
 

 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 االجتماع الثاني عشر
 4172تشرين األول /أكتوبر 71-6 جمهورية كوريا، بيونغ شانغ،

 من جدول األعمال المؤقت 17البند 
 

 0202برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام 
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة 
-4177برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف للفترة  71/9مؤتمر األطراف في المقرر اعتمد - 7

الحادي عشر والثاني  يهاجتماعالبنود الرئيسية لجدول أعماله في  في هذا المقرر مؤتمر األطراف وحّدد. 4141
في  4141-4177البيولوجي  تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوعل استعراضًاجري يأنه س أيضًا بّينو ،عشر

 الثالث عشر هفي اجتماع يتناولهاالقضايا التي س لم يحدد هوف، وفيما عدا ذلك. 4141 عام في االجتماع الذي يعقده
في اجتماعه  4141تحديث برنامج العمل المتعدد السنوات حتى عام  ، بداًل من ذلك،بل قرر الالحقة،اجتماعاته و

 .الثاني عشر

 تعقد ، وأن4141اجتماعاته حتى عام  عقد أن يحتفظ بوتيرة 77/71في المقرر  قرر مؤتمر األطرافو- 4
 .4141و 2018و 4176و 4172فى السنوات  المقبلةاجتماعاته 

تحديث برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر ترمي إلى مقترحات  تقدم هذه المذكرة فإن ،وبناًء على ذلك- 1
الثالث  اجتماعاتهمؤتمر األطراف في  يمكن أن يتناولها اقتراح قضايا، بما في ذلك 4141-4172للفترة  األطراف

العمل المتعدد  برنامجالذي سبق وأن شهده التطور  القسم األول يستعرضو. عشر والرابع عشر والخامس عشر
ويقدم . برنامج العمل المتعدد السنوات تحديث ينبغي أخذها في الحسبان لدىالقضايا التي ينظر في و ،السنوات

 .مقررالقسم الثاني مشروع 
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 االعتبارات المتعلقة بتحديث برنامج العمل المتعدد السنوات -أواًل    
 تمر األطرافالسنوات لمؤ ةالعمل المتعدد امجتطور بر     -ألف   

القضايا في  في ليسترشد بها لدى نظرهمتعددة السنوات عمل برامج بشكل دوري اعتمد مؤتمر األطراف - 2
أدرجت ، لالتفاقية مبكرةفي المرحلة الو 1.المقبلة الثالثة جتماعاتاالتبحث في ما عادة والتي اجتماعاته القادمة، 

 يعالجها 2(القائمة على المناطق األحيائية برامجوالمواد االتفاقية مقابلة ل) قضايامتعددة السنوات العمل البرامج 
اعتماد الخطة اإلستراتيجية األولى وهدف التنوع  عقبو. اجتماع آخراجتماع واحد لمؤتمر األطراف أو  تدريجيًا

تقييم التقدم ل قضايا استراتيجية 4171-4112السنوات للفترة  ةالعمل المتعدد أدرجت برامج، 4171لعام  البيولوجي
الستعراض المتعمق للعمل الجاري في إطار المجاالت ل باإلضافة إلى جدول زمنيالتنفيذ، دعم المحرز أو 
عملية أكثر استراتيجية مع  إلىالسنوات  ةالعمل المتعدد امجبر تطوروقد تعزز . والقضايا الشاملةالمواضيعية 

 .4141-4177اعتماد الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 االتجاهات السياساتيةالتي تحدد  مقرراتال: مقرراتمؤتمر األطراف فئات مختلفة من ال فقد وضعوهكذا، - 2
، أو مجموعات األدوات العمليةتنفيذ المتعلقة بال لياتاآل التي تدعم (وغيرهاوبرامج العمل،  ،المبادئ التوجيهية)

 مؤتمر األطراف تدريجيًا ضمنوقد (. المؤشراتبما في ذلك أطر )والتي تنص على الرصد واالستعراض 
جديدة من خالل  اتوضع سياس وتوجيهاتخاذ تدابير لتحسين وسائل التنفيذ، من خالل السياسات  وضعاستكمال 

السياسات، وتمكين مؤتمر األطراف  تنفيذ االنتقال إلى إكمال دورة استعراض من ثمنتائج االستعراض والتقييم، و
تنفيذ  يبقي" والتي تقتضي منه أن 42منصوص عليها في المادة األساسية الحو أكمل وظيفته على نمن أن ينجز 

 ."قيد االستعراض االتفاقية
 0202االعتبارات المتعلقة بتوجيه وضع برامج العمل المتعدد السنوات حتى عام - باء

 4141-4177استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
وقرر . 4141-4177الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  71/4 المقرر مؤتمر األطراف فياعتمد - 6

التقدم المحرز في  أن تستعرض اجتماعات مؤتمر األطراف المقبلةالمقرر هذا  من 72في الفقرة مؤتمر األطراف 
إرشادات م لتنفيذ وتقدباالخبرات ذات الصلة  تتقاسم، و4141-4177تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

                                                 
ترة أصاًل في الف)لمؤتمر األطراف  الثاني والثالث والرابع برامج العمل المتعددة السنوات لالجتماعات 7/9قدم المقرر ي  1

برامج العمل المتعددة  2/76؛ ويقدم المقرر (7991، غير أن االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف قد عقد في مطلع عام 7992-7991
برامج العمل المتعددة  1/17؛ ويقدم المقرر (4112-7999) مؤتمر األطرافلالجتماعات الخامس والسادس والسابع لالسنوات 
برنامج العمل المتعدد السنوات  71/9؛ ويقدم المقرر (4171-4112) مؤتمر األطرافل تاسع والعاشرالثامن وال جتماعاتالالسنوات ل

 .، ويحدد جدولي األعمال لالجتماعين الحادي عشر والثاني عشر لمؤتمر األطراف4141-4177للفترة 
اجتماعات  في كل سلسة من سالسل يتعين تناولها القضايا التي" برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف"حدد ي  2

واألنشطة المقترحة  االتجاهات السياساتيةاالتفاقية التي تحدد " برامج عمل" ويختلف هذا األمر عن. مؤتمر األطراف خالل فترة محددة
 .االتفاقية في إطارمن األطراف واألمانة وغيرها بشأن مواضيع محددة 
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( ب) 71في الفقرة  أيضًا مؤتمر األطراف في هذا السياق، توقعو. وجهتبشأن وسائل التغلب على العوائق التي و
في  للخطة االستراتيجية وفقًا المحددةمساهمة األهداف الوطنية واإلقليمية  سوق ُتقّيمأن اجتماعاته  المقرر نفسهمن 

 .األهداف العالمية تحقيق

التقارير الوطنية  ويستند في المقام األول إلىفي االجتماع الثاني عشر،  شامل مدةمنتصف تقييم  ىويجر- 1
فمن المتوقع أن ، 71/4مع المقرر  تمشيًاو. التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي نشرةالخامسة والطبعة الرابعة من 

تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي لثالث عشر والرابع عشر، ا اجتماعيه، في مؤتمر األطراف يبقي
فمن وعالوة على ذلك، . توفير المزيد من اإلرشادات، حسب الضرورة بغيةوذلك قيد االستعراض  4177-4141
قني التعاون الت: ومن بينها)قيد االستعراض  وسائل التنفيذ مؤتمر األطرافيبقي أن  ، في هذا اإلطار،المتوقع

 بتحديثفقط من األطراف  صغير عدد فإنه بالنظر إلى قيام، وفضاًل عن ذلك(. والعلمي وتعبئة الموارد المالية
مع الثاني عشر، و جتماعلتقديمها إلى االنوع البيولوجي في الوقت المناسب الوطنية للت وخطط عمله هاستراتيجيات
قد  مؤتمر األطراف فإن، أيشي للتنوع البيولوجيهداف من أ 71بشأن الهدف  4172الجدول الزمني لعام مالحظة 

 الوطنية للتنوع البيولوجي في تحديث االستراتيجيات وخطط العملالمحرز  تقدملل يرغب في إدراج استعراض آخر
إجراء التقييمات  إطار في ،قد يرغب مؤتمر األطرافو .الثالث عشر في اجتماعه رحلياستعراضه الم في إطار
أهداف أيشي مجموعة فرعية من التركيز على الثالث عشر والرابع عشر، اجتماعيه في  قدم المحرزللتالمرحلية 

 بشأنها التقدم المحرز حتى اآلنيكون  التي غاياتعلى ال مثل التركيز، وسائل تنفيذ مختارةأو /للتنوع البيولوجي و
 .ستراتيجيةاالهمية األغير كاف أو على األهداف والغايات ذات 

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  من خالل إجراءمؤتمر األطراف في هذا الصدد  ُتوّجه أعمال وقد- 1
، التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي نشرةاآلثار الرئيسية لنتائج الطبعة الرابعة من  بشأنتحليل آخر ل والتكنولوجية

قدم كاف، وفي ضوء االحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية، ت التي لم يحرز بشأنهاألهداف ا ال سيما بالنسبة إلىو
 3.السياساتاستخدام األدوات الالزمة لتقييم فعالية أدوات في ، واألخرى المعلوماتووالتقارير الوطنية 

لتعزيز  االستراتيجية مزيد من اإلجراءاتالفي اتخاذ  أن ينظرفي  قد يرغب مؤتمر األطراف أيضًاو- 9
القطاعات  على صعيدوال سيما من خالل تعميم أو إدماج التنوع البيولوجي   لمستوى الوطنيعلى ا تنفيذال

المحاسبة ، و، على سبيل المثال، استخدام التشريعاتالرئيسيةهذه اإلجراءات وقد تتضمن . الشاملةوالسياسات 
المعلومات المتعلقة بالتنوع استخدام ووالتثقيف والتوعية العامة،  تصالواال ،وأطر التخطيط المكاني ،الوطنية

 .اتالقرار صنعلدعم  استخدامًا أكثر فعالية البيولوجي

، على أنه ستكون هناك منها 71في الفقرة  4141،4-4177الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي وتنص - 71
-4177البيولوجي  االتفاقية، من خالل خطتها االستراتيجية للتنوع تسهم ضمان أن( أ: )حاجة إلى جهود من أجل

                                                 
 .ادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالص 71/7على النحو المتوخى في التوصية   3
 .، المرفق71/4المقرر   4
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ضمان التعاون ( ب)لأللفية؛  األخرى األهداف اإلنمائية تحقيق، في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، و4141
 قبل قطاع تشجيع الممارسات الصديقة للتنوع البيولوجي من( ج)لتحقيق تنفيذ الخطة في مختلف القطاعات؛ 

قد يرغب مؤتمر  ومن ثم،. ي تنفيذ االتفاقات البيئية المتعددة األطرافالتآزر واالتساق فأوجه  شجيعت( د)األعمال؛ 
 .عشر الرابع أو/و الثالث عشر اجتماعيهفي  االهتمام بهذه المسائلاألطراف 

إطار رصد وضع ، حسب االقتضاء، أن يواصلفي اجتماعه الثالث عشر، يتوخى مؤتمر األطراف، ,- 77
لتنوع البيولوجي، بما في ذلك المؤشرات، ووضع المبادئ التوجيهية بلوغ أهداف أيشي ل نحوالتقدم المحرز 

نشرة ل، والنظر في طرائق الطبعات المقبلة اإللكترونيللتقارير الوطنية السادسة، وضمان التكامل مع إطار اإلبالغ 
المنبر الحكومي  مع األعمال ذات الصلة التي يضطلع بها، وتفادي االزدواجية للتنوع البيولوجيالتوقعات العالمية 

 5.النظام اإليكولوجيخدمات و الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي

 مواصلة وضع برامج العمل، والمزيد من اإلرشادات
إلى حاجة مستمرة  فهناكلمعظم القضايا،  والتناول الشامل اتباع نهج أكثر استراتيجيةعلى الرغم من - 74

 مقرراتاالتفاقية، على النحو الذي تحدده ال في إطارالعمل والقضايا الشاملة  برامجض واستعراض تنفيذ بعتطوير 
مقررات  اريعقائمة القضايا الناشئة عن مش في مذكرة إعالمية وستتاح. ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف

 .مؤتمر األطرافاالجتماعات السابقة ل ذتلك المعلقة من وكذلكاالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف 

بالتنوع  بين االتفاقيات المتصلةتشجيع التكامل فيما بين االتفاقية وبروتوكوليها، وتعزيز أوجه التآزر فيما 
 يالبيولوج

االجتماع السابع لمؤتمر  وكذلكفي االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف،  رهنًا بالمقررات المتخذة- 71
اجتماع كبروتوكول قرطاجنة واالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل  ألطراف فيلاجتماع كاألطراف العامل 

االجتماع الثالث عشر  انعقاد بالتزامن مع ينالبروتوكول كالطراف في بروتوكول ناغويا، ستعقد اجتماعات لأل
في و. لمواردلتعزيز الكفاءة في استخدام ا بين الصكوك الثالثة وأيضًافيما تحسين التكامل  بغيةلمؤتمر األطراف، 

 .االجتماعات المقبلة مقررات بخصوصواتخاذ  خبراتفي تقييم ال سوف يرغبهذه الحالة، فإن مؤتمر األطراف 

 سبل زيادة تعزيز التكاملفي ، نظر، في اجتماعه الثالث عشريأن  في وقد يرغب مؤتمر األطراف أيضًا- 72
من االتفاقية وأحكام بروتوكول ( ز) 1ذلك بين المادة  بين الصكوك فيما يتعلق بالقضايا الموضوعية، بما في فيما

 .وما يتصل بها من مواد االتفاقية، وأحكام بروتوكول ناغويا 72قرطاجنة، وبين المادة 

القضايا المتعلقة  الكفيلة بزيادة إدماجوسائل السبل والفي  في أن ينظر وقد يرغب مؤتمر األطراف أيضًا- 72
 .يهااالتفاقية وبروتوكول أعمالية في المجتمعات األصلية والمحلب

                                                 
 .الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 71/7التوصية   5
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 أوجه استكشافعملية ب فيما يتعلقفي االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف  ورهنًا بالمقررات المتخذة- 76
، أن ينظرفي  رغب أيضًايمؤتمر األطراف قد فإن ، بالتنوع البيولوجي صلةالمتبين االتفاقيات المعززة فيما التآزر 

 .بالتنوع البيولوجي المتصلةبين االتفاقيات فيما سبل تعزيز أوجه التآزر والتكامل في ع عشر، الراب في اجتماعه

 إرشادات لآللية المالية
مرفق موارد التجديد السابع ل رشادإل احتياجات التمويلفي تحديد  أن ينظرمؤتمر األطراف إلى سيحتاج - 71

ويمكن تنفيذ ذلك . 4176 عام في الذي سيعقد ثالث عشرفي اجتماعه ال( 4147-4171لفترة ل)البيئة العالمية 
 هاعملوخطط استراتيجياتها  منها مواضع في واالحتياجات التي حددتها األطراف لثغراتا استنادًا إلى استعراض

تجديد ل األربع سنوات يحافظ على دورةس مرفق البيئة العالمية على افتراض أنو. الوطنية للتنوع البيولوجي
التجديد الثامن  رشادإل احتياجات التمويلفي تحديد  أن ينظرإلى  لبالمث يحتاجسإن مؤتمر األطراف موارده، ف

  .4141عام  الذي سيعقد فيفي اجتماعه الخامس عشر ( 4142-4147 لفترةل)مرفق البيئة العالمية موارد ل

 خطة الدوليةوأهداف التنمية المستدامة وجوانب أخرى من ال 4172خطة التنمية لما بعد عام 
، بما في 4172لتنمية لما بعد عام األمم المتحدة ل خطةل ع الصيغة النهائيةه من المتوقع وضبالنظر إلى أن- 71

-4172مؤتمرات عالمية هامة أخرى خالل فترة السنتين  وإجراء، 4172ذلك أهداف التنمية المستدامة، في عام 
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير مر األطراف في االجتماع الحادي والعشرين لمؤت بما في ذلك 4176
اآلثار ، 4176في عام الذي سيعقد ، في اجتماعه الثالث عشر قد يرغب أن ينظرمؤتمر األطراف فإن ، المناخ

 .االتفاقية الخطط المتكاملة واألوسع نطاقًا للعمل المضطلع به مستقباًل في إطارالمترتبة على هذه 

 4141عام  لما بعدوتحديث الخطة االستراتيجية  4141-4177هائي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة التقييم الن
ة ، رؤي71/4، التي اعتمدت في المقرر 4141-4177الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي تتضمن - 79

لمدة )استراتيجية  اتغاي ة من خمسمجموع وكذلك، 4141متوسطة األجل لعام  مهمةو 4121طويلة األجل لعام 
برنامج العمل المتعدد وينص  6.في الغالب 4141لعام للتنوع البيولوجي  العشرين وأهداف أيشي( غير محددة

( 4172في عام )استعراض منتصف المدة في اجتماعه الثاني عشر  إجراء على( 71/9المقرر )السنوات الحالي 
 4141.7في اجتماعه الخامس عشر في عام  نهائي استعراضو

والمعلومات المقدمة من األطراف  السادسة تقارير الوطنيةال ولن يكون بإمكان االستعراض النهائي مراعاة- 41
التنوع ب المتعلقالتقييم العالمي  بل سيكون بمقدوره أيضًا مراعاة، اإلبالغ اإللكتروني فحسبمن خالل آلية 

                                                 
 .4172المتعلقة بعام  71و 72و 71باستثناء األهداف   6
، بإجراء استعراض لتنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية 4141ذي سيعقد في عام سيقوم مؤتمر األطراف، في اجتماعه ال"  7

، بما في ذلك برامج عمل االتفاقية، حسبما يحدد ذلك مؤتمر األطراف، وإجراء تقييم للتقدم المحرز 4141-4177للتنوع البيولوجي 
(. 71/9من المقرر ( و)الفقرة " )ها التقارير الوطنية السادسةضمننحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، استنادا إلى عدة أمور من 

 .4141مؤتمر األطراف سيعقد في عام ، فإن االجتماع الخامس عشر ل77/71في المقرر  وعلى النحو المحدد
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الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع  برلمنالذي يجريه ا البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي
 يتضمنوينبغي أن  4171.8 أواخر عامفي  ينطلقالذي من المقرر أن و، النظام اإليكولوجيخدمات و البيولوجي

 .لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي استعراضًا أيضًا

وتحقيق أهداف  4141-4177الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي في ضوء التقييم النهائي لتنفيذ و- 47
ومن . 4141بعد لما إلى تحديث الخطة االستراتيجية  حتاج أيضًاسيأيشي للتنوع البيولوجي، فإن مؤتمر األطراف 

طة خ النظر في مشروع في 4141على جدول أعمال عام  المطروحة ثم، فإنه ينبغي أن تتمثل أحد البنود الرئيسية
 .4111-4147للتنوع البيولوجي  استراتيجية محدثة

في  أن ينظر في قضايا ، لدى التحضير لهذا البند،قد يرغب مؤتمر األطرافف، وعالوة على ذلك- 44
 :القضايا ما يلي هذه وقد تتضمن. والرابع عشر الثالث عشر يهاجتماع

، بما في ذلك أهداف 4172ا بعد عام خطة األمم المتحدة للتنمية لم الذي توفرهالسياق  مراعاه (أ)
  ؛(أعاله 71انظر الفقرة ) التنمية المستدامة، والمؤتمرات العالمية األخرى

للتنوع البيولوجي وآثارها  4121 عام لرؤية جلطويلة األالاالستراتيجية  تجاهاتالنظر في اال (ب)
رؤية هذه الخطة االستراتيجية وإن  .4111-4147للفترة  4121عام رؤية  تحقيق على المسارات الممكنة نحو

ويستعاد ويستخدم  حفظُيوالتنوع البيولوجي  ، ُيقّيم4121بحلول عام " حيث" الحياة في انسجام مع الطبيعة"هي عالم 
مما يؤدي إلى استدامة كوكب سليم وتقديم منافع أساسية لجميع وتصان خدمات النظام اإليكولوجي، برشد، 
 ".الشعوب

 .ج السالمة األحيائية، وكذلك الحصول وتقاسم المنافع في الخطة االستراتيجية المحدثةإدما ضما (ج)  
قضايا سيتناولها مؤتمر األطراف في اجتماعاته الثالث عشر - ًاثاني

  عناصر مقترحة لمشروع مقرر: والرابع عشر والخامس عشر
 ،إن مؤتمر األطراف

والنتائج  1111-1122االستراتيجية للتنوع البيولوجي األولويات المحددة في الخطة يأخذ في اعتباره إذ 
 ،التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي نشرةالطبعة الرابعة من المستخلصة من 

                                                 
عملية ال في يتوخى منه اإلسهامتقييم عالمي إجراء الذي ينص على  IPBES-4/2المعتمد في المقرر  المنبر برنامج عملانظر   8
 77/71يستجيب التقييم العالمي للطلب الوارد في القرار و. 4141-4177تقييم وتجديد الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي متعلقة بال
اإلنسان، وفعالية  يةعلى رفاه وتأثيره التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي تركز على حالة واتجاهات( 6الفقرة ) يمج

التقييم العالمي في الوقت  أن يكتمل عملالتوخى خطة وت، الواردة فيهاأيشي  وأهدافات، بما في ذلك الخطة االستراتيجية االستجاب
هيئة لل وفي االجتماع الثامن عشر. 4179أو أوائل  4171في أواخر  السابعة التي ستعقد قبل الجلسة العامة ليعتمده المنبرالمناسب 

الحكومي الدولي للعلوم  المنبرباعتماد برنامج عمل  71/9في التوصية رحبت الهيئة التقنية والتكنولوجية، الفرعية للمشورة العلمية و
 .4171-4172للفترة  النظام اإليكولوجيخدمات و والسياسات في مجال التنوع البيولوجي
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مؤتمر األطراف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية ل ه ينبغيأن ؤكد من جديدي- 2
ه ينبغي أن يستند وضع أن، و1111عام حتى  جتماعاتهكل اجتماع من افي  1111-1122للتنوع البيولوجي 

قد تصبح التي جديدة المعلومات الاستعراض التنفيذ وكذلك  إلىلوضع السياسات ودعم التنفيذ  رشاداتالمزيد من اإل
 العلمية؛ التقييمات بوسائل منهامتاحة 

ئمة القضايا الواردة في برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف وفقًا لقا تحديث يقرر- 1 
  مرفق هذا المقرر؛

 مع المقررات تي تتسقالدائمة ال البنود اعاتهفي كل اجتماع من اجتم أن يتناول يقرر أيضًا- 3 
، شاملة عمل محددة وقضايا ببرامج المتعلقةاألخرى الناشئة عن مقررات مؤتمر األطراف  قضاياالسابقة وكذلك ال

من أجل استيعاب القضايا المستجدة العاجلة  برنامج العمل المتعدد السنوات في ونةأن يلتزم بقدر كاف من المرو
 .واالستجابة للفرص الناشئة

 المرفق
 تناولها اجتماعات مؤتمر األطرافتالتي س الرئيسية مقترحة بالقضاياقائمة 

 5151-5102خالل الفترة 

 القضايا االستراتيجية االجتماع

الثالث  الجتماعا
لمؤتمر  عشر

 األطراف
(1122)  

  1122استعراض مرحلي للتقدم المحرز نحو تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي-
 .وبلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ووسائل التنفيذ ذات الصلة 1111

 الوطني، وال سيما من خالل تعميم التنوع  على الصعيد اإلجراءات االستراتيجية لتعزيز التنفيذ
 .القطاعات عيدعلى ص هوإدماج البيولوجي 

  آثار نتائج الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي مواصلة النظر في
 .والتقارير الوطنية

 التكامل فيما بين االتفاقية وبروتوكوليها. 

  مبادئ توجيهية للتقارير الوطنية السادسة وطرائق للطبعات المقبلة من  نشرة التوقعات وضع
 .لبيولوجيالعالمية للتنوع ا

  أهداف التنمية المستدامةو 1122خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام  نعاآلثار المترتبة 
 .والعمليات الدولية األخرى ذات الصلة على عمل االتفاقية في المستقبل

  1122لدورة لمرفق البيئة العالمية موارد التجديد السابع ل رشادإل احتياجات التمويلتحديد-
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__________ 

 

1112. 

 ابعرال الجتماعا
لمؤتمر  عشر

 األطراف
(1122) 

 بما 1111-1122لتنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  استعراض مرحلي ،
 .بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجيفي ذلك برامج عمل االتفاقية وتقييم التقدم المحرز في 

 وع البيولوجيللتن 1122 عام لرؤية جلطويلة األالاالستراتيجية  تجاهاتاال.  

 أوجه التآزر فيما بين االتفاقيات المتصلة بالتنوع البيولوجي. 

 

 امسخال الجتماعا
لمؤتمر  عشر

 األطراف
(1111) 

 بلوغ و 1111-1122تنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية للو االتفاقية التقييم النهائي لتنفيذ
 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 1131-1121ي الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوج. 

  1112 للدورةمرفق البيئة العالمية موارد التجديد الثامن ل رشادإل احتياجات التمويلتحديد-
1112. 

 


