
  مؤتمر األطراف في االتفاقية 
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  الثاني عشراالجتماع 
  2014تشرين األول /أكتوبر 17-6، جمهورية كوريا، شانغبيونغ 
  من جدول األعمال 12البند 

 
  قررات التي اعتمدها مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيالم

  الخطة االستراتيجيـة للتنـوع في تنفيذاستعراض منتصف المدة للتقدم المحرز   -  12/1المقرر 
  من التوقعات العالمية صدار الرابعبما في اإل، 2020-2011البيـولوجي 

  لتقدمومزيد من اإلجراءات لتعزيز اللتنوع البيولوجي، 
  إن مؤتمر األطراف،

هو التنفيذ الفعال  2020-2011إلى أن الهدف من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  يشير -1
أهداف أيشي ("لالتفاقية من خالل اتباع نهج استراتيجي، يشمل رؤية مشتركة ومهمة وغايات استراتيجية وأهداف 

م لجميع األطراف وأصحاب المصلحة المعنيين عند اتخاذ ، التي ستكون بمثابة مصدر إلها")للتنوع البيولوجي
األدوات والنُهج المختلفة التي تستخدمها األطراف لتحقيق أهداف أيشي ويأخذ في الحسبان اإلجراءات على نطاق واسع 

 للتنوع البيولوجي؛
أيشي  ، وتحقيق أهداف2020- 2011بأن التنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي يقر  -2

العلمي وحشد الموارد تمشيا مع التقني والتعاون أمور من بينها بناء القدرات، وللتنوع البيولوجي يعتمد على تعزيز 
 ؛12/3و 12/2المقررين 

األمم المتحدة والوثيقة الختامية لمؤتمر  1،إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية بأهمية مبادئ يقر أيضا -3
وأهداف التنمية  2015وخطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام  2،"صبو إليهنالذي المستقبل " للتنمية المستدامة

 ويالحظ في هذا السياق جملة أمور من بينها 2020-2011لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  المستدامة،
 3إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛

استعراض منتصف المدة للتقدم المحرز نحو غايـات لعالمية للتنوع البيولوجي، من التوقعات ا صدار الرابعاإل
  ، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي2020-2011الخطة االستراتيجيـة للتنـوع البيـولوجي 

 ؛التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن  صدار الرابعباإل يرحب -4

                                                           
، المجلد األول، القرارات التي 1992حزيران /يونيه 14-3تقرير مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو،   1

  .األول المرفق، 1القرار ) والتصويب E.93.I.8 منشورات األمم المتحدة، رقم المبيع(اعتمدها المؤتمر 
 .، المرفق66/288جمعية العامة ال قرار   2
 .، المرفق61/295قرار الجمعية العامة    3
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كندا واالتحاد األوروبي وألمانيا واليابان وهولندا  المقدم منالعيني والدعم المالي ب مع التقدير يقر -5

التوقعات من  الرابع صدارعداد اإلإليرلندا الشمالية أوجمهورية كوريا وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و
 ؛العالمية للتنوع البيولوجي

، وع البيولوجيبأن هناك تقدما مشجعا نحو تحقيق بعض العناصر من معظم أهداف أيشي للتن يقر -6
األهداف ما لم تتخذ إجراءات عاجلة وفعالة لخفض الضغوط  لتحقيقولكن لم يكن هذا التقدم كافيا في معظم الحاالت 

 ه؛تدهورلى التنوع البيولوجي ومنع استمرار ع
 :التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن  الرابع صدارإلمن ااالستنتاجات العامة التالية  يالحظ -7
في األولويات العالمية األوسع م بشكل كبير هتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي أن يس من شأن  )أ (
مكافحة الجوع والفقر، وهي  :2015في المناقشات الحالية بشأن خطة التنمية لما بعد عام  تهامعالجتي تمت نطاقا ال

التخفيف من آثار المساهمة في يفة، ووتحسين صحة اإلنسان، وضمان عرض مستدام من الطاقة، واألغذية والمياه النظ
 ؛لكوارثا مخاطرالحد من تغير المناخ والتكيف معه، ومكافحة التصحر وتدهور األراضي، و

وال ينبغي ينبغي اتخاذ اإلجراءات لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بطريقة متسقة ومنسقة؛   )ب (
أما اإلجراءات نحو تحقيق . بمعزل عن بعضها البعضمعالجة األهداف الفردية من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 

بعض األهداف، السيما تلك التي تتناول األسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي، وإعداد وتنفيذ االستراتيجيات 
 بقوة المعلومات، وحشد الموارد، فستؤثر جميعها شاركتالوطنية للتنوع البيولوجي، ومواصلة إعداد ووخطط العمل 

 على تحقيق األهداف األخرى؛
مجموعة من اإلجراءات على المستوى تنفيذ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي معظم سيتطلب تحقيق   )ج (

األطر القانونية أو السياساتية؛ والحوافز االجتماعية االقتصادية المتواءمة مع هذه األطر؛ وإشراك : الوطني تشمل عادة
والبد من اتساق السياسات عبر القطاعات والوزارات الحكومية . واإلنفاذ ناس وأصحاب المصلحة، والرصد؛عامة ال

 المعنية وذلك التخاذ مجموعة من اإلجراءات الفعالة؛
الضروري توسيع نطاق الدعم السياسي والعام لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع  سيكون من  )د (
من أن تدرك جميع مستويات الحكومة  أكدلعمل للتاذلك يتطلب وس. ولتحقيق أهداف االتفاقية 2020- 2011البيولوجي 

 وأصحاب المصلحة عبر المجتمع القيم المتعددة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية المتصلة به؛
يجية للتنوع لخطة االستراتلفعال للتنفيذ الهناك حاجة إلى إقامة شراكات على جميع المستويات   )ه(
تعميم التنوع لتعبئة الملكية الالزمة للتأكد من اذ اإلجراءات على نطاق واسع، و، التخ2020- 2011البيولوجي 

مختلف االتفاقات الوطني لتنفيذ ال فيالبيولوجي في جميع قطاعات الحكومة، والمجتمع واالقتصاد وتمكين أوجه التآزر 
 البيئية المتعددة األطراف؛

من خالل تعزيز التعاون التقني والعلمي بين  هناك فرص سانحة لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية  )و(
، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية، السيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية سيتعين زيادة دعم بناء القدرات كما. األطراف

 ؛التحول االقتصاديالصغيرة النامية وكذلك بلدان 
لتنفيذ الخطة  المتعلق بالتنوع البيولوجيللتمويل  المبلغ اإلجماليهناك حاجة إلى زيادة كبيرة في   ) ز(

 ؛2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
أيشي للتنوع من أهداف  10لن يتحقق الهدف أنه بالنظر إلى التقدم المحرز،  الحظ بقلق بالغي -8
  ؛2015المستهدف في عام  هموعد بحلولالبيولوجي 
 :االضطالع بما يليإلى األمين التنفيذي  يطلب -9
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للتقرير الوطني السادس، مع مراعاة أنواع المعلومات من  مقترحا بشأن المبادئ التوجيهيةعد أن ي  )أ (
والفجوات التي ، التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن  صدار الرابعالتقارير الوطنية الخامسة المستخدمة في إعداد اإل

في اجتماعات  تنفيذللوالهيئة الفرعية التقنية والتكنولوجية لهيئة الفرعية للمشورة العلمية وفيه انظر توذلك لتم تحديدها، 
  تماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛عقد قبل االجت

 المتعلقةإلى أمانات االتفاقيات  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي من الرابع صدارأن يحيل اإل  )ب (
، ةمجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيبالتنوع البيولوجي، والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في 

  ؛هذه الهيئات إلى علمتقرير لالنتائج الرئيسية ل نقلوالمنظمات األخرى ذات الصلة، وإلى الجمعية العامة لألمم المتحدة و
وبالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، االقتضاء،  حسبأن ينفذ بالتعاون مع الشركاء المعنيين،   )ج (

مع  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياستراتيجية االتصال للطبعة الرابعة من قطاعات األخرى والشباب، مثل ال
  ؛التركيز على الجماهير الرئيسية

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية، حسب االقتضاء، على اتخاذ خطوات يشجع  -10
ونتائجها على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق ترجمة  ع البيولوجيالتوقعات العالمية للتنومن  صدار الرابعلنشر اإل

 ؛أخرى لمختلف أصحاب المصلحة وإتاحتها علنااتصال وإصدار منتجات  التقرير إلى اللغات المحلية
 وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020-2011تعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

الحاجة إلى  يبرز 67/212،4وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  11/22مقرر إلى ال يشيرإذ  -11
ضمان إدماج التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية بشكل مناسب في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 

التوقعات العالمية رابعة من النتائج ذات الصلة للطبعة ال ،، في هذا الصددوأهداف التنمية المستدامة، ويالحظ 2015
 ؛للتنوع البيولوجي

 2050على أنه لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وإحراز تقدم نحو بلوغ رؤية عام  يشددوإذ  -12
 ويشجعاألطراف  يحث، سيتعين تعزيز وتسريع التنفيذ، 2020-2011للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

للتنوع  االستراتيجيةللخطة الالزمة لضمان التنفيذ الكامل والعاجلة ابير الشاملة الحكومات األخرى على اتخاذ التد
 وما يتصل بذلك من استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي؛ 2020-2011البيولوجي 

- 2011على أن اإلجراءات المحددة الالزمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  وإذ يشدد -13
التقدم نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ستختلف باختالف الظروف واألولويات الوطنية،  حسينتو 2020
اإلجراءات  وائم، من قوطوعية األطراف، والحكومات والمنظمات األخرى على االستفادة، بطريقة مرنة يشجع

- 2011الستراتيجية للتنوع البيولوجي الخطة اتنفيذ  فيالمحرز التي يمكن أن تسرع من التقدم األساسية المحتملة 
قوائم اإلجراءات  ومواصلة إعداد التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن  صدار الرابععلى النحو الوارد في اإل 2020
 ؛مع إجراءات محتملة رئيسية إضافية المحتملة

ستراتيجية للتنوع البيولوجي الحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية المتعلقة بتنفيذ الخطة االبا يحيط علما -14
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها السابع عشر  الذي حددته، على النحو 2011-2020

للتنوع البيولوجي تنفيذ الخطة االستراتيجية الستخدامها للنظر في المستقبل في  ،بهذا المقرر األولالمرفق  والواردة في
األطراف إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الفجوات التي تم  ويدعو، وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2011-2020
 ؛تحديدها

                                                           
بشأن تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي ومساهمتها في التنمية  2012كانون األول /ديسمبر 21المؤرخ  67/212في القرار    4

اب المصلحة والمؤسسات والمنظمات ، تشجع الجمعية العامة ضمن جملة أمور، األطراف وجميع أصح23المستدامة، في الفقرة 
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي خالل وضع خطة  2020-2011المعنية على النظر في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .، مع مراعاة األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة2015األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 
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ألطراف فيما يتعلق باالحتياجات العلمية والتقنية المتعلقة اإلضافية لراء اآلتجميع ب يحيط علما أيضا -15

الخطة االستراتيجية للتنوع  فيللتنوع البيولوجي  أيشيمعينة من أهداف أهداف وب المشتركة بين القطاعاتالقضايا ب
الهيئة الصادرة عن  17/1توصية الالثاني على التوالي من وفي المرفقين األول  الواردة، 2020- 2011البيولوجي 

 ؛للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الفرعية
إلى التعاون اآلخرين نيين األطراف، والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المع يدعو -16

والمنظمات المعنية األخرى التي تسهم في بناء  مع شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرض
المتعلقة بمراقبة واألطراف ها التي حددتذات األولوية  حتياجاتاالالتنوع البيولوجي، لمعالجة وفي رصد رصد النظم 

 ؛يورصد التنوع البيولوج
لالتفاقية توفر إرشادات مفصلة ذات  مشتركة بين القطاعاتأن برامج العمل المواضيعية وال يالحظ -17

 ؛2020-2011صلة بتنفيذ مختلف عناصر الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، استعراض اآلثار الرئيسية للنتائج  يطلب -18

معلومات الفضال عن  يناألساسي ينها التقنييوتقرير التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالرئيسية للطبعة الرابعة من 
واإلجراءات الرئيسية ضافية من التقارير الوطنية الخامسة والتقديمات األخرى بغية تحديد مزيد من الفرص اإل

الجماعية للمجتمعات األصلية والمحلية لتحقيق الخطة  نشطةاأل بما في ذلك جملة أمور من بينها مساهماتاإلضافية، 
واألنشطة األخرى المتعلقة باألهداف  ،وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 وذلك لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر؛التي تحقق بشأنها أقل تقدم على المستوى العالمي، 
التوقعات  ونتائج تقييم نطاق وعملية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية إلى الهيئة الفرعية يطلب -19

التنوع في مجال علوم والسياسات للالحكومي الدولي  للمنبر الجاريعمل الضوء  في، العالمية للتنوع البيولوجي
تقييم عالمي بشأن التنوع البيولوجي العمل إلجراء مع تجنب االزدواجية مع  ة،اإليكولوجي النظمخدمات و البيولوجي

النظر في لالسترشاد به في في اجتماعه الثالث عشر تقرير إلى مؤتمر األطراف  رفع، وةوخدمات النظم اإليكولوجي
 ؛التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن المحتملة  القادمةات صداراإلتنفيذ طرائق 

 :، رهنا بتوافر المواردطالع بما يلياالض يإلى األمين التنفيذ يطلب -20
االحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية على النحو  معالجةالقائمة والممكنة ل السبل والوسائل تحديد  )أ (
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك  ،األولالمرفق المحدد في 

 تعزيز القدرات العلمية والتقنية وخاصة في البلدان الناميةوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، مجال التنوع البيولو
 تشتملوينبغي أن . التحول االقتصاديبلدان ، والناميةالجزرية الصغيرة الدول سيما أقل البلدان نموا و، الاألطراف

ونقلها وتعزيز التعاون التقني  تل على التكنولوجياالحصو هذه االحتياجات على الرامية إلى تلبيةاإلجراءات أو التدابير 
 ؛على الصعيد الدولي والعلمي

عقد اجتماع لفريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع   )ب (
 ؛الثانية في المرفق مذكورصاصات الختاالمع ، 2020-2011البيولوجي 
الخطة  لتنفيذ السياساتتقييم فعالية أدوات لوات الوطنية في استخدام أد خبراتاستعراض ال  )ج (

 ، باستخدام المعلومات الواردة في التقارير الوطنية الرابعة والخامسة2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 ؛وتحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادة

قبل االجتماع يعقد التكنولوجية وية تقديم تقرير إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقن  )د(
  .الثالث عشر لمؤتمر األطراف
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  األولالمرفق 

  ة بتنفيذذات الصلاالحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية 
  2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

، االحتياجات العلمية حددت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، في اجتماعها السابع عشر
 :، بما في ذلك2020-2011 للتنوع البيولوجي ةاالستراتيجيوالتقنية الرئيسية ذات الصلة بتنفيذ الخطة 

بما  لحفز االختياراتأفضل لالستفادة من العلوم االجتماعية  وسائلالحاجة إلى  - العلوم االجتماعية  )أ(
 منها جديدة، من خالل جملة أمور هجنُووضع  2020-2011ولوجي مع أهداف الخطة االستراتيجية للتنوع البي يتسق

الحاجة إلى و. اإلنتاج واالستهالك، ووضع السياسات، واستخدام أدوات غير سوقيةأنماط و ،تغير السلوكلفهم أفضل 
لقنوات على نطاق أوسع من خالل النظم المدرسية وا األكثر فعالية عامةالتوعية التثقيف ووالتصال نشر عمليات اال

توعية الستكمال جهود االتصال والتثقيف والالتنوع البيولوجي،  بشأنووضع استراتيجيات اتصال وتوعية األخرى 
  ؛وداخل الثقافاتبين الثقافات المتعلقة بخبرات االتصال أخرى بما في ذلك البحوث جوانب مع  العامة

المعلومات التي يمكن الوصول إليها على وبيانات إلى تدفقات من الالحاجة  -  البيانات والمعلومات  )ب(
الوصول إلى  تيسيرجملة أمور منها  من خاللقابلة للمقارنة الموثوقة والشاملة ونطاق أوسع والمقبولة السعر وال

لعلمي ااالنخراط ، وواألدوات البديلة، الطبيعي الموقعلمالحظات في لاالستشعار عن بعد، وجمع واستخدام أفضل 
جة، وشبكات رصد التنوع البيولوجي، وتطبيق أفضل لمعايير البيانات وقابلية التشغيل البيني المتعلقة النمذو، نمواطلل
 إلعالمالحصول على البيانات وإدارتها إلنتاج منتجات ذات صلة بالسياسات، بما في ذلك مؤشرات وسيناريوهات ب

  القرار؛ صناع
حالة واتجاهات األنواع والنظم  لتقديرمنهجيات التحسين وتعزيز إلى الحاجة  - تقديرالتقييم وال  )ج(

الحفظ فضال عن وظائف النظم اإليكولوجية وخدمات النظم في مجال الساخنة والثغرات  المواقعاإليكولوجية، و
  اإليكولوجية ورفاه اإلنسان، على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية؛ 

تعميم، للهج ، ونُةدوات التخطيط المناسبألفضل أستخدام تحسين واإلى الحاجة  -  تعميمالالتخطيط و  )د(
ضمانات التنوع البيولوجي، : منها ، من خالل جملة أمور2020- 2011في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

دير تقألراضي والتخطيط الساحلي والبحري، والمتكامل لستخدام االوأدوات وأساليب التخطيط المكاني، بما في ذلك 
وظائف النظم اإليكولوجية وخدمات النظم اإليكولوجية؛ وتعميم التنوع البيولوجي في التنمية والتنوع البيولوجي،  قيمة

  ؛قطاعات السياسات األخرى ذات الصلةوالمستدامة 
تحسين واجهات لالسياسات وصنع علوم وبين التكامل أفضل  إلىالحاجة  - اتم والسياسوربط العل  )ه(
المحلي والوطني وذلك من خالل استخدام المنبر الحكومي الدولي  نييلعلوم والسياسات، وخاصة على المستوالبينية ل

وسع ألدوات تعزيز األستخدام اال، وتحسين في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية للعلوم والسياسات
  ؛سياساتات ذات صلة لصناع السيناريوهات وخيارواستحداث اتساق السياسات وتقييم السياسات 

الحاجة إلى فهم أفضل لعمليات النظم اإليكولوجية  -  تهاواستعاد هاصيانة النظم اإليكولوجية وحفظ  )و(
النقاط الحرجة، والمرونة والحدود اإليكولوجية، و، ة واستعادتهااإليكولوجيالنظم  حفظووظائفها وآثارها على 

 ةاإليكولوجي النظم؛ وتحسين منهجيات ومؤشرات رصد مرونة ةاإليكولوجي مالنظوخدمات اإليكولوجية االجتماعية 
  ة للنظم اإليكولوجية الضعيفة؛، وال سيما بالنسبواستعادتها
الحاجة إلى فهم أفضل ألداء األدوات االقتصادية واستخدامها على نطاق  - األدوات االقتصادية  )ز(

ر، ، وكذلك استراتيجيات القضاء على الفق2020- 2011ع البيولوجي أوسع في تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للتنو
حوافز إيجابية لوضع االقتصادية الوطنية، والحاجة إلى تحسين اإلرشادات واألدوات مع مراعاة الظروف االجتماعية 

تفاقية وااللتزامات ، بما يتمشى وينسجم مع االلقضاء عليها أو إزالتها التدريجية أو إصالحهاوا ولتحديد الحوافز الضارة
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نظم في الدولية األخرى ذات الصلة، فضال عن إدماج التنوع البيولوجي في الحسابات القومية، حسب االقتضاء، و

  اإلبالغ؛
المعارف المحلية والتقليدية ذات الصلة  إلدراج نظمأفضل  أساليبالحاجة إلى  - المعارف التقليدية  )ح(

تنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية لل االعلمية دعم الستكمال المعارفصلية والمحلية واإلجراءات الجماعية للمجتمعات األ
  موافقة ومشاركة أصحاب هذه المعارف واالبتكارات والممارسات؛ مع ، 2020-2011للتنوع البيولوجي 

لشبكات بين األطراف، واالمحسن التعاون العلمي والتقني  حفزالحاجة إلى  - التعاون العلمي والتقني  )ط(
. العلمية والمنظمات ذات الصلة، من أجل مطابقة القدرات، وتجنب االزدواجية، وتحديد الثغرات وتحقيق الكفاءة

  اون العلمي والتقني أكثر فعالية؛تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية لجعل التعغرفة الحاجة إلى تعزيز آلية و
لحفاظ على وظائف لغير النقدية ومنهجيات  القيمة تقديرتعزيز أدوات  الحاجة إلى – نهج مختلفة  )ي(

  .ةالنظم اإليكولوجي
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  الثانيالمرفق 

  المعني بمؤشراتالمخصص الخبراء التقنيين اإلضافي لفريق اختصاصات العمل 
  2020-2011 الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
 للتنوع البيولوجي بمؤشرات للخطة االستراتيجيةفيما يلي اختصاصات اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني 

2011-2020: 

ها التقنيين يوتقرير التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن  صدار الرابعمع االستعانة بالمعلومات في اإل -1
المعدة  التقارير المقدمة من األطراف، النظر في استخدام المؤشراتغيرها من والتقارير الوطنية الخامسة واألساسيين، 

، استنادا إلى األعمال 2020- 2011في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي المحرز حتى اآلن في رصد التقدم 
ومع االقرار بوجود مجموعة من والخبرات السابقة المتعلقة بالمؤشرات الخاصة بأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، 

 :النُهجاألطر المفاهيمية والمنهجية و

 المحرزالتي يمكن استخدامها لرصد التقدم  حتملةالمؤشرات المعدد صغير وقابل للقياس من تحديد   )أ (
حتى اآلن على نحو كاف التي لم تعالج مع التركيز على تلك على الصعيد العالمي، نحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 

 ؛وأهداف التنمية المستدامة 2015م وتلك التي يمكن أن تكون ذات صلة بخطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عا

إعداد إرشادات حول مختلف أنواع المؤشرات والنُهج المستخدمة لرصد التقدم المحرز في تنفيذ   )ب (
تعكس، حسب  ،على المستويات اإلقليمي والوطني ودون الوطني 2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

مع االستعانة حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، تحقيق لاالقتضاء، مختلف المنظورات بين األطراف 
 امتثااللتقارير الوطنية والتقديمات األخرى ذات الصلة إلى االتفاقية فضال عن التقارير التي أعدت لباستعراض 

 للعمليات األخرى ذات الصلة؛

رات ـمؤشالمعنية بشراكة الال المخصص في إنجاز أعماله أيضا إلى أعم تقنيينوسيستند فريق الخبراء ال -2
، شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرضو، التنوع البيولوجي والمنظمات األعضاء فيها
، وفريق الدعم التقني التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في مجاللسياسات للعلوم واالحكومي الدولي  المنبرو

، وشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، وأهداف التنمية المستدامة 2015لما بعد عام للتنمية م المتحدة ألماخطة المعني ب
وغير ذلك من  ،التنوع البيولوجيالمعني بمل المعني بالمؤشرات التابع للمنتدى الدولي للشعوب األصلية افريق العالو

 .الشركاء

الموحدة للهيئة الفرعية  طريقة التشغيلصصة المذكورة في وستتبع اإلجراءات ألفرقة الخبراء التقنيين المخ -3
وسيسترشد عمل فريق الخبراء التقنيين . )، المرفق الثالث8/10المقرر ( للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيا

وع المخصص بالمعلومات األساسية التي أعدها األمين التنفيذي بالتعاون مع أعضاء الشراكة المعنية بمؤشرات التن
 .البيولوجي والشركاء اآلخرين

سيتاح و. وسيتم استعراض تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص من جانب النظراء قبل االنتهاء من إعداده -4
اع مفي اجتللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية فريق الخبراء التقنيين المخصص لنظر الهيئة الفرعية لالتقرير النهائي 
  .اع الثالث عشر لمؤتمر األطرافيعقد قبل االجتم

________  


