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  اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي مقرر
  إشراك أصحاب المصلحة  - 12/8المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
وأهداف أيشي للتنوع  2020-2011بشأن اعتماد الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  10/2إلى المقرر إذ يشير 

شاركة على جميع المستويات من أجل تعزيز اإلسهامات بشأن تمكين الم) أ(3وعلى وجه الخصوص الفقرة  ،البيولوجي
مجتمعات األصلية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة من الالكاملة والفعالة للمرأة و

  ،2020-2011جميع القطاعات األخرى في التنفيذ الكامل ألهداف االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
اقية االتففي إطار جتماعات الا ذات الصلة المقدمة فيأصحاب المصلحة والفرص  خبراتبثراء وأهمية  وإذ يسلم

  ،الفعال تنفيذالوبروتوكوليها لتعزيز 
وأصحاب المصلحة لدعم األطراف في تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها،  ين التنفيذيبذلها األميالجهود التي وإذ يالحظ 

  ،2020- 2011يز هذه الجهود دعما لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي وإمكانات تعز
 نفيذتالمتصلة بإلى إبراز التحديات والفرص  التي ترميرسمي الخاص غير الحوار ال بجلسة يرحب  - 1

بها في مداوالت  رشدستُاأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، التي تحقيق و 2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  الجزء الرفيع المستوى؛ وكذلك، الثاني عشر هاجتماعمؤتمر األطراف في 

قبل الذي عقد ألصحاب المصلحة  منتدىمثل  ،بوضع سبل ووسائل وآليات مناسبة يرحب أيضا  - 2
جل تعزيز المشاركة الفعالة وفي الوقت المناسب ألصحاب المصلحة في اجتماعات أاجتماعات مؤتمر األطراف، من 

  وعمليات االتفاقية وبروتوكوليها وهيئاتها الفرعية؛
الممارسات واآلليات من أجل تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة، بمن النهوض باألطراف على  يشجع  - 3

  ة باالتفاقية وبروتوكوليها على المستويين اإلقليمي والوطني؛لقتعفيهم الشباب، في المشاورات وعمليات صنع القرار الم
األطراف إلى العمل بفعالية على إشراك أصحاب المصلحة، بمن فيهم الشباب، في إعداد وتنفيذ  يدعو  - 4

النهوض ودعم المبادرات التي تسعى إلى  ،الجيل الجديد من االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي
  هذه المشاركة؛ب
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إلى األمين التنفيذي أن يدرج ممارسات وآليات مناسبة، بما في ذلك أدوات اتصال حديثة، من أجل  يطلب  - 5

التفاقية في إطار اتعزيز المشاركة الفعالة وفي الوقت المناسب ألصحاب المصلحة في العمليات واالجتماعات المقبلة 
ذلك بالتشاور مع مكتب االجتماع المعني واالستفادة الكاملة من الدروس المستفادة من ية، وفرعها وهيئاتها اليوبروتوكول

  التطورات المستجدة في الممارسات التشاركية على المستوى الدولي؛، فضال عن فاقية وغيرها من الخبرات الدوليةاالت
تمكين لعلومات عن وسائل إلى األمين التنفيذي أن يقوم، رهنا بتوافر الموارد، بتقديم ميطلب أيضا   - 6

وعن الفرص والخبرات والتجارب التي  في إطار االتفاقية، المشاركة الشاملة ألصحاب المصلحة في المبادرات ذات الصلة
  .س المستفادة من األنشطة السابقةيمكن أن يتيحها أصحاب المصلحة، مع مراعاة أفضل الممارسات والدرو

  

______  


