
  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 العشروناالجتماع 
  2016نيسان /أبريل 30-25 كندا، ،مونتلایر

  من جدول األعمال 3البند 
 

  عية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةتوصية معتمدة من الهيئة الفر
 التقييم العلمي للتقدم نحو أهداف مختارة من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  20/2

  إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،
قيق أهداف أيشي للتنوع علمي القادم للتقدم المحرز نحو تحالتقييم لمقترحات ل يعدإلى األمين التنفيذي أن  تطلب

االعتبار المعلومات واألولويات  بعين، مع األخذ 12/1و 10/2وفقا للمقررين تقدم، أقل التي أحرز فيها البيولوجي المختارة 
لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واالجتماع األول للهيئة لالتاسع عشر والعشرين  االجتماعينن عالناشئة 

تحقيق األهداف ذات  علىمساعدة احتمال في الالعلمي أكبر  هاتقييمالمحتمل أن يكون لفرعية للتنفيذ، لتحديد األهداف ال
  .مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر إلىالصلة، وتقديم تلك المقترحات 

، في اجتماعه الثالث افمؤتمر األطر يعتمدأن ب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية توصي
  :مقررا على غرار ما يلي عشر،

  إن مؤتمر األطراف،
بأن هناك تقدما مشجعا نحو تحقيق بعض العناصر من  فيه، الذي أقر 12/1من المقرر  6إلى الفقرة  إذ يشير

ف ما لم تتخذ إجراءات معظم أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ولكن لم يكن هذا التقدم كافيا في معظم الحاالت لتحقيق األهدا
  ،عاجلة وفعالة لخفض الضغوط على التنوع البيولوجي ومنع استمرار تدهوره

  لتقدم نحو تحقيق األهداف،تقييم علمي لأن مثل هذه اإلجراءات يمكن أن تفيد من ب وإذ يحيط علما
األطراف في تنفيذ الخطة االستراتيجية  الذي أحرزتهدور الهيئة الفرعية للتنفيذ في استعراض التقدم  وإذ يدرك
وإقرارا في إسداء المشورة،  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةودور ، 2020- 2011للتنوع البيولوجي 

  مكملة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ،الواليات بال
، بالتعاون مع أعضاء شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي أن يعدمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد، إلى األ يطلب

لتنظر فيها الهيئة  أيشي للتنوع البيولوجيأهداف  تحقيقللتقدم نحو حديثة ، تقييمات علمية اآلخرين والشركاء المعنيين
عقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، مع التركيز يع الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتما
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الهيئة توصية أقل تقدم واالستفادة من البيانات والمؤشرات المتاحة الواردة في فيها أحرز  التيخاص على األهداف  بشكل

األخرى المستخدمة في  وكذلك مصادر المعلوماتحسب االقتضاء، ، 20/13للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الفرعية 
أن يعد األمين التنفيذي خيارات لتسريع التقدم  ، ويطلب كذلكالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالرابع من نشرة  اإلصدار

 .نحو تحقيق األهداف التي تم تحديد أنها حققت أقل تقدم
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