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  قررات التي اعتمدھا مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجيالم

استعراض التقدم المحرز في توفير الدعم لتنفيذ أهداف االتفاقية والخطة   -  12/2المقرر 
وتعزيز بناء القدرات والتعاون التقني  2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  والعلمي والمبادرات األخرى لدعم التنفيذ
تحديث وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل /استعراض التقدم المحرز في تنقيح  -  ألف

  الوطنية للتنوع البيولوجي وتقديم التقارير الوطنية الخامسة
  إن مؤتمر األطراف،

لحكومة اليابان والجهات المانحة األخرى على مساهمتها السخية للغاية لدعم البلدان  يعرب عن تقديره -1
سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في تنمية  النامية، وال

القدرات في مجال استعراض، وحسب االقتضاء، تحديث وتنقيح استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، وفي 
 إعداد تقاريرها الوطنية الخامسة؛

للمنظمات الدولية وأمانات االتفاقيات، وخصوصا مرفق البيئة العالمية ووكاالته  ن امتنانهيعرب ع -2
المنفذة، على جهودها المبذولة في تيسير قيام البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 

، وحسب االقتضاء، تحديث وتنقيح استراتيجياتها وخطط عملها والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، باستعراض
 الوطنية للتنوع البيولوجي، وفي إعداد تقاريرها الوطنية الخامسة؛

على األطراف والحكومات األخرى التي  يثني، و11/3و 11/2و 10/10و 10/2إلى المقررات يشير  -3
وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي بما يتماشى مع  قامت باستعراض، وحسب االقتضاء، تحديث وتنقيح استراتيجياتها

 ، واعتمدت مؤشرات ذات صلة وقدمت تقاريرها الوطنية الخامسة؛2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
4-  ҜҸǉ  ،وتنقیحاستعراض، وحسب االقتضاء، تحدیث  علىاألطراف التي لم تفعل ذلك حتى اآلن 

، 2020- 2011الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي مع شى املھا الوطنیة للتنوع البیولوجي بما یتماستراتیجیاتھا وخطط ع
تشرین األول /في موعد أقصاه أكتوبرمن األحوال وإلى اعتماد مؤشرات على المستوى الوطني، بأسرع ما یمكن، وفي أي حال 

  ، وإلى تقدیم تقاریرھا الوطنیة الخامسة؛2015
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5-  ǄƝӨǉ  الوطنیة للتنوع  ھاعملوخطط  ھااألطراف إلى أن تقوم بمواصلة وتسریع تنفیذ استراتیجیاتجمیع
  .2020-2011یجیة للتنوع البیولوجي الخطة االسترات وغایاتالبیولوجي من أجل المساھمة نحو تحقیق مھام وأھداف 

  2020- 2011ي تعزيز دعم تنفيذ أهداف االتفاقية وخطتها االستراتيجية للتنوع البيولوج  -  باء
  إن مؤتمر األطراف،

بأهمية اعتماد نهج متسق ومتعاضد بخصوص بناء القدرات وتبادل المعلومات والتعاون التقني والعلمي  إذ يقر
  ونقل التكنولوجيا في إطار االتفاقية وبروتوكوليها،

وألمانيا وجمهورية كوريا كندا والصين والدانمرك وفرنسا  وحكوماتبالتمويل المقدم من حكومة اليابان يرحب وإذ 
فضال عن االتحاد األوروبي يرلندا الشمالية وأوروغواي أوهولندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و

 .ومرفق البيئة العالمية
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  وتنفيذ تقديم الدعم لتنقيح وتحديث  -  1

  دراتوبناء الق
  العمل الوطنية للتنوع البيولوجي،المحرز في تقديم الدعم لتنقيح وتحديث االستراتيجيات وخطط  الجيدبالتقدم  إذ يقر

أن أيضاً أن الثغرات في القدرات والثغرات المالية ما زالت قائمة على المستوى الوطني وخاصة في وإذ يقر أيضاً 
  البلدان النامية،

بذلها األمين التنفيذي لزيادة تيسير وتشجيع الدعم المقدم إلى األطراف لبناء القدرات من يبالجهود التي  وإذ يرحب
أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية وبروتوكوليها، بالتعاون مع أمانات االتفاقيات األخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، والوكاالت 

 المنفذة لمرفق البيئة العالمية،
لدعم المستمر لبناء القدرات إلى األطراف من أجل زيادة تعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية الحاجة إلى ا وإذ يدرك
  وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، 2020- 2011للتنوع البيولوجي 

 الحاجة إلى مواصلة دعم بناء قدرات المجتمعات األصلية والمحلية، وإذ يدرك أيضا
مجتمعات األصلية والمحلية، والمنظمات ذات الصلة، وقطاع األطراف، والحكومات األخرى، واليدعو  -1

بناء القدرات، بما في ذلك أفضل الممارسات في مجال المعلومات عن مبادراتها  بادلاألعمال، حسب االقتضاء، إلى ت
  ؛أدناه 2من القسم ) أ( 11الناشئة والدروس المستفادة، والفرص على النحو المحدد في الفقرة 

ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والبلدان النامية،  من األطرافيشجع  -2
احتياجاتها  عن، فضال عن المجتمعات األصلية والمحلية على إتاحة معلومات التي تمر اقتصاداها بمرحلة انتقاليةواألطراف 

لبناء  والمحلية التقييمات الذاتية الوطنية ودون الوطنية من بناء القدرات واألولويات المحددة من خالل وسائل من بينها
فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية على النحو المحدد للتنوع البيولوجي القدرات، وإلى دمجها في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية 

  ؛أدناه 2من القسم  10في الفقرة 
في فعالة ان إدراج وتعزيز آليات رصد ضمعلى ، األطرافالبلدان النامية  وخصوصااألطراف،  يشجع -3

حتياجات االمع التركيز على تحديد للتنوع البيولوجي استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية من الحالية والمستقبلية  النسخ
  ؛المقررمن هذا  2بناء القدرات على النحو المطلوب في الفقرة من حيث ولويات األو
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العمل بدأت على المستوى الوطني لتنفيذ االستراتيجيات وخطط دعم األنشطة التي على الشركاء  يشجع -4
  الوطنية للتنوع البيولوجي؛

 والمشاركة المجتمعية لتحديدالعلمي والتقني والتدريب والتدريب برامج للتعليم  وضعاألطراف إلى  يدعو -5
سم العادل للمنافع الناشئة عن والتقا المستدام هواستخدامواستعادته  وحفظه هورصدوفحصه لتنوع البيولوجي ومكوناته ا

التحول أطراف ية الصغيرة النامية من بينها، و، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزراستخدام الموارد الوراثية
  ؛االقتصادي
 ؛الفقرات أعاله على تقديم التمويل في سياق ، وفقا لقدراتهااألطراف يشجع -6
أقل المانحة إلى تقديم التمويل للبلدان النامية، وال سيما  والجهات المتقدمةيدعو األطراف من البلدان  -7

االستراتيجيات لتنفيذ  البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
لمتعلقة بما تقدمه األطراف من وكذلك لبناء القدرات استنادا إلى المعلومات ا وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 احتياجات وأولويات مرتبطة ببناء القدرات؛

  :، رهنا بتوافر المواردما يليالقيام بإلى األمين التنفيذي  يطلب -8
التعاون مع المنظمات والعمليات ذات االشتراك و، مواصلة، ب11/2من المقرر  10إلى الفقرة  إذ يشير  )أ(

والتقدم  2020-2011 للفترة رامية إلى تعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجيالصلة، تشجيع وتيسير األنشطة ال
ودون اإلقليمية  ةالوطنيو ةودون اإلقليمي ةالمحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي على المستويات اإلقليمي

  ؛والمحلية
األهداف حيثما كان التنفيذ ضعيفاً وخاصة في أن يوفر الدعم وييسر مبادرات بناء القدرات ذات الصلة ب  )ب(

  ،التحول االقتصاديوبلدان  البلدان النامية وال سيما في البلدان األقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية
–2011دعم وتيسير مبادرات بناء القدرات من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة   )ج(

، والسيما بالنسبة للبلدان األطراف النامية وعلى الخصوص تيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجياالستراو 2020
  التحول االقتصادي؛أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، وأطراف 

بما في ذلك التوصيات  رها،تقييم لفعالية أنشطة بناء القدرات التي قامت األمانة بدعمها وتيسي )1(إجراء   )د(
استعراض ترتيبات  )2(و بشأن كيفية زيادة إدماج االحتياجات التي عبرت عنها األطراف من خالل استخدام نُهج تشاركية

للتنوع  الخطة االستراتيجية لدعم تنفيذ القدرات في أنشطة بناء لثغراتا تحليل )3(و الشراكة ذات الصلة إليصالها،
لتعزيز ودعم بناء القدرات،  جل، واستنادا إلى هذه العناصر، إعداد خطة عمل قصيرة األ2020- 2011البيولوجي 

، وعقد التحول االقتصادي بلدانوالدول الجزرية الصغيرة النامية، و ال سيما أقل البلدان نمواوخصوصا للبلدان النامية، 
قبل اجتماعها األول في الهيئة الفرعية للتنفيذ نظر  قبل تقديمها إلى جلعمل قصيرة األخطة اجتماع لفريق الخبراء لدراسة 

  ؛االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف
، بما في ذلك آلية غرفة تبادل المعلومات، من والتكنولوجيات المتقدمة النهوض باستخدام اآلليات المتاحة  )ه(

لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  أجل زيادة تعزيز بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا
  وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 2020- 2011

المعلومات المتعلقة ببناء القدرات واالحتياجات والفرص واألنشطة المتعلقة بالتعاون التقني  بادلكفالة ت  )و(
  االتفاقية؛والعلمي بفعالية والوصول إليها من خالل مختلف المنابر في إطار 
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أحداث  تنظيم األنشطة المتعلقة ببناء القدرات بوسائل منهاوالفرص و بين االحتياجات مطابقةال تيسير  )ز(
  الدولية ذات الصلة؛االجتماعات اإلقليمية و خاصة أثناء مطابقة جانبية

قبل  النظره ،ها األولالهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعاإلبالغ عن التقدم المحرز والنتائج المحققة إلى   )ح(
  االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛
  التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا  -  2

إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع الشركاء، ومع مراعاة الجهود األخرى المبذولة وتجنب  يطلب -9
لعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي االزدواجية في الجهود، مثل الجهود التي يبذلها المنبر الحكومي الدولي ل

وخدمات النظم اإليكولوجية، ورهنا بتوافر الموارد، تعزيز التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا في إطار االتفاقية، بغية 
فيها، فضال  اردةالووأهداف أيشي للتنوع البيولوجي  2020- 2011دعم التنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  :عن تنقيح وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، من خالل عدة أمور من بينها ما يلي
تيسير اإلبالغ عن احتياجات األطراف وأولوياتها التقنية والعلمية، عن طريق استخدام آلية غرفة تبادل  )أ(

  المعلومات وغيرها من الوسائل المناسبة؛
الوصول إليها فيما يتعلق بأفضل الممارسات والخبرات في مجال إمكانية المعلومات و توافرزيادة تعزيز  )ب(

التعاون التقني والعلمي لتيسير الوصول إليها وتوافرها الفعال من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات وغيرها من الوسائل 
لتعاون الثالثي لتعزيز قدرات األطراف من البلدان النامية بشكل ، وتشجيع ودعم التعاون بين بلدان الجنوب واالمناسبة
  ؛متبادل

المنظمات  جانبتيسير سبل ربط احتياجات األطراف بالدعم المقدم للتعاون التقني والعلمي من  )ج(
  واإلقليمية والوطنية ذات الصلة؛ والمبادرات العالمية

اكل القائمة، النهوض بالبرامج الرائدة المواضيعية أعاله، واستنادا إلى الهي) ج(9فقرة في سياق ال )د(
  والمشتركة بين القطاعات واإلقليمية في مجال التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا؛

تقييم التقدم بغية المساعدة في  ولاأل اتنفيذ في اجتماعهالهيئة الفرعية للاإلبالغ عن التقدم المحرز إلى   )ه(
  مع مراعاة نقل التكنولوجيا والمعلومات في التقارير الوطنية؛قني والعلمي، الت التعاونالمحرز في 
لصغيرة النامية من بينها، ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية اوالبلدان النامية، من األطراف  يشجع - 10

احتياجاتها أولوياتها وعلى إتاحة المعلومات بخصوص  ،المجتمعات األصلية والمحلية وكذلك، التحول االقتصاديأطراف و
  من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛ وإتاحتهاواالحتياجات المتعلقة بنقل التكنولوجيا،  ،التقنية والعلمية
، وأصحاب المصلحة والكيانات ذات الصلة األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية يشجع - 11

االزدواجية في الجهود، على المشاركة والمساهمة في التعاون التقني األخرى، مع مراعاة الجهود األخرى المبذولة وتجنب 
  :والعلمي ونقل التكنولوجيا في إطار االتفاقية، وال سيما االضطالع بما يلي

المعلومات، بما في ذلك من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات، حسب االقتضاء، عن الممارسات  بادلت )أ(
  التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا؛  الجيدة وتوفير الخبرة في مجال

تقديم الدعم التقني والعلمي وما يرتبط به من بناء القدرات، باستخدام المعلومات المتاحة عمال بالفقرة  )ب(
  أعاله؛) أ(9
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عي يضاتعزيز الشراكات التعاونية في مجال التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا على أساس مو  )ج(
  إقليمي؛على أساس أو /ومشترك بين القطاعات و

والبشرية والتقنية توفير الموارد المالية  علىالقادرة  األخرى واألطراف ،األطرافالبلدان النامية  يدعو - 12
زرية وال سيما أقل البلدان نموا والدول الج، تعزيز التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا بين األطراف المزيد من لتمكينل

 ؛المجتمعات األصلية والمحلية وكذلك ،التحول االقتصاديالصغيرة النامية من بينها، وأطراف 
بيونغ المقترحة باعتبارها مساهمة مهمة في خارطة طريق  الجسر البيولوجيبمبادرة يرحب مع التقدير  - 13

  .وأهداف أيشي 2020–2011بيولوجي شانغ بشأن تعزيز التعاون التقني والعلمي في سياق الخطة االستراتيجية للتنوع ال
  آلية غرفة تبادل المعلومات  -  3

شجع فيه األطراف على اتخاذ الخطوات الالزمة لوضع آليات وطنية قوية تُ، الذي 9/30إلى المقرر إذ يشير 
انحة األخرى األطراف، والحكومات األخرى، والوكاالت المعنية والجهات الم وتُدعى فيهومستدامة لغرفة تبادل المعلومات، 

السيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية و، من اتخاذ تلك الخطوات األطراف إلى توفير الموارد لتمكين البلدان النامية
  ،التحول االقتصاديالصغيرة النامية، وبلدان 
شاء شجع فيه األطراف على مواصلة اتخاذ الخطوات الالزمة إلنتُ، الذي 10/15إلى المقرر  وإذ يشير أيضا

  ،وتعزيز وضمان استدامة آليات وطنية لغرفة تبادل المعلومات
- 2011إلى برنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات لدعم الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  كذلك وإذ يشير

  ،وأنشطته الموصى بها 1 2020
  2،بالتقرير المرحلي عن آلية غرفة تبادل المعلومات وإذ يحيط علما

  ،العدد القليل من األطراف التي لديها آلية وطنية نشطة لتبادل المعلوماتحظ وإذ يال
على أهمية تقديم خدمات معلومات فعالة من شأنها أن تسهم في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع  وإذ يشدد

  ،وفي االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 2020- 2011البيولوجي 
  ؛على أهمية اآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات في تنفيذ االتفاقية ضاوإذ يشدد أي

األطراف وغيرهم من المستخدمين إلى تقديم معلومات من خالل اآللية المركزية لغرفة تبادل  يدعو  - 14
 المعلومات وتقديم تعليقات المستخدمين حيثما أمكن؛

الوطنية لغرفة تبادل المعلومات في حالة  آلياتهاطوير اإلسراع في إنشاء وتعلى بقوة  األطرافيشجع   - 15
إلى األمين التنفيذي أن يقترح، بالتعاون مع اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل  ويطلب، عدم قيامها بذلك

جائزة  منحل، رهنا بتوافر الموارد، لألطراف والرابع عشر والخامس عشر المعلومات، عملية في المؤتمر الثالث عشر
 ؛أو واصلت تطويرها تبادل المعلومات للتنميةلالوطنية  هاإنشاء آلياتمجال في  حققت أكبر تقدم مهملألطراف التي 

التي تقوم بإنشاء آلياتها الوطنية األطراف األطراف والشركاء إلى تقديم دعم إلى البلدان النامية يدعو   - 16
 لتبادل المعلومات؛
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إلنشاء وتعزيز آلياتها الوطنية  هات المانحة إلى االستمرار في تقديم الدعم المالياألطراف والجيدعو   - 17
 ؛المعلومات والمعارف بادلتلتيسير والترجمة  ،ك إلعداد المحتوياتلبما في ذ تبادل المعلومات،غرفة ل

ماتية لآللية معلوالخدمات الاالستمرار في تطوير  ، رهنا بتوافر الموارد،إلى األمين التنفيذييطلب   - 18
المركزية لغرفة تبادل المعلومات، مع مراعاة تعليقات المستخدمين وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة االستشارية غير 

 :لكبما في ذ، الرسمية آللية غرفة تبادل المعلومات
ي، معلومات ، على أساس طوعأن يقدموان األطراف مكّتُوبالكامل  أداة إبالغ على اإلنترنت تعملإنشاء   )أ(
األطراف من مباشرة ال مشاركةمع النحو تحقيق األهداف الوطنية وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  الذي تحرزهعن التقدم 

  ؛واختبار هذه األداة إعدادفي 
التي ة أدوات البوابة اآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات، والتي من بينها حزممع  التشغيل البيني  )ب(
  ؛مقتضى الحال بحس ،تبادل المعلوماتغرفة ة واإلقليمية لليات الوطنياآلالعديد من  اتستخدمه

المعلومات ذات عن على الصعيد العالمي بإجراء بحث شامل للسماح  InforMEAمع  التشغيل البيني  )ج(
  ؛InforMEA الشبكي لـ موقعال مناتفاقية التنوع البيولوجي بالصلة 

أن ، مع اإلشارة إلى ألمم المتحدةلست للغات االبجميع على اإلنترنت فائق الجودة التفاقية لموقع  إتاحة  )د(
 ؛نسخته باللغة الصينية لم توضع بشكل جيد

إلى األمين التنفيذي، إعداد استراتيجية على اإلنترنت لضمان أن جميع المعلومات المشتركة يطلب أيضا   - 19
غرفة تبادل معلومات السالمة و الحصول وتقاسم منافعرفة تبادل معلومات غو ،أو ذات الصلة بآلية غرفة تبادل المعلومات

األحيائية، فضال عن أي منابر أخرى يتم تطويرها في إطار االتفاقية، مثل منبر االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
طورات مشابهة في المستقبل، يمكن وأي ت 3لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالشبكي لموقع الالبيولوجي، و

الهيئة الفرعية للتنفيذ الوصول إليها على نحو مركزي من أجل تجنب االزدواجية في الجهود، وتقديم هذه االستراتيجية إلى 
  .لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف تحضيرا ،اجتماعها األول فيها فيللنظر 

 عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجيالعامة و والتوعيةاالتصال والتثقيف   -  جيم

  إن مؤتمر األطراف،
 عقد األمم 2020- 2011فترة ال المتحدة إلى إعالن الجمعية العامة لألمم الذي دعا، 10/8 المقرر إلى إذ يشير

  ،أنشأهالذي  65/161 الالحق المتحدة العامة لألممقرار الجمعية و، المتحدة للتنوع البيولوجي
 لدعم إجراءات أن يتخذ األمين التنفيذي واألطرافإلى ته ادعوو ،دال القسم، 11/2المقرر  ىإل وإذ يشير أيضا

  ،المتحدة للتنوع البيولوجي عقد األمم
المجتمعات ب تتعلق إجراءاتاتخاذ  من أجل محددةال دعواتهباء، و 11/14 من المقرر 5الفقرة  إلى وإذ يشير كذلك

  ،األصلية والمحلية
التي تشجع األطراف على تعزيز عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي  11/2من المقرر  21قرة إلى الفإذ يشير و

  بطرائق تناسب الظروف الوطنية، مثال حماية أمنا األرض، إلقامة حوارات وتبادل الخبرات،

                                                 
3   http://www.cbd.int/ebsa/ 
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 التقنيةالعلمية و للمشورة الهيئة الفرعية فيها حددتوالتي  17/1من التوصية ) أ(3الفقرة  إلىشير يوإذ 
 الخطة مع أهداف اختيارات تتوافق تحفيزل العلوم االجتماعية لالستفادة من أفضل وسائل الحاجة إلىوالتكنولوجية 

 ذات الصلةالرئيسية  العلمية والتقنية مثل االحتياجات جديدةهج وضع نُ، و2020- 2011 االستراتيجية للتنوع البيولوجي
  ،2020- 2011يولوجي للتنوع الب الخطة االستراتيجية بتنفيذ

 العالمية للتنوع البيولوجي التوقعاتمن نشرة  الرابع صداراإل إليها التي خلص ستنتاجاتاال وإذ يأخذ في اعتباره
 األهداف العديد منتنفيذ كأساس ل هذا الهدف وأهمية، أيشي للتنوع البيولوجي من أهداف 1بحالة تنفيذ الهدف  فيما يتعلق
  األخرى،

 والعلم والثقافة المتحدة للتربية منظمة األممعقد  المستفادة من والدروس اإلنجازات أيضا تبارهوإذ يأخذ في اع
  مراكز الخبرات اإلقليمية؛ عملبما في ذلك  المستدامةتعليم من أجل التنمية لل

التالية  التوعية العامة بقيم التنوع البيولوجي، بما في ذلك من خالل اإلجراءاتتعزيز إلى األطراف  يدعو  -1
  :التي يمكن استخدامها بمرونة وفقا للظروف الوطنية

استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية ، لعناصر مقتضى الحالوضع واستخدام مؤشرات وطنية، حسب   )أ(
  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 1التي تتصل بالهدف  للتنوع البيولوجي

مستوى  بشأنالرئيسية،  المستهدفة وكذلك للفئات ،امالجمهور الع على مستوى تعزيز االستقصاءات  )ب(
 بادلوت ،مستدامالواستخدامه  هحفظيمكن اتخاذها لالخطوات التي والمتعددة الجوانب ه قيمو بالتنوع البيولوجي التوعية العامة

  ؛غرفة تبادل المعلومات من خالل آلية المحققة النتائج
من خالل آليات مثل اللجان الوطنية، لتعزيز وضع واستخدام أصحاب المصلحة المعنيين جميع العمل مع   )ج(

 ،2020- 2011 االستراتيجية للتنوع البيولوجي تنفيذ الخطة تدعمتنوع البيولوجي المتحدة لل األمم عقدلاستراتيجيات اتصال 
  ؛تنوع البيولوجيلل المتحدة األمم عقدوكمساهمة ل ،أيشي للتنوع البيولوجي من أهداف 1تحقيق الهدف  تحديدعلى وجه الو

على ، من كل عام أيار/مايو 22في ، الذي يحتفل به الدولي للتنوع البيولوجي اليوم االستفادة الكاملة من  )د(
، وحيثما يكون 2020-2011للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية تنفيذب للتوعية التنفيذي األمين أعدهاالتي  المواضيع إثر

الذي يعزز تحقيق انسجام أفضل بين  ،نيسان/أبريل 22في  4رى مثل اليوم الدولي ألمنا األرضمناسبا تنظيم أحداث أخ
  ؛الناس والطبيعة في أمنا األرض

لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  تها من الشركاءاشبكدون الوطنية و العمل مع السلطات  )ه(
الخطة وأهداف  غاياتالتقدم المحرز في تحقيق  إلبالغ عناو ،1الهدف حقيق تلالبيولوجي، بما في ذلك اإلجراءات المتخذة 

  ؛2020- 2011للتنوع البيولوجي  االستراتيجية
التوعية لتحقيق زيادة و االتصالهج دعم بشأن منهجيات تغيير السلوك ونُ إعداد إرشاداتتشجيع البحوث و  )و(

 ؛أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
، بالتعاون مع الجهات التوعيةزيادة ، مواصلة تعزيز الموارد بتوافر لتنفيذي، رهناا إلى األمين يطلب  - 2

  :األنشطة التالية من خالل الفاعلة المعنية، مثل منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وخاصة

                                                 
 .2009نيسان /أبريل 22المؤرخ  63/278حددته الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها    4
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نُهج ، وتتضمن دةالمتح عقد األمم من الثاني خالل النصف تُنفذ عالمية اتصال استراتيجية إعدادتيسير   )أ(
  ؛المعنيةوالمنظمات  لألطرافمرن  كإطار الستخدامها تراسل

استنادا إلى احتياجات  التثقيف والتوعية العامة،لالتصال و أدوات حزم أو تحديثأو تحسين  إعداد  )ب(
 افيه مدرجةال نُهجوال األدوات تكون أنضمان وإتاحتها من خالل غرفة تبادل المعلومات، ل ،المستخدمين التي يتم تحديدها

، البحوث الجديدة بشأن آفاق االتصال والتسويق ومراعاة، 2020-2011للتنوع البيولوجي  للخطة االستراتيجية مالئمة
  االجتماعي؛ والتسويق

مختلف  مع ممثليبالتعاون على أساس استعراض المعارف القائمة وتحليل الفجوات ، عمل حلقات تنظيم  )ج(
مجموعات مستهدفة ل تراسلال هجنُ واستخدام عداد، إلتحليل السلوكدراسات  ومع مراعاة ةمجموعات أصحاب المصلح

وإبالغ مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر بنتائج حلقة  أيشي للتنوع البيولوجي أهداف مختلف في سياقمحددة 
  العمل؛

الفاعلة المعنية األخرى إلدماج القضايا  التعاون مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والجهات  )د(
 من أجل التنمية المستدامة، حسب االقتضاء؛ عليمالمتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في أنشطة الت

تنفيذ المهام الواردة في الفقرة  إطار ، في، رهنا بتوافر الموارد، أن يعززإلى األمين التنفيذي طلب أيضاي  - 3
المجتمعات األصلية بمن فيهم جهات منها ، ذوي الصلة، المشاركة الكاملة والفعالة لمجموعات أصحاب المصلحة أعاله 2

للبلدان النامية  محددةوالسلطات المحلية ودون الوطنية، مع مراعاة االحتياجات ال ودوائر األعمالوالمحلية والشباب والنساء 
 يواصل، واضعاأن ، والتحول االقتصاديأطراف الجزرية الصغيرة النامية و لدولاألطراف، وال سيما أقل البلدان نموا وا

لالتحاد  التابعةواالتصال  عليم، بما في ذلك لجنة التلقائمةوالمبادرات ا كاءالشرفي االعتبار، العمل بالتعاون مع  األمر هذا
الفريق العامل المعني بحفظ النباتات و ،كاسمالدولي لحفظ الطبيعة، والرابطة العالمية لحدائق الحيوان وأحواض األ

ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وغيرها والحيوانات البرية في القطب الشمالي التابع لمجلس القطب الشمالي، 
 الشركاء وشبكات، والعمل أيضا مع شبكات تضم المدن آخرينمنظومة األمم المتحدة و في من الوكاالت ذات الصلة

 فئاتك، وكذلك شبكات اسممثل متاحف التاريخ الطبيعي، والحدائق النباتية، وحدائق الحيوان وأحواض األ ،بطة بهاالمرت
 . أعالهمجموعات أصحاب المصلحة المذكورة  تضمالمواطنين التي 

مع  انسجامالعيش في  بشأنحوار تفاعلي تيسير تنظيم  إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد، يدعو  - 4
 فيالجمعية العامة لألمم المتحدة أن تقدم إلى مؤتمر األطراف  ويدعوألطراف، امؤتمر االجتماع الثالث عشر ل في الطبيعة

  .لجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن االنسجام مع الطبيعةلنتائج الحوار التفاعلي اجتماعه الثالث عشر 
 

__________  


