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طبع عدد لتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن عملیات األمانة، وللمساھمة في مبادرة األمین العام لجعل األمم المتحدة محایدة مناخیا، 
 .طلب نسخ إضافیة االجتماعات وعدمإلى ویرجى من المندوبین التكرم بإحضار نسخھم  .محدود من ھذه الوثیقة

 

 

 الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة
  شرع االجتماع السابع

  2013تشرین األول /أكتوبر 18- 14مونتریال، 
  *من جدول األعمال المؤقت 6البند 

 

  التحضیر للطبعة الرابعة للتوقعات العالمیة للتنوع البیولوجيتقریر مرحلي عن 
  مذكرة من األمین التنفیذي

 مقدمة  - أوال

ویقدم ھذا المطبوع تقییما منتظما لحالة واتجاھات . للتنوع البیولوجي مطبوع رئیسي من مطبوعات االتفاقیة التوقعات العالمیة .1
مع العالمي لضمان حفظ التنوع البیولوجي واستخدامھ المستدام، وضمان تقاسم المنافع التنوع البیولوجي، والخطوات التي یتخذھا المجت

وقد . 2010المستمدة من استخدام الموارد الجینیة بصورة عادلة وقد صدرت الطبعة الثالثة من التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي عام 
للتنوع البیولوجي إستراتیجیة لم یتحقق، وقدمت مسوغات لوضع خطة  2010أن ھدف التنوع البیولوجي لعام إلى خلصت ھذه الطبعة 

 1 .، وأھداف إیتشي للتنوع البیولوجي2020-2011للفترة 

إستعراض وقرر مؤتمر األطراف في اجتماعھ العاشر أن تعد الطبعة الرابعة للتوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي لتوفیر  .2
قیق أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي بما في ذلك تحلیال للكیفیة التي ساھم بھا تنفیذ االتفاقیة منتصف المدة بشأن التقدم المحرز في تح

 ).10/2المقرر  lk 13الفقرة (لألھداف اإلنمائیة لأللفیة  2015في تحقیق غایات ستراتیجیة وخطتھا اإل

 :مایلي خالل إجتماعھا السادس عشروأكدت الھیئة الفرعیة  .3

الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي تقییما لمنتصف المدة للتقدم المحرز نحو  ینبغي أن تقدم الطبعة  )أ (
 تحقیق أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي؛

 :ینبغي أن تتناول الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي مایلي  )ب (

 المساھمة في تحقیق أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي؛ االستجابات المحتملة للسیاسة التي قد تكون فعالة في )1(

لتزامات الوطنیة، مع النظر في اإل(لتنوع البیولوجي مستوى التقدم المحرز نحو بلوغ أھداف إیتشي ل )2(
 ؛)والخطط واألھداف الوطنیة التي اعتمدتھا األطراف؛ ومستوى التنفیذ على أرض الواقع
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للتنوع ستراتیجیة للخطة اإل 2050البیولوجي في رؤیة عام  كیفیة مساھمة تحقیق أھداف إیتشي للتنوع )3(
 ؛2020-2011البیولوجي 

كیفیة مساھمة التقدم نحو تحقیق أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي في األھداف اإلنمائیة لأللفیة وغایاتھا لعام  )4(
  ؛2015

ھلة الفھم، ویمكن الوصول إلیھا ینبغي أن تكون الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي س  )ج (
بسھولة من جانب طائفة من مختلف المھتمین، وأن تتألف من منتجات عدیدة، یتم إطالقھا في مناسبات رئیسیة ابتداء من االجتماع الثاني 

تاحة التي تقدمھا المعلومات المتاحة من مجموعة من المصادر، بما في ذلك المعلومات المإلى ویستند محتواھا  .عشر لمؤتمر األطراف
 .األطراف

وأحاط مؤتمر األطراف خالل اجتماعھ الحادي عشر بالتقریر المرحلي عن التحضیر للطبعة الرابعة للتوقعات العالمیة للتنوع  .4
وشدد على أھمیة التقاریر الوطنیة وتقدیمھا في مواعیدھا المحددة إلعداد الطبعة الرابعة ) UNEP/CBD/COP/11/27(البیولوجي 

األمین التنفیذي االضطالع بعدد من األنشطة في سیاق التحضیر إلى وفي نفس المقرر، طلب مؤتمر األطراف ). جیم 10/3قرر الم(
 .للطبعة الرابعة للتوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي

بعة من التوقعات وتضمن مرفقھا مشروعا إشاریا لمخطط الطبعة الرا. وتبلغ ھذه المذكرة عن التقدم المحرز في ھذه األنشطة .5
 .العالمیة للتنوع البیولوجي

 جیم 11/3التقدم في تنفیذ المقرر  - ثانیا

تقدیم مساھمات مالیة في الوقت المناسب إلى جیم األطراف، ودعا آخرین  11/3من المقرر  6حث مؤتمر األطراف في الفقرة  .6
 بشأن مذكرة األمین التنفیذى ة بشأن تحضیرھا الواردة فيللتحضیر للطبعة الرابعة وإصدارھا وفقا لخطة العمل وتقدیرات المیزانی

 اعتبارات بشأن التحضیر للطبعة الرابعة للتوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي : التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي
)UNEP/CBD/SBSTTA/16/3.( 

مساھمات المالیة الالزمة لمتابعة خطة وعلى ذلك، واصل األمین التنفیذي اتصاالتھ مع األطراف وغیرھا بغرض ضمان ال .7
 .تحضیر وإصدار الطبعة الرابعة للتوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي بما في ذلك المتنجات الفرعیة والنسخ المترجمة وأحداث اإلصدار

ا وألمانیا والیابان، وعالوة على التعھدات المالیة السابقة التي قدمھا االتحاد األوروبي وسویسرا، تلقت األمانة منحا من كند .8
فضال عن منح متابعة المقدمة من االتحاد ) في شكل دعم تقني من خالل وكالة التقییم البیئي في ھولندا(ومساھمة عینیة من ھولندا 

  2.األوروبي وسویسرا

ات العالمیة للتنوع وقد تمكن األمین التنفیذي بفضل ھذه المنح من المضي في عملیات التحضیر للطبعة الرابعة من نشرة التوقع .9
 .البیولوجي على النحو الذي كان متوخیا

األمین التنفیذي أن یواصل التعاون مع االتفاقیات األخرى إلى جیم  11/3من المقرر ) أ(7وطلب مؤتمر األطراف في الفقرة  .10
للعلوم والسیاسات في مجال التنوع المتعلقة بالتنوع البیولوجي وغیرھا من العملیات ذات الصلة بما في ذلك المنبر الحكومي الدولي 

البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة وغیره من المنظمات والشركاء وإشراكھا في التحضیرات للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات 
 .العالمیة للتنوع البیولوجي

صفھا إطارا لتنفیذ جدول أعمال بو 2020-2011للتنوع البیولوجي للفترة ستراتیجیة تزاید االعتراف بالخطة اإلإلى ونظرا  .11
منتصف المدة للخطة إستعراض الشركاء المشاركة في  الطلب إلىالتنوع البیولوجي فیما یتجاوز االتفاقیة ذاتھا، یواصل األمین التنفیذي 

 .المساھمات فیھا وتقدیم2020 -2011للتنوع البیولوجى للفترة   ستراتیجیة اإل

األمین التنفیذي أن یستكشف مع أمانة المنبر الحكومي إلى جیم  11/3من المقرر ) ب(7قرة فلوطلب مؤتمر األطراف في ا .12
الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة الخیارات المتعلقة بالتحضیر للتقییم العالمي للتنوع 

 .كاساتھ على الطبعات المقبلة من نشرة التقییم العالمي للتنوع البیولوجيبما في ذلك انع(....) البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة 
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مساھمة االتفاقیة في العملیات فیما بین دورات المنبر الحكومي واستجابة لھذا الطلب، أعد األمین التنفیذي في مذكرتھ عن  .13
نتیجة لتبادل ) UNEP/CBD/SBSTTA/17/4(الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة 

اآلراء مع أمانة المنبر الحكومي الدولي، وناقش نطاق وتوقیت التقییم الشامل القادم للتنوع البیولوجي، وصلة العملیة الجاریة للطبعة 
میة للتنوع البیولوجي الحكومي الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي، وصلة الطبعات القادمة من نشرة التوقعات العال

 .تالفي ازدواجیة الجھودإلى فرص التآزر والحاجة إلى الدولي مشیرا 

األمین التنفیذي أن یبقى قید االستعراض، بالتشاور مع إلى جیم  11/3المقرر  من) ج(7الفقرة  وطلب مؤتمر األطراف في .14
یة، والفریق االستشاري المعني بالطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة مكتب الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتنقنیة والتكنولوج

االتصاالت، والخطة المالیة بشأن الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع إستراتیجیة للتنوع البیولوجي، خطة العمل، و
 .البیولوجي

العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة تقاریر عن سیر العمل في إعداد  اجتماعات مكتب الھیئة الفرعیة للمشورةإلى وقدمت بانتظام  .15
ومن المقرر عقد االجتماع الثاني الموازي للفریق االستشاري المعني . الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي

وعالوة على ذلك، یجري بانتظام . 2013تشرین األول / أكتوبر 13الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي یوم ب
 ).http://www.cbd.int/en/gbo4(تحدیث صفحات الویب المتعلقة بالطبعة الرابعة 

مع الشركاء المعنیین جیم إلى األمین التنفیذى ان یواصل ن بالتعاون  11/3من المقرر ) د(7وطلب مؤتمر األطراف فى الفقرة  .16
 وضع إستراتیجیة لإلتصال بشأن الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجى

وتتخذ الترتیبات . 2014شبكة االتصاالت التي سوف تدعم عملیة بدء العمل في واستجابة لھذا الطلب، بدأ األمین التنفیذي في  .17
الم الجماھیري لدى برنامج األمم المتحدة للبیئة، وشعبة عات العالمیة لشعبة االتصاالت واإللإلبالغ عن عملیة البدء من خالل الشبك

 .اإلعالم العام في أمانة األمم المتحدة

 :بما في ذلك بدء التحضیروعالوة على ذلك، یجري وضع مواد إعالمیة لدعم عملیة  .18

تضمن الرسائل الرئیسیة في التقریر فضال عن شریط نشرة أنباء بالفیدیو عن التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي ت  )أ (
وستصدر نشرة  األنباء بالفیدیو بجمیع لغات األمم المتحدة وستوزع من . ثان یتضمن المقابالت الشخصیة والرسوم البیانیة من التقریر

 خالل الشبكات اإلذاعیة العالمیة واإلقلیمیة؛

ق معلومات عن النتائج الرئیسیة للتوقعات العالمیة للتنوع مجموعة مواد إعالمیة لوسائط اإلعالم تتضمن أورا  )ب (
وستعد المجموعة بجمیع لغات األمم المتحدة وستوزع من خالل . البیولوجي وغیر ذلك من المعلومات المفیدة التي تقدم لوسائط اإلعالم

 ي أمانة األمم المتحدة؛شعبة االتصال واإلعالم العام في برنامج األمم المتحدة للبیئة وشعبة اإلعالم العام ف

وأجریت أیضا مناقشات مع منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة وغیرھا من المنظمات إلصدار مواد اتصال ھادفة  .19
، والمؤتمر العالمي للغابات )2015آذار / دییجو، غینجبوك، كوریا، مارس(للمناسبات ذات الصلة مثل المنتدى العالمي السابع للمیاه 

 ).2015أیلول / جنوب أفریقیا، سبتمبرجوربان، (

األمین التنفیذي أن یقدم توجیھا بشأن نوع المعلومات التي إلى جیم  11/3من المقرر ) ھ( 7وطلب مؤتمر األطراف في الفقرة  .20
ي الطبعة قد ترغب األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة بما في ذلك المجتمعات األصلیة والمحلیة أن تقدمھا لإلدراج ف

 .الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي

وعلى ذلك، أعد األمین التنفیذي توجیھا بشأن دراسات الحالة، والبیانات والمؤشرات والمعلومات ذات الصلة بتنفیذ  .21
في الطبعة الرابعة من نشرة  االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة بشأن التنوع البیولوجي، والتي تناسب على وجھ الخصوص اإلدراج

 3 .اللتوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي، وإتاحة ھذا التوجیھ على صفحات الویب الخاصة بالطبعة الرابعة

األمین التنفیذي االستفادة من حلقات العمل اإلقلیمیة ودون إلى جیم  11/3من المقرر ) د(7لب مؤتمر األطراف في الفقرة وط .22
 .ة المعنیة ببناء القدرات بموجب االتفاقیة لتیسیر المدخالت والمساھمات في التحضیر للطبعة الرابعةاإلقلیمیة ذات الصل

 :واستجابة لھذا المقرر، فإن األمین التنفیذي .23
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أدرج التحضیر للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي، ومناقشة عن فرعي األطراف   )أ (
الطبعة الرابعة كبند محدد في جدول أعمال سلسلة حلقات العمل اإلقلیمیة المتعلقة بالتحضیر للتقریر الوطني والشركاء في اإلسھام في 

عقدت أربع حلقات عمل حتى اآلن وستعقد حلقة عمل أخرى قبیل االجتماع السابع عشر للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة (الخامس 
 ؛)4والتكنولوجیة

وكالة التقییم البیئي في ھولندا جلسات موازیة عن استخدام السیناریوھات الخاصة بتقییم السیاسات نظم، بالتعاون مع   )ب (
 والتخطیط في ثالث حلقات عمل إقلیمیة عن التحضیر للتقریر الوطني الخامس المشار إلیھ أعاله؛

إستعراض ناقش في حلقات العمل اإلقلیمیة المعنیة بتحدیث االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي،   )ج (
من خالل  2020-2011 للتنوع البیولوجي للفترةستراتیجیة منتصف المدة لخطة اإلإستعراض ھذه االستراتیجیات وخطط العمل ودور 

 للتنوع البیولوجي؛ الطبعة الرابعة لنشرة التوقعات العالمیة

من حلقات العمل اإلقلیمیة بشأن المؤشرات والتي عقدت بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبیئة، أبرز، في سلسلة   )د (
للتنوع ستراتیجیة منتصف المدة للخطة اإلإستعراض دور المؤشرات في تقییم التقدم صوب تحقیق األھداف الوطنیة ومساھمتھا في 

 من خالل الطبعة الرابعة لنشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي؛ 2020-2011البیولوجي للفترة 

ناقشت، في حلقات عمل مواضیعیة أخرى بشأن طائفة من الموضوعات، التقدم المحرز صوب تحقیق أھداف إیتشي   )ه (
 2020-2011للتنوع البیولوجي للفترة ستراتیجیة منتصف المدة للخطة اإلستعراض للتنوع البیولوجي لكل منھا واالنعكاسات بالنسبة إل

 ؛من خالل الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي

ویتضمن المرفق بھذه المذكرة مشروع مخطط إشاري للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي، ویجسد ھذا  .24
والغرض . التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجيبشأن صیغة ومحتوى الطبعة الرابعة من نشرة المشروع الحالة الراھنة للمعلومات والتفكیر 

الرئیسي من مشروع المخطط المشار إلیھ ھو أن یصبح أساسا للمناقشات التي ستجرى وكتوجیھ عام مع تقدم عملیات التحضیر للطبعة 
 .الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي

 

                                                   
، جروس ایسلیت، سانت 2013تموز / یولیو 26- 22، یاوندي، الكامیرون نادي، فیجي 2013ط شبا/ فبرایر 1 –كانون الثاني / ینایر 28، كینیا نیروبي  4

 .2013أیلول / سبتمبر 20- 16لوشیا 
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  رفقالم

  مخطط إشاري للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي

 مشروع

 
وینبغي نظر ھذا . ھذا المخطط إشاري بشأن الھیكل والمحتوى الشاملین للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي

official/sbstta-http://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta/16-16-(المخطط باالقتران مع خطة إنتاج الطبعة الرابعة 
en.pdf-03 (االتصال الخاصة بھا إستراتیجیة و)-http://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta
en.pdf-02-inf-16-16/information/sbstta.(5   

 
  )صفحة واحدة( بیان المحتویات

  )تانصفح( استھالل/ رسالة/ تقدیم

 بیانات من األمین العام والمدیر التنفیذي

  )صفحات 5( موجز تنفیذي

رسائل الرئیسیة من كل قسم التي تركز على المستوى الشامل للتقدم المحرز صوب تحقیق أھداف إیتشي للتنوع ال
والمساھمة في التنمیة ستراتیجیة البیولوجي، وتوقعات تحقیقھا واالنعكاسات على التقدم صوب رؤیة الخطة اإل

  6 .المستدامة

 )صفحات 10( مقدمة .1

 یة المستدامة؛التنوع البیولوجي وأھمیتھ للتنم  .أ 

، وأھداف إیتشي للتنوع البیولوجي، 2020-2011للتنوع البیولوجي للفترة ستراتیجیة مخطط موجز للخطة اإل  .ب 
 وعناصره المختلفة ومسوغاتھ؛

 ؛2010استنتاجات الطبعة الثالثة والدروس المستفادة من ھدف التنوع البیولوجي لعام إلى باالستناد جزئیا  .1

إطارا جامعا للتنوع البیولوجي تتعلق  2020-2011 للتنوع البیولوجى للفترة ةستراتیجییوفر الخطة اإل .2
 ؛األولىستراتیجیة بجمیع أصحاب المصلحة، ویتسع نطاقھا بدرجة أكبر مما كانت علیھ الخطة اإل

 ھدفا طموحا وإن كان قابال للتحقیق؛ 20وإستراتیجیة تتألف من رؤیة مشتركة ومھمة وأھداف  .3

جانس والفعال لألھداف الثالثة تلوضع أھداف وطنیة وإقلیمیة وتروج للتنفیذ الم یستخدم كإطار مرن .4
 .لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي

 التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي  .ج 

، 2020-2011للتنوع البیولوجي للفترة ستراتیجیة لتوفیر تقییم منتصف المدة للتقدم صوب تنفیذ الخطة اإل .1
 إیتشي للتنوع البیولوجي؛وتحقیق أھداف 

 مخطط لمختلف أنواع المعلومات التي تعتمد علیھا؛ .2

 ؛7مخطط للمواد ذات الصلة .3

 تقدیم لسیناریوھات التنوع البیولوجي

 20508و 2020 صوبسیقدم ھذا القسم سیناریوھات للتنوع البیولوجي  .د
                                                   

ّ من خالل األشھر القادمة، یتعین التحلي ببعض المرونة لدى إعداد التقریر لضماإلى نظرا   5 سد ن أن تتجأن الكثیر من المعلومات للطبعة الرابعة لن یتوافر إال
وطول . أو تجنب التكرار/وید یتعین تغییر أو إزالة بعض العناصر الواردة في األقسام التالیة لتحسین تدفق النص و. المعلومات ذات الصلة بأنسب طریقة ممكنة

 .عةوعلى ذلك فإن ھذا المخطط یوضح النطاق والمحتوى الشاملین للطبعة الرب. الحجم النسبي لكل قسمإلى الصفحات إشاري فقط 
 .للطبعة الثالثة للتقریر كما حدث للمطبوع قصیر مستقل یبین الرسائل الرئیسیةأساسا  ذلك یكونس  6
 .وسوف تشمل المواد المحتملة موجزا منفضال، وعروض. األنواع اإلضافیة للمواد التي ستتیح على توافر التمویل سوف تعتمد  7
برنامج الیونسكو للتنوع البیولوجي والیونیب والمراكز المتحدة لقطاع األعمال ووكالة التقییم البیئي في ھولندا والمركز  السیناریوھات، التقریر الذي یعدهإلى استنادا   8

 .العالمي لرصد الحفظ ومركز مصاید األسماك وغیرھا
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 )صفحة 50( التقدم صوب تحقیق أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي .2

بھدف توفیر االستنارة للمناقشات بشأن ما إذا كان المجتمع ستراتیجیة ذا القسم من تقییم منتصف المدة لتنفیذ الخطة اإلسیتألف ھ
وسینظر ھذا القسم أیضا في اإلجراءات التي . 2020العالمي على الطریق صوب تحقیق أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي بحلول عام 

. لتوفیر سیاق أشمل للتقدم المالحظ) د البلدان التي وضعت أھدافا وطنیة، وأمثلة على األھدافمثل عد(تتخذ على المستوى الوطني 
دراسات الحالة من القطاعات / كما ستستخدم المعلومات. وستستخدم الدراسات الحالیة المعتمدة على المعلومات الوطنیة حیثما أمكن

شأن كل ھدف باستخدام المعلومات التي تقدمھا األطراف، التقدم بإستعراض وسیجري على وجھ الخصوص، . إذا توافرت
وسوف تستكمل . ، والمعلومات المقدمة من الشراكة المعنیة بمؤشرات التنوع البیولوجي11/13والمؤشرات المشار إلیھا في المقرر 

  .مصادر المعلومات ھذه بالمعلومات المستخلصة من الدراسات المنشورة

  بالنسبة لكل ھدف من أھداف إیتشي قدر اإلمكان وحسب مقتضى الحالوستقدم المعلومات التالیة، 

وسیستند ). حیثما یكون ممكنا(ستراتیجیة حالة التقدم، وكیف تغیرت األمور منذ الطبعة الثالثة أو اعتماد الخطة اإل  .أ 
 المؤشرات حیثا تتوافر؛إلى ھذا التقییم 

 بالھدف؛أمثلة على االلتزامات الوطنیة التي أعلنت فیما یتعلق   .ب 

 الوطنیة الكبیرة التي اتخذت؛/ الخطوات اإلقلیمیة/ اإلجراءات  .ج 

فضال عن نتائج االسقاطات الناشئة عن المعدل الحالي للتقدم إلى استنادا  2020توقعات تحقیق الھدف بحلول عام   .د 
 ؛9مجاالت السیناریو

 ستراتیجیة؛طة اإلللخ 2050الھدف في رؤیة عام تقییم لما یمكن أن یسھم بھ التقدم صوب تحقیق   .ه 

 الثغرات في المعارف ومستوى الثقة في التقییم؛  .و 

 اإلقلیمیة؛/ دراسات الحالة الوطنیة  .ز 

 ؛اإللتزامات القطاعیة البارزة ودراسات الحالة أو األمثلة حیثما تتوافر  .ح 

 :الخمسةستراتیجیة للتقدم صوب تحقیق كل ھدف من األھداف اإلإستعراض وعالوة على ذلك، سیدرج 

 :للمھمة والرؤیة بالنسبة  .أ 

استنتاج وكعنصر مؤدي نحو القسم التالي، رسائل عما یعني التقدم حتى اآلن بالنسبة إلى من خالل الوصول 
 ؛2020-2011للتنوع البیولوجى للفترة  للمھمة والرؤیة الخاصة بالخطة االستراتیجیة

 عرض لھا؛شامل عن حالة واتجاھات التنوع البیولوجي فضال عن الضغوط التي یت بیان  .ب 

 )صفحات 10(واإلسھام في التنمیة المستدامة ستراتیجیة التقدم المحرز صوب تحقیق مھمة ورؤیة الخطة اإل: قریر مجمعت .3

یاق لرؤیة الخمسین عاما للخطة الغرض من ھذا القسم ھو وضع أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي والتقدم صوب تحقیقھا في س
وھذا قسم استشرافي سیوفر االستثارة للخطط المقبلة أو الخطوات التي ستكون 2020. -2011للفترة  للنموع البیولوجى  . ستراتیجیةاإل

وعلى وجھ الخصوص سوف یعالج ھذا القسم األسئلة التالیة في ضوء المعلومات التي . ومابعده. 2020ضروریة للتقدم صوب عام 
  :تتحقق من خالل عمل السیناریوھات

ة، ما ھي أنواع اإلجراءات التي یمكن اتخاذھا لتحقیق أھداف إیتشي العشرین للتنوع الظروف الحالیإلى بالنظر   .أ 
 البیولوجي؟

ا تحقیق كیف یمكن لتحقیق أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي فضال عن تقدمنا صوب تحقیقھا بضعنا في وضع یتیح لن  .ب 
 ستراتیجیة؟للخطة اإل 2050رؤیة لعام 

 2015والتقدم صوب تحقیق أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي في تحقیق غایات  ستراتیجیةكیف یسھم تنفیذ الخطة اإل  .ج 
 لألھداف اإلنمائیة لأللفیة والتنمیة المستدامة بصورة عامة؟

 )اتصفح 10( التقییم -2020صوب عام  .4

 عموما بالنسبة لتلك األھداف التي لم تظھر سوى تقدما ضئیال، ماھي األسباب؟  .أ 

                                                   
ا برنامج الیونسكو للتنوع البیولوجي والیونیب السیناریوھات التي تتخذھإستعراض سیعتمد ذلك على توقعات المستقبل القریب بشأن بعض المؤشرات وعلى  9 

 .والمراكز المتحدة لقطاع األعمال ووكالة التقییم البیئي في ھولندا والمركز العالمي لرصد الحفظ ومركز مصاید األسماك وغیرھا
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على النحو الذي تقترحھ (طلق إلیھ ، واالتجاه الذي تن)2على النحو المبین في القسم ( التقدم الذي تحققإلى بالنظر   .ب 
األھداف بحلول إلى ، ما ھي اإلجراءات األخرى التي یتعین اتخاذھا لضمان الوصول )3السیناریوھات في القسم 

 ؟2020عام 

جمیع أھداف إلى لحة للوصول ما ھي اإلجراءات التي سیتعین أن تتخذھا الحكومات وغیرھا من أصحاب المص  .ج 
 ، ومھمة الخطة االستراتیجیة؟2020إیتشي للتنوع البیولوجي بحلول عام 

 .إذا أمكن المحافظة على قوة الدفع الحالیة للتنوع البیولوجى رسالة بشأن احتمال تحقیق أھداف إیتشي  .د 

 .الشاملة للخطة االستراتیجیة 2050تحدید التقدم فیما یتعلق برؤیة عام   .ه 

وسوف یشمل ذلك . األقسام السابقة في التقریرإلى ة عن مدى اإللحاح في العمل واتخاذ اإلشارات المترافقة رسال  .و 
 .رسائل بشأن منافع التنوع البیولوجي لرفاھة البشر والمسوغات االقتصادیة لحفظھ واستخدامھ المستدام

  )صفحات 5( المراجع

  )صفحة واحدة( تنھویھات

  )صفحة واحدة( مصادر الصور

  )صفحتان( 10قائمة الجداول واألشكال

------ 

                                                   
وستشمل ھذه معلومات وسائل التي من المھم . الكاملة الصفحة" تمضینات"ستتضمن الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي أطر نصیة و  10

ّ أنھا ال تتناسب بالضرورة الخط الرئیسیة للوثیقة ویمكن أن تتضمن بعض ھذه العناصر أطر بشأن التنوع البیولوجي واالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، . إبالغھا إال
، واألھداف 20+اف الوطنیة، والمعلومات عن أسباب االھتمام بالتنوع البیولوجي، ونتائج مؤتمر ریووأھمیة االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة، ووضع األھد

 .أھداف التنمیة المستدامة، والذكرى العشرین التفاقیات ریو، والصالت بین مختلف االتفاقیات/ اإلنمائیة لأللفیة


