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   من جدول األعمال2-3و 1-3البندان 
  

  اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر في لمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا
استعراض التقدم المحرز في تنفیذ االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة   11/2المقرر 

  للتنوع البیولوجي وأنشطة دعم بناء القدرات ذات الصلة المقدمة لألطراف
  إن مؤتمر األطراف،

، الذي كررت الحكومات فیه تأكید التزامها )20+ریو(إلى مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة إذ یشیر 
بتحقیق األهداف الثالثة التفاقیة التنوع البیولوجي، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد بفاعلیة من معدل فقدان 

- 2011میة تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة  أه وأعادت تأكیدالتنوع البیولوجي ووقفه وعكس اتجاهه،
   في اجتماعه العاشر،االتفاقیةفي طراف األ مؤتمر اعتمدهالتنوع البیولوجي التي لشي یأ أهداف وتحقیق 2020

ذ یعید ٕ      وا   والمواد ذات 18 الحاجة إلى تعزیز التعاون التقني والعلمي بین األطراف، تمشیا مع المادة تأكید   
  ،2020- 2011الصلة في االتفاقیة، من أجل تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

ذ یسلم ٕ      وا  التعاون فیما بین ( بإمكانیة تعزیز التعاون على الصعید اإلقلیمي ودون اإلقلیمي بین البلدان النامیة   
، بما )الشمال والجنوب والتعاون الثالثيالتعاون بین بلدان (وبین البلدان المتقدمة والبلدان النامیة ) بلدان الجنوب

 الدور المحتمل للمنظمات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة والقطاع الخاص إذ یالحظیتسق مع االتفاقیة، وفي هذا السیاق، 
  في تیسیر التعاون التقني والعلمي،

ذ یالحظ أیضا  ٕ            وا  قدرات ذات الصلة في إطار المساهمة المحتملة للمعلومات، والتعاون التقني والعلمي وبناء ال  
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي في تنفیذ االتفاقیة 

  ،2020-2011والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
ذ یحیط علما  ٕ            وا  ذ یعرب عن  2011 في عقد األمم المتحدة للتنوع البیولوجي بأنشطة   ٕ          وا  لحكومة الیابان تقدیره   

  على دعمها السخي في هذا الصدد،
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ذ  ٕ  وا   بعقد األمم المتحدة للتنوع البیولوجي لدعم االتفاقیة، والخطة الحتفالبإستراتیجیة ایحیط علما أیضا   
   وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي،2020-2011االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

ذ یشیر ٕ      وا  ستراتیجیة حشد الموارد، من االتفاقیة20 إلى المادة    ٕ                       وا       
ذ یؤكد[ ٕ      وا   أن إجراء دراسات لتقییم االحتیاجات من القدرات وتحدید بیانات خط األساس بشأن الموارد المالیة   

  ] من االتفاقیة؛20ال تؤخر التنفیذ الفوري من جانب البلدان النامیة األطراف اللتزاماتها بموجب المادة 
) 2020-2011(البیولوجي الخطة االستراتیجیة للتنوع   -ألف 

  واالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي
 اآلن، على استعراض، وحسب حتى األطراف والحكومات األخرى التي لم تفعل ذلك یحث -1

االقتضاء، تحدیث وتنقیح استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة للتنوع البیولوجي بما یتمشى مع الخطة االستراتیجیة 
، بما في ذلك الخطط الوطنیة المتصلة بالتنوع البیولوجي، وأن تبلغ عن ذلك إلى 2020-2011وع البیولوجي للتن

 مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر؛

 اتستراتیجی األطراف والحكومات األخرى إلى إجراء استعراض أقران على أساس طوعي لالیدعو  -2
 وتنفیذها، وتبادل الخبرات المستقاة منه عبر األمین التنفیذي وآلیة غرفة جي لحفظ التنوع البیولو یة العمل الوطنطوخط

  تبادل المعلومات؛
 الحكومیة الدولیة والمنظمات المعنیة األخرى والمنظمات الحكومات األخرى، ویدعواألطراف یناشد  -3

یث االستراتیجیات إلى مواصلة توفیر الدعم في الوقت المناسب الستعراض، وحسب مقتضى الحال، تنقیح وتحد
وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، لتعزیز توسیع نطاق مشاورات أصحاب المصلحة لتحدید األهداف والمؤشرات 
الوطنیة على الصعید الوطني، وتقدیم دعم إضافي لضمان إتمام واستعراض االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة 

  للتنوع البیولوجي في موعد مناسب؛
 والمحلیة، والنساء األصلیةطراف إلى إدراج جمیع أصحاب المصلحة، بما فیهم المجتمعات األیدعو  -4

والشباب، في تخطیط وتنفیذ االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، مما یسهم في تحقیق الخطة 
  ؛2020-2011االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

لبیولوجي ویعرب عن تقدیره لحكومة الیابان على مساهمتها  بإنشاء صندوق الیابان للتنوع ایرحب -5
السخیة للغایة لدعم البلدان النامیة، السیما أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة من بینها، وبلدان التحول 

  وع البیولوجي؛وتحقیق أهداف أیشي للتن 2020- 2011االستراتیجیة للتنوع البیولوجي االقتصادي، في تنفیذ الخطة 
 بالجهود التي تبذلها األمانة وشركاؤها لتعزیز الدعم المقدم إلى األطراف لتنفیذ الخطة یرحب -6

 وتحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي بوسائل منها حلقات العمل 2020-2011االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
من العمل الرامي إلى تعزیز آلیة غرفة تبادل المعلومات، المتعلقة ببناء القدرات ووحدات التدریب واالضطالع بالمزید 

للیابان والبلدان المانحة األخرى والبلدان المضیفة لحلقات العمل على الدعم الذي قدمته ألنشطة یعرب عن تقدیره و
  بناء القدرات؛
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لى  لجمیع المنظمات الدولیة، وأمانات االتفاقیات، ومرفق البیئة العالمیة عیعرب عن امتنانه -7
 هذه الجهات إلى زیادة دعم ویدعو 2020-2011مساهمتهم في تیسیر تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

  ؛2020- 2011تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
لحكومتي البرازیل والمملكة المتحدة على مشاركتهما في استضافة حلقة العمل یعرب عن تقدیره  -8

االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، وكذلك لحكومات بیالروس، وبوتسوانا، والصین، العالمیة بشأن 
ثیوبیا، وفیجي، وفرنسا، وألمانیا، وغرینادا، والهند، ولبنان، ونیوزیلندا، وعمان،  كوادور، وا  ٕ                                                                              والكونغو، وكوستاریكا، وا            ٕ                         

لى االتحاد األوروبي التي استضافت وجمهوریة مولدوفا، ورواندا، والسنغال، وسویسرا، وترین ٕ                               یداد وتوباغو، وتركیا وا                         
  حلقات العمل دون اإلقلیمیة اآلنفة الذكر أو ساهمت فیها بشكل آخر؛

 على طلبه إلى األمین التنفیذي بأن ییسر، یعید التأكید، 9/8من المقرر ) أ(16إلى الفقرة إذ یشیر  -9
ضل الممارسات والدروس المستفادة من إعداد وتحدیث وتنقیح بالتعاون مع المنظمات الشریكة، مواصلة تبادل أف

االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، من خالل المحافل واآللیات المالئمة، مثل آلیة غرفة تبادل 
ما بین بلدان المعلومات، ورهنا بتوافر الموارد، تعزیز التعاون مع العملیات اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة، والتعاون فی

  الجنوب والتعاون الثالثي وعملیات االستعراض الطوعي للنظراء فیما بین األطراف المهتمة؛
األمین التنفیذي أن یواصل، في إطار الشراكة مع المنظمات ذات الصلة، تشجیع وتیسیر  إلىیطلب  -10

 والتقدم المحرز نحو بلوغ أهداف 2020-2011األنشطة الرامیة إلى تعزیز تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
 الجهات المانحة واألطراف األخرى یشجعأیشي للتنوع البیولوجي على الصعید الوطني ودون اإلقلیمي واإلقلیمي، و

 على أن تستكمل المبالغ التي قدمتها حكومة الیابان؛

  آلیة غرفة تبادل المعلومات  -باء 
-2011ومات لدعم الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي  ببرنامج عمل آلیة غرفة تبادل المعلیرحب -11

2020 )UNEP/CBD/COP/11/31(  على ما یليویوافق:  
 في ضوء الحاجة ،اإلبقاء على برنامج العمل المتعلق بآلیة غرفة تبادل المعلومات قید االستعراض  )أ(

جیع وتیسیر التعاون التقني والعلمي وتقاسم إلى المساهمة بصورة كبیرة في تنفیذ االتفاقیة وخطتها االستراتیجیة وتش
  المعارف وتبادل المعلومات؛ 

  تعزیز االتصال بنقاط االتصال الوطنیة آللیة غرفة تبادل المعلومات وبناء قدراتها؛  )ب(
دعوة األطراف إلى تقاسم المعلومات، من خالل اآللیات الوطنیة لغرفة تبادل المعلومات واآللیات   )ج(

صلة، بشأن نتائج رصد التقدم المحرز نحو تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، وبشأن المشروعات األخرى ذات ال
   من االتفاقیة؛21 و20الممولة بموجب المادتین 

ف في مبادئها یقرر -12 ّ              أن یجدد التكلیف الصادر للجنة االستشاریة غیر الرسمیة، على النحو المعر                                                                      
   االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛التشغیلیة التوجیهیة، واستعراض ذلك في

 األطراف ویدعو، UNEP/CBD/COP/11/INF/8 توصیات مشاعات الحفظ في الوثیقة یالحظ -13
وأصحاب المصلحة اآلخرین إلى النظر في كیفیة معالجة الحواجز بأكثر الطرق فعالیة التي تعترض الوصول إلى 
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اهمة في تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، وبصفة خاصة البیانات التي تخضع لمراقبتهم المباشرة بغیة المس
  إلى الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة إعداد إرشادات أخرى عنها؛ویطلب، 19 و1الهدفین 

  : ما یلي، رهنا بتوافر المواردالتنفیذي القیام إلى األمین یطلب -14
 آللیة غرفة تبادل المعلومات للوصل بین اآللیة المركزیة إنشاء آلیة قیاسیة لتبادل المعلومات  )أ(

  واآللیات الوطنیة لغرفة تبادل المعلومات، في الحاالت الممكنة؛
التعاون مع االتفاقیات األخرى المتعلقة بالتنوع البیولوجي لضمان التطابق المتبادل وتجنب إزدواجیة   )ب(

  العمل؛
قائیة لتیسیر تبادل المعلومات التقنیة والعلمیة، تمشیا مع مواصلة استخدام أدوات الترجمة التل  )ج(
   من االتفاقیة؛18 و17المادتین 

  التعاون العلمي والتقني ونقل التكنولوجیا  - جیم 
 أن یضع، بالتعاون مع المنظمات الشریكة ذات الصلة ورهنا بتوافر التنفیذيإلى األمین یطلب  -15

 والمواد 18عاون التقني والعلمي، بغیة تیسیر التنفیذ الكامل والفعال للمادة منسقا للتو ومتسقا  تماسكامالموارد، نهجا 
، استنادا إلى اآللیات القائمة، وأن 2020-2011ذات الصلة في االتفاقیة، لدعم الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

لمستقبلي لمراكز االمتیاز الوطنیة یعد خیارات تشغیلیة ومقترحات، بما في ذلك بشأن المعاییر واإلجراءات للتحدید ا
 أدناه، وأن یبلغ الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص 17واإلقلیمیة، على النحو المشار إلیه في الفقرة 
 الستعراض تنفیذ االتفاقیة في اجتماعه الخامس؛

مل كمنسق،  إلى األمین التنفیذي أن یحدد كیفیة تیسیره لتنفیذ االتفاقیة عن طریق العیطلب أیضا -16
 لبناء الشراكات والقدرات؛

 إلى األمین التنفیذي أن یقوم، رهنا بتوافر الموارد، وتمشیا مع النهج للتعاون التقني یطلب كذلك -17
 أعاله، وبالتعاون مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع 15والعلمي المعد وفقا للفقرة 

كولوجیة، حسب مقتضى الحال، باالشتراك في عملیة نحو إنشاء شبكة لمراكز االمتیاز البیولوجي وخدمات النظم اإلی
 وتحقیق 2020-2011في مجال التنوع البیولوجي لبناء القدرات لدعم تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

ول الجزریة الصغیرة النامیة من بینها، أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، في البلدان النامیة، السیما أقل البلدان نموا والد
 :وبلدان التحول االقتصادي، بهدف ما یلي

 بالتنوع البیولوجي  بالتكنولوجیات ذات الصلةالخبرات والمعلومات المتعلقةو  المعارف تیسیر تجمیع  )أ(
 ذي الصلةالتكنولوجي  نقل التكنولوجیا والتعاون العلمي و یسر وتنظم أو تشجعالتي تدعم وتو واألنشطة المرتبطة بها 

التابعة  بطریقة منتظمة وفي الوقت المناسب، من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات ة، متاحااالتفاقیة، وجعلهب
  نقل التكنولوجیا والتعاون؛ب بیاناتها المتعلقةالتفاقیة وقاعدة ل

ع الدعم التقني والتكنولوجي توفیر  )ب( ّ لألطراف، باالستعانة بالمعلومات المجم  االستجابة  من خالل ة،                                  
 للحصول على المعلومات التقنیة  المقدمةخرىاألطلبات ال االحتیاجات التكنولوجیة التي قدمتها األطراف و لتقییمات

الرامیة إلى الشراكات  تحفیز أو تیسیرب، قدر اإلمكان، و من خالل االضطالع بمضاهاة، الئمةوالتكنولوجیة بطریقة م
موضوعیة  مبادرات بوضع، حسب االقتضاء،  االضطالع بما في ذلك،العلمي والتكنولوجيالتعاون و  نقل التكنولوجیا
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 لدعم الخطة االستراتیجیة للتنوع  لتعزیز التعاون التقني والعلميرائدة على الصعیدین اإلقلیمي ودون اإلقلیمي
بالغ2020-2011البیولوجي  ٕ   ؛ وا   في اجتماعه ،نفیذ التالستعراض الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص     

   والتقدم المحرز؛،األنشطة المضطلع بهاالخیارات التشغیلیة والمقترحات المعدة و  عن ،الخامس
 لمساعدة األطراف في تحقیق التقدم نحو بلوغ  االحتیاجات التكنولوجیةات دعم إعداد تقییمبغیة -18

 منهجیاتالاستعراض ب بتوافر الموارد،   ً نا  ، ره أن یضطلع إلى األمین التنفیذيیطلب، أهداف أیشي للتنوع البیولوجي
-2011والنظر في تكییفها من أجل تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي  تقییم االحتیاجات، القائمة في مجال

عداد إرشادات بشأن منهجیة لتقییم االحتیاجات التكنولوجیة في هذا الصدد، مع األخذ في الحسبان أن إعداد 2020 ٕ                                                                                                 وا     
ت االحتیاجات التكنولوجیة ینبغي أال یؤخر نقل التكنولوجیات التي تتوافر بالفعل والتي تم تحدید االحتیاجات تقییما
  لها؛

األطراف، السیما األطراف من البلدان المتقدمة، والحكومات األخرى، واألعمال التجاریة یدعو  -19
 االتفاقیة ودعم تعزیز التعاون التقني والعلمي، بما  من16والمنظمات الدولیة المانحة إلى تشجیع التنفیذ الكامل للمادة 

 ؛2020-2011في ذلك آلیة غرفة تبادل المعلومات، لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

 عقد األمم المتحدة للتنوع البیولوجي  -دال 

لقة بعقد  األطراف وجمیع أصحاب المصلحة إلى استخدام الرسالة التالیة في األنشطة المتعیدعو -20
 ؛"العیش في انسجام مع الطبیعة: "األمم المتحدة للتنوع البیولوجي

األطراف على الترویج لعقد األمم المتحدة للتنوع البیولوجي بطرق تتالءم مع ظروفها یشجع  -21
 الوطنیة، مثل مبادرات حمایة أمنا األرض، من أجل إقامة الحوارات وتبادل الخبرات؛

 رهنا بتوفر الموارد، تعزیز تنفیذ استراتیجیة عقد األمم المتحدة للتنوع  إلى األمین التنفیذي،یطلب -22
البیولوجي في إطار برنامج عمل االتصال والتثقیف والتوعیة العامة، وصیانة البوابة اإللكترونیة للعقد من أجل إبراز 

 جمیع األنشطة المنفذة؛

ت اإلقلیمیة بغیة تحسین تنفیذ المنظمات ذات الصلة إلى االنخراط مع األجهزة والعملیایدعو  -23
األنشطة ذات االهتمام المتبادل مع االتفاقیة، ومع األجهزة والعملیات، السیما تلك التي تدعم األنشطة الداعمة لعقد 

 ؛2020-2011األمم المتحدة للتنوع البیولوجي 

ساهمة  األطراف والمنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة على دعم مبادرات االتصال والمیشجع -24
فیها، مثل مبادرة الرؤى العالمیة بشأن التنوع البیولوجي، التي تجمع بین تنفیذ الهدفین االستراتیجیین ألف وهاء بشأن 

دارة المعرفة، وبناء القدرات؛ ٕ                            تعمیم التنوع البیولوجي، والتخطیط التشاركي، وا                                                

 عقد األمم المتحدة للتنوع  الوكاالت الثنائیة والمتعددة األطراف على دعم تنفیذ استراتیجیةیشجع -25
 ذاتبلدان ال بینها، و منالبیولوجي في البلدان النامیة، السیما أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة 

 ي؛ االنتقالاالقتصاد

 إلى األمین التنفیذي إعداد موجز معلومات عن أنشطة عقد األمم المتحدة للتنوع یطلب أیضا -26
، ووضع هذه 2020الع كل اجتماع من اجتماعات مؤتمر األطراف على التطورات حتى عام البیولوجي من أجل إط

 المعلومات على الموقع اإللكتروني التفاقیة التنوع البیولوجي، ونشرها بوسائل أخرى؛
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 شؤون أخرى  -هاء 

عات  إلى األمین التنفیذي أن یضطلع، رهنا بتوافر الموارد، باستعراض آلثار الكوارث والنزایطلب -27
 2020-2011على التنوع البیولوجي ولسبل ووسائل اتخاذ إجراءات لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

 المدیر التنفیذي لبرنامج األمم المتحدة للبیئة ویدعووتحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي في هذه الظروف، 
 في مبادرات برنامج عمل 2020- 2011جیة للتنوع البیولوجي إلى إدماج، بقدر اإلمكان، الخطة االستراتی) الیونیب(

الیونیب بشأن النزاعات والكوارث وتقدیم تقریر إلى االجتماع القادم للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة، 
 ؛9/29وفقا للنظام الداخلي المنصوص علیه في المقرر 

لسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم یدعو المنبر الحكومي الدولي للعلوم وا -28
اإلیكولوجیة، بالتعاون مع األمین التنفیذي، إلى إعداد برنامج عمل یحتوي على التحضیر للتقییم العالمي القادم للتنوع 

التنوع ، مع التركیز على حالة واتجاهات أثر 2018البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة، الذي سیتم إطالقه في عام 
البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة على رفاهیة اإلنسان، وفعالیة االستجابات، بما في ذلك الخطة االستراتیجیة 
وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي، مع االستعانة، ضمن جملة أمور، بتقییماتها الخاصة والتقییمات اإلقلیمیة ودون 

 إلى األمین التنفیذي أن یتعاون مع ویطلبضال عن التقاریر الوطنیة، اإلقلیمیة والمواضیعیة األخرى ذات الصلة، ف
 .المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات، حسب مقتضى الحال

----  


