
  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  شرع التاسعاالجتماع 
  2015 تشرين الثاني/نوفمبر 5-2 كندا، ،مونتلایر

  من جدول األعمال 4-3البند 
 

  هيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةتوصية اعتمدتها ال
  2020- 2011مؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   -  19/4التوصية 

  ،إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  ،12/1من المقرر ) باء(20والفقرة  11/3إلى المقرر  إذ تشير

التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  بتقرير فريق الخبراء رحبت - 1
 اميرلندا الشمالية لدعمهآاالتحاد األوروبي وحكومتي سويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و وتشكر 2020،1- 2011
 ؛المالي

 -2011ة للتنوع البيولوجي خطة االستراتيجيلالعامة والمحددة ل مؤشراتلالمقترحة لقائمة الب اعلم حيطت - 2
 1؛والواردة في مرفق تقرير اجتماعهالتي حددها فريق الخبراء التقنيين المخصص  2020

بما ، والعالميواإلقليمي الوطني  على المستوياتغراض متنوعة يمكن استخدامها ألأن المؤشرات  تالحظ - 3
 :في ذلك

 ؛ودعمهالقرار  صنعإرشاد   )أ (

ليسوا على دراية كافية بما في ذلك من  ،حاب المصلحة اآلخرينوأصواضعي السياسات  التواصل مع  )ب (
 الخطة االستراتيجية؛ب

على وجه و بما في ذلك،، العمليات الدولية األخرى ضمن أيشي للتنوع البيولوجي أهداف تعميم  )ج (
 راتمن خالل مؤش عمليات أخرى في ج التنوع البيولوجيدم يسيرت عن طريق، المستدامة التنمية، أهداف الخصوص
 ؛)مصنفة(مؤشرات  عناصر مشتركة أو

 تقديم تقارير من قبل األطراف؛  )د (

لخطة االستراتيجية ا تنفيذ في التقدم المحرز استعراضمن  الفرعية ههيئاتاألطراف و تمكين مؤتمر  )ه(
 ؛2020-2011للتنوع البيولوجي 

غيرها من و وع البيولوجيالتن في إطار اتفاقيةوضع الخطط واألهداف المستقبلية ل رفامع توفير قاعدة  ) و(
 البيئية المتعددة األطراف؛ االتفاقات
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جملة من  تمكينالبهدف ، االستعراضستظل قيد خطة االستراتيجية لل المؤشرات العالميةقائمة  أنتالحظ  - 4

أهداف التنمية  سياق في تلك التي وضعت بما في ذلك ،في المستقبل األخرى ذات الصلة لمؤشراتدمج ا أمور من بينها
 ؛والعملياتاالتفاقيات غيرها من و المستدامة

أهداف أيشي لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق إطارا  )أ( توفرس المؤشرات العالميةقائمة أن  ظ أيضاًتالح - 5
األطراف  أن مع األخذ في االعتبار الوطنية، هاظروفها وأولويات لتكيف معل لألطراف إطارا مرنا) ب(و للتنوع البيولوجي

 ؛2020-2011للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجيةرصد تنفيذ مختلفة ل هجانُ لديها

وأن  للتنوع البيولوجي األساسية من المتغيرات على عدد قليل عتمدي المؤشرات أن العديد منكذلك  الحظت - 6
 ؛هذه المتغيرات رصد لتحسين بذل مزيد من الجهود هناك حاجة إلى

مؤشرات التنوع المعنية بشراكة الشرات من قبل أعضاء هامة لوضع المؤال بالمساهماتترحب  - 7
المتعلقة بأنظمة الرصد والمعلومات المتعلقة  وكذلك المبادراتوغيرها من المنظمات والعمليات ذات الصلة،  البيولوجي،
 ب االقتضاء،، حساالعتبار مع األخذ بعين المؤشرات، بشأن للعمل والدعم المستمر المزيد من التعاون وتشجع ،بالمجتمعات

 ؛خرىاأله اعتباراتو التقنيين المخصص فريق الخبراء اجتماع نتائج

يتم لم  يتالالمؤشرات  بشأن ةنيتق اتإرشادتطوير إلى مؤشرات التنوع البيولوجي المعنية بشراكة ال تدعو - 8
امنة، وأهمية وجدوى ومجموعات البيانات الكالمؤشر، منهجية  ، بما في ذلك وصفمن قبللها  اترشاداإل هتطوير مثل هذ

تبادل غرفة  آليةالحصول على هذه المعلومات من خالل  يسير، وتاترشاداإلهذه  وإتاحةعلى الصعيد الوطني،  االستخدام
 المعلومات؛

لى البيانات عالمفتوح صول الحر وحال تعزيزإلى  المؤشرات العالمية عتجم تلك المؤسسات التي تدعو - 9
 االعتبار مع األخذ بعين، عند االقتضاء، والمنهجيات، لبيانات األساسيةل وطنيال تصنيفال يسيروت األساسيةالمنهجيات و
مرفق ال(ذات الصلة بالتنوع البيولوجي  البيانات والمعلومات لىعصول حإمكانية ال لتحسين رشادات الطوعيةاإل
 ؛)19/2 التوصيةب

 :إلى األمين التنفيذيتطلب  - 10

 التنميةأهداف مؤشرات بلخبراء المشترك بين الوكاالت المعني فريق ا )1( :مع التعاونيواصل أن   )أ (
للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية المتعددة بين الروابط عكسيلكي ، اإلحصائية لألمم المتحدة في إطار اللجنة المستدامة

 بشأن التصحر متحدة لمكافحةال اتفاقية األممو )2(المستدامة؛  أهداف التنميةو، هاالواردة فيأهداف أيشي و 2020- 2011
االتجاهات و ،الغطاء األرضيبنية في السائدة االتجاهات ( ألراضيالقائمة على امؤشرات التقدم الثالثة  من المزيد تفعيل

مقرر  المنصوص عليها في )فوق األرض وتحتها الكربون اتمخزون في واالتجاهات، ئهاأدا أو يضاإنتاجية األر فيالسائدة 
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع و )3( 2؛XX/COP.12 مكافحة التصحرمم المتحدة لاأل اتفاقية

اتفاقية األمم المتحدة و ة بالتنوع البيولوجيالمتعلق األخرى االتفاقياتو )4(؛ (IPBES) البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 لمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوعامل المعني بالمؤشرات التابع لوالفريق الع )5( ؛اإلطارية بشأن تغير المناخ

 ؛أيشي للتنوع البيولوجي أهداف تقييماتب فيما يتعلق التآزرأوجه  من أجل تعزيز، البيولوجي

بمعرفة مجموعة من الجهات من بينها  المقترحة المؤشرات العالمية قائمةالستعراض األقران لييسر أن   )ب (
المعنية شراكة الوأعضاء  ،ة بالتنوع البيولوجيالمتعلقوأمانات االتفاقيات  ،هايالتفاقية وبروتوكولالتابعة لتصال النقاط ا

المعايير استخدام ، وذلك من خالل األساسيةبياناته المؤشر و مصدرعن معلومات  بما في ذلك، مؤشرات التنوع البيولوجيب

                                                           
 ات ريوا بين اتفاقمأوجه التآزر فياالستفادة من المعنون  COP(12)/L.1سيتم إضافة رقم المقرر الحقا، استنادا إلى    2
  .الدولية األخرى هيئاتاكات مع الوكاالت والرالشإقامة التشجيع على و
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 إمكانية؛ وتصاللعمليات اال مدى مالءمتهو؛ تنوع البيولوجيالتوقعات العالمية للرة نش استخدامه فيو المؤشر؛ توافر: التالية
 المستخدمة؛ تصنيف البيانات أو تجميع

- 2011للتنوع البيولوجي  خطة االستراتيجيةلل المقترحة العالميةالمؤشرات  قائمة يراجعوث أن يحد  )ج (
 للمشورة العلميةلهيئة الفرعية التاسع عشر ل ل االجتماعخالأية تعليقات ُأدلى بها و استعراض األقران ضوء في 2020

الهيئة  إلىالنتائج  قدميأن و اإلحصائية لألمم المتحدة واألربعين للجنة الدورة السابعة نتائج مراعاةمع و التكنولوجيةوالتقنية و
 فيية ينظر فيها مؤتمر األطراف بغية إعداد توص العشرين في اجتماعهاالتكنولوجية والتقنية و للمشورة العلمية الفرعية

 ؛اجتماعه الثالث عشر

أيشي  نحو بلوغ أهدافرصد التقدم المحرز لوطنية الهج نُالو مؤشراتالبشأن استخدام  يعد إرشاداتأن   )د (
 إلى ، حسب االقتضاء،مستنداً في ذلك، مؤشرات التنوع البيولوجيالمعنية بشراكة الوذلك بالتعاون مع ، للتنوع البيولوجي

تبادل غرفة ، وأن يتيح هذه المعلومات من خالل آلية لذلكالوثائق التي أعدت و التقنيين المخصص فريق الخبراء تقرير
 .المعلومات

_____  


