
 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 شرع االجتماع الثاني
 4172أكتوبر/تشرين األول  71-6 جمهورية كوريا، بيونغ شانغ،

 *من جدول األعمال المؤقت 77البند 
 
 

 الطبعة الرابعة –التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي نشرة   
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة
 التوقعررات العالميررة لعتنرروع البيولرروجيال بعررة الرابعررة مررن نشرررة تتضررمن ، أن 71/4 فرري المررررر ،قرررر مررؤتمر األ رررا  -7

تنفيرذ االتفاقيرة سراهم  حعيل كير أن تتناول بالتيولوجي و منتص  المدة لعتردم المحرز نحو بعوغ أهدا  أيشي لعتنوع البل ااستعراض
(. 71)الفررررة  4172لعررام  غايررات األهرردا  ائنماليررة ل لفيررة فرري تحريرر  4141-4177خ تهررا االسررتراتيجية لعتنرروع البيولرروجي و 

نظررر فيهررا لت بيولرروجيالتوقعررات العالميررة لعتنرروع الإلررو وضررة خ ررة ئعررداد ال بعررة الرابعررة مررن نشرررة  كررذل مررؤتمر األ رررا  ودعررا 
 الهيلة الفرعية لعمشورة الععمية والترنية والتكنولوجية. 

أن ععرو ، 76/4الهيلة الفرعية لعمشورة الععمية والترنية والتكنولوجية، في التوصرية شددت عند النظر في هذه الخ ة، و  -4
  ينبغي أن تتناول: التوقعات العالمية لعتنوع البيولوجيال بعة الرابعة من نشرة 

اسرررتجابات السياسرررات المحتمعرررة التررري يمكرررن أن تكرررون فعالرررة فررري المسررراهمة فررري تحريررر  أهررردا  أيشررري لعتنررروع  )أ(
 البيولوجي؛ 

واألهردا   االلتزامرات والخ ر  مرة مراعراةمستوى التردم المحرز نحو تحرير  أهردا  أيشري لعتنروع البيولروجي ) )ب(
  ؛و أرض الواقة(ومستوى التنفيذ عع ،التي اعتمدتها األ را الو نية 

عخ ررة االسررتراتيجية لعتنرروع البيولرروجي ل 4121تحريرر  أهرردا  أيشرري لعتنرروع البيولرروجي فرري رؤيررة سيسررهم كيرر   )ج(
 ؛ 4177-4141

 لعرام وغاياتهاالتردم نحو بعوغ أهدا  أيشي لعتنوع البيولوجي في تحري  األهدا  ائنمالية ل لفية يسهم كي   )د(
4172 . 

ن ا  والعمعيرة التحضريرية المردمرة مرن المتععرة بالمفصعة الرشادات إلو ائ مؤتمر األ را ستند ا، 77/1في المررر و  -1
إعرداد ال بعرة الرابعرة عرن  مرحعريال ترريرالبععما فأحا  ، 76/4الهيلة الفرعية لعمشورة الععمية والترنية والتكنولوجية في التوصية 
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فرري اجتمرراع  ستعراضرر الا مررن النشرررة مشررروعيترري  األمررين التنفيررذي أن  إلرروب و عرر التوقعررات العالميررة لعتنرروع البيولرروجيمررن نشرررة 
، جررريم 77/1 قبرررل االجتمرراع الثررراني عشررر لمررؤتمر األ ررررا  )المررررريعرررد لعهيلررة الفرعيررة لعمشرررورة الععميررة والترنيرررة والتكنولوجيررة 

 )ز((.  1و 7ن االفررت
خرلل االجتمراع الستعراضر   عرات العالميرة لعتنروع البيولروجيالتوقال بعة الرابعة مرن نشررة مشروع بناء ععو ذل ، قدم و  -2

ععررو أسررا  ا المشررروع تررم إعررداد هررذو . عنظررراءمفتررول لالثررامن عشررر لعهيلررة الفرعيررة لعمشررورة الععميررة والترنيررة وكررذل  السررتعراض 
منرذ االجتمراع المحدثرة يولروجي عتنروع البالو نيرة لوخ ر  العمرل سرتراتيجيات االالمععومات الواردة فري التررارير الو نيرة الخامسرة و 

مؤشررات، مرن خرلل شرراكة الالععميرة، ومععومرات عرن إلرو اسرتعراض لعدراسرات أيضا المشروع  واستندالعاشر لمؤتمر األ را . 
 اسرررررتعراضوردت مررررن األ ررررررا  والمنظمررررات ذات الصررررعة، و الترررري حالرررررة المععومررررات ودراسررررات والمؤشرررررات التنرررروع البيولررررروجي، 

 عررامحتررو حصررالية لمؤشرررات مختررارة ائسررترراءات االجديرردة و العالميررة السرريناريوهات الكررذل  بعررض و نشرررت  عسرريناريوهات الترريل
تررارير  الترنيرة والتكنولوجيرةو  مكترب الهيلرة الفرعيرة لعمشرورة الععميرةم إلرو د  ق رعرداد فرير  استشراري و ائ وقام بعمعيرة توجير . 4141

 . يةعمعية التحضير الشر  ععو وأمرحعية منتظمة 
، بمرا 8/7التوصرية أعردت و  التوقعرات العالميرة لعتنروع البيولروجيمشروع ال بعة الرابعة من نشرة برحبت الهيلة الفرعية و  -2

 (. UNEP/CBD/COP/12/1/Add.2في ذل  مشروع مررر لينظر في  مؤتمر األ را  )انظر 
التوقعررات  بعررة الرابعررة مررن نشرررة لمررن إعررداد ا، انتهررو األمررين التنفيررذي 78/7توصررية الوفرري وقررت الحرر ، وتمشرريا مررة  -6

المعنري ، بالتشاور مة الفرير  االستشراري المستخدمة في إعدادهااألساسية  الترنية، بما في ذل  الترارير العالمية لعتنوع البيولوجي
 ما يعي: لهيلة الفرعية، مة األخذ بعين االعتبار اومكتب  التوقعات العالمية لعتنوع البيولوجيل بعة الرابعة من نشرة با

 تععيرات التي قدمت خلل االجتماع الثامن عشر لعهيلة الفرعية لعمشورة الععمية والترنية والتكنولوجية؛ ال )أ(
  ؛النظراء استعراضتععيرات المردمة من خلل عمعية ال )ب(
أو  نيرة المنرحرةالو وخ ر  العمرل ضرافية واالسرتراتيجيات الو نية الخامسة ائترارير ال الواردة منمععومات ال )ج(

 ؛ عتنوع البيولوجيل المحدثة
المعخررا التنفيررذي لعترريررر الثرراني لعفريرر  الرفيررة المسررتوى المعنرري بررالترييم العررالمي لعمرروارد  الررواردة فرريالنتررال   )د(

  .4141-4177لتنفيذ الخ ة االستراتيجية لعتنوع البيولوجي 
كندا واالتحاد من عينية  وأمالية  بمساهمات مية لعتنوع البيولوجيالتوقعات العالتم دعم إعداد ال بعة الرابعة من نشرة و  -1

 األوروبي وألمانيا واليابان وهولندا وجمهورية كوريا وسويسرا والممعكة المتحدة لبري انيا العظمو وأيرلندا الشمالية. 
تتررال االجتمرراع الثرراني عشررر رسررميا يرروم اف التوقعررات العالميررة لعتنرروع البيولرروجيسرريتم إ ررل  ال بعررة الرابعررة مررن نشرررة و  -8

لتسررهيل و ، جمهوريررة كوريررا، وفرري أمرراكن أخرررى متعررددة. غتشرران غ، فرري بيونرر4172تشرررين األول أكتوبر/ 6لمررؤتمر األ رررا  فرري 
التوقعات العالمية نسخة مسبرة من ال بعة الرابعة من نشرة  أعدتاستعدادات األ را  للجتماع الثاني عشر لمؤتمر األ را ، 

 .  /https://www.cbd.int/gbo4advanceفي  متاحةوهي  يولوجيلعتنوع الب
السعسررعة الترنيررة التفاقيررة  مررن تررراريرن اأيضررا ترريرر  التوقعرات العالميررة لعتنرروع البيولرروجيويرافر  ال بعررة الرابعررة مررن نشرررة  -9

 التنوع البيولوجي: 

https://www.cbd.int/gbo4advance/
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 تستند إليهاتردم مععومات أكثر تفصيل عن المععومات والبيانات والتحعيلت التي التي  18،1ترنية السعسعة ال )أ(
   المستخدمة في إجراء الترييمات؛ ال، فضل عن ال ر التوقعات العالمية لعتنوع البيولوجيال بعة الرابعة من نشرة 

لفررررا تعمررريم التنررروع البيولررروجي فررري  هاتسررريناريو الععرررو قالمرررة دراسرررة  تتضرررمنالتررري  19،2السعسرررعة الترنيرررة  )ب(
 الر اعات ائنتاجية الرليسية.

 

------ 

                                                           
1 Leadley et al (2014) . التردم نحو بعوغ أهدا  أيشي لعتنوع البيولوجي: ترييم اتجاهات التنوع البيولوجي،  - 18السعسعة الترنية

بوصفها  النظراءمتاحة سابرا الستعراض التي كانت . أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، و يةالرليسوسيناريوهات السياسات وائجراءات 
UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/8. 

عتنوع لاالستخدام المستدام في ر اعات الكي  يمكن أن تسهم  - 19(. السعسعة الترنية 4172) PBL يترييم البيلعية لهولندالوكالة ال 2
النظراء بوصفها الستعراض سابرا متاحة  التي كانتتفاقية التنوع البيولوجي، و . أمانة اوحفظ  البيولوجي

UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/9. 


