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تحدد الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي المذكورة فيها 
إطارا طموحا مدته 10 سنوات إلجراءات تنفذها جميع البلدان وأصحاب المصلحة إلنقاذ التنوع البيولوجي 

وتعزيز منافعه للناس. وتوفر الخطة االستراتيجية إطارا شامال بشأن التنوع البيولوجي، ليس لالتفاقيات 
المتعلقة بالتنوع البيولوجي فحسب، بل أيضا لمنظومة األمم المتحدة بأكملها وجميع الشركاء اآلخرين 

المنخرطين في إدارة التنوع البيولوجي ووضع السياسات. وهي تتألف من رؤية ومهمة وغايات استراتيجية 
مشتركة و20 هدفا طموحا ويمكن تحقيقه، وتعرف كلها باسم أهداف أيشي، وتعمل الخطة االستراتيجية 
كإطار مرن لوضع األهداف الوطنية واإلقليمية، وتعزيز التنفيذ المتسق والفعال لألهداف الثالثة لالتفاقية 

التنوع البيولوجي – وهي حفظ التنوع البيولوجي، واالستخدام المستدام لمكوناته، والتقاسم العادل 
والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية.

مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي1 

في مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، ستقوم األطراف بتقييم التقدم المحرز نحو تنفيذ الخطة 
االستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي. وسيستند االستعراض إلى 
المعلومات الواردة في التقارير الوطنية الخامسة لالتفاقية، واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 

البيولوجي، والتقييمات اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ألفريقيا، واألمريكتين، وآسيا 
والمحيط الهادئ، وأوروبا وآسيا الوسطى والتقييم المواضيعي بشأن تدهور األراضي واستصالحها الذي 

أعده المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
)IPBES(، فضال عن المؤلفات العلمية الحديثة ومعلومات المؤشرات.

إحاطة صحفية: التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي، 
والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020، وتحقيق 

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
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وستكون هذه الفرصة األخيرة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
2011-2020، قبل تقييمها النهائي في عام 2020 الذي سيرد في اإلصدار الخامس للتوقعات العالمية 

للتنوع البيولوجي )GBO-5(. ومن المتوقع أن الخطة إلعداد اإلصدار الخامس للتوقعات العالمي للتنوع 
البيولوجي سيتم االتفاق عليها بواسطة مؤتمر األطراف.

والتقييمات حتى اآلن، بما فيها تلك التقييمات التي أجرتها األطراف في االتفاقية من خالل تقاريرها 
الوطنية الخامسة، واإلصدار الرابع للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، توحي بأنه بينما أحرز التقدم في 
تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي فهو لم يحدث بمعدل يسمح ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي 

أن تتحقق بحلول عام 2020 ما لم تتزايد الجهود على نحو كبير. وبينما تتخذ معظم البلدان إجراءات 
لحماية التنوع البيولوجي، فإن تحديد ما الذي يشكل إجراء فعاال يعتبر من التحديات. ولهذا السبب، سينظر 

مؤتمر األطراف في أدوات مختلفة لتقييم فعالية األدوات السياساتية لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع 
البيولوجي 2020-2011.

والمعلومات عن التقدم المحرز حتى اآلن في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 2020-2011 
واألساس األقوى لتحديد فعالية اإلجراءات والسياسات لمعالجة التدهور المستمر في التنوع البيولوجي 
ستكون خطوات مهمة في بناء قاعدة المعلومات الالزمة إلنشاء إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 

عام 2020 وفي المؤتمر، سيتم النظر أيضا في العملية إلعداد إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
.2020
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1 االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي؛ واالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة           
للسالمة األحيائية؛ واالجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناشئة 

عن استخدامها؛ 17-29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.


