
  توصية معتمدة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
لية أدوات السياسات لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع 

لدعم تنفيذ االتفاقية والخطة السياسات أو تدابير 
  والحاجة إلى بناء القدرات المرتبطة بها؛

من قبل الشعوب األصلية  المجتمعية أنظمة الرصد والمعلومات
في دعم تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

بشأن أدوات  ةالتنفيذي ةالمعلومات الواردة في مذكرة األمين
م وإجراء تقييمات عند تصمي 2011-20202

، وال سيما في سياق إعداد تقاريرها 2020

في اجتماعها الثاني أهمية التقييمات السليمة لفعالية 
ير والحاجة إلى بناء القدرات المرتبطة بها لدى نظرها في بند جدول أعمالها المتعلق بآليات استعراض التنفيذ، بما في 
تعزيز آليات االستعراض القائمة، من قبيل آلية استعراض النظراء الطوعية للتقارير الوطنية 

بموجب االتفاقية في  التنفيذنهج استشرافي لتعزيز 
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                                                      الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 العشرونالحادي و

 2017كانون األول /ديسمبر 11-14
  من جدول األعمال

توصية معتمدة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
لية أدوات السياسات لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع اأدوات لتقييم فع  21/6

 2020-2011البيولوجي 

  القسم ألف
   ،                             العلمية والتقنية والتكنولوجية                          إن الهيئة الفرعية للمشورة 

  ،13/1المقرر من  30و 29إلى الفقرتين 
أو تدابير أدوات على أهمية إجراء تقييمات سليمة لفعالية  تشدد

والحاجة إلى بناء القدرات المرتبطة بها؛ 20201-2011االستراتيجية للتنوع البيئي 
أنظمة الرصد والمعلوماتهج، بما في ذلك            ُبمجموعة الن  تحيط علما

في دعم تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ات، لتقييم فعالية أدوات أو تدابير السياسوالمجتمعات المحلية
المعلومات الواردة في مذكرة األمينمن ، حسب االقتضاء، االستفادةعلى  وتشجع

2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي لتنفيذ  اتتقييم فعالية أدوات السياس
2020-2011لفعالية التدابير المتخذة لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

في اجتماعها الثاني أهمية التقييمات السليمة لفعالية  هافي اعتبار تضعالهيئة الفرعية للتنفيذ إلى أن  دعوت
ير والحاجة إلى بناء القدرات المرتبطة بها لدى نظرها في بند جدول أعمالها المتعلق بآليات استعراض التنفيذ، بما في 

تعزيز آليات االستعراض القائمة، من قبيل آلية استعراض النظراء الطوعية للتقارير الوطنية  ذلك النظر في مقترحات بشأن
نهج استشرافي لتعزيز  لوضعوالخيارات الوطنية مل واستراتيجيات التنوع البيئي وخطط الع
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                                                    الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
الحادي واالجتماع 
11، كندا، مونتريال

من جدول األعمال 8البند 
توصية معتمدة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

21

القسم ألف
                          إن الهيئة الفرعية للمشورة 

إلى الفقرتين  إذ تشير
تشدد  -1

االستراتيجية للتنوع البيئي 
تحيط علما  -2

والمجتمعات المحلية
وتشجع، 2011-2020

تقييم فعالية أدوات السياس
لفعالية التدابير المتخذة لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  الوطنية السادسة؛
ت -3

ير والحاجة إلى بناء القدرات المرتبطة بها لدى نظرها في بند جدول أعمالها المتعلق بآليات استعراض التنفيذ، بما في التداب
ذلك النظر في مقترحات بشأن

واستراتيجيات التنوع البيئي وخطط الع
  3المستقبل؛
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تقييم فعالية  الفائدة منفي اجتماعها الثاني  هااعتبارفي  تضعالهيئة الفرعية للتنفيذ إلى أن  تدعو أيضا  - 4

نظرها في بند جدول أعمالها المتعلق باإلعداد  لدىالتدابير المتخذة بموجب االتفاقية والحاجة إلى بناء القدرات المرتبطة بها 
  4؛2020- 2011متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ل

أعاله عند إعداد  4و 3ي الفقرتين الواردة ف اإلرشادات اضع في اعتبارهتأن  ةالتنفيذي ةإلى األمين طلبت  - 5
  وثائق االجتماع الثاني للهيئة الفرعية للتنفيذ؛

واصل تجميع المعلومات، بما في ذلك دراسات الحالة، بشأن تأن  ةالتنفيذي ةإلى األمين طلب أيضات  - 6
   ؛2020-2011البيولوجي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع  اتالخبرات في استخدام أدوات تقييم فعالية أدوات السياس

  اءالقسم ب
توصي الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر 

  :توصية على غرار ما يلي
  إن مؤتمر األطراف،

  ،13/1المقرر من  30و 29إلى الفقرتين  إذ يشير
لدعم تنفيذ االتفاقية السياسات او تدابير أدوات على أهمية إجراء تقييمات سليمة لفعالية  شددي - 1

بالتالي إلى  يطلب، وبها والحاجة إلى بناء القدرات المرتبطة 2020- 2011والخطة االستراتيجية للتنوع البيئي 
 2020األمينة التنفيذية أن تأخذ األمرين في االعتبار لدى التحضير لإلطار العالمي للتنوع البيئي لما بعد 

  ؛واالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ
في هذا السياق على قيمة مواءمة المؤشرات المستخدمة عبر عمليات اإلبالغ  أيضا يشدد  - 2

  المختلفة عن التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة؛
األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية والشعوب األصلية  ةاستفادعلى  شجعي  - 3

المعلومات الواردة في  ب االقتضاء، منوالمجتمعات المحلية وقطاع األعمال وأصحاب المصلحة اآلخرين، حس
عند تصميم وإجراء  5لتنفيذ االتفاقية اتأدوات تقييم فعالية أدوات السياس ة بشأنالتنفيذي ةاألمينالتي أعدتها مذكرة ال

  تقييمات لفعالية التدابير المتخذة لتنفيذ االتفاقية، بما في ذلك في سياق إعداد تقاريرها الوطنية؛
الحكومات األخرى والمنظمات الدولية والشعوب األصلية  ويدعوطراف إلى األ يطلب  - 4

تقاريرهم عبر ، حسب االقتضاء، يتبادلواوالمجتمعات المحلية وقطاع األعمال وأصحاب المصلحة اآلخرين إلى أن 
 اتتقييم الوطنية وآلية غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخرى المناسبة، معلومات عن المنهجيات المستخدمة في

  فعالية التدابير المتخذة لتنفيذ االتفاقية، بما في ذلك دراسات الحالة، فضال عن الدروس المستفادة من هذه التقييمات؛
والحكومات األخرى  مجموعة أدوات لمساعدة األطراف تعدأن  ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب  - 5

في تنفيذ  وقطاع األعمال وأصحاب المصلحة اآلخرينوالمنظمات الدولية والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 
المعلومات وإلى  5ةالتنفيذي ةاألمينالتي أعدتها مذكرة الالواردة في  اإلرشاداتإلى  استناداتقييمات فعالية التدابير، 

   .، لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالثأعاله 3المقدمة وفقا للفقرة 
____________  
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