
طبع عدد محدود ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل 
 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية. من هذه الوثيقة

 الفريق العامل المفتوح العضوية 
 االتفاقية ذالمخصص الستعراض تنفي

 االجتماع الرابع
 2112مايو/أيار  11-7مونتلاير، 
 من جدول األعمال 2-3و 1-3البندان 

والتقدم نحو تحقيق أهداف  1111-1122للتنوع البيولوجي تنفيذ الخطة االستراتيجية 
 أيشي للتنوع البيولوجي

 تنفيذالالمعني باستعراض مفتوح العضوية الالمخصص  العامل إن الفريق
والحاجة ، 2121-2111تنوع البيولوجي للفترة بالتقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للعلما  يحيط -1

 ؛مزيد من التقدمالعاجلة إلى تحقيق ال
مع األخذ في  ومحددة المدة،وقابلة للقياس وطموحة وواقعية  محددةوطنية أهداف  وضعأهمية  على يؤكد -2

 2121-2111كوسيلة لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة الحسبان التحديات التي تواجه وضع هذه األهداف، 
 ؛أيشي للتنوع البيولوجيوأهداف 

ذ و  -3 مؤتمر األطراف بالنظر  يوصيأن دور مؤتمر األطراف هو تنفيذ االتفاقية قيد االستعراض،  يشير إلىا 
صدار إرشادات عند الضرورة؛ هفي تحديث هذا االستعراض في ضوء المعلومات المتاحة في اجتماع  الحادي عشر وا 

ذ يشير إلى -4 إلى اإلبالغ عن خططها وعن  األطرافيدعو ، 11/2المقرر من  )ب( و)ج( 3ن يالفقرت وا 
التقدم المحرز في تنقيح و/أو تحديث استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، وتحديد األهداف الوطنية، وحبذا لو 

 ، كي يتسنى عرض هذه المعلومات على نظر االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛ 2112تموز/يوليه  31كان ذلك في 
األمين التنفيذي تجميع المعلومات ذات الصلة من األطراف، بما في ذلك االستراتيجيات وخطط لى إ يطلب -5

العمل الوطنية المنقحة والمحدثة للتنوع البيولوجي وأمثلة على أفضل الممارسات المتعلقة باألهداف الوطنية، وتحديث المعلومات 
تاحتها كي ُتعرض على نظر مؤ   تمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر؛الواردة في هذه الوثيقة وا 

األمين التنفيذي مضاعفة الجهود للترويج لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية إلى  يطلب -6
والتبادل العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها في المحافل الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية التي تنظمها األمانة أو 

 أو االنضمام إليه.  حضرها، وذلك من أجل مساعدة اإلجراءات الوطنية على المضي في التصديق على البروتوكولت
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 :على غرار ما يليا اجتماعه الحادي عشر مقرر في  مؤتمر األطرافبأن يعتمد  يوصي -7
 :إن مؤتمر األطراف 

والمواد  11ألطراف، بما يتسق مع المادة الحاجة إلى تعزيز التعاون التقني والعلمي بين ا إذ يؤكد من جديد
 ،2121-2111نوع البيولوجي لتذات الصلة لالتفاقية، من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية ل

ذ يسلم بتعزيز التعاون المحتمل على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، بين البلدان النامية )التعاون بين  وا 
تعاون الثالثي(، بما لالتعاون بين بلدان الشمال والجنوب وا)البلدان النامية و  بلدان الجنوب( وبين البلدان المتقدمة

ذ يالحظ سق مع االتفاقية، وفي هذا السياق،يت الدور المحتمل للمنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية والقطاع  وا 
 تيسير التعاون التقني والعلمي،الخاص في 
 في إطارذات الصلة بناء القدرات و لتعاون التقني والعلمي ومات واللمعلالمساهمة المحتملة  أيضا إذ يالحظو

في تنفيذ االتفاقية  المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي
 ،2121-2111يولوجي والخطة االستراتيجية للتنوع الب

ذ و  ذ و  2111في عام  البيولوجيللتنوع عقد األمم المتحدة  بأنشطة يحيط علماا   ةلحكوميعرب عن تقديره ا 
 دعمها السخي،اليابان على 
ذ و  لدعم االتفاقية  البيولوجي عقد األمم المتحدة للتنوعب باالحتفالالمتعلقة باالستراتيجية  ا أيضايحيط علما 

 جي؛وأهداف أيشي للتنوع البيولو  2121-2111وخطتها االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
تنقيح أو تحديث أو حسب االقتضاء،  ،إعدادب اآلن حتى األطراف وغيرها من الحكومات التي لم تقم يحث -1

-2111والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  11/2استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي وفقا للمقرر 
 ؛على أن تقوم بذلك 2121

 :1الخيار 
الحكومية الدولية والمنظمات المعنية األخرى إلى  والمنظماتالحكومات األخرى  ويدعواألطراف  يناشد -2

]مواصلة[ توفير ]المزيد من[ الدعم لتنقيح وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي من أجل تعزيز توسيع 
الوطنية على المستوى الوطني، وضمان إنجاز االستراتيجيات نطاق مشاورات الجهات المعنية لتحديد األهداف والمؤشرات 

 وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واستعراضها في الوقت المناسب؛
 :2الخيار 

الحكومية الدولية والمنظمات المعنية األخرى إلى  والمنظماتالحكومات األخرى  ويدعواألطراف  يناشد -2
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ]وتوفير المزيد من الدعم[ من أجل  مواصلة توفير الدعم لتنقيح وتحديث

تعزيز توسيع نطاق مشاورات الجهات المعنية لتحديد األهداف والمؤشرات الوطنية على المستوى الوطني، وضمان إنجاز 
 ت المناسب؛االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واستعراضها في الوق
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 :3الخيار 
الحكومية الدولية والمنظمات المعنية األخرى إلى  والمنظماتالحكومات األخرى  ويدعواألطراف  يناشد -2

مواصلة ]وفي الوقت نفسه زيادة[ توفير الدعم لتنقيح وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ]وتوفير 
زيز توسيع نطاق مشاورات الجهات المعنية لتحديد األهداف والمؤشرات الوطنية على المستوى المزيد من الدعم[ من أجل تع

 الوطني، وضمان إنجاز االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واستعراضها في الوقت المناسب؛
 :4الخيار 

ة والمنظمات المعنية األخرى إلى الحكومية الدولي والمنظماتالحكومات األخرى  ويدعواألطراف  يناشد -2
مواصلة توفير الدعم لتنقيح وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي من أجل تعزيز توسيع نطاق 
مشاورات الجهات المعنية لتحديد األهداف والمؤشرات الوطنية على المستوى الوطني، وتوفير المزيد من الدعم لضمان إنجاز 

 تيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واستعراضها في الوقت المناسب؛االسترا
في  والنساءوالمحلية  األصليةالمجتمعات جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك  األطراف إلى إدراجيدعو  -3

ق الخطة االستراتيجية للتنوع تخطيط وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وبالتالي المساهمة في تحقي
 ؛2121-2111 البيولوجي

بإنشاء صندوق اليابان للتنوع البيولوجي ويعرب عن تقديره لحكومة اليابان على مساهمتها  يرحب -4
والبلدان التي من بينها النامية ، وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة السخية للغاية لدعم البلدان النامية

وتحقيق أهداف أيشي  2121-2111 في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي اقتصاداتها بمرحلة انتقالتمر 
 للتنوع البيولوجي؛

تعزيز الدعم المقدم إلى األطراف لتنفيذ الخطة لاألمانة وشركاؤها  تبذلهابالجهود التي  يرحب -5
بوسائل منها حلقات العمل المتعلقة ببناء القدرات  البيولوجيتنوع االستراتيجية للتنوع البيولوجي وتحقيق أهداف أيشي لل

العمل الرامي إلى تعزيز آلية غرفة تبادل المعلومات والمبادرات ذات الصلة،  االضطالع بالمزيد منو ووحدات التدريب 
رى والبلدان المضيفة لحلقات العمل على الدعم الذي قدمته ألنشطة لليابان والبلدان المانحة األخيعرب عن تقديره و

 بناء القدرات؛
الدولية وأمانات االتفاقيات ومرفق البيئة العالمية على مساهمتهم  المنظماتجميع ل يعرب عن شكره -6

 تيجية؛في تيسير سبل تنفيذ الخطة االستراتيجية ويدعو هذه الجهات إلى زيادة دعم تنفيذ الخطة االسترا
البرازيل والمملكة المتحدة على مشاركتهما في استضافة حلقة العمل  لحكومتييعرب عن تقديره  -7

فضال عن حكومات بوتسوانا وألمانيا ولبنان العالمية بشأن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، 
كوادو  ر وفيجي وغرينادا وتركيا وكوستاريكا وبيالروس والهند والصين والسنغال وجمهورية الكونغو ورواندا وسويسرا وا 

ثيوبيا   ؛أو ساهمت فيها بشكل آخر التي استضافت حلقات العمل دون اإلقليمية اآلنفة الذكروفرنسا وا 
ذ يشير و  -1 أن ييسر، بإلى األمين التنفيذي طلبه  يؤكد من جديد، 9/1المقرر )أ( من 16الفقرة  إلىا 

 نقيحوالدروس المستفادة من إعداد وتحديث وت الممارساتأفضل سبل مواصلة تبادل  الشريكة،بالتعاون مع المنظمات 
تبادل  غرفة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي من خالل المحافل واآلليات المالئمة، مثل آلية
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ا بين بلدان الجنوب والتعاون لتعاون فيمواودون اإلقليمية  ز التعاون مع العمليات اإلقليميةتعزيسبل المعلومات، و 
 ؛، رهنا بتوافر المواردللنظراء الثالثي واالستعراض الطوعي

شراكة مع المنظمات ذات الصلة، تشجيع الاألمين التنفيذي أن يواصل، في إطار  إلىيطلب  -9
والتقدم المحرز نحو  2121-2111وتيسير األنشطة الرامية إلى تعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

الجهات المانحة  يشجعوعلى الصعد الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، 
 التي قدمتها حكومة اليابان؛ المبالغ تستكملأن واألطراف األخرى على 

-2111تيجية للتنوع البيولوجي غرفة تبادل المعلومات لدعم الخطة االسترا عمل آليةببرنامج  يرحب -11
2121 (UNEP/CBD/WGRI/4/3/Add.1) ما يلي: ويوافق على  

اإلبقاء على برنامج العمل المتعلق بآلية غرفة تبادل المعلومات قيد االستعراض في ضوء الحاجة  )أ(
التقني والعلمي وتقاسم  وخطتها االستراتيجية وتشجيع وتيسير التعاون االتفاقيةبصورة كبيرة في تنفيذ إلى المساهمة 

  ؛المعارف وتبادل المعلومات
 ؛وبناء قدراتها نقاط االتصال الوطنية آللية غرفة تبادل المعلوماتاالتصال بتعزيز  (ب)
واآلليات األخرى ليات الوطنية لتبادل المعلومات اآلمن خالل تقاسم المعلومات دعوة األطراف إلى  (ج)

م المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، فيما يتعلق بالمشاريع الممولة نتائج رصد التقد ذات الصلة بشأن
 ؛21و 21من خالل المادتين 

 إلى األمين التنفيذي ما يلي:  يطلب -11
للوصل بين اآللية المركزية  لتبادل المعلومات آللية غرفة تبادل المعلوماتقياسية آلية  إنشاء )أ(

 ؛المعلوماتواآلليات الوطنية لتبادل 
 بما يتسقالترجمة التلقائية لتيسير سبل تبادل المعلومات التقنية والعلمية، استخدام أدوات  مواصلة )ب(
 ؛11و 17مع المادتين 
، بالتعاون مع المنظمات الشريكة ذات الصلة، نهجا أن يضع التنفيذياألمين  إلى أيضا يطلب -12

والمواد ذات الصلة  11لمي بغية تيسير سبل التنفيذ الكامل والفعال للمادة  للتعاون التقني والعوشامال تماسكاوم امتسق
 اآلليات القائمة؛، استنادا إلى 2121-2111دعم الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي في االتفاقية ل
لدان بتعزيز التعاون بين ب، رهنا بتوافر الموارد المالية، يقومإلى األمين التنفيذي أن  كذلك يطلب -13

لدعم تنفيذ عملية إلنشاء شبكة لمراكز االمتياز في مجال التنوع البيولوجي لبناء القدرات بالشمال وبلدان الجنوب و 
 ،في البلدان الناميةوتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  2121-2111الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

، مع والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من بينها يرة الناميةالجزرية الصغ لدولأقل البلدان نموا وا وخاصة
المنبر الحكومي الدولي والتعاون مع  األخذ في الحسبان تشجيع التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

 ؛، حسب االقتضاءللعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي
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ل وضع األمين التنفيذي أن يستكشف، بالتعاون مع األطراف والمنظمات الشريكة، سب إلىيطلب  -14
دعم الخطة االستراتيجية ل تعزيز التعاون التقني والعلميإقليمية من أجل إقليمية أودون مبادرات تجريبية مواضيعية 

 ؛2121-2111للتنوع البيولوجي 
وآلية غرفة تبادل المعلومات  م سبل تعزيز التعاون التقني والعلميدع مرفق البيئة العالمية يطلب إلى -15

المتقدمة  األطراف، وخاصة األطراف من البلدان ويحث، 2121-2111الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي لتنفيذ 
  هذا األمر؛ المنظمات المانحة إلى يدعووعلى ذلك، 
عقد ب ةالمتعلقخدام الرسالة التالية في األنشطة األطراف وجميع أصحاب المصلحة إلى است يدعو -16

 مع الطبيعة"؛ وئام: "العيش في البيولوجي األمم المتحدة للتنوع
عقد األمم المتعلقة باالستراتيجية تنفيذ  توافر الموارد،رهنا ب، يشجعأن األمين التنفيذي  إلىيطلب  -17

بوابة ال واإلبقاء على لق باالتصال والتثقيف والتوعية العامة،البيولوجي، في إطار برنامج العمل المتع المتحدة للتنوع
 من أجل تسليط الضوء على جميع األنشطة؛هذا العقد الخاصة بشبكية ال

الوكاالت الثنائية والمتعددة األطراف على دعم تنفيذ استراتيجية عقد األمم المتحدة للتنوع  يشجع -11
البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها والبلدان التي تمر  البيولوجي في البلدان النامية، وخاصة أقل

 اقتصاداتها بمرحلة انتقال؛
إلى األمين التنفيذي أن يضطلع، رهنا بتوافر الموارد المالية، باستعراض لآلثار قصيرة المدى  يطلب -19

ل اتخاذ إجراءات لتنفيذ الخطة االستراتيجية وطويلة المدى للكوارث والنزاعات على التنوع البيولوجي وسبل ووسائ
 واالستفادة بأقصى قدر منهذه الظروف،  فيوتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  2121-2111للتنوع البيولوجي 

 خرى؛المعلومات المتاحة في برنامج األمم المتحدة للبيئة والمنظمات المعنية األ
ذ يشير أيضا] -21 لمؤتمر  11/3و 9/11 نتفاقية والمقررياالمن  21ادة من الم 4إلى الفقرة  وا 

أقل البلدان الحاجة إلى وسائل مناسبة للتنفيذ من أجل تمكين البلدان النامية، وخاصة  األطراف، يسلط الضوء على
على تنفيذ الخطة  من بينها والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالالنامية نموا والدول الجزرية الصغيرة 
فيما  ة على نحو فعالمعلى التزام األطراف من البلدان المتقد ويحث، 2121-2111االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 يتعلق بتوفير الموارد المالية ونقل التكنولوجيا وتقاسم المنافع.[
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