
 الفرعية للتنفيذ الهيئة 
 االجتماع الثالث 

؛ 2021يونيو/حزيران   13مايو/أيار إلى    16عبر اإلنترنت، من  
 2022مارس/آذار  29-14وجنيف، سويسرا، 

 من جدول األعمال  11البند 

 
 توصية اعتمدتها الهيئة الفرعية للتنفيذ 

والمدن والسلطات المحلية األخرى لتعزيز تنفيذ اإلطار العالمي   دون الوطنية  العمل مع الحكومات -3/14
 2020للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 الهيئة الفرعية للتنفيذإن 
 ، لتنوع البيولوجيا  من أجل  إلى خطة العمل بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى   شيرتإذ  

 ؛بالتقدم المحرز في تنفيذها رحبإذ تو
 1للحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى   التشاوريةمساهمات عملية إدنبرة  ب  احيط علمت -1

إعداد   ل طار  اإلبشأن  بعد عام  العالمي  لما  البيولوجي  المفتوح    2020،2لتنوع  العامل  الفريق  قبل  المتفق عليه من  النحو  على 
  27من  في الفترة  في نيروبي  المنعقد  في اجتماعه األول   2020العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  

 3؛2019 آب/أغسطس 30إلى 

نسخة محدثة من خطة العمل بشأن الحكومات إعداد  نتيجة مشاورات عملية إدنبرة بشأن  ب  اأيض  حيط علمات -2
األخرى  المحلية  والسلطات  والمدن  الوطنية  ال  دون  أجل  المبين    4البيولوجي  تنوعمن  النحو  التنفيذيةعلى  األمينة  مذكرة   5، في 

 
المعتمدة في المقرر    ُيقترح   1 العمل  الحكومات المحلية ودون الوطنية في خطة  بين  "السلطات  "  –  22/ 10التمييز  ألغراض هذه الوثيقة، يشمل تعبير 

الكفور  والمناطق والمقاطعات والبلديات والمدن والبلدات و الوطني أو االتحادي )الواليات    دون الوطني أو   المحلية" جميع مستويات الحكومة دون المستوى 
ستوى  (، بينما ال ينطبق تعبير "الحكومات دون الوطنية" )الواليات، والمقاطعات، والضيعات، واألقاليم، والحكومات اإلقليمية( إال على أول موما إلى ذلك

 ."من الحكومة يلي المستوى الوطني مباشرة
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أيض إبرازها  تم  اإللكترونيةفي    اوالتي  الدراسية  إدنبرة  ل  الحلقة  باعملية  في  الخاصة  البيولوجي،  التنوع  اتفاقية  في    23ألطراف 
 ؛2020 أيلول/سبتمبر

في ضوء  ب  تقر -3 المسبوقة،  وغير  الملحة  والصحية  اإلنمائية  زماتاألالحاجة  واالجتماعية   والمناخية  البيئية 
الحالية  و  إلىوالمتفاقمةاالقتصادية  م  للحكومة ككل"نهج  "  اتباع  ،  على جميع  الحوكمة  للعمل  يعكسستويات  نهج مبادئ    بما 

 ؛5/6المقرر المعتمد في  النظام اإليكولوجي

 ، في اجتماعه الخامس عشر، مقررا على غرار ما يلي: فبأن يعتمد مؤتمر األطرا  توصي -4

 مؤتمر األطراف،إن 
 12/9و  10/22 المقررينإذ يشير إلى  

للفترة    شير إلىيوإذ   بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية    2020-2011خطة العمل 
 ، فيذها بنجاحبالتقدم المحرز في تن رحبي وإذ   ،2010المعتمدة في عام   6،لتنوع البيولوجيمن أجل ااألخرى 

 ولكن ثمة أسباب متعددة ي المقام األول على عاتق األطراف،  يالحظ أن مسؤوليات تنفيذ االتفاقية تقع فوإذ  
 في تنفيذ االتفاقية، الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى تعزيز مشاركة تدعو إلى 

للعديد من   أساسيأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى هي جزء    أيضا  وإذ يالحظ
تنفيذ ورصد   لما بعد عام  العالمي ل   طاراإلاألطراف والحكومات األخرى، وأن  البيولوجي    إشراك   يتطلبا  2020لتنوع 

 ،حسب االقتضاء جميع مستويات الحكومة
المهم    وإذ يعترف البالدور  به  في الذي تضطلع  المحلية األخرى  الوطنية والمدن والسلطات  حكومات دون 

البيولوجي التنوع  اتفاقية  أهداف  والتعميم،    وكذلك  ،تنفيذ  واإلبالغ،  واالتصال،    وحشدالرصد  القدرات  وبناء  الموارد، 
 ،، ووصول الجمهور إلى المعلوماتالمشاركة االجتماعيةو والتوعية العامة،  والتثقيف

تنوع البيولوجي اإلطار العالمي لل تنفيذ لدعم المتعددة أصحاب المصلحة منصاتالو ات لياآلبأهمية  يُسلموإذ ]
  والنهج ]  ،ضمن[ تمثيل الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى ت[ ]تتيحي ]تال  2020لما بعد عام  
 [78الصلة، على النحو الذي دعا إليه إعالن إدنبرة،طويل األجل للتعميم واالستراتيجيات األخرى ذات ال االستراتيجي
التعافي    بأن  وإذ يعترف]   ، [19-كوفيد  جائحة  [ ]عالم ما بعد19-كوفيد  في فترة ما بعد جائحةفي ]جهود 

 تصميم  التشارك في  حتى يتسنى  ،دور الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى أكثر أهمية  أصبح
في فترة  التعافي  لتعافي وإعادة التصميم[ ]إجراءات مستدامة وشاملة ومرنة في سياق  لخضراء فعالة    هجونُ   ]استجابات

جائحة   بعد  على كل مستوى من  وتنفيذ  ،اتعاوني  عمالتتطلب  التي  [  19-كوفيدما  بالكفاءات  يتعلق  فيما  بسرعة  ها 
على    الحضرية  غير  التنوع البيولوجي في المدن والمناطقز  وتعز تطبق  هج  هذه النُ كفل أن  مما ي  ،مستويات الحكومة

 
 .22/ 10المقرر  6
7 CBD/SBI/3/INF/25 . 
 طويل األجل للتعميم في االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ.ال  االستراتيجي  النهج  االتفاق علىيعتمد على  8

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-05/full/cop-05-dec-ar.pdf#page=47
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-05/full/cop-05-dec-ar.pdf#page=47
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-22-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-22-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-09-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-09-ar.pdf
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ق  سبما يت  ،لتحديات اإلنمائية الفريدة التي تواجه البلدان النامية على وجه الخصوصمواجهة ايساعد على  [ و السواء
 ، في كيتو ةالمعتمد 9ة الجديد  الخطة الحضرية مع

 ، 6/ 5المعتمد في المقرر  نهج النظام اإليكولوجيمن  2المبدأ   إذ يشير إلى و 

خطة العمل المحدثة بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات   [يؤيد]  [يحيط علما][  يعتمد]  -1
المبين في المرفقيالبيولوجلتنوع  من أجل ا  المحلية األخرى  لدعم األطراف وفقا    امرن  اإطار ، باعتبارها  ، على النحو 

 ؛ للتشريعات الوطنية

األطراف -2 ]]يدعو  الصلة  يحث [  ذات  والمنظمات  األخرى[  الحكومات  ويدعو  إلى   ][  األطراف 
بما في   وفقا للتشريعات الوطنية،  ،هأعال  1خطة العمل المحدثة المشار إليها في الفقرة    تيسير، حسب االقتضاء، تنفيذ

 : من خاللذلك 

في   ( أ) األخرى  المحلية  والسلطات  والمدن  الوطنية  دون  الحكومات   وتحديث   وتنفيذ  تنقيحإشراك 
 ؛، مع احترام اختصاصات كل مستوى من مستويات الحكومةاستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي

والمدن والسلطات المحلية األخرى لتطوير وتنفيذ وتقييم استراتيجياتها  دعم الحكومات دون الوطنية   (ب)
وااللتزامات  البيولوجي  للتنوع  الوطنية  العمل  وخطط  لالستراتيجيات  وفقا  البيولوجي،  للتنوع  المحلية  عملها  وخطط 

 ؛العالمية

الت (ج) تعميم  في  األخرى  المحلية  والسلطات  والمدن  الوطنية  دون  الحكومات  مشاركة  نوع  ضمان 
 ؛--/15طويل األجل للتعميم الذي اعتمده مؤتمر األطراف في المقرر االستراتيجي الالبيولوجي، بما يتماشى مع النهج 

االقتضاء، ])د( حسب  والمالية،  والتقنية  البشرية  الموارد  المادة  ] تخصيص  مع  يتفق  من    20بما 
 [ ؛5/6المعتمد في المقرر  10من نهج األنظمة اإليكولوجية،  2داعمة للمبدأ   وبطريقة ،[االتفاقية

اإلبالغ عن تنفيذ خطة العمل المحدثة بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن   إلى  األطراف  يدعو -3
 االتفاقية؛  بموجبلتنوع البيولوجي، حسب االقتضاء، في تقاريرها الوطنية من أجل ا  والسلطات المحلية

التكنولوجيا    الموارد   في  ستثمارااللى  عاألطراف    يشجع -4 نقل  القدرات  والمعارفودعم  على    وبناء 
فعاليتها،    الحوكمةمستوى   الكلتعزيز  ذلك  في  بما  اآلخرين،  المصلحة  أصحاب  تمويل ويدعو  في  المشاركة  يانات 
 ؛ إلى القيام بذلك التنمية

المحلية    يحث -5 والسلطات  والمدن  الوطنية  دون  الحكومات  دعم  على  قدراتهااألطراف  تعزيز   في 
 على تحسين تنفيذ اإلطار العالمي؛

مرفق البيئة العالمية إلى النظر في زيادة توسيع وتعزيز مبادراته الخاصة بالمدن المستدامة    يدعو -6
عمليات المستقبل  الموارد  تجديدل  ه في  المناظرفي  مستوى  على  المبادرات  وتجربة  التي    الطبيعية  ،  والبحرية  البرية 
التحتية،  ،  دون الوطنية والمحلية  الحوكمةتستهدف   الشاملوالبنية  المكاني  استخدام األراضي  القائم على  و   والتخطيط 

 
9 A/RES/71/256 . 

 ."إلى أدنى مستوى مناسب في اإلدارة المركزيةينبغي تطبيق  " على أنه: ، 6/ 5، المعتمد في المقرر نهج النظام اإليكولوجيمن  2لمبدأ ا ينص  10
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ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  اال، وفقا لألولويات المحددة في  والروابط الحضرية الريفية  للتنوع البيولوجي،
 11البيولوجي؛

لدور الحكومات دون   ااستعراض  أن تجري الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الخامس    إلى  يطلب -7]
االستعراض المنتظم لتنفيذ   إلى تقرير األمينة التنفيذية، المدمج في   استنادا ،  والمدن والسلطات المحلية األخرى   الوطنية

وبروتوكول االتفاقية  ل،  يهاأهداف  العالمي  لماواإلطار  البيولوجي  عام    لتنوع  الوالنهج    2020بعد  طويل االستراتيجي 
 [األجل للتعميم.

 المرفق 
 ( 2030-2021لتنوع البيولوجي )من أجل ا والمدن والسلطات المحلية األخرى  دون الوطنية خطة العمل بشأن الحكومات

 معلومات أساسية  -ألف
البيولوجي بموجب من أجل التنوع    المحلية األخرى تهدف خطة العمل بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات   -1

( البيولوجي  التنوع  األخرى  2030-2021اتفاقية  المحلية  والسلطات  والمدن  الوطنية  دون  والحكومات  األطراف  دعم  إلى   )
تنفيذ   في  لوشركائها  العالمي  عام  اإلطار  بعد  لما  البيولوجي  تنفيذ   . 2020لتنوع  المقرر  للتشريعات    ومن  وفقا  العمل  خطة 

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

 12.ة العالمية السابع للمدن والحكومات دون الوطنية بشأن التنوع البيولوجيبمؤتمر القم
 األهداف  -باء

 تتضمن خطة العمل األهداف التالية: -2
التنفيذ الفعال لالستراتيجيات وخطط األخرى في دعم زيادة إشراك الحكومات دون الوطنية والسلطات المحلية  ( أ)

البيولوجي، للتنوع  الوطنية  ل  طاراإلو   العمل  عام  العالمي  بعد  لما  البيولوجي  العمل    2020لتنوع  التنوع    بموجبوبرامج  اتفاقية 
 ؛ وتقديم تقارير عنها البيولوجي

البيولوجي،  (ب) التنوع  اتفاقية  في  األطراف  بين  المستفادة  الدروس  وتبادل  والعالمي  اإلقليمي  التنسيق  تحسين 
والجهات المانحة بشأن سبل  تحدة والوكاالت اإلنمائية، واألوساط األكاديمية،  والمنظمات اإلقليمية والعالمية، ومنظومة األمم الم

البيولوجي بصورة مستدامة، األخرى في إدارة  المدن والسلطات المحلية  الحكومات دون الوطنية و تشجيع ودعم  ووسائل   التنوع 
خدمات   اإليكولوجيةوتقديم  المواطنين    النظم  التنوع  ش   ودمجإلى  والمناطق واغل  األقاليم  في  والتنمية  للتخطيط  في  البيولوجي 

 ؛ الحضرية
والبرامج التي تيسر    واآلليات أو األدوات المالية،  تحديد وتعزيز ونشر أدوات السياسات، والمبادئ التوجيهية، (ج)

  السلطات المحلية األخرى ع البيولوجي وبناء قدرات الحكومات دون الوطنية والمدن و بشأن التنو   اإلجراءات دون الوطنية والمحلية 
 ؛كل مستوى من مستويات الحكومةاختصاصات بفيما يتعلق ، لدعم حكوماتها الوطنية في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي

 
في  ستنعكس    11 العالمية،  البيئة  مرفق  من  المقدم  الدعم  تتناول  التي  الفقرة،  الالهذه  المالية  اآللية  بشأن  مقرر  في  سذ نهاية  مؤتمر    إرشادات  يجمع ي 

 األطراف في مرفق البيئة العالمية.
 .22/ 10لى خطة العمل المعتمدة في المقرر إخطة العمل المحدثة هذه  تستند 12
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برامج    تيسير (د) الوعي إعداد  والتثقيف بشأن    إذكاء  االتصال  استراتيجيات  مع  يتماشى  بما  البيولوجي  التنوع 
 والتوعية العامة. 

 دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى  اتأنشطة إلشراك الحكوم -جيم
يعتمد   اأدناه إطار   الوارد،  مع بعضها البعض  مترابطةمتكاملة  يوفر فهرس األنشطة، المجّمع في سبعة مجاالت عمل   -3

ا الوطنية    وحكوماتهاألطراف  على  المصلحة    وسلطاتها  ومدنهادون  أصحاب  األخرى وجميع  أن التي  المحلية  تطور    تستطيع 
العمل.    اإجراءاته لتنفيذ خطة  النحو،  و الخاصة  هذا  نشاط كمكمل الستراتيجيات  ُيقدمعلى  عمل  هاأي  لتنوع ل  ها وأهداف  هاوخطط 

من مستويات الحكومة    كل مستوى اختصاصات  احترام  بهذه األنشطة سُتنفذ    من المفهوم أنو .  2020البيولوجي لما بعد عام  
 والظروف الوطنية ودون الوطنية لكل طرف.  الوطني ودون الوطني ووفقا للسياق

العمل   الوطنية 1مجال  دون  الحكومات  مشاركة  تعكس  التي  البيولوجي  التنوع  عمل  وخطط  استراتيجيات  وتنفيذ  تطوير   :
 والمدن والسلطات المحلية األخرى 

دون   ( أ) الحكومات  في إشراك  األخرى  المحلية  والسلطات  وتحديث  الوطنية والمدن  تنقيح  الوطنية   عملية  العمل  وخطط 
 ؛اوتنفيذها الحق 2020لما بعد عام   لتنوع البيولوجياإلطار العالمي لمن أجل مواءمتها مع ، للتنوع البيولوجي

على   (ب) األخرى  المحلية  والسلطات  والمدن  الوطنية  دون  الحكومات  عمل  استراتيج  وضعتشجيع  وخطط  لتنوع ل يات 
 مع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛تتسق البيولوجي 

 والتعميم ،بين مستويات الحكومة التعاون فيما: 2مجال العمل 
والتنسيق  اون مع الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى لتحسين تنسيق التخطيط االستراتيجي  التع ( أ)

 والتنفيذ بين مستويات الحكومة؛

طويل األجل  االستراتيجي اللنهج  االتعاون مع الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى لدعم تنفيذ   ])ب(
 [13؛ لهخطة عمو  للتعميم

االستشارية   (ج) اللجنة  باإشراك  االستشارية  المعنية  البيولوجي واللجنة  والتنوع  المحلية  بالحكومات  لحكومات دون  المعنية 
البيولوجي والتنوع  من    14الوطنية  العمل  خطة  لتنفيذ  ودعم  مدخالت  والمدن    منظورلتقديم  الوطنية  ودون  المحلية  الحكومات 
 والسلطات المحلية األخرى. 

 الموارد  حشد: 3مجال العمل 
مع   ( أ) لالتعاون  األخرى  المحلية  والسلطات  والمدن  الوطنية  دون  المبدأ  الحكومات  تطبيق  النظام من    2دعم  نهج 

 15الموارد، عند االقتضاء؛  حشدفي  اإليكولوجي

الظروف   (ب) لتهيئة  األخرى،  المحلية  والسلطات  والمدن  الوطنية  دون  الحكومات  مع  أجلالتعاون  من  زيادة    التمكينية 
بشك الخاص  القطاع  التي  استثمارات  واإلصالحات  كبير،  لإليرادات    قد ل  جديدة  تدفقات  البيولوجي  بغية  تقدم  التنوع  حفظ 

 على المستويين دون الوطني والمحلي؛  النظم اإليكولوجيةواستعادة 

 
 .طويل األجل للتعميم في االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ ال  االستراتيجي  النهج  االتفاق علىيعتمد على  13

 .من خطة العمل هذه 5والفقرة   22/ 10من خطة العمل المعتمدة في المقرر  7مشار إليها في الفقرة ال 14

 ."إلى أدنى مستوى مناسب في اإلدارة المركزيةينبغي تطبيق  " على أنه: ، 6/ 5، المعتمد في المقرر نهج النظام اإليكولوجيمن  2لمبدأ ا ينص  15
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 : تنمية القدرات4مجال العمل 
التي    ونقل التكنولوجيا  القدراتتنفيذ مبادرات تنمية  في  دعم الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى   ( أ)

 ؛ 2020 لما بعد عام لتنوع البيولوجياإلطار العالمي ل و  تساهم في تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي
 : االتصال والتثقيف والتوعية العامة5مجال العمل 

شاملة وموجهة إلى اإلجراءات في    تطوير مبادراتفي  دعم الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى   ( أ)
على المستويين دون الوطني والمحلي،    والمشاركةووصول الجمهور إلى المعلومات    عامةالتوعية  التثقيف و الو   تصال اال  مجال

 حولها؛ما مناطق و الو  مدن الفي  والشعوبالطبيعة  بين ربطالوإعادة 
 صنع القرارمن أجل : التقييم وتحسين المعلومات 6مجال العمل 

إلى  ( أ) الذاتي    الدعوة  للتقييم  كأداة  للمدن  البيولوجي  للتنوع  سنغافورة  مؤشر  لقياس    للمدناستخدام  المحلية  والحكومات 
 ؛االحفاظ على التنوع البيولوجي مقابل خطوط األساس الفردية الخاصة به ها الرامية إلى ورصد التقدم المحرز في جهود

ُسبل   وكسب وتوفيرالبيانات    إعداد دعم الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في المشاركة في   (ب)
بيانات    جمعمن خالل تحسين    وهو ما يتحققلى البيانات واألدلة العلمية والخبرة لتحسين عملية صنع القرار،  أفضل للوصول إ

 التنوع البيولوجي المحلية والقائمة على المناظر الطبيعية وتحليلها واإلبالغ عنها؛ 
 : الرصد واإلبالغ7مجال العمل 

عبر  ( أ) واإلبالغ  االلتزام  منصات  استخدام  على  األخرى  المحلية  والسلطات  والمدن  الوطنية  دون  الحكومات  تشجيع 
مثل   خاللها  CitiesWithNature ،16و  RegionsWithNature  منصةاإلنترنت،  من  تستطيع  دون ا  التي  الوطنية   لحكومات 

واالستراتيجيات وخطط العمل  2020اإلبالغ عن التزاماتها في المساهمة في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 ؛ الوطنية للتنوع البيولوجي، وتتبع التقدم المحرز في هذه االلتزامات

المنتظمين للتقدم المحرز    واالستعراضصد  إشراك الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في الر  (ب)
 ؛األهداف المحددة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيفي تحقيق 

بموجب إدراج المساهمات المقدمة من الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في التقارير الوطنية   (ج)
 اتفاقية التنوع البيولوجي؛

من الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى بشأن مساهماتها في تحقيق    المقدمة  تنسيق المدخالت ])د(
طويل األجل للتعميم االستراتيجي الوالنهج    2020، واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  يهاروتوكولأهداف االتفاقية وب

 [األجل للتعميم.طويل االستراتيجي الفي النهج   المحددألغراض استعراض منتصف المدة، على النحو 

 تنفيذ خطة العمل -دال

تنفيذ  تُ  -4 على  األخرى  والحكومات  األطراف  والشركاء حث  االتفاقية  أمانة  من  بدعم  االقتضاء،  حسب  العمل،  خطة 
مثل األخرى،  المحلية  والسلطات  والمدن  الوطنية  دون  الحكومات  مع  يجتمعون  الذين  اآلخرين  الدولي    الرئيسيين  المجلس 

ومجموعة    ،المستدامة  من أجل التنمية  Regions4  وشبكة   ،المحلية من أجل االستدامة  الحكومات  –  المحلية   البيئيةللمبادرات  

 
 .عمل اتفاقية التنوع البيولوجي بخطة  ترتبط 16
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نحو الرائدة  الوطنية  دون  البيولوجي  تحقيق  الحكومات  للتنوع  أيشي  األوروبي،  أهداف  االتحاد  مراعاة  للمناطق  ولجنة  مع   ،
 األولويات والقدرات واالحتياجات الوطنية.

لتنوع البيولوجي، من أجل االحكومات دون الوطنية والمحلية    الشراكة العالمية بشأن  أيضا  دعم تنفيذ خطة العملوست -5
المتحدة، وشبكات ومؤسسات  وهي منصة تعاونية غير رسمية تتألف من   أكاديمية، وشبكات الحكومات  وكاالت وبرامج األمم 

 .بتيسير من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجيذلك دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية، و 

واللجنة االستشارية المعنية بالحكومات دون    17جنة االستشارية المعنية بالحكومات المحلية والتنوع البيولوجيستقدم اللو  -6
البيولوجي، والتنوع  العمل من  المدخالت و ال  18الوطنية  الوطنية،   منظوردعم لخطة  المحلية والحكومات دون  المدن والسلطات 

التوالي،   الحاسم والدور ب  إدراكاعلى  االتفاقية.  المكمل و ها  تنفيذ  في  العمل وتعد  متميز  بهما في خطة  المعترف  اللجنتين،  كلتا 
الحكومة   تنسيق مساهمة ومشاركة  في وحيد  يتمثل هدفها ال  ومجانيةمنصات مفتوحة  بمثابة  ،  10/22المقرر    المعتمدة بموجب

 اتفاقية التنوع البيولوجي. بموجب عملياتالالمستويات في   على هذه

األولويات الوطنية ودون   مراعاةتنفيذ من أجل  ا المتعلق بالالحفاظ على المرونة في نهجهبضرورة  خطة العمل    وُتسلم -7
 . لمستقبلفي ا مؤتمر األطرافلك مقررات لوطنية والمحلية المتغيرة، وكذا

__________ 

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

ntsgovernme-national-sub-on-committee-partnership/advisory-initiatives/global ،  ا حاليا  ينقحها  البيئة  ولكن  لمبادرات  الدولي  لمجلس 
 .لهاكأمانة   الذي يعمل المحلية من أجل االستدامة الحكومات   – المحلية 

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

governments-national-sub-on-committee-partnership/advisory-initiatives/global ،  شبكة  حاليا  تنقحهاولكنRegions4 . 

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

