
 

 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30- 19 ،بون
   من جدول األعمال7-3البند 

  
  مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع لمعتمدة فيالمقررات ال

  لتنوع البيولوجينشرة التوقعات العالمية لإعداد الطبعة الثالثة من     9/10المقرر 

  ،مؤتمر األطرافإن 
ثة مـن  بنطاق وشكل وخطة عمل واستراتيجية االتصال والخطة المالية المتعلقة بإعداد الطبعة الثال         يرحب    -1

 األمين التنفيذي الشروع    إلى يطلبو UNEP/CBD/COP/9/15لتنوع البيولوجي الواردة في الوثيقة      نشرة التوقعات العالمية ل   
  لتنوع البيولوجي على أساس هذه الخطة؛نشرة التوقعات العالمية لفي تحضيرات الطبعة الثالثة من 

ى أساس ربع سنوي بالتقدم المحـرز فـي إعـداد            األمين التنفيذي أن يبلغ األطراف عل      إلىيطلب أيضا     -2
التابعـة   تبادل المعلومـات     غرفةلتنوع البيولوجي وإتاحة هذه المعلومات بواسطة       نشرة التوقعات العالمية ل   الطبعة الثالثة من    

  ؛لالتفاقية
 إعداد الطبعـة   لمراحل األولى من  تنفيذ ا  بالمساهمات المالية المقدمة من ألمانيا واليابان ل       يرحب مع التقدير    -3

  الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛
الحكومات األخرى والجهـات المانحـة إلـى تقـديم     ، و األطراف ويدعومرفق البيئة العالمي، يطلب من     -4

. لمنتجات التكميليـة   الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي وا         إصدارالمساهمة المالية في حينها إلعداد و     
وينبغي التعجيل بتقديم هذه األموال كي يتسنى وضع الصيغة النهائية لنشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي قبـل انعقـاد              

لغات األمم المتحدة، إلى جانب مسودة متاحة لالستعراض خالل االجتمـاع           شر لمؤتمر األطراف، وذلك بجميع      االجتماع العا 
  نية والتكنولوجية؛تقلمشورة العلمية واللهيئة الفرعية الرابع عشر لل

 على مواصلة إحراز التقدم بشأن مـساهمتها فـي          2010 لعام    مؤشرات التنوع البيولوجي   ةشراك يشجع  -5
  بإنشاء هيئة استشارية علمية، مع مشاركة الهيئـة   ويرحبلتنوع البيولوجي،   نشرة التوقعات العالمية ل   إعداد الطبعة الثالثة من     

 البيانات والمنهجيات، واستعراض خطط ونـواتج       معاييرنية والتكنولوجية، مسؤولة عن وضع      تق العلمية وال  للمشورةالفرعية  
  لتنوع البيولوجي؛نشرة التوقعات العالمية لالتنمية وإسداء المشورة بشأنها، وبشأن ضمان جودة مساهمتها في 
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 مؤشرات التنوع البيولوجي بالجدول     ةلمشاركة في شراك  األمين التنفيذي أن يخطر المنظمات ا      إلى يطلب  -6
 تلـك   يدعووإعداد المنتجات المختلفة الخاصة بالطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي،             الخاص ب الزمني  

 ؛عداد هذه النشرةخر المعلومات العلمية وفقا لخطة إآالمنظمات إلى توفير 

بيانـات  علمية ذات الصلة إلى تـوفير        والمنظمات والهيئات ال    األخرى، حكومات ال ويدعو األطراف   يحث  -7
 االسـتراتيجية والـدروس   تهـا حالة واتجاهات التنوع البيولوجي، والتقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية بما فـي ذلـك خط           عن  

نوع البيولوجي وتحقيق األهداف     الت ضياع خفض كبير في معدل      حداث اتخاذ اإلجراءات المحددة للمساهمة في إ      منالمستفادة  
الثالثة لالتفاقية، بما في ذلك من خالل تقديم التقارير الوطنية الرابعة في حينها لالستخدام في الطبعـة الثالثـة مـن النظـرة        

  .العالمية إلى التنوع البيولوجي
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