(

العیش في انسجام مع "المتمثلة في  2050لي نحو تحقیق رؤیة عام الطویل من أجل دعم التغییر التحو القدرات على المدى 
طار للرصد والتقییمالتأثیر؛  ، والمبادئ التوجیهیة العامة، والمسارات الممكنة لتحقیق تنمیة القدرات الفعالة وذات"الطبیعة ٕ بما  ،وا
  ؛ة یمكن قیاسها على المدى المتوسط والطویلمكنمؤشرات م في ذلك

عملیة التنظیم حلقات عمل استشاریة إقلیمیة ومنتدیات للنقاش على اإلنترنت، یتم تنفیذها باالقتران مع   )د(
  .2020ولوجي العالمي لما بعد عام طار التنوع البیالتحضیریة إل

عداد مشروع تقریر الدراسة باإلضافة إلى  المالیة، الموارد افربتو  ورهنا -6 ٕ سیتم إشراك شركة استشاریة إلجراء الدراسة وا
وستتم مناقشة المسودات خالل حلقات العمل . 2020 عام القدرات بعدالطویل األجل لبناء مشروع عناصر اإلطار االستراتیجي 

 عملیةالنترنت التي ستنظمها األمانة والمنظمات ذات الصلة باالقتران مع االستشاریة اإلقلیمیة ومنتدیات النقاش على اإل
وستقوم الشركة االستشاریة بدمج المدخالت المتلقاة من حلقات . 2020طار التنوع البیولوجي العالمي لما بعد التحضیریة إل
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الذي سیقدم بعد ذلك  ،راتیجي لتنمیة القدراتالعمل التشاوریة ومنتدیات النقاش على اإلنترنت في المشروع النهائي لإلطار االست
اجتماعها الثالث وفي نهایة المطاف من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس  فيإلى الهیئة الفرعیة للتنفیذ للنظر فیه 

  .عشر
  لألنشطة إرشادي زمني جدول -جیم

 ینبغي األنشطة التالیة، التي 2020 عام بعدلما القدرات طار استراتیجي طویل األجل لبناء إل التحضیرستشمل عملیة  -7
  -2011:2020مواءمتها مع الجدول الزمني لتطویر متابعة الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

  المسؤولیة  الزمني الجدول  المهمة/النشاط
 والمجتمعات األصلیة دعوة األطراف والشعوب .1

والمنظمات ذات الصلة إلى  والنساء والشباب ،المحلیة
تقدیم معلومات عن احتیاجات وأولویات تنمیة 

والخبرات ذات الصلة والدروس المستفادة،  ،القدرات
ة مكناالقتراحات بشأن العناصر الم/وكذلك اآلراء

 لما القدراتالطویل األجل لبناء لإلطار االستراتیجي 
، واستكمال المعلومات المقدمة من 2020 بعد عام
  التقاریر الوطنیة خالل

 األصلیة والشعوب واألطراف، األمانة؛   2018 الثاني تشرین/نوفمبر - آب/أغسطس
 والمنظمات المحلیة، والمجتمعات

  المعنیة

  األطراف   2018 األول كانون/دیسمبر  الوطنیة التقاریر تقدیم. 2
خطة العمل القصیرة األجل  لنتائجالتقییم المستقل  3.

لتعزیز ودعم بناء القدرات ) 2020- 2017(وفعالیتها 
 من أجل تنفیذ االتفاقیة وبروتوكولیها

  استشاري خبیر  2019 األول كانون/دیسمبر -حزیران /یونیه 

 تحضیرإجراء الدراسة لتوفیر قاعدة المعارف ل  .4
لما  اإلطار االستراتیجي الطویل األجل لبناء القدرات

، بما في ذلك إجراء استعراض مكتبي 2020بعد 
للتقاریر والوثائق ذات الصلة؛ وتجمیع المعلومات 
الواردة من األطراف والشعوب األصلیة والمجتمعات 

 المحلیة والمنظمات ذات الصلة؛ والدراسات
المصلحة  المقابالت مع أصحاب/االستقصائیة
 ، بما في ذلك النساء والشبابالرئیسیین

  استشاري خبیر 2019 نیسان/أبریل – الثاني كانون/ینایر 

إعداد مشروع تقریر دراسة یستند إلى التقاریر الواردة . 5
 من األطراف والشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة

والمنظمات ذات الصلة وأصحاب  والنساء والشباب
المصلحة واستعراض التقاریر الوطنیة والوثائق 

   األخرى ذات الصلة

  واألمانة ؛استشاري خبیر  2019 أیار/مایو – نیسان/أبریل 

الطویل إعداد مشروع عناصر اإلطار االستراتیجي  .6
 2020القدرات لما بعد عام األجل لبناء 

  واألمانة ؛استشاري خبیر  201 حزیران/هیونی - أیار/مایو 

حلقات العمل التشاوریة اإلقلیمیة ومنتدیات النقاش . 7
على اإلنترنت بشأن مشروع تقریر الدراسة وورقات 

ومشروع عناصر اإلطار  المرتبطة بهالمناقشة 
القدرات لما بعد عام الطویل األجل لبناء االستراتیجي 

  استشاري وخبیر ؛األمانة  201 تموز/هیولی – الثاني كانون/ینایر 
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  المسؤولیة  الزمني الجدول  المهمة/النشاط

طار التحضیریة إلعملیة الباالقتران مع ( 2020
  )2020بعد عام  التنوع البیولوجي العالمي لما

تقدیم تقریر الدراسة المنقح ومشروع العناصر المنقحة  .8
القدرات لما الطویل األجل لبناء لإلطار االستراتیجي 

  2020بعد عام 

  استشاري خبیر  2019 آب/أغسطس 

بشأن مشروع العناصر  تشاوریةعمل ) حلقات(حلقة  .9
الطویل األجل لبناء المنقحة لإلطار االستراتیجي 

  2020القدرات لما بعد عام 

خبراء رشحتهم الحكومات والمنظمات    2019األول تشرین/أكتوبر أیلول/سبتمبر 
  ذات الصلة

الطویل إعداد المشروع النهائي لإلطار االستراتیجي  10.
مع مراعاة جملة  2020القدرات بعد عام األجل لبناء 
 المدخالت من حلقات العمل االستشاریة أمور منها

والمعلومات ذات الصلة المقدمة في التقاریر الوطنیة 
الرابعة في إطار بروتوكول قرطاجنة والمعلومات ذات 
الصلة الواردة في التقریر الوطنیة المؤقتة في إطار 

  بروتوكول ناغویا

  استشاري وخبیر األمانة  2019 الثاني تشرین/نوفمبر 

إبداء وجهات نظر بشأن المشروع  إلى إخطار یدعو11.
الطویل األجل لبناء النهائي لإلطار االستراتیجي 

  2020القدرات بعد عام 

 شباط/فبرایر-  2019 األول كانون/دیسمبر 
2020   

 األصلیة والشعوب األطراف،
 ذات والمنظمات المحلیة، والمجتمعات

  الصلة

في في اجتماعها الثالث لهیئة الفرعیة للتنفیذ انظر  12.
الصیغة النهائیة لمشروع اإلطار االستراتیجي لتنمیة 

 2020القدرات لما بعد عام 

  ، االجتماع الثالثلهیئة الفرعیة للتنفیذا    2019 حزیران/یونیو- أیار/مایو 

  
  تذییل

  2020بعد عام  القدرات لماالطویل األجل لبناء اإلطار االستراتیجي  تحضیراختصاصات لدراسة لتوفیر قاعدة معلومات ل
  اإلطار إعداد وعملیة نطاق الدراسة -ألف

  :التالیة المهام الدراسة ستشمل - 1
البرامج الرئیسیة /تقییم حالة تنمیة القدرات المتعلقة بتنفیذ االتفاقیة وبروتوكولیها، بما في ذلك المبادرات  )أ(

  القدرات، واألدوات، والشبكات، والشراكات؛ نمیةلتالحالیة 
دین الرئیسیین لدعم بناء القدرات لتنفیذ االتفاقیة وبروتوكولیها في مختلف المناطق، بما في ذلك   )ب( ّ تحدید المور

  اختصاصاتها ونقاط قوتها؛
القدرات المستخدمة  استعراض الخبرات الناشئة والدروس المستفادة من مختلف طرائق ونُهج إنماء تنمیة  )ج(

  وتقییم فعالیتها وقیودها النسبیة؛
 تنمیة القدرات والفجوات یخص فیما لألطراف التكنولوجیة واالحتیاجات الرئیسیة تحدید االحتیاجات  )د(
  ؛، بما في ذلك على المستوى اإلقلیميالموجودة

  التقدم المحرز؛تحلیل ما تم القیام به وأنواع أنشطة تنمیة القدرات التي ساهمت في   )ه(
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جراءات بناء  2020القدرات لما بعد عام الطویل األجل لبناء طار إلتقدیم توصیات بشأن التوجه العام ل  )و( ٕ وا
  .2020-2011 القدرات ذات األولویة التي یتعین اتخاذها لتحقیق غایات وأهداف متابعة الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي

  المعلومات ومصادر منهجیة - باء
  :ق جمع البیانات التالیة وستعتمد على مجموعة من مصادر البیاناتائستستخدم الدراسة طر   - 2

  :ذلك في بما الصلة، ذات للوثائق مكتبي استعراض )أ(
  لالتفاقیة؛ السادسة الوطنیة التقاریر (1)
  ناغویا؛ بروتوكول واستعراض األول التقییم نتائج (2)
  والتقاریر الوطنیة الرابعة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة؛) كخط أساس(التقریر الثاني  (3)

  ؛توقعات التنوع البیولوجي المحلیة نشرة من اإلصدار الثاني  )4(
  10االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة لبناء القدرات؛ (5)

  وبروتوكول قرطاجنة؛بروتوكول ناغویا لتقاریر عن تقییم األطر االستراتیجیة لبناء قدرات   )6(
لتعزیز ودعم بناء  )2020-2017(تقریر التقییم المستقل لتأثیرات ونتائج وفعالیة خطة العمل قصیرة األجل   )7(

  تنفیذ االتفاقیة وبروتوكولیها؛من أجل القدرات 
ت ذات تقاریر الدراسات ذات الصلة والدراسات االستقصائیة وتقییمات االحتیاجات التي أجرتها المنظما  )8(

  11الصلة؛
  تقاریر التقییم الخاصة بمشاریع بناء القدرات ذات الصلة؛  )9(
، بمن فیهم الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، ومنظمات دراسة استقصائیة لألطراف والشركاء الرئیسیین  )ب(

ت المطلوبة على مدى العقد القادم لتحدید، من بین أمور أخرى، احتیاجاتهم من القدرات ذات األولویة والقدرا النساء والشباب،
  وكذلك العروض المحتملة للمساعدة والفرص واألدوات والخدمات األخرى لتنمیة القدرات؛

من خالل المتاحة االحتیاجات واألولویات من حیث بناء القدرات والمعلومات األخرى ذات الصلة  حلیلت  )ج(
  عة للبروتوكولین؛باالتعلومات وغرف تبادل المعلومات آلیة غرفة تبادل الم

 وتفاقیة التنوع البیولوجي وممثلا والمقابالت مع عینة تمثیلیة من أصحاب المصلحة، بمن في ذلك موظف  )د(
والمنظمات الشریكة وغیرها من الجهات الفاعلة من مختلف المناطق، بما والشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة،  ،األطراف

وسیدعى األشخاص الذین أجریت مقابلة معهم إلى أن یتبادلوا، . ، ومنظمات النساء والشبابعلمیةفي ذلك المؤسسات التقنیة وال
من بین أمور أخرى، المعلومات واآلراء بشأن نقاط القوة والضعف لمختلف نُهج تنمیة القدرات وطرائق التنفیذ في إطار ظروف 

الممارسات الجیدة التي یمكن االستفادة منها باإلضافة إلى  وأمثلة على ،والخبرات والدروس المستفادة ذات الصلة ،مختلفة
  .لي لتنمیة القدرات المستقبلیةالمحتملة للتغییر التحو  دوافعوجهات النظر حول ال

                                                 
من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة  154من بین  18، تتضمن CBD/SBI/2/2/Add/1من الوثیقة  12في الفقرة  على النحو المشار إلیه 10

 .البیولوجي المقدمة إلى األمانة خطة وطنیة لتنمیة القدراتالمنقحة للتنوع 
ة بالتنوع البیولوجي التي قام بها االتحاد الدولي تعلقالقدرات الوطنیة ذات الصلة بتنفیذ االتفاقیات الم نمیةبما في ذلك الدراسة االستقصائیة بشأن ت 11
استراتیجیة وخطة عمل  140یر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي القائم على تحلیل أكثر من برنامج األمم المتحدة للبیئة وتقر بالنیابة عن الطبیعة  حفظل

 .التنوع البیولوجي وخدمات النُظم اإلیكولوجیةفي مجال الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات  نبرالموالتقییمات الوطنیة التي أجراها  وطنیة للتنوع البیولوجي
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 المرفق الثاني

  جنة االستشاریة غیر الرسمیة المعنیة بالتعاون التقني والعلميللا اختصاصاتمشروع 
  معلومات أساسیة .1
من اتفاقیة التنوع البیولوجي من األطراف تعزیز التعاون التقني والعلمي في مجال حفظ التنوع  18المادة  قتضيت -1

وتطویر واستخدام التكنولوجیات  ،البیولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك التعاون في تنمیة الموارد البشریة وبناء المؤسسات
نشاء برامج بحث مشتركة )لیة والتقلیدیةبما في ذلك التكنولوجیات األص(ذات الصلة  ٕ ، وتدریب الموظفین، وتبادل الخبراء، وا

 .ومشاریع مشتركة لتطویر التكنولوجیات ذات الصلة

، عددًا من 7/29و 8/12و 9/14و 10/16و 12/2و 13/31و 13/23اعتمد مؤتمر األطراف في المقررات و  -2
الجسر  تم إنشاء مبادرةو . التكنولوجیانقل و  التقني والعلمي بالتعاون التدابیر وقدم إرشادات بشأن مختلف الجوانب المتعلقة

التعاون  یسیراالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف بدعم مبدئي من حكومة جمهوریة كوریا لتعزیز وت في (BBI) البیولوجي
 في ،2016 كانون األول/في دیسمبر بیولوجيال رتم إطالق خطة عمل الجسو . التقني والعلمي من أجل التنفیذ الفعال لالتفاقیة

  .2020-2017لتوجیه أنشطة وعملیات المبادرة للفترة  ، المكسیك،االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في كانكون
  الغرض .2
بشأن سبل ووسائل تشجیع  ةالتنفیذی ةإلى األمین في الوقت المناسب تقدم اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة المشورة -3

على وجه الخصوص، تقوم اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة بما و . یر التعاون التقني والعلمي بین األطراف في االتفاقیةوتیس
 :یلي

ُ  في الوقت المناسب تقدیم المشورة والتوصیات -4 هج واآللیات العملیة لتعزیز التعاون التقني والعلمي من بشأن التدابیر والن
 أجل التنفیذ الفعال لالتفاقیة؛

 18وغیرها من البرامج التي تسهم في تنفیذ المادة  بیولوجيجسر الاللمبادرة  يوالبرنامج االستراتیجي رشادتوفیر اإل -5
والتقاریر المرحلیة  ،وخطط العمل ،المقترحة هاواألحكام ذات الصلة من االتفاقیة، بما في ذلك استعراض واعتماد أولویات برامج

جراءات اختیار المشاریع؛ والسیاسات واإلجراءات التشغیلیة، ٕ  بما في ذلك معاییر وا

 والبرامج األخرى التي تسهم في تعزیز التعاون التقني والعلمي؛ الجسر البیولوجي رصد تنفیذ مبادرة -6

 ةالتنفیذی ةتقدیم المشورة إلى األمینالعمل على نحو وثیق مع الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة على  -7
المسائل التقنیة  تسویةبشأن  رشادوضع وتنفیذ أدوات وآلیات لتشجیع وتیسیر التعاون التقني والعلمي، بما في ذلك اإل بشأن

 والعملیة المتصلة بآلیة غرفة تبادل المعلومات؛

ي التعاون التقن یسیرواالستدامة والخطط التحویلیة لتعزیز وت ،بشأن فرص تعبئة الموارد رشادتقدیم المشورة واإل -8
 .والعلمي

اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة، بما في ذلك تقدیم الدعم اللوجستي  بخدمة التنوع البیولوجي تفاقیةاأمانة  قومست -9
  .والسكرتاري الالزم لعملها

  العضویة .3
تتألف اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة من خبراء ترشحهم أطراف في االتفاقیة من كل إقلیم من األقالیم الخمسة  -10

. ، بما في ذلك منظمات النساء والشبابالمنظمات ذات الصلةو  الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة باإلضافة إلى خبراء من
، مثل حفظ التنوع البیولوجي مجاالت خبرتهممعرفة جیدة بأعضاء اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة  لدى من المتوقع أن یكونو 

ة كما یتم اختیار األعضاء على أساس المعاییر التالیو . لتغییرا عواملضیع ذات الصلة و أو وصف الموا/واستخدامه المستدام و
 :هو موضح في سیرتهم الذاتیة
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أو /خمس سنوات على األقل من الخبرة العملیة في المجاالت التقنیة والعلمیة المتعلقة بتنفیذ اتفاقیة التنوع البیولوجي و -11
 البیولوجي؛االتفاقیات األخرى المتعلقة بالتنوع 

واألحكام  18في العلوم والتكنولوجیا واالبتكار فیما یتعلق بالمواضیع المحددة في المادة  المتعددة التخصصاتالخبرة  -12
المذكورة  وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي 2020-2011األخرى ذات الصلة في االتفاقیة، والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

 ؛فیها

 .عملیات التعاون اإلقلیمي أو الدولي وبرامج تنمیة القدرات ذات الصلة باالتفاقیة نضمتجربة واضحة  -13

ً على المعاییر المذكورة أعاله -14 . یتم اختیار أعضاء اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة من خالل عملیة ترشیح رسمیة بناء
ختار خبراء لمواضیع أو قضایا محددة لمناقشتها في كل اجتماع من اجتماعات اللجنة االستشاریة تأن  ةالتنفیذی ةیجوز لألمینو 

یعمل األعضاء بصفتهم الشخصیة ولیس و . غیر الرسمیة، بما یكفل وجود توازن بین الخبراء بشأن المسائل المتعلقة باالتفاقیة
 .لحكومة أو منظمة أو كیان آخر ینكممثل

، وفقا سنتین، مع إمكانیة تجدیدها لمدة سنتین إضافیتین تهامدلوالیة الستشاریة غیر الرسمیة یعمل أعضاء اللجنة ا -15
نجازاتهم ٕ  .لمساهماتهم وا

  طریقة التشغیل .4
تجتمع اللجنة االستشاریة وجها لوجه مرة واحدة في السنة على األقل، حیثما أمكن، على هامش االجتماعات األخرى  -16

ستعمل اللجنة فیما بین الدورات، حسب و . یمكن تعدیل وتیرة االجتماعات من قبل األعضاء عند الحاجةو . ذات الصلة
 االقتضاء، عبر الوسائل اإللكترونیة؛

غیر أن تكالیف . من األمم المتحدة أي أجر آخرأو  أتعابال یتلقى أعضاء اللجنة االستشاریة أي مكافآت أو  -17
البلدان النامیة األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالیة یتم تغطیتها،  مشاركة أعضاء اللجنة الذین ترشحهم

 ألمم المتحدة؛النظامین األساسي واإلداري لتمشیا مع 

یعمل الرئیس لمدة سنة واحدة و . لتوجیه اجتماعاتها على أساس التناوب اتنتخب اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة رئیس -18
 في كل مرة؛

 للجنة االستشاریة غیر الرسمیة قراراتها وتوصیاتها بتوافق اآلراء؛تتخذ ا -19

 یجوز للجنة االستشاریة غیر الرسمیة في أي وقت أن تنقح أسالیب عملها بتوافق اآلراء؛ -20

 .لیزیةكتكون لغة عمل اللجنة هي اللغة اإلن -21

__________ 


