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  ا الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةتوصية اعتمدته
مزيد من النظر في آثار نتائج اإلصدار الرابع من التوقعات العالمية للتنوع   -  19/1التوصية 

التنوع البيولوجي  تعميمبالبيولوجي والتقارير ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق 
 مختلف القطاعات عبر

  شورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،إن الهيئة الفرعية للم
القطاعات األخرى  في ج التنوع البيولوجي في الزراعة والغابات ومصايد األسماك، وكذلكأهمية دم إذ تشدد على

 ،الطاقةوالتعدين و والبنية التحتية، ، والتجارة والمالية،والتخطيط ، والصحة،السياحةالصناعة، و فيهاذات الصلة، بما 
  ،من حدته تخفيفالولتكيف مع تغير المناخ اتدابير و

جيم، الذي دعيت فيه األطراف إلى العمل مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة،  12/2إلى المقرر وإذ تشير 
  ،من أهداف أيشي للتنوع 1بما في ذلك من خالل عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، في تحقيق الهدف 

 آثارالنظر في  مواصلةاألمين التنفيذي بشأن  التي أعدها مذكرةالة في المعلومات الواردب تحيط علماً - 1
ج تعميم ودمب، بما في ذلك ما يتعلق والتقارير ذات الصلة البيولوجي للتنوع العالمية توقعاتال نشرة الرابع من صدارنتائج اإل

 1؛مختلف القطاعات عبرالتنوع البيولوجي 

ستعراض منتصف المدة للتقدم المحرز في تنفيذ الخطة ابالمتعلق  12/1المقرر  وإذ تشير إلى - 2
 ،التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة  الرابع صدار، بما في ذلك اإل2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

ق أهداف أيشي قيالرامية إلى تحي شدد فيها مؤتمر األطراف على الحاجة إلى تعزيز الجهود تال واإلجراءات لتعزيز التنفيذ،
بما  ،على ضرورة تعزيز وسائل التنفيذ شدد، وقدر أقل من التقدم فيهاأحرز  التيألهداف بالنسبة لسيما للتنوع البيولوجي، ال

التمويل للتنوع إجمالي وزيادة عامة كبيرة في  من خالل التعاون التقني والعلمي، والتعاون، ودعم بناء القدرات في ذلك
 ؛2020- 2011تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  البيولوجي من أجل

سلط ت، 2020- 2011من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  14الفقرة و 9/8المقرر  وإذ تشير إلى - 3
 ، فضال عن أدوات التخطيط الوطنية األخرى،لتنوع البيولوجيلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية االعلى أهمية  الضوء

 ؛ومع إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين ة والمجتمعمجميع قطاعات الحكو عبرالتنوع البيولوجي لتعميم كأدوات 
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 حلقةتنظيم، للالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف،  بوصفها البلد المضيفبمبادرة المكسيك،  رحبت - 4
بالتعاون مع األمين التنفيذي وبدعم من  ،2015تشرين الثاني /في نوفمبر التنوع البيولوجي بشأن تعميمبراء خللعمل دولية 
 سويسرا؛

ذات الصلة،  في عمليات النظر سهاماتهالمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إل اعرب عن تقديرهت - 5
 7الهدف تنفيذ في لزراعة المستدامة من أجل ا مبادئ الفاو الخمسةاسهام إعداد مذكرة إعالمية عن في  تحديدوعلى وجه ال

 2؛أيشي للتنوع البيولوجيأهداف من 

 ،11/2من المقرر  13، وباإلشارة إلى الفقرة األطراف على االستفادة من األدوات الموجودةشجع ت - 6
 ؛لدعم تعميم التنوع البيولوجي في السياسات والتخطيط على البياناتالمفتوح الحصول تعزيز 

  :ر المواردبتواف ، رهناًبما يلي أن يضطلع األمين التنفيذي طلب إلىت - 7
والمعلومات  1األمين التنفيذيالتي أعدها مذكرة المن المعلومات الواردة في  ، عند االقتضاء،االستفادة  )أ(

واالجتماع العشرين للهيئة بنود جدول األعمال ذات الصلة لالجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ عند إعداد ذات الصلة 
  التكنولوجية؛الفرعية للمشورة العلمية والتقنية و

 ،UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/1عالمية وثائق اإلللالستعراض األقران  وضع ترتيبات  )ب(
، UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/15، وUNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/6، وUNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/4/Rev.1و
لألمم المتحدة والمنظمات بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة ، من أجل تنقيحها UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/17و

في الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، بما في ذلك الخبرات عن المعلومات ذات الصلة  مراعاةاألخرى ذات الصلة، مع 
التاسع للفريق  لالجتماعوالنتائج ذات الصلة  3خطة العمل المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي تنفيذمجال 
للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  وإتاحتهاواألحكام المتصلة بها، ) ي(8لمادة ل المفتوح العضوية المخصص العامل

  األول؛ االفرعية للتنفيذ في اجتماعه وللهيئةوالتكنولوجية في اجتماعها العشرين 
عند  المكسيك الدولية للخبراء بشأن تعميم التنوع البيولوجي التي تستضيفها عملال حلقةنتائج  االستفادة من  )ج(

 وللهيئةلهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها العشرين لنظر اإعداد الوثائق عن التعميم وذلك 
  األول؛ االفرعية للتنفيذ في اجتماعه

ذات  اعة لألمم المتحدة، ومنظمة السياحة العالمية، والمنظمات األخرىالتشاور مع منظمة األغذية والزر  )د(
  ، في التحضير لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛الصلة

بشأن كيفية إشراك أصحاب المصلحة على نحو أكبر في وتجميع أفضل الممارسات مبادئ توجيهية  إعداد  )ه(
  األول؛ االهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعه ك لنظر، وذلدمج التنوع البيولوجي عبر القطاعاتتعزيز 

من جدول أعمال االجتماع العشرين للهيئة  10إلى األمين التنفيذي، لدى التحضير للبند  تطلب أيضا - 8
الفرعية، أن يعد، بالتشاور مع المنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة، بما في ذلك أمانات االتفاقيات ذات الصلة، 

ستعادة النظم اإليكولوجية، بغية تقديم توصية من الهيئة الفرعية إلى مؤتمر لخطة عمل قصيرة األجل العناصر رئيسية 
 األطراف في اجتماعه الثالث عشر؛

المتخذة استجابة اإلجراءات  عنقد تنشأ  التي ذات الصلة بشأن المواضيعضافية اإلات رشاداإل وإذ تالحظ - 9
في اجتماعها  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ا من قبلالنظر فيه ةواصلومن م للتوصية الحالية
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بأمور  في اجتماعه الثالث عشر بأن يضطلع مؤتمر األطراف توصياألول،  االعشرين والهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعه
  :منها ما يلي
الخطة إطارا تمكينيا مفيدا لتنفيذ  أنها تقدم ويالحظ 2030،4لعام  المستدامةبخطة التنمية  رحبي  )أ(

نداي للحد من مخاطر بإطار س ويرحب أيضا، تعميم التنوع البيولوجيلو 2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  ؛واألطر األخرى ذات الصلة 2030،5-2015الكوارث للفترة 

نوع البيولوجي عبر القطاعات الت جمن شأنها دمشاملة و اتية متسقةاألطراف إلى وضع أطر سياس يدعو  )ب(
من خالل الوسائل المالئمة، مثل آلية غرفة تبادل  ممارسات ودراسات الحالة في هذا الصددالوأفضل  ،هاتبادل خبراتأن تو

  ؛المعلومات
في  ركةامشبين مختلف الجهات الفاعلة ال فيما شبكات المشاركة في أنشطة إقامةاألطراف على  يشجع  )ج(

 عبرالتنوع البيولوجي  زيادة تعميمالعام، من أجل القطاع جية ذات الصلة، بما في ذلك القطاع الخاص والقطاعات اإلنتا
  ؛مختلف القطاعات ذات الصلة

  :، رهنا بتوافر الموارداالضطالع بما يلي األمين التنفيذي يطلب إلى  )د(
تعميم التنوع  بشأن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ودراسات الحالة في مجالدعم األطراف   )1(

بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة  ، وذلكإرشادات سياساتية شاملة ووضعالبيولوجي في القطاعات 
  ؛والمنظمات األخرى ذات الصلة ، ومنظمة السياحة العالميةلألمم المتحدة

المعني لمستوى رفيع االالحوارات ذات الصلة في إطار منتدى األمم المتحدة السياسي المشاركة في   )2(
  ؛ألمم المتحدةفي اواالجتماعي المجلس االقتصادي التنمية المستدامة تحت رعاية ب

االستمرار في المشاركة مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحضير أي منتجات للتواصل   )3(
عوب األصلية التي تهدف إلى إظهار مساهمة الش التوقعات العالمية للتنوع البيولوجينشرة ب تتعلق

والمجتمعات المحلية في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بغية ضمان أن رؤى وممارسات ومعارف 
  الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية تؤخذ بالكامل في االعتبار؛

فية تقديم خيارات إلى الهيئة الفرعية في اجتماع يعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف عن كي  )4(
في ضوء تعميم لمزيد من تعزيز تنفيذ االتفاقية الحالية عمل البرامج االستفادة على نحو أفضل من 

  .2020-2011االحتياجات والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
_________  
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