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  ا الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةتوصية اعتمدته
في ضوء للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيا عمل الهيئة الفرعية   -  19/5التوصية 

برنامج عمل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال 
 2018- 2014التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية للفترة 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ معقة والعال

  إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،
 20201اعتزام مؤتمر األطراف على النحو المبين في برنامج عمله المتعدد السـنوات حتـى عـام     إلى تشيرإذ 
 ،شى للتنوع البيولوجيوتحقيق أهداف أي 2020-2011ولوجي تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيلبتقييم نهائي  االضطالع

  ؛2020-2011بشأن متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  رشاد المناقشةإل
التنـوع البيولـوجي   في مجال م والسياسات والمنبر الحكومي الدولي للعل نواتجتوقع أن تساهم مبأن من التقر وإذ 

  ؛التقييم النهائي هذاالمنهجية والمواضيعية واإلقليمية والعالمية في  اتهالسيما تقييم، وخدمات النظم اإليكولوجية
تها في العمل في لمنبر في وقت مناسب لتعظيم مساهمعمليات التقييم التي يضطلع بها اتحقيق  أهميةتؤكد  - 1

 إطار االتفاقية،

التنوع البيولوجي في مجال م والسياسات وبالتعاون الوثيق بين أمانتي المنبر الحكومي الدولي للعلترحب  - 2
والعمل في إطار  2018- 2014وخدمات النظم اإليكولوجية واالتفاقية فيما يتعلق بتيسير تنفيذ برنامج عمل المنبر للفترة 

 تتسم بالكفاءة واالتساق؛االتفاقية بطريقة 

ب حس ،إلى األمين التنفيذي، لدى وضع مقترح بشأن المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادستطلب  - 3
للنظر من جانب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  ،)أ(9الفقرة  ،12/1طلب مؤتمر األطراف في المقرر 

 :اجتماعها األول فيلتنفيذ لفي اجتماعها العشرين والهيئة الفرعية 

  ؛أخذ في االعتبار الدروس المستفادة من التقريرين الوطنيين الرابع والخامسيأن   )أ(
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محتوى التقرير الوطني السادس على النحو الوارد في شكل وأن يراعى االعتبارات التقنية بشأن توقيت و  )ب(
  2،من مذكرة األمين التنفيذي 51-47الفقرات 

  :أن يدرج في المقترح  )ج(
فيذ الخطة استخدام األدوات لتقييم فعالية التدابير النوعية المتخذة لتن في مجالبندا عن خبرات األطراف   )1(

  ؛2020-2011لتنوع البيولوجي االستراتيجية ل
بما في ذلـك أطـر السياسـات     ،اغل التنوع البيولوجي داخل القطاعات وفيما بينهاوتعميم ش النظر في  )2(

  ؛الشاملة بشأن التنوع البيولوجي وتقييم فعاليتها، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة
  ؛ليق ومراعاة التعليقات التي أبدتها األطراف والمراقبينأن يعمم مشروع المقترح للتع  )د(
االلكترونية التي  الطوعية اةألدلاألطراف  اختباراستعراض وأن ييسر  إلى األمين التنفيذي أيضاتطلب  - 4

ات يلاآلمع  في ذلك من خالل تيسير التشغيل البينيبما  ،الوطني السادس تقريريقوم بتطويرها األمين التنفيذي لعملية ال
 ؛لتنفيذ بما يتحقق من تقدملالهيئة الفرعية  وإبالغتبادل المعلومات،  غرفةالوطنية ل

 :مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر بما يليتوصي  - 5

  :يذال قعات العالمية للتنوع البيولوجيمن التويشرع في إعداد اإلصدار الخامس   )أ(
  :قدمأن يينبغي   )1(

تقريرا نهائيا موجزا عن تنفيذ الخطـة االسـتراتيجية للتنـوع البيولـوجي       -أ 
  ؛2011-2020

 نظريل ،2020-2011للتنوع البيولوجي لمتابعة الخطة االستراتيجية  اأساس  -ب 
  ؛مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر هافي

  :أن يتضمنينبغي   )2(
شي للتنـوع  قيق أهداف أيلتقدم المحرز صوب تحتحليال بحسب كل هدف ل  -أ 

  ؛استنادا إلى منهجية شفافة ويمكن تكرارها ،البيولوجي
 شي للتنوع البيولوجي فىتحقيق أهداف أي نحوالمحرز تحليال لمساهمة التقدم   -ب 

  ؛التنمية المستدامةأهداف 
  :رتكز علىينبغي أن ي  )3(

  ؛التقارير الوطنية السادسة  -أ 
  ؛يةمعلومات من المؤشرات العالم  -ب 
ـ   اتالتقييم  -ج  م والمواضيعية واإلقليمية والعالمية للمنبر الحكومي الـدولي للعل

أي التنوع البيولوجي وخدمات الـنظم اإليكولوجيـة و  في مجال والسياسات 
الـنظم  خدمات سيناريو يتعلق بهذا األمر ونمذجة التنوع البيولوجي ولتحليل 

  هذه التقييمات؛اإليكولوجية التي تنفذ كجزء من 
                                                           

في عمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في ضوء برنامج عمل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات "   2
" لتنفيذلة مع الهيئة الفرعية والعالق 2018- 2014للفترة  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية مجال

)UNEP/CBD/SBSTTA/19/9(.  
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واتفاقيات ريـو  ة بالتنوع البيولوجي المتعلقمعلومات من االتفاقيات األخرى   -د 
  ؛وغير ذلك من المنظمات ذات الصلة

بما في ذلـك   ،الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةالمعلومات التي تقدمها   - ه
مساهمات اإلجراءات الجماعية في تنفيذ الخطة االسـتراتيجية  عن معلومات 
  ؛2020-2011ولوجي للتنوع البي

  ؛التي تقدمها األطرافضافية ذات الصلة إلمعلومات اال  -و 
  ؛ينبغي أن يعد بطريقة تتجنب االزدواجية مع العمليات األخرى  )4(

ة بـالتنوع البيولـوجي إلـى التعـاون بشـأن      تعلقأمانات المنبر واالتفاقيات األخرى الم دعوي  )ب(
  ونواتج المنبر ذات الصلة؛ لتنوع البيولوجيتوقعات العالمية للامن  مشتركة لإلصدار الخامساتصال استراتيجية 
  :إلى األمين التنفيذي أن يعد طلبي  )ج(

التوقعات العالمية للتنـوع  الخامس من  إلعداد اإلصدارخطة عمل وميزانية مقترحة   )1(
  ؛البيولوجي

بالتنوع البيولوجي  ةالمتعلقاستراتيجية مشتركة لالتصال مع أمانات المنبر واالتفاقيات   )2(
المنبـر ذات   نواتجو التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالخامس من  صداربشأن اإل
  ؛الصلة

 25/12الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تعد، وفقا للمقـرر   إلىطلب ي  )د(
 ،إلى المعلومات التي جمعها األمـين التنفيـذي   دااستنا ،برنامج العمل الثاني للمنبرلبالطلبات قائمة ) ب(5الفقرة 

  ؛لموافقة مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الرابع عشر
 لتنفيذ،لاألدوار التكميلية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية  إذ يالحظ - 6
الفرصة التي يتيحها  دركي ،هاتشغيل يقةطر ، فياعها األوللتنفيذ سوف تنظر، في اجتملأن الهيئة الفرعية أيضاً  وإذ يالحظ

لتنفيذ االتفاقية  المتخذةاإلجراءات  المحرز فيلتنفيذ في منح قوة دفع جديدة الستعراض التقدم لإنشاء الهيئة الفرعية 
  .فيذهالدعم تن اتوتزويد األطراف بإرشاد 2020- 2011يجية للتنوع البيولوجي ها والخطة االستراتيوبروتوكول
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