
  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  االجتماع العشرون

  2016نيسان /أبريل 30-25 كندا، ،مونتلایر
  من جدول األعمال 3البند 

  
  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية توصية معتمدة من الهيئة الفرعية

  12و 11المحرز نحو تحقيق الهدفين التقدم   20/1
  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر بأن يعتمد الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  توصي
  :المحرزالتقدم عن في ذلك الوقت متوافرة معلومات محدثة  ةأي أيضاً مراعاةعلى غرار ما يلي، مع  امقرر

  إن مؤتمر األطراف،
  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، 11بالتقدم المستمر نحو تحقيق الهدف  إذ يرحب

بوعد سيدني وااللتزامات األخرى التي تعهد بها أعضاء االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومنظمات وإذ يرحب أيضا 
بأستراليا، وخصوصا االلتزام بتسريع تنفيذ الخطة  ،، المنعقد في سيدني2014تمر العالمي للحدائق لعام ؤفي المأخرى 

  ،2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
والحكومات المضيفة واألمين  ،والجهات المانحة ،مع التقدير بالدعم المقدم من المنظمات الشريكة يعترف - 1

من أهداف أيشي  12و 11تحقيق الهدفين بشأن صلة النشطة ذات واأل قليمية لبناء القدراتاإلعمل القات حلالتنفيذي لتنظيم 
 للتنوع البيولوجي؛

2 - من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي سيساهم في تنفيذ أهداف أيشي األخرى  11بأن تحقيق الهدف  يقر
والغايات ذات الصلة من أهداف التنمية  2030،1- 2015ترة ، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفللتنوع البيولوجي

 ؛بالتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معهالمتعلقة وسائل الوكذلك  2،تفاق باريسامن  5المستدامة والمادة 

عام في النقص الحفظ معظم المجموعات التصنيفية، وتقييم حالة القائمة في الثغرات الكبيرة  يالحظ - 3
 ظ األنواع؛خطط حفعن المعلومات 

  :إلى االضطالع بما يلي ،األطراف، حسب االقتضاء ومع مراعاة الظروف الوطنية يدعو - 4
                                                           

 .، المرفق الثاني69/283عامة قرار الجمعية ال   1
انظر ( 21-م أ/1المقرر ، ناألطراف، الدورة الحادية والعشرو تفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، مؤتمرا  2
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 للتنوع البيولوجي وطنيةالبذل جهود منسقة لتنفيذ اإلجراءات المحددة في االستراتيجيات وخطط العمل   )أ(

لبناء من خالل حلقات العمل اإلقليمية المحددة معالجة الثغرات  ،وحسب مقتضى الحال، واالستراتيجيات األخرى ذات الصلة
  ؛من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 12و 11 بشأن تحقيق الهدفينالقدرات 

لمناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع لحماية اواستكشاف خيارات الجهود في تحديد  بذل مواصلة  )ب(
التقدم المحرز في وصف المناطق البحرية المهمة  مع األخذ بعين االعتبار ،وجيم اإليكولاالبيولوجي وخدمات النظ

 التي اعتمدهاالرئيسية للتنوع البيولوجي  ناطقالم تحديدلمعايير اتفاقية التنوع البيولوجي وال بواسطةإيكولوجيا أو بيولوجيا 
 مناطق المحميةأو توسيع ال/وجديدة  مناطق محميةلدى إنشاء حسب مقتضى الحال، ومجلس االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، 

التي من االعتبار الواجب للمناطق  ولىإن ت، أساس المناطقعلى  القائمةالفعالة األخرى  تدابير الحفظأو اتخاذ  ،الحالية
 المناطق المحمية في المناظر الطبيعية إدماجتعزيز ) 3( زيادة الترابط؛ )2( ؛التمثيل البيئيدرجة تحسن ) 1: (أن شأنها

واألنواع  باالنقراض األنواع المهددة سيماحماية موائل األنواع، ال) 4(البحرية األوسع نطاقا؛  طبيعيةال والمناظر األرضية
تعزيز إدماج ) 5(؛ دييات البحريةلطيور والثلمهمة لمناطق اال، بما في ذلك من خالل آليات مثل المتوطنة والمهاجرة

األرضية المناظر الطبيعية في صلية والمجتمعات المحلية المناطق المدارة في إطار العمل الجماعي بواسطة الشعوب األ
تغطية المناطق المهمة للتنوع البيولوجي وخدمات  عتوسي) 6(البحرية األوسع نطاقا، حسب االقتضاء؛ الطبيعية والمناظر 

الكاملة والفعالة تنطوي على المشاركة ) 8(يتم تحديدها كمراكز منشأ أو مراكز للتنوع الجيني؛ ) 7(النظم اإليكولوجية؛ 
وتلقت الموافقة المسبقة عن علم من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي تتداخل أقاليمها، ومناطقها ومواردها مع 

  ؛المناطق المقترحة بشكل كامل أو جزئي، وفقا للتشريع الوطني
ونتائج التنوع البيولوجي  لمحميةإدارة المناطق ا لفعاليةإجراء المزيد من التقييمات المنهجية  إلى السعي  )ج(

سد تحسين فعالية اإلدارة من خالل ل، أساس المناطققائمة على ال خرىاأل حفظالتدابير  ، حيثما أمكن،، بما في ذلكفيها
 ،فعالية إدارة المناطق المحمية بشأنقاعدة البيانات العالمية إلى عن النتائج  ، على أساس طوعي،وتقديم معلومات ،الثغرات

  ؛، حسب مقتضى الحاللمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئةا يديرهاتي ال
 بهدفالمناطق المحمية  إلدارةوطنية  ، حسب مقتضى الحال،اتإجراء تقييمأو المشاركة في  ،إجراء  )د(

  ؛واالعتراف بها وتحسينها واإلنصاف في نظم المناطق المحمية ، والفاعليةاإلدارةتنوع  تعزيز
 وضعووالموائل المجموعات التصنيفية جميع حالة حفظ تقييمات ل الستكمالتعزيز الجهود التي تبذلها   )ه(

  ؛توطنةالماألنواع وباالنقراض  ألنواع المهددةا سيماوالموائل، ال األنواع لحفظوتنفيذ خطط 
مع األطراف  العملإلى  رصد حفظ الطبيعةلمركز العالمي لاواالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  يدعو - 5

وكذلك إلى المساهمة في تقييم التقدم ، المناطق المحميةعن قاعدة البيانات العالمية من أجل تحديث والحكومات األخرى 
 ؛من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 11الهدف  تنفيذالمحرز في 

ووكاالت التمويل الثنائية  ،لوكاالت اإلقليميةاو ،الشركاء المعنييناألطراف، والحكومات األخرى، و يدعو - 6
اة المعلومات المقدمة من مراعمع  ،التنوع البيولوجياتفاقية ، بالتعاون مع أمانة بما يلي أن تضطلع إلى والمتعددة األطراف

  :بتوافر الموارد ورهناً والحكومات األخرى وبالتشاور معها، األطراف
  :ة بما يليإجراء استعراض للخبرات المتعلق  )أ(
على أساس المناطق، مع مراعاة العمل المنفذ في  ةالفعالة األخرى القائمالحفظ تدابير المناطق المحمية و  )1(

  االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وهيئات الخبراء األخرى المناسبة؛



UNEP/CBD/SBSTTA/REC/XX/1 
Page 3 
 

على أساس  ةئمالفعالة األخرى القاالحفظ تدابير والمناطق المحمية  تعزيز إدماجلاإلضافية تدابير ال  )2(
  ؛والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقاًاألرضية المناظر الطبيعية في  ،المناطق

  عبر القطاعات؛ على أساس المناطق ةالفعالة األخرى القائمالحفظ تدابير وتعميم المناطق المحمية   )3(
الذي يجري العمل  مراعاةع ، ماإلنصاففعالة إلدارة المناطق المحمية، بما في ذلك الحوكمة النماذج   )4(

  ؛)ي(8في إطار المادة  االضطالع به
فعالية اإلدارة لالتقييمات الوطنية  دعم مقدورهابمشاريع عالمية أو إقليمية  وضعاستكشاف إمكانية   )ب(
  المناطق المحمية؛في واإلنصاف 
 واألنواع المتوطنة،قراض باالن، السيما األنواع المهددة حالة حفظ األنواعل اتتقييم استكمال تيسير  )ج(

  ؛وتمكين حفظها، وفقا للعمليات الوطنية المعمول بها
دعم الشبكات على المستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي، حسب مقتضى الحال، لبناء القدرات ودعم تيسير   )د(

من ، ب مقتضى الحالوحس، الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل وطنية المحددة في االستراتيجياتالجراءات اإلتنفيذ 
إعداد واستخدام وتبادل  تعزيز، ومن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 12و 11الهدفين  تحقيقلخالل حلقات العمل اإلقليمية 

  الرصد؛ وأنشطة ،واألدوات والدروس المستفادة ،وأفضل الممارسات ،اإلرشادات التقنية
  :االضطالع بما يلياألمين التنفيذي  يطلب إلى - 7
  أعاله؛) أ(6رشادات طوعية بشأن العناصر المذكورة في الفقرة إعداد إ  ) أ(
التعريف، ونهج تقنية بشأن الموارد، لتقديم مشورة علمية و تنظيم حلقة عمل تقنية للخبراء، رهنا بتوافر  ) ب(

يشي من أهداف أ 11ودورها في تحقيق الهدف  اطقاألخرى القائمة على أساس المنالفعالة الحفظ تدابير اإلدارة وتحديد 
 للتنوع البيولوجي؛

أعاله إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  بشأن ما وردعن التقدم المحرز  تقديم تقرير  )ج(
  عقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛يوالتكنولوجية في اجتماع 

فيذ المشاريع المتعلقة مواءمة وضع وتن سبل إلى تيسيرالمنفذة  وكاالتهمرفق البيئة العالمية و يدعو - 8
 هة لمواردوالسابع ةالسادسدورتي التجديد في على أساس المناطق  ةالفعالة األخرى القائمالحفظ تدابير و لمناطق المحميةبا

، من وحسب مقتضى الحال، الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل مع اإلجراءات الوطنية المحددة في االستراتيجيات
نتائج تلك المشاريع بالمنهجيين الرصد واإلبالغ  يسير، وذلك بهدف ت12و 11 الهدفينتحقيق لاإلقليمية خالل حلقات العمل 

أيشي للتنوع البيولوجي  من أهداف 12و 11الهدفين  تحقيقالوطنية الرامية إلى عمل التسهم في تنفيذ خطط حيث إنها 
  .األخرى ذات الصلة األهدافو
  

_________  
  


