
 توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ

  اإلبالغ الوطني بموجب االتفاقیة وبروتوكولیها

  :بأن یعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر مقررا على غرار ما یلي
  تفاقیة التنوع البیولوجي

  ،أعباء اإلبالغمن  من أجل التقلیل، یهااالتفاقیة وبروتوكول
التقدم  إذ یالحظوبین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي واتفاقیات ریو، 

بالتنوع البیولوجي وفریق االتصال  فریق االتصال لالتفاقیات المتعلقة
 بوابة األمم المتحدة المشتركة في إطارأداة البیانات واإلبالغ 

مواءمة التقاریر الوطنیة  یسیرفي ت 2020 عام لما بعد

التزامات محددة  نطوي علىت نفصلةمصكوك قانونیة 
استراتیجیات التنفیذ المعتمدة  تركیز وأهداف تستند إلى

والدول الجزریة  الدعم المالي للبلدان النامیة، وال سیما أقل البلدان نمواً 
  ؛یهااالتفاقیة وبروتوكول بموجب خالل دورات اإلبالغ المقبلة

اإلبالغ لالتفاقیة وبروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغویا في عام 
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة و 

  ؛ودورات اإلبالغنُهج  ا التزامن بین
جمیع عملیات اإلبالغ  بإشراكالوطني،  صعیدة على ال
  في التقاریر الوطنیة؛ هاواتساق
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  الهیئة الفرعیة للتنفیذ
  الثاني
  2018 تموز/یولیه 13- 9مونتلایر، كندا، 

 من جدول األعمال

توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
اإلبالغ الوطني بموجب االتفاقیة وبروتوكولیها 2/11
 إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،

بأن یعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر مقررا على غرار ما یلي توصي
تفاقیة التنوع البیولوجيامشروع مقرر لمؤتمر األطراف في   -ألف 

  مؤتمر األطراف،إن 
االتفاقیة وبروتوكول بموجبمواءمة التقاریر الوطنیة  حسینقیمة ت إذ یؤكد

ذ  ٕ بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي واتفاقیات ریو، فیما التآزر  أوجه قیمة تعزیز أیضاً یؤكد وا
فریق االتصال لالتفاقیات المتعلقةالمحرز حتى اآلن في هذا الصدد، بما في ذلك أنشطة 

أداة البیانات واإلبالغ  وضعالمبادرات ذات الصلة مثل  وكذلكتفاقیات ریو، 
"InforMEA"،  
ذ ی ٕ ّ وا لما بعد العالمي للتنوع البیولوجي بالدور المحتمل لإلطار قر

  ها،یاالتفاقیة وبروتوكول
 ّ ذ یقر ٕ صكوك قانونیة  هي بروتوكولیها بروتوكول من وكلبأن االتفاقیة  أیضاً  وا
تستند إلىأن المعلومات المقدمة في نماذج اإلبالغ الوطنیة ب، و فیهااألطراف 

  بموجب كل صك في وقت معین،
ذ یالحظ ٕ الدعم المالي للبلدان النامیة، وال سیما أقل البلدان نمواً تقدیم ناء القدرات و لباستمرار الحاجة  وا

خالل دورات اإلبالغ المقبلةالبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالیة، و  الصغیرة النامیة
اإلبالغ لالتفاقیة وبروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغویا في عام  بین دورات الشروع في تحقیق تزامن یقرر  -

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة و  یدعو
ا التزامن بینالالزمة لتحقیق هذ مهیدیةالتدابیر الت اتخاذفي بروتوكول ناغویا إلى 

ة على المكناألطراف على استكشاف أوجه التآزر الم یشجع  -
واتساق المعلومات والبیانات مواءمةبالتنوع البیولوجي، من أجل تعزیز 

  

  

الهیئة الفرعیة للتنفیذ
الثاني االجتماع

مونتلایر، كندا، 
من جدول األعمال 13البند 

 

إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،
توصي

إن 
إذ یؤكد

ذ  ٕ وا
المحرز حتى اآلن في هذا الصدد، بما في ذلك أنشطة 

تفاقیات ریو، الالمشترك 
"InforMEA"

ذ ی ٕ وا
االتفاقیة وبروتوكولبموجب 

 ّ ذ یقر ٕ وا
األطراف  على

بموجب كل صك في وقت معین،
ذ یالحظ ٕ وا

الصغیرة النامیة
1-

یدعوو، 2023
في بروتوكول ناغویا إلى 

2-
بالتنوع البیولوجي، من أجل تعزیز  المتصلة
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  :]رهنا بتوافر الموارد[، ضطلع بما یلياألمینة التنفیذیة أن ت إلى یطلب  -3
لالتفاقیة وبروتوكول قرطاجنة  دورات اإلبالغعن تزامن تكالیف ال من حیثم اآلثار المترتبة یتقی  )أ(

 ً الصندوق االستئماني  إعداد تجدید موارد سیاق مرفق البیئة العالمیة في توجیه من أجل 2023من عام  وبروتوكول ناغویا ابتداء
  ؛2026- 2022لدورة ل

التقاریر لمستخدم وتصمیم لبینیة لواجهة اال تنسیقو تحسین الرامیة إلى بذل الجهود  مواصلة  )ب(
إلى  عن التقدم المحرز ها، وتقدیم تقریریاالتفاقیة وبروتوكول بموجباإلنترنت،  بر شبكةالوطنیة، بما في ذلك أداة اإلبالغ ع

  الهیئة الفرعیة للتنفیذ في اجتماعها الثالث؛
األطراف في االتفاقیة  التي قدمتها تقاریرالمن أحدث  ةستفادالخبرات والدروس الم مناالستفادة   )ج(

  عملیات اإلبالغ؛ مواءمة مواصلةبروتوكولي قرطاجنة وناغویا، وال سیما فیما یتعلق بتیسیر في و 
 لدى، هایاالتفاقیة وبروتوكول بموجبالتقاریر الوطنیة بمواءمة متعلقة آثار وخیارات  ةأی دیتحد  )د(

  ؛2020 عام البیولوجي لما بعدلتنوع ل العالمي طاراإلب ذات الصلةإعداد الوثائق 
التفاقیات المتعلقة لبالتشاور مع أمانات االتفاقیات ذات الصلة وفریق االتصال  ،ضطالعاال  )ه(

االقتراحات المقدمة من الفریق االستشاري غیر الرسمي  واستنادًا إلى، وبالتنوع البیولوجي وفریق االتصال المشترك التفاقیات ری
في  بأوجه التآزر لمضي قدماً اإلجراءات الملموسة لتحدید ب بالتنوع البیولوجي، علقةبین االتفاقیات المتالتآزر أوجه المعني ب
  :بوسائل منها ما یلي اإلبالغ،

  ؛، حسب االقتضاءمشتركةالمؤشرات ال  )1(
  ؛عن القضایا المشتركة اإلبالغوحدات   )2(
ُ التشغیل البیني ل  )3(   ؛واإلبالغإدارة المعلومات ظم ن
بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع  فیما التقاریر الوطنیة إعداد التآزر في خیارات أخرى لزیادة  )4(

  ؛البیولوجي واتفاقیات ریو
تقریر إلى الهیئة الفرعیة للتنفیذ في اجتماعها  میقدهذه اإلجراءات، وتالمترتبة عن م اآلثار المالیة یوتقی

  الثالث؛
واستكشاف أوجه التآزر  20301د خطة التنمیة المستدامة لعام رصفي عملیة  مواصلة المساهمة  )و(

 ُ   ؛المنهجیة سالیبأهداف التنمیة المستدامة، بما في ذلك فیما یتعلق باألب المتعلقة ظم وأدوات اإلبالغ ذات الصلةمع ن
،  InforMEAأداة البیانات واإلبالغ واختبارها وتعزیزها، بالتعاون مع مبادرة وضعالمساهمة في   )ز(

أداة البیانات  استخدام بغیة تیسیراالتفاقیة،  إلى مع األخذ في االعتبار تجارب األطراف في إعداد تقاریرها الوطنیة السادسة
  ؛االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي لى نطاقع ،حسب االقتضاء ،واإلبالغ

 ،لتقریر الوطني السادسا ألغراضاإلنترنت شبكة عبر  اإلبالغتقییم استخدام األطراف ألدوات   )ح(
مع  تناسقها مدى بروتوكول قرطاجنة، الستكشافالمتعلق ببروتوكول ناغویا والتقریر الوطني المتعلق بوالتقریر الوطني المؤقت 

  أمانات االتفاقیات ذات الصلة، وتقدیم تقریر إلى الهیئة الفرعیة للتنفیذ في اجتماعها الثالث؛ التي تستخدمهااإلبالغ  نُظم
  ؛هاوتقدیم استخدام األدوات إلعداد التقاریر الوطنیةب فیما یتعلقبناء القدرات  سبل مواصلة توفیر  )ط(
بشأن مصادر البیانات  بتقدیم إرشادات إلى األطراف، بالتعاون مع الشركاء المعنیین، االضطالع  )ي(

التقاریر  على مستوىتقییمات التقدم المحرز  ترتكز علیهاالتنوع البیولوجي لدعم التحلیالت التي ب المتعلقةالمكانیة والزمانیة 
  الوطنیة؛
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 ؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنةلم مشروع مقرر  -باء 

  للسالمة األحیائیة، مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنةإن 
 ّ بین االتفاقیات  فیما التآزرأوجه تعزیز بها و یاالتفاقیة وبروتوكول بموجبالوطني  إلبالغبأهمیة تحسین مواءمة ا إذ یقر

أهداف التنمیة المتعلقة بوأدوات اإلبالغ  20302 عامل التنمیة المستدامة خطةالمتعلقة بالتنوع البیولوجي واتفاقیات ریو وكذلك 
  ،في هذا الصدد حتى اآلنالتقدم المحرز إذ یالحظ و ،المستدامة

أن تكون هناك دورة إبالغ وطنیة یوافق على و، -- /14 دعوة مؤتمر األطراف في االتفاقیة، الواردة في المقرریقبل 
  .2023تبدأ في عام  زامنةتم

 ناغویاؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول لم مشروع مقرر  - جیم

  بشأن الحصول وتقاسم المنافع، ناغویاإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 
 ّ بین االتفاقیات  فیما التآزرأوجه تعزیز بها و یاالتفاقیة وبروتوكول بموجب اإلبالغ الوطنيبأهمیة تحسین مواءمة  إذ یقر

أهداف التنمیة المتعلقة بوأدوات اإلبالغ  20303 التنمیة المستدامة لعامخطة المتعلقة بالتنوع البیولوجي واتفاقیات ریو وكذلك 
  ،في هذا الصدد حتى اآلنالتقدم المحرز إذ یالحظ و ،المستدامة

أن تكون هناك دورة إبالغ وطنیة یوافق على ، و-- /14ر دعوة مؤتمر األطراف في االتفاقیة، الواردة في المقر یقبل 
  .2023تبدأ في عام  زامنةتم

____________  
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