
 

  توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
  2020وتشاركیة إلعداد اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام 

للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة، فیما یتعلق 
 ؛نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجيللتنوع البیولوجي وخطة إعداد اإلصدار الخامس من 

للهیئة الفرعیة  21/1المنقحة التي أعدتها األمینة التنفیذیة استجابة للتوصیة 
ي لما أهمیة تحلیل السیناریوهات في إعداد اإلطار العالمي للتنوع البیولوج

دارة االنتقال من أجل التنوع البیولوجي، ٕ وبشأن  2بشأن التغیرات التحولیة وا
 3؛2020حلقة العمل المعنیة باالستخدام الفعال للمعارف في إعداد إطار عالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام 

في  2020مقترحة لإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام 

، من 2018آب /أغسطس 15األمینة التنفیذیة أن تدعو إلى تقدیم مزید من اآلراء، بحلول 
محلیة والمنظمات الدولیة ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني 
ومنظمات النساء والشباب والقطاعین الخاص والمالي وأصحاب المصلحة اآلخرین بشأن العملیة التحضیریة إلعداد اإلطار 

زامات وبناء زخم سیاسي بما في ذلك بشأن خیارات لتعزیز التنفیذ، ودعم االلت
 ،)من مشروع المقرر أدناه 8المشار إلیها في الفقرة 

 وأن تجمع وتحلل هذه اآلراء لكي ینظر فیها مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر؛
العملیة التحضیریة المقترحة إلعداد اإلطار العالمي للتنوع 

لكي ینظر فیهما مؤتمر األطراف في اجتماعه  6والتسلسل الزمني اإلرشادي لألنشطة الرئیسیة،
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  الهیئة الفرعیة للتنفیذ
  الثاني
  2018 تموز/یولیه 13- 9مونتلایر، كندا، 

  من جدول األعمال

توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
وتشاركیة إلعداد اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام مقترحات لعملیة شاملة   2/19

  إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،
للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة، فیما یتعلق  21/5و 21/1بالتوصیتین ترحب  - 

للتنوع البیولوجي وخطة إعداد اإلصدار الخامس من  2050بسیناریوهات رؤیة عام 
المنقحة التي أعدتها األمینة التنفیذیة استجابة للتوصیة  معلوماتوثائق البترحب أیضا  - 

أهمیة تحلیل السیناریوهات في إعداد اإلطار العالمي للتنوع البیولوج كذلكللمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة وتالحظ 
 1؛2020

دارة االنتقال من أجل التنوع البیولوجي، معلوماتوثیقة البتحیط علما  -  ٕ بشأن التغیرات التحولیة وا
حلقة العمل المعنیة باالستخدام الفعال للمعارف في إعداد إطار عالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام 

مقترحة لإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام بالعملیة التحضیریة التحیط علما أیضا  - 
 4؛2020- 2011متابعة الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

األمینة التنفیذیة أن تدعو إلى تقدیم مزید من اآلراء، بحلول تطلب إلى  - 
محلیة والمنظمات الدولیة ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني األطراف والحكومات األخرى والشعوب األصلیة والمجتمعات ال

ومنظمات النساء والشباب والقطاعین الخاص والمالي وأصحاب المصلحة اآلخرین بشأن العملیة التحضیریة إلعداد اإلطار 
بما في ذلك بشأن خیارات لتعزیز التنفیذ، ودعم االلت ،2020العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام 

المشار إلیها في الفقرة  وطرائق هذه االلتزامات بما في ذلك بشأن الحاجة إلى االلتزامات الطوعیة
وأن تجمع وتحلل هذه اآلراء لكي ینظر فیها مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر؛

العملیة التحضیریة المقترحة إلعداد اإلطار العالمي للتنوع األمینة التنفیذیة تحدیث إلى كذلك تطلب  - 
والتسلسل الزمني اإلرشادي لألنشطة الرئیسیة، 2020،5البیولوجي لما بعد عام 

                                         
CBD/SBSTTA/21/INF/2/Rev.1 ،CBD/SBSTTA/21/INF/3/Rev.1،CBD/SBSTTA/21/INF/4/Rev.1 

CBD/SBI/2/INF/26. 
CBD/SBI/2/INF/33. 

CBD/SBI/2/17القسم خامسا ،.  

CBD/SBI/2/17القسم خامسا ،. 
CBD/SBI/2/17المرفق األول ،. 

  

  

الهیئة الفرعیة للتنفیذ
الثاني االجتماع

مونتلایر، كندا، 
من جدول األعمال 16البند 

  

2

إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،
1 -

بسیناریوهات رؤیة عام 
2 -

للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة وتالحظ 
2020بعد عام 

3 -
حلقة العمل المعنیة باالستخدام الفعال للمعارف في إعداد إطار عالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام 

4 -
متابعة الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

5 -
األطراف والحكومات األخرى والشعوب األصلیة والمجتمعات ال

ومنظمات النساء والشباب والقطاعین الخاص والمالي وأصحاب المصلحة اآلخرین بشأن العملیة التحضیریة إلعداد اإلطار 
العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام 

بما في ذلك بشأن الحاجة إلى االلتزامات الطوعیة(
وأن تجمع وتحلل هذه اآلراء لكي ینظر فیها مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر؛

6 -
البیولوجي لما بعد عام 
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الثاني للهیئة الفرعیة للتنفیذ، بما البیانات التي أدلت بها أو أیدتها األطراف في االجتماع ) أ: (الرابع عشر، مع مراعاة ما یلي

واآلراء المقدمة من األطراف، والشعوب األصلیة والمجتمعات ) ب(، الحالیة في ذلك االعتبارات الواردة في المرفق بالتوصیة
 أعاله؛ 5المحلیة، ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخرین المستلمة من خالل العملیة الموضوعة في الفقرة 

، 2018كانون األول /دیسمبر 15األمینة التنفیذیة أن تدعو إلى تقدیم آراء أولیة، بحلول تطلب أیضا إلى  - 7
من األطراف والحكومات األخرى والشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة والمنظمات الدولیة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع 

قة بنطاق ومحتوى اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرین بشأن الجوانب المتعل
؛ 2050األساس العلمي الذي یرتكز علیه حجم ونطاق اإلجراءات الالزمة إلحراز تقدم نحو رؤیة عام ) أ(بما في ذلك  ،2020

 ؛2020وهیكل محتمل إلطار التنوع البیولوجي لما بعد عام  )ب(
  :یة أن تقوم بما یلياألمینة التنفیذتطلب أیضا إلى  - 8
استكشاف، بالتعاون مع مكتب مؤتمر األطراف، خیارات مبسطة إلسداء المشورة وتقدیم إرشادات سیاسیة   )أ(

كي ینظر  رفیع المستوى، بجانب طرائق ومهام كل منها فریق خبراءأو /من قبیل أفرقة استشاریة غیر رسمیة و ،رفیعة المستوى
  ؛في اجتماعه الرابع عشر مؤتمر األطراففیها 

، بما 2020اإلبقاء على قائمة محدثة لألحداث التي قد تتیح فرصا للتشاور بشأن إعداد إطار ما بعد عام   )ب(
  7؛2020في ذلك من خالل اإلطار الزمني للتخطیط االستراتیجي التفاعلي للتنوع البیولوجي لعام 

األخرى ذات الصلة للتمكین من إجراء عملیة مراعیة إسداء المشورة لألطراف، واألمانة والمنظمات   )ج(
تاحة هذه المشورة لنظر مؤتمر  2020لالعتبارات الجنسانیة من أجل إعداد اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام  ٕ وا

  ؛في اجتماعه الرابع عشر األطراف
  تفاقیة التنوع البیولوجيمشروع مقرر لمؤتمر األطراف في ا  -ألف

  :على غرار ما یلي مقرراً  ، في اجتماعه الرابع عشر،بأن یعتمد مؤتمر األطرافتوصي  - 9
  إن مؤتمر األطراف

ویطلب  2020،8العملیة التحضیریة إلعداد اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام یعتمد  - 1
سیتطلب مرونة للتكیف مع الظروف أن تنفیذ العملیة التحضیریة مشیرا إلى األمینة التنفیذیة أن تیسر تنفیذها، إلى 

 المتغیرة واالستجابة للفرص الناشئة؛
مقترنا بمهمة  2020أنه ینبغي أن یكون اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام یقرر  - 2

 ؛2050كنقطة انطالق نحو رؤیة عام  2030ملهمة ومحفزة لعام 
والمجتمعات المحلیة، والمنظمات الحكومات األخرى، والشعوب األصلیة  ویدعواألطراف یحث  - 3

الدولیة ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات النساء والشباب، والقطاعین الخاص والمالي وأصحاب 
إلى المشاركة والمساهمة بفعالیة في عملیة إعداد إطار عالمي قوي للتنوع البیولوجي لما بعد عام  ،المصلحة اآلخرین

تفقلكیة القویة لإلطار الذي من أجل تعزیز الم 2020 ُ ؛علیه والدعم القوي لتنفیذه  سی  فورًا
األصلیة والمجتمعات المحلیة، والشعوب الحكومات األخرى،  ویدعو أیضااألطراف یحث  - 4

والمنظمات الدولیة ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات النساء والشباب، والقطاعین الخاص والمالي 
تیسیر إجراء لالوطني، ودون الوطني، والمحلي،  مستویاتإلى تأسیس عملیات على ال ،اآلخرینوأصحاب المصلحة 

                                                 
7 wcmc.org-https://post2020.unep. 
لى مزید من البحث من جانب مؤتمر  6و 5من المتوقع أن تُرفق عناصر العملیة التحضیریة، استنادا إلى العناصر الواردة في الفقرتین  8 ٕ أعاله وا

 .، بالمقرر المستمد من المناقشات خالل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراففي اجتماعه الرابع عشر األطراف

https://post2020.unep
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تاحة نتائج هذه الحوارات من خالل آلیة غرفة 2020حوارات بشأن اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام  ٕ ، وا
 تبادل المعلومات في االتفاقیة والوسائل المناسبة األخرى؛

بالمشورة المقدمة لألطراف، واألمانة والمنظمات األخرى ذات الصلة للتمكین من إجراء یرحب  - 5
ویحث  2020،9عملیة مراعیة لالعتبارات الجنسانیة من أجل إعداد اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام 

یاتها المعنیة باإلطار العالمي األطراف، واألمانة والمنظمات األخرى ذات الصلة على مراعاة هذه المشورة في عمل
 ؛2020للتنوع البیولوجي لما بعد عام 

األطراف، والحكومات األخرى، وجمیع المنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة، بما في یدعو  - 6
إلى النظر، عند تنظیم اجتماعات ومشاورات تتعلق بالتنوع البیولوجي، في دورات أو  ،ذلك القطاع الخاص والشباب

 ؛2020یسیر إجراء مناقشات بشأن إعداد اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام مساحات لت
األطراف، والحكومات األخرى، وجمیع المنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة القادرین یدعو  - 7

البیولوجي  على تقدیم مساهمات مالیة في التوقیت المناسب وغیر ذلك من الدعم لعملیة إعداد اإلطار العالمي للتنوع
، بما في ذلك من خالل عرض استضافة مشاورات عالمیة، أو إقلیمیة، أو قطاعیة بشأن هذه 2020لما بعد عام 

 القضیة، إلى أن تقوم بذلك؛
وجمیع  والشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة الحكومات األخرى، یدعوو األطراف،  یشجع - 8

إلى النظر في أن تقوم، قبل االجتماع  القطاع الخاص ، بما في ذلكالمنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة
للتنوع البیولوجي  التزاماتالخامس عشر لمؤتمر األطراف، بإعداد، حسبما یالئم السیاق الوطني وعلى أساس طوعي، 

 2050عام بما یتناسب مع تحقیق رؤیة ، 2020قد تساهم في وضع إطار فعال للتنوع البیولوجي لما بعد عام التي 
تاحة المعلومات بشأن هذه االو  ،لتنوع البیولوجيل ٕ  لألمینة التنفیذیة؛ لتزاماتا

الجمعیة العامة لألمم المتحدة إلى عقد قمة رفیعة المستوى للتنوع البیولوجي على مستوى یدعو  - 9
خطة بهدف تعزیز المكانة السیاسیة للتنوع البیولوجي ومساهمته في  2020رؤساء الحكومات في عام /رؤساء الدول

 ؛2020كمساهمة في إعداد إطار عالمي قوي للتنوع البیولوجي لما بعد عام  203010التنمیة المستدامة لعام 
أن للعدید من األهداف المتعلقة بالتنوع البیولوجي في إطار خطة التنمیة المستدامة لعام یالحظ  -10

تباه الجمعیة العامة لألمم المتحدة إلى األمینة التنفیذیة توجیه انویطلب إلى ، 2020نقاطا نهائیة في عام  2030
 ؛2020العملیة التحضیریة لإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام 

الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة أن تساهم في اجتماعها الثالث یطلب إلى  -11
، استنادا إلى 2020البیولوجي لما بعد عام  والعشرین في إعداد األساس المنطقي العلمي والتقني إلطار التنوع

 11المعلومات ذات الصلة على النحو الوارد في المذكرة التي أعدتها األمینة التنفیذیة؛
الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة أن تقوم، في اجتماعیها الثالث یطلب أیضا إلى  -12

، لكي 2020لإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام  الممكنة ناصروالعشرین والرابع والعشرین، باستعراض الع
 تنظر فیها أیضا الهیئة الفرعیة للتنفیذ؛

الهیئة الفرعیة للتنفیذ أن تستعرض، في اجتماعها الثالث، مشروعا لإلطار العالمي یطلب إلى  -13
  .مؤتمر األطرافوأن تعد توصیة لكي ینظر فیها  2020للتنوع البیولوجي لما بعد عام 

                                                 
 .للهیئة الفرعیة للتنفیذ 2/19من التوصیة ) ج(8ة عمال للفقر  اسیتم إعداده 9

  .2015أیلول /سبتمبر 25المؤرخ  70/1قرار الجمعیة العامة  10
11 CBD/SBI/2/17القسمان رابعا وخامسا ،. 
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  مشروع مقرر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة  - باء

في  ،بأن یعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیةتوصي   -10
  :مقررا على غرار ما یلي ،اجتماعه التاسع

  كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیةإن مؤتمر األطراف العامل 
في  2020بالعملیة التحضیریة المقترحة لإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام یحیط علما   - 1

  الصادر عن مؤتمر األطراف؛ -- /14 بالمقرر رحبوی، 2020- 2011متابعة الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
ة للخطة االستراتیجیة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة للفترة محددداد متابعة إعیقرر   - 2

األمینة التنفیذیة تیسیر  ویطلب إلى، 2020اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام  كملتي تال 2011-2020
  إعداد هذه العناصر؛

العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام األطراف إلى المشاركة في عملیة إعداد اإلطار یدعو   - 3
2020.  

  مشروع مقرر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا  -جیم
 ،في اجتماعه الثالث ،بأن یعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویاتوصي   -11

  :مقررا على غرار ما یلي
  العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویاإن مؤتمر األطراف 

في  2020بالعملیة التحضیریة المقترحة لإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام یحیط علما   - 1
  الصادر عن مؤتمر األطراف؛ -- /14المقرر ب رحبوی، 2020- 2011متابعة الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

لما بعد  اإلطار العالمي للتنوع البیولوجيوضع خطة محددة لبروتوكول ناغویا كجزء من  یقرر [  - 2
  .]اعناصره تیسیر وضع ةالتنفیذی ةاألمینیطلب إلى ، و2020

األطراف إلى المشاركة في عملیة إعداد اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام یدعو   - 3
2020.  

  قمرف
  2020االعتبارات الخاصة باإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام 

أن تقودها األطراف بموجب أحكام من أجل  نبغيی 2020لما بعد عام عملیة إعداد اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي   - 1
  .المشاركة الفعالة لألطراف ومكتب مؤتمر األطراف في إعداد هذا اإلطار

مع التحدیات التي تواجه تحقیق التغییر  2020أن یتناسب اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام  نبغيوی  - 2
  .2050التحولي المطلوب لتحقیق رؤیة عام 

بالمبادئ التوجیهیة الشاملة المحددة  2020وینبغي أن یسترشد إعداد اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام   - 3
مسا، من القسم الفرعي ألف من المذكرة التي أعدتها األمینة التنفیذیة عن مقترحات لعملیة شاملة وتشاركیة إلعداد في القسم خا

  .(CBD/SBI/2/17) 2020اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام 
جانب األطراف وغیرها وهناك حاجة إلى توافر الوثائق في وقت مبكر لالسترشاد بها في المناقشات والمشاورات من   - 4

ومحتواه المحتمل، بما في ذلك األساس العلمي لحجم ونطاق  2020ق اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام ابشأن نط
  .2020وبشأن هیكل محتمل إلطار التنوع البیولوجي لما بعد عام  2050اإلجراءات الالزمة إلحراز تقدم نحو رؤیة عام 
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لإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام  مكنةالنظر المبكر في صیاغة أولى للعناصر الموهناك حاجة إلى   - 5
، بما في ذلك المقترحات المقدمة من األطراف، والحكومات األخرى ذات الصلة، والشعوب األصلیة والمجتمعات 2020

والشباب، والقطاعین الخاص والمالي وأصحاب المحلیة، والمنظمات الدولیة، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات النساء 
تأخذ في االعتبار المعلومات العلمیة  ،التي قد تشمل أهدافا طموحة وقابلة للقیاس وواقعیة ومحددة زمنیا ،المصلحة اآلخرین

ء، مع خطة وینبغي أن تتواءم هذه الخیارات، حسب االقتضا. المتاحة، لمزید من المناقشة والموافقة علیها من جانب األطراف
ورؤیة ورسالة الشراكة من أجل  14،بما في ذلك مسار ساموا 13واألطر األخرى ذات الصلة، 203012التنمیة المستدامة لعام 

  15.الجبال
والمؤشرات اإلضافیة التي حددتها  ،13/28واستنادا إلى المؤشرات القائمة، بما في ذلك المؤشرات المدرجة في المقرر   - 6
تحدید  هناك حاجة إلىمؤشرات التنوع البیولوجي ومؤشرات األهداف في إطار أهداف التنمیة المستدامة، المعنیة بشراكة ال

  في نفس الوقت الذي یتم فیه إعداد هذا اإلطار؛ 2020مؤشرات لعناصر اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام 
نیة من أجل إعداد اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما وهناك حاجة إلى عملیة تشاركیة مراعیة لالعتبارات الجنسا  - 7

من أجل ضمان أن تُدرج االعتبارات الجنسانیة وآراء الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة وأصحاب  2020بعد عام 
  .المصلحة بفعالیة في هذا اإلطار

المتعددة البیئیة االتفاقیة، واالتفاقات وهناك حاجة إلى وضع أحكام لتعزیز وتخطیط المشاركة الفعالة لبروتوكولي   - 8
ة بالتنوع البیولوجي، ومنظمات األمم المتحدة األخرى ذات الصلة وغیر ذلك من المنظمات المعنیة في المتعلقاألطراف األخرى 

  لبناء التآزر وتولید الملكیة؛ 2020عملیة إعداد اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام 
إلى وضع استراتیجیة متسقة وشاملة لالتصال والتوعیة إلذكاء الوعي بعملیة إعداد وتنفیذ اإلطار  وهناك حاجة  - 9

والمشاركة الفعالة فیها، وفي هذا الصدد، ینبغي أن یكون لإلطار اسم شعبي  2020العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام 
  .یجذب المشاركة

العملیة التحضیریة إلعداد اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام وهناك حاجة إلى االتساق والتنسیق بین   -10
  .، والعملیات ذات الصلة2020

وهناك حاجة إلى وضع أحكام لبناء القدرات، بما في ذلك من خالل حلقات عمل إقلیمیة ومنتدیات النقاش على   -11
  .2020عداد اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام اإلنترنت وغیرها من الوسائل، بغیة تیسیر العملیة التحضیریة إل

 2020وهناك حاجة إلى إتاحة معلومات عن حالة إعداد اإلطار العالمي المستجد للتنوع البیولوجي لما بعد عام   -12
  .ومحتواه بانتظام من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات في االتفاقیة

_________  
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