
 

 

  التنوع البیولوجيالمتعلقة بتفاقیة اال  مؤتمر األطراف في
  عشر الثالثاالجتماع 

  2016كانون األول /دیسمبر 17-4كانكون، المكسیك، 
  من جدول األعمال 9البند 

  
  األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي مقرر معتمد من مؤتمر

التقدم المحرز في تنفیذ االتفاقیة والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي   - 13/1المقرر 
  ونحو تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي 2011-2020

 ،إن مؤتمر األطراف
التي حث فیها  ،10/2المقرر من ) ب(3وعلى وجه الخصوص إلى الفقرة  ،12/1و 10/2إلى المقررین إذ یشیر 

قلیمیة، باستخدام الخطة االستراتیجیة على األطراف والحكومات األخرى  ٕ المذكورة فیها،  أهداف أیشيو وضع أهداف وطنیة وا
لألولویات والقدرات الوطنیة، ومع مراعاة األهداف العالمیة وحالة واتجاهات التنوع البیولوجي في البلد،  كإطار مرن، وفقا

رد المقدمة من خالل استراتیجیة حشد الموارد، بغیة المساهمة في الجهود العالمیة الجماعیة المبذولة من أجل بلوغ والموا
  األهداف العالمیة،

التي قدمت تقاریرها طرفا،  184في المرفق األول والبالغ عددها  أسماؤها لألطراف المدرج یعرب عن تقدیره -1
 الوطنیة الخامسة؛

استراتیجیات وخطط التي قدمت طرفا،  142أسماؤها في المرفق الثاني والبالغ عددها  جاألطراف المدر  یهنئ -2
 ؛2010 عام الوطنیة للتنوع البیولوجي منذ العمل

وتحقیق  2020- 2011بتحلیل التقدم المحرز في تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي  یحیط علما -3
ة في االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة المنقحة والمحدثة للتنوع مقدمالمعلومات الاستنادا إلى أهداف أیشي للتنوع البیولوجي 

 1البیولوجي والتقاریر الوطنیة الخامسة؛

 2التقریر المحدث عن التقدم المحرز في تنفیذ االستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات؛ب أیضا یحیط علما -4
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 3یة بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المهددة باالنقراضاتفاقیة التجارة الدولبمساهمة األطراف في  یرحب -5
لجنة النباتات إلى ومساهمة أمانة تلك االتفاقیة في تنفیذ االستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات كما جاءت في التقریر المقدم 

 4التابعة لالتفاقیة؛

ي التي تم وضعها أو تنقیحها منذ عام معظم االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجأن  یالحظ -6
أقلیة فقط من األطراف وضعت أهدافا أن  یالحظ أیضاتتضمن أهدافا تتعلق بأهداف أیشي للتنوع البیولوجي، غیر أنه  2010

 بمستوى طموح ونطاق یتناسب مع أهداف أیشي للتنوع البیولوجي؛

للتنوع البیولوجي في الموعد المقرر في عام من أهداف أیشي  17أنه لم یتم تحقیق الهدف  قلقمع الیالحظ  -7
ذ یشیر ، 2015 ٕ من أهداف أیشي  10قلقه البالغ من أن الهدف  یكرر، 12/23 والمقرر ،12/1 من المقرر 8إلى الفقرة وا

والحكومات األخرى والمنظمات ذات  ،األطراف ویحث كذلك، 2015المقرر في عام  هللتنوع البیولوجي لم یتحقق في موعد
 في أقرب وقت ممكن؛ هذین الهدفین على مواصلة جهودها لتحقیق الصلة

من أهداف أیشي للتنوع  14و 18التقدم المحدود المحرز في تحقیق الهدفین  قلق أیضامع الیالحظ  -8
یة، واألحكام المتصلة بها في مجاالت العمل المختلفة في إطار االتفاق) ي(8البیولوجي على المستوى الوطني وفي تعمیم المادة 

 بما في ذلك تنمیة القدرات ومشاركة الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة في أعمال االتفاقیة؛

شیر إلى یأن عددا محدودا من استراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي  كذلكقلق مع الیالحظ  -9
و إلى إشراك الشعوب األصلیة والمجتمعات أ الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، أو إلى االستخدام المألوف المستدام
 المحلیة في تنقیح هذه االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي؛

ذ استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة أو اإلقلیمیة للتنوع البیولوجي تنفهذه األطراف التي لم تحدث أو یحث  -10
 ؛11/2مشیا مع المقرر حتى اآلن، على أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن، ت

أن تنظر، أثناء عملیة تحدیث استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة للتنوع البیولوجي،  على األطراف یشجع -11
، وفي مؤشرات أهداف التنمیة 2020-2011حسب االقتضاء، في المؤشرات الخاصة بالخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

 المستدامة؛

 راجعة استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة للتنوع البیولوجي على نحو دوري،م علىاألطراف أیضا یشجع  -12
أو نطاق األهداف الوطنیة أو /في زیادة مستوى طموح وللنظر  ،حسب االقتضاء ووفقا للظروف واألولویات والقدرات الوطنیة

لىأهداف أیشي للتنوع البیولوجي و  یتناسب معاإلقلیمیة إلى مستوى  ٕ عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك في  إدماج األهداف ا
وأهداف التنمیة المستدامة، للمساهمة بشكل أكبر في الجهود العالمیة الجماعیة الرامیة إلى  20305خطة التنمیة المستدامة لعام 

 تحقیق األهداف العالمیة؛

طط عملها في استراتیجیاتها وخ نظاميلى تعمیم االعتبارات الجنسانیة بشكل عاألطراف  كذلك یشجع -13
االعتبارات الجنسانیة المتعلقة بعمل الخطة تمشیا مع لتنفیذ واإلبالغ االوطنیة للتنوع البیولوجي، وفیما یرتبط بها من آلیات 

 6اتفاقیة التنوع البیولوجي؛في إطار  2015-2020

 على وضع والسلطات المحلیة األخرىوالمدن  ،األطراف على مساعدة الحكومات دون الوطنیة یشجع -14
للمساهمة في تنفیذ االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع  استراتیجیات وخطط عمل دون وطنیة أو محلیة للتنوع البیولوجي

 ؛10/22من المقرر  2، وفقا للفقرة 2020-2011البیولوجي والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
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مع  ،أعاله 12و 11و 10ا في الفقرات تضطلع باألنشطة المشار إلیهأن على أیضا األطراف یشجع  -15
اإلقرار بمساهمة اإلجراءات مع المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، وفقا للظروف الوطنیة، 

 الجماعیة للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، ودور نظمها الشمولیة في حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام؛

استعراض أهدافها الوطنیة بموجب  وأأن تأخذ بعین االعتبار، لدى وضع على  كذلكاألطراف ع یشج -16
، األهداف الوطنیة والدولیة ذات الصلة في إطار استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة للتنوع البیولوجياالتفاقیة، وعند تنفیذ 

، وكذلك على تعمیم ت األخرى وأهداف التنمیة المستدامةأهداف االتفاقیا العملیات األخرى، حسب االقتضاء، بما في ذلك
السیاسات الوطنیة الخاصة بالقطاعات أو العملیات األخرى عند  وأأهداف التنوع البیولوجي في االستراتیجیات وخطط العمل 

 ؛هااستعراض

ات األطراف على ضمان اعتماد االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي كأدو  یشجع -17
تعمیم التنوع البیولوجي على جمیع المستویات ذات الصلة عبر القطاعات  التمكین منسیاساتیة، حسب االقتضاء، بغیة 
 السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة؛

، بما في )ج(10والمادة ) ي(8على تعزیز وتقویة الجهود الرامیة إلى تعمیم المادة أیضا األطراف  یشجع -18
وتنمیة القدرات، لدى وضع االستراتیجیات وخطط  7للتنوع البیولوجي قة باالستخدام المألوف المستدامذلك خطة العمل المتعل

 ؛نوع البیولوجي وتحدیثها وتنفیذهاالعمل الوطنیة للت

أنه على الرغم من التقدم الكبیر المحرز في تحقیق بعض العناصر لبعض أهداف أیشي للتنوع  یالحظ -19
 یدعواألطراف و یحثومن ثم ، 2020معظم هذه األهداف بحلول عام  قیقحن لتكاف حتى اآلالبیولوجي، فإن التقدم غیر 

قیق أهداف أیشي للتنوع الحكومات األخرى إلى تكثیف جهودها الرامیة إلى تحقیق أهدافها الوطنیة، مساهمة بذلك في تح
 ؛12/1البیولوجي، وفقا للمقرر 

مواصلة إلى  ،ة األخرى القادرة على ذلكالجهات المانحیة و شركاء التنم یدعوو ،إلى اآللیة المالیةیطلب  -20
أقل البلدان  السیماو  ،البلدان النامیة وخصوصا، استنادا إلى االحتیاجات التي تعرب عنها األطراف، بطریقة آنیة الدعم تقدیم

یة، من أجل وضع االستراتیجیات ، فضال عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالالنامیة الدول الجزریة الصغیرةنموا و 
شى مع استراتیجیة وأهداف حشد الموارد المتفق علیها في یتم، بما ورصدها وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي وتنفیذها

 ؛12/3المقرر 

والمنظمات الدولیة ذات  ،والشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة ،والحكومات األخرى ،األطراف یدعو -21
بشأن التقدم المحرز في  استخدام المؤشرات ومجموعات البیانات الحالیة،تقدم معلومات محدثة، بما في ذلك عن  الصلة إلى أن

عبر  أداة اإلبالغ الطوعي نقاط االتصال الوطنیة الخاصة بها، وذلك باستخدام تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، من خالل
فضل أن یكون ذلك  ُ ، لیتمكن األمین التنفیذي من تجمیع المعلومات 2017كانون األول /مبردیس 31 بحلولاإلنترنت، وی

تاحتها لتنظر فیها الهیئة الفرعیة للتنفیذ في اجتماعها الثاني؛ ٕ  وا

والمنظمات ذات الصلة  ،والشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة ،والحكومات األخرى ،األطراف یدعو أیضا -22
من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي بشأن المعارف  18المحرز في تحقیق الهدف إلى أن تقدم معلومات محدثة عن التقدم 

وكذلك تنفیذ خطة عمل  ،التقلیدیة واالستخدام المألوف المستدام للتنوع البیولوجي، بما في ذلك عن العناصر المختلفة للهدف
تاحتها لینظر فیهافي الوقت المناسب لیتمكن األمین التنفیذي من تجالمستدام، االستخدام المألوف  ٕ الفریق  میع المعلومات وا

والهیئة الفرعیة للتنفیذ في  واألحكام المتصلة بها في اجتماعه العاشر) ي(8المفتوح العضویة المخصص للمادة العامل 
 اجتماعها الثاني؛

واألحكام ) ي(8التقدم المحرز في تعمیم المادة ) أ: (إلى األمین التنفیذي أن یواصل اإلبالغ عما یليیطلب  -23
تعزیز و ) ج(مشاركة الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة في عمل األمانة؛ ) ب(المتصلة بها عبر مجاالت عمل االتفاقیة؛ 
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شراكة مع في واألحكام المتصلة بها من خالل الجهود الجاریة في مجال بناء القدرات، ) ي(8العمل المضطلع به بشأن المادة 
 ؛المحلیة الشعوب األصلیة والمجتمعات

أن یعقد اجتماعات إقلیمیة عندما تطلب األطراف، إلى األمین التنفیذي، رهنا بتوافر الموارد،  یطلب أیضا -24
خالل الفترة القادمة بین الدورات، وبالتعاون مع المنظمات اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة ذات الصلة، لتبادل المعلومات  ودون إقلیمیة

على هذه المستویات وأن یحدد  2020-2011تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي  التقدم المحرز فيو  ن األنشطةع
 ؛لخطة االستراتیجیةلفعال لتنفیذ اال االحتیاجات المرتبطة بغیة تیسیر

 من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي بشأن بروتوكول ناغویا 16استعراض التقدم المحرز نحو تحقیق الهدف 

من  16الهدف  تحقیقلاألطراف وغیر األطراف في بروتوكول ناغویا  تبذلهاالجهود التي  یالحظ مع التقدیر -25
 ؛بروتوكول ناغویا وتفعیلأیشي  أهداف

 ها علىتصدیق إلى إیداع صك التي لم تفعل ذلك حتى اآلن، األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي یدعو -26
في  في أقرب وقت ممكن، واتخاذ خطوات نحو تنفیذه، بما ها إلیهنضماماتها علیه أو أو موافق ها لهبروتوكول ناغویا أو قبول

لحصول وتقاسم المنافع، وأن تجعل بشأن اتدابیر تشریعیة أو إداریة أو سیاساتیة اتخاذ سیة و ذلك عن طریق إنشاء هیاكل مؤس
 ع؛المناف غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسمالمعلومات ذات الصلة متاحة إلى 

إلى األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي، رهنا تقدیم مساعدة تقنیة  مواصلة األمین التنفیذيإلى یطلب  -27
المعلومات ذات ، وأن یجعل 10/1بتوافر الموارد المالیة، بهدف دعم التصدیق على بروتوكول ناغویا وتنفیذه، وفقا للمقرر 

 ؛المنافع غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسمالصلة متاحة إلى 

المبادئ التوجیهیة  حسب االقتضاء، ،األطراف والحكومات األخرى إلى اإلحاطة علما وتطبیق یدعو -28
الوراثیة لألغذیة  للمواردمختلف القطاعات الفرعیة لمنافع التیسیر التنفیذ المحلي للحصول وتقاسم  عناصر الطوعیة الواردة في

الموارد الوراثیة ت بها هیئة ورحبوتقاسم المنافع  الحصولالمعني بالقانونیین التقنیین و  فریق الخبراء وضعهاالتي  8،والزراعة
وضع أو تنفیذ ، عند إلى مساعدة الحكومات تهدفوالتي لألمم المتحدة،  ، ومؤتمر منظمة األغذیة والزراعةلألغذیة والزراعة

الخاص في تحقیق  هاألغذیة والزراعة، دور للوراثیة بعین االعتبار أهمیة الموارد ا أن تأخذمنافع، على التدابیر الحصول وتقاسم 
زة لمختلف القطاعات الفرعیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة   .األمن الغذائي والسمات الممیّ

 2020-2011لتنوع البیولوجي ل االستراتیجیة أدوات لتقییم فاعلیة أدوات السیاسات لتنفیذ الخطة

ت لفاعلیة التدابیر المتخذة لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي األطراف على إجراء التقییما یشجع -29
، بما في ذلك المنهجیات المطبقة، وتحدید الدروس المستفادة، وتقدیم هذه المعلومات إلى ات، وتوثیق الخبر 2011-2020

 ؛لوماتوآلیة غرفة تبادل المع األمین التنفیذي، بما في ذلك من خالل تقریرها الوطني السادس

إلى األمین التنفیذي، رهنا بتوافر الموارد، تجمیع وتحلیل هذه المعلومات التي قدمتها األطراف  یطلب -30
تاحتها لنظر الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة وللهیئة الفرعیة للتنفیذ، حسب الحالة ٕ  ؛وا

 حوار تفاعلي بشأن الحیاة في انسجام مع الطبیعة

نُهج للحیاة في " بشأنجدول األعمال  ببند، عند إعداد الوثائق المتعلقة أن یقوم لى األمین التنفیذيإیطلب  -31
بما یتماشى مع برنامج العمل  ،2018التي سینظر فیها مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر في " انسجام مع الطبیعة
ا الموضوع والمنعقد في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف نتائج الحوار التفاعلي بشأن هذبمراعاة  9المتعدد السنوات،

                                                           
  .2016غذیة والزراعة لألمم المتحدة، هیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، روما، منظمة األ 8
 .12/31المقرر  9
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عات ، وكذلك المعلومات المقدمة من األطراف والحكومات األخرى والشعوب األصلیة والمجتمجیم 12/2لمقرر لاستجابة 
 ؛المحلیة والمنظمات ذات الصلة

 2020-2011البیولوجي  للتنوعمتابعة الخطة االستراتیجیة 

الذي یتصور أن مؤتمر األطراف  12/31مج العمل المتعدد السنوات المعتمد في المقرر برنا إلى یشیر -32
-2011في التقییم النهائي لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي  ،2020سینظر في اجتماعه الخامس عشر في عام 

النظم خدمات لتنوع البیولوجي و لیم العالمي التقی آثاروتحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، بما في ذلك النظر في  2020
اإلیكولوجیة الذي یجریه المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة، 

- 2011البیولوجي فضال عن متابعة الخطة االستراتیجیة للتنوع ، التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجيواإلصدارات القادمة لنشرة 
والوسائل المتعلقة بتنفیذها، بما في ذلك حشد الموارد، وأن مؤتمر األطراف أیضا سینظر في اجتماعه الرابع عشر في  2020
 بشأن التنوع البیولوجي؛ 2050في التوجهات االستراتیجیة طویلة األجل لرؤیة عام  2018عام 

 فيبرنامج األمم المتحدة للبیئة  أعمالبشأن تعزیز  2/17قرار جمعیة األمم المتحدة للبیئة  إلى یشیر أیضا -33
 10بالتنوع البیولوجي؛ المتعلقةتیسیر التعاون والتآزر فیما بین االتفاقیات 

إلعداد مقترحات لمتابعة الخطة االستراتیجیة للتنوع وتشاركیة بالحاجة إلى إجراء عملیة شاملة  یقر -34
جة إلى تركیز الجهود الحالیة المتعلقة بتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع ، مع التشدید على الحا2020-2011البیولوجي 
األمین التنفیذي أن  إلى یطلبوتعزیز الجهود الرامیة إلى تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، و 2020- 2011البیولوجي 

لمتابعة الخطة االستراتیجیة جدول زمني وتشاركیة و ریة شاملة یإلجراء عملیة تحض مقترحیقوم، بالتشاور مع المكتب، بإعداد 
، مع األخذ في الحسبان أن هذا العمل یجب أن یغطي اتفاقیة التنوع البیولوجي وینظر أیضا 2020-2011للتنوع البیولوجي 

للتنفیذ لكي تنظر فیها الهیئة الفرعیة  في بروتوكولیها، حسب االقتضاء، بما في ذلك خیارات لدعم االلتزامات والتنفیذ المعزز،
، والتقییم النهائي لتنفیذ نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجيفي اجتماعها الثاني، مع مراعاة إعداد اإلصدار الخامس من 

لمنبر لوالتقاریر الوطنیة، والتقییمات المواضیعیة واإلقلیمیة والعالمیة  ،2020-2011الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
مع النص على مشاورات فیما بین لي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة، الحكومي الدو 

والمدخالت  ،المتعلقة بالتنوع البیولوجيتفاقات البیئیة متعددة األطراف االغیرها من األطراف، ومع اتفاقیات ریو األخرى، و 
 ؛والقطاعات ذات الصلةالمعنیین لیة وأصحاب المصلحة المقدمة من الشعوب األصلیة والمجتمعات المح

إعداد تقییم آخر،  11األمین التنفیذي، رهنا بتوافر الموارد واستنادا إلى المعلومات المتاحة بالفعل، یطلب إلى -35
فیه الهیئة  بما في ذلك تحلیل الثغرات، بشأن العالقة بین أهداف أیشي للتنوع البیولوجي وأهداف التنمیة المستدامة لكي تنظر

عقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف ُ  .الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة في اجتماع ی

                                                           
10 17/K1607207_UNEPEA2_RES17A.docx-152/2http://www.unep.org/about/sgb/cpr_portal/Portals/50.  
11  UNEP/CBD/COP/13/10/Add.1 و ،UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/9. 

http://www.unep.org/about/sgb/cpr_portal/Portals/50
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