
 

  توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
 2020-2011االتفاقیة والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

  

  :یعتمد مؤتمر األطراف، في اجتماعه الرابع عشر، مقررا على غرار ما یلي
  البیولوجي والتقاریر الوطنیةاستعراض االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع 

تقییم ببالتحلیل المحدث لالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي والتقاریر الوطنیة، و 
  1،2؛2020- 2011

جراءات وطنیة ٕ  ،بالجهود التي تبذلها األطراف لترجمة أهداف أیشي للتنوع البیولوجي إلى التزامات وا
  :ما یلي نتائج التقییم المحدث للتقدم المحرز نحو تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، وال سیما

بالنسبة لبعض  ولم یُحرز تقدم عامبالنسبة لمعظم أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، 

 سیاساتیةفقط من األطراف استراتیجیاته وخطط عمله الوطنیة للتنوع البیولوجي كأدوات 

االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي استراتیجیات لتعبئة 
 على نحو ما تشیر إلیه اإلرشادات المتعلقةاستراتیجیات لالتصال والتوعیة العامة، أو استراتیجیات لتنمیة القدرات، 
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  الهیئة الفرعیة للتنفیذ
  الثاني
  2018 تموز/یولیه 13- 9مونتلایر، كندا، 

  من جدول األعمال

توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
االتفاقیة والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي التقدم المحرز في تنفیذ   2/1

  ونحو تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي
  إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،

یعتمد مؤتمر األطراف، في اجتماعه الرابع عشر، مقررا على غرار ما یلي بأن توصي
استعراض االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع   -ألف 

  إن مؤتمر األطراف،
  ،19و 12 تانالفقر  ال سیما، و 13/1إلى المقرر  إذ یشیر

بالتحلیل المحدث لالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي والتقاریر الوطنیة، و  یرحب -
2011البیولوجي التقدم المحرز نحو تنفیذ االتفاقیة والخطة االستراتیجیة للتنوع 

قّر - ُ جراءات وطنیة ی ٕ بالجهود التي تبذلها األطراف لترجمة أهداف أیشي للتنوع البیولوجي إلى التزامات وا
نتائج التقییم المحدث للتقدم المحرز نحو تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، وال سیما بقلق الحظ
بالنسبة لمعظم أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، ُأحرز تقدم محدود   )

فقط من األطراف استراتیجیاته وخطط عمله الوطنیة للتنوع البیولوجي كأدوات  عدد قلیل اعتمد  )ب
  بأسرها؛
االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي استراتیجیات لتعبئة  عدد قلیل فقط من یتضمن  )ج
استراتیجیات لالتصال والتوعیة العامة، أو استراتیجیات لتنمیة القدرات، أو 

  3؛لتنوع البیولوجيل الوطنیة عملالستراتیجیات وخطط 
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الهیئة الفرعیة للتنفیذ
الثاني االجتماع

مونتلایر، كندا، 
من جدول األعمال 3البند 

  

إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،
توصي

إن مؤتمر األطراف،
إذ یشیر

1-
التقدم المحرز نحو تنفیذ االتفاقیة والخطة االستراتیجیة للتنوع 

2-
الحظیولكنه 

)أ(
  األهداف؛

ب(
بأسرها؛ للحكومة

ج(
أو الموارد، 

ستراتیجیات وخطط باال
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فقط من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي أن التنوع البیولوجي یجري  قلیل یبیّن عدد  )د(

أو خطط التنمیة /و ،وسیاسات القضاء على الفقر ،تعمیمه بشكل كبیر في الخطط والسیاسات المشتركة بین القطاعات
  ؛المستدامة

استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة للتنوع البیولوجي في استراتیجیات مجت أن بعض األطراف قد أد الحظی -3
نمائیة وطنیة أخرى، وأن  ٕ   ؛الموارد واالتصالتعبئة  تحقیق قدر أكبر من الفعالیة في یمكن أن ییسر ذلكبیئیة وا

 ةسیاساتیاألطراف التي اعتمدت استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة للتنوع البیولوجي كأدوات  یدعو -4
خبراتها بما في ذلك من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقیة، القیام بذلك،  ، عندتبادلإلى أن ت بأسرها للحكومة
  التي اعترضتها؛بما في ذلك التحدیات  ممارساتها،وأفضل 

لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي  أن تعجل بصورة كبیرة الجهود التي تبذلهااألطراف على  یحث -5
في استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة للتنوع  المتضمنةبین التطلعات  قائمة ثغرات سد أیة وخصوصا، 2011-2020

  ؛البیولوجي واإلجراءات المتخذة لتنفیذها
لمجتمع المدني األطراف إلى التعاون مع الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة ومنظمات ا یدعو -6

  ؛في التنفیذ لتسریع وتیرة التقدمالنسائیة وأصحاب المصلحة اآلخرین  جماعاتوال
هذه  إلى االنضمام إلى الشراكات واالئتالفات والتحالفات والمساهمة في من الجهات األطراف وغیرها یدعو -7

  ؛نوع البیولوجيأهداف أیشي للتتحقیق الخطة االستراتیجیة و  تنفیذلدعم  المبادرات التي أنشئت
في  تي وردتالو نحو تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي  لتسریع وتیرة التقدمبالخیارات المتاحة  یرحب -8

  ؛الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة الصادرة عن 22/4مرفق التوصیة 
المنظمات ذات الصلة، والشعوب  ویدعوالحكومات األخرى، وفقا للظروف الوطنیة،  ویدعواألطراف  یحث -9

 أعاله، حسب االقتضاء؛ 8األصلیة والمجتمعات المحلیة وأصحاب المصلحة إلى استخدام الخیارات المشار إلیها في الفقرة 

االستراتیجیات ب التحلیل المتعلق ، بالتعاون مع األطراف، تحدیثأن تواصل ةالتنفیذی ةاألمین یطلب إلى -10
تیح هذه المعلومات من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات توع البیولوجي واألهداف الوطنیة وأن وخطط العمل الوطنیة للتن

 ؛التابعة لالتفاقیة

إلى األمینة التنفیذیة أن توصل ویطلب  4،ةلتقریر الوطني السادس بطریقة آنیاألطراف على تقدیم ایشجع  -11
على أساس المعلومات الواردة في  2020- 2011للتنوع البیولوجي تحدیث تحلیل التقدم المحرز نحو تنفیذ الخطة االستراتیجیة 

 التقاریر الوطنیة السادسة، وأن تجعل التحلیل المحدث متاحا لنظر الهیئة الفرعیة للتنفیذ في اجتماعها الثالث؛

مم مع األطراف وأمانة مرفق البیئة العالمیة وبرنامج األ شاور، بالتة أن تجريالتنفیذی ةاألمین یطلب إلى -12
وخطط العمل الوطنیة  األطراف المؤهلة لالستراتیجیاتحالة اعتماد ل المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبیئة، تحلیالً 

  .ة واستراتیجیات القضاء على الفقرالتنوع البیولوجي في خطط التنمیة المستدام دمجرصد  وأن تواصلللتنوع البیولوجي 
 الجنسانیةخطة عمل االعتبارات   -باء 

  في إطار االتفاقیة، 2020-2015بخطة عمل االعتبارات الجنسانیة فیه ، الذي رحب 12/7إلى المقرر  إذ یشیر
ذ یالحظ ٕ ّ هي عند نقطة منتصف الطریق،  2020-2015أن خطة عمل االعتبارات الجنسانیة  وا ذ یقر ٕ بالحاجة إلى  وا

- 2011التنفیذ الفعال للخطة، بما في ذلك نحو تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
2020،  
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  5؛2020-2015الجنسانیة  االعتبارات بالتقییم المحدث للتقدم المحرز في تنفیذ خطة عمل رحبی  -1
2-   ّ  2020بعد عام  مال نسانیة في إعداد إطار التنوع البیولوجيجعلى الحاجة إلى معالجة االعتبارات ال دیشد

  6وبما یتماشى مع األهداف الجنسانیة ألهداف التنمیة المستدامة؛
جراءات  إعدادعلى األطراف  شجعی  -3 ٕ لدعم تنفیذ االتفاقیة  ةالجنسانی مراعیة لالعتباراتوتنفیذ استراتیجیات وا

  ؛2020- 2011والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
 معارفالتعزیز الرامیة إلى جراءات اإلدعم  إلى أصحاب المصلحة المعنیین اآلخرین ویدعواألطراف  یشجع  -4

مجال لبناء القدرات في  المواردتوفیر  بوسائل منهاالتنوع البیولوجي، و االعتبارات الجنسانیة  المتعلقة بالروابط القائمة بین
فة حسب نوع الجنسالتنوع البیولوجي، وجمع البیانات قضایا قضایا الجنسانیة و ال   ؛المصنّ

في مجال بناء  ناسقةدعم النُهج المتإلى أصحاب المصلحة المعنیین اآلخرین  یدعوو األطراف  یشجع  -5
  عبر االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف؛في مجال التنوع البیولوجي القدرات وتنفیذ التدابیر المراعیة لالعتبارات الجنسانیة 

بتوافر الموارد، استعراضا لتنفیذ خطة عمل االعتبارات الجنسانیة  األمینة التنفیذیة أن تجري، رهناً  إلى یطلب  -6
التوقعات  واإلصدار الثاني لنشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي لنشرة، بالتوازي مع إعداد اإلصدار الخامس 2015-2020

  ؛، من أجل تحدید الفجوات، وأفضل الممارسات والدروس المستفادةالمحلیة للتنوع البیولوجي
 القائمة بتوافر الموارد، حلقات عمل إقلیمیة بشأن الروابط ، رهناً ة أن تنظمالتنفیذی ةاألمین إلى یطلب أیضاً   -7

  ؛2020- 2015عمل االعتبارات الجنسانیة والتنوع البیولوجي، والدروس المستفادة من تنفیذ خطة  ةالجنسانی اتر عتبابین اال
إلى األمینة التنفیذیة أن تدرج، رهنا بتوافر الموارد، المناقشات حول الروابط بین االعتبارات  یطلب كذلك  -8

ضمن المشاورات  2020-2015عتبارات الجنسانیة عمل االالجنسانیة والتنوع البیولوجي، والدروس المستفادة من تنفیذ خطة 
 .2020اإلقلیمیة حول اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام 

 
_________  
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