
 

   مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  االجتماع الثاني عشر
  تشرين األول/أكتوبر 17-6 جمهورية كوريا، بيونغ شانغ،

  من جدول األعمال 31البند 
  

  عتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيمقرر ا
  2020برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام   -  12/31المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
والنتائج  2020-2011األولويات المحددة في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي يأخذ في اعتباره إذ 

  ،التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن  ابعرال صداراإلالمستخلصة من 
مؤتمر األطراف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع ل ه ينبغيأن ؤكد من جديدي  -1
 رشاداتالمزيد من اإله ينبغي أن يستند وضع ، وأن2020عام حتى في كل اجتماع من اجتماعاته  2020- 2011البيولوجي 
األخرى معلومات الوفضال عن المعلومات الواردة في التقارير الوطنية ستعراض هذا اال إلىسات ودعم التنفيذ لوضع السيا

  العلمية؛ التقييمات بوسائل منهاقد تصبح متاحة التي 
وفقاً لقائمة القضايا  2020حتى عام تحديث برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف  يقرر  -2
  هذا المقرر؛بفق مرالالواردة في 
السابقة  تسق مع المقرراتبما يالدائمة  البنود ،في كل اجتماع من اجتماعاته ،أن يتناول يقرر أيضاً  -3
أن يلتزم بقدر ، وشاملة عمل محددة وقضايا ببرامج المتعلقةاألخرى الناشئة عن مقررات مؤتمر األطراف  قضاياوكذلك ال

  .ة العاجلة واالستجابة للفرص الناشئةناشئمن أجل استيعاب القضايا ال دد السنواتبرنامج العمل المتع في كاف من المرونة
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  مرفق

  تناولها اجتماعات مؤتمر األطرافتالتي س الرئيسية قائمة بالقضايا
  2020حتى عام  خالل الفترة 

__________  
  

 القضايا االستراتيجية االجتماع
االجتماع الثالث 
عشر لمؤتمر 

األطراف 
)2016(  

وبلوغ  2020- 2011ي للتقدم المحرز نحو تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي لأواستعراض  •
 .أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ووسائل التنفيذ ذات الصلة

 .اإلصدار الرابع من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي والتقارير الوطنيةمواصلة النظر في آثار نتائج  •
 من خالل تعميم التنوع البيولوجي سيماالوطني، وال على الصعيد اإلجراءات االستراتيجية لتعزيز التنفيذ •

 .بما في ذلك الزراعة والغابات ومصايد األسماك ،ذات الصلة القطاعات على صعيد هجودم
لبلدان النامية، لدعم وخاصة التدريب وبناء القدرات ل ،من االتفاقية 12وسائل لتعزيز تنفيذ المادة السبل وال •

 .2020- 2011تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 .التكامل فيما بين االتفاقية وبروتوكوليها •
التوقعات العالمية للتنوع  ات المقبلة منصدارسادسة وطرائق لإلمبادئ توجيهية للتقارير الوطنية ال •

 .البيولوجي
والعمليات  أهداف التنمية المستدامةو 2015للتنمية لما بعد عام خطة األمم المتحدة  لىاآلثار المترتبة ع •

 .عمل االتفاقية في المستقبلبالدولية األخرى ذات الصلة 
 .2022- 2018للدورة مرفق البيئة العالمية موارد التجديد السابع ل رشادإل احتياجات التمويلتحديد  •

االجتماع الرابع 
عشر لمؤتمر 

األطراف 
)2018( 

 وتحقيق، 2020-2011لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للبرامج الرامية لي وأاستعراض  •
 .وسبل التنفيذ ذات الصلة أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 .للتنوع البيولوجي 2050 عام لرؤية جلطويلة األالاالستراتيجية  تجاهاتاال •
 .الطبيعةالنُهج الخاصة بالحياة في انسجام مع  •
 .افي إطار االتفاقية وبروتوكوليه العملياتعالية استعراض ف •
 .ة بالتنوع البيولوجيعلقأوجه التآزر فيما بين االتفاقيات المت •

االجتماع الخامس 
عشر لمؤتمر 

األطراف 
)2020( 

أهداف أيشي للتنوع  تحقيقو 2020-2011التقييم النهائي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  •
 بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ما في ذلك النظر في آثار التقييم العالميالبيولوجي، ب

 .لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةل
بما في ذلك  ،نفيذوما يتصل بها من وسائل الت، 2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي متابعة  •

 .حشد الموارد
 .2026- 2022دورة لالتجديد الثامن لموارد مرفق البيئة العالمية ل عالمتحديد االحتياجات من التمويل إل •


