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 هإعدادبشأن اعتبارات  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي:لنشرة مس اإلصدار الخا

 من األمين التنفيذي مذكرة
 مقدمة -أوال

 مررناإلصرردام المررام  اررة عمةيررل دعررداد  البررد ، 13/29قرررم مررؤامر األ رررات اررة اافاقيررل التنرروع البيولرروجة، اررة الم رررم  -1
خطررل عمرري وميةانيررل م تراررل إلعررداد ه،  ةررإ دلررم األمررين التنفيررذي  ن يعررد واررة الم رررم نفسرر التوقعرراا العالميررل لةتنرروع البيولرروجة 

لنظرر الييةرل الفرعيرل لةمشرومة العةميرل والت نيرل والتينولوجيرا ارة اجتمراع يع رد قبري اإلصدام المرام  والت رام ر والمنتتراا  اا ال رةل 
  االجتماع الرابع عشر لمؤامر األ رات

و  رد  ال سرا النرانة  1  إلصردام المرام  رد  ذرذ  الوقي رل معةومراا عرن  رادرد دعرداد اوامشيا مرع الم ررم المرذكوم  عرت ، ا -2
مة ررد مررن المعةومرراا عرررن الالنالرر   ال سررابينمررا ي ررد   التوقعرراا العالميررل لةتنرروع البيولرروجة،مررن ذررذ  الوقي ررل معةومرراا   ا رريل عررن 

 ال سررا  حترروي معالتتيررا وعناصررر الممطررم العررا   و  يتعررين الرديسرريل التررة األ ررةةل، بمررا اررة  لرر  إلصرردام المررام المحترروا الم تررر  ل
، وعناصرر النظررا وا رتعرا   لإلشرراتةمعةومراا، ولليرل لالرديسريل م ادم المعةوماا عن عمةيل اإلعداد، بما اة  ل   عةم الرابع

 المرام  و حتروي ال سرااديل  ا تراايتيل االا ال، ومعةوماا عن الت ام ر  اا ال ةل، وجردول ممنرة إلعرداد الت ر رر، وميةانيرل دمشر
باالشررترام مررع  مانرراا المنبررر  رريتري وهررعيا و ررتتا  ا ررتراايتيل اا ررال،  التوصررياا الم تراررل لتنظررر اييررا الييةررل الفرعيررل  عةررم

وجة، برالتنوع البيولر المتعة رلالحكومة الدولة لةعةرو  والسيا راا ارة مترال التنروع البيولروجة وخردماا الرنظا اإليكولوجيرل واالافاقيراا 
 كوقي ل دعتميل 

 معلومات أساسية -ثانيا

، ا ييمررا لمنت ررم المرردة لةت ررد  2014اررة عررا   ي نشرررذ، الررالتوقعرراا العالميررل لةتنرروع البيولرروجة مررن اإلصرردام الرابررعقررد   -3
م اإلصرردا، ماررإ مررؤامر األ رررات ب12/1  واررة الم رررم 2020-2011المحرررم نحررو انفيررذ المطررل اال ررتراايتيل لةتنرروع البيولرروجة 

، التوقعاا العالميل لةتنوع البيولوجة ونتادج ا ييا نطاق وعمةيل ، و ةإ دلم الييةل الفرعيل لةمشومة العةميل والت نيل والتينولوجيلالرابع
مررع  ل،اإليكولوجيرر الررنظاخرردماا و  التنرروع البيولرروجةاررة متررال عةررو  والسيا رراا لةالحكررومة الرردولة  لةمنبررر التررامي عمرري الهررو   اررة
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ا ر رررر دلرررم مرررؤامر  مارررع، و لا يررريا عرررالمة بشررر ن التنررروع البيولررروجة وخررردماا الرررنظا اإليكولوجيرررواجيرررل مرررع العمررري إلجررررا  اتنرررإ االمد
التوقعرراا العالميررل مررن المحتمةررل  ال ادمررلاا صرردام اإلانفيررذ اررة  رادررد   نظررر عنررد اررة اجتماعرره النالرر  عشررر لت ترشرراد برره األ رررات 

  لةتنوع البيولوجة
 إلصدام المام ل، بما اة  ل   رادد التوقعاا العالميل لةتنوع البيولوجة من صداماا الساب لاإلوعرهت معةوماا عن  -4

لتجتمررراع  و ايحرررت  ي رررا 2 مرررن الت ر رررر، عةرررم الييةرررل الفرعيرررل لةمشرررومة العةميرررل والت نيرررل والتينولوجيرررل ارررة اجتماعيرررا التا رررع عشرررر 
والت ييمرراا العالميررل واإلقةيميررل والمواهرريعيل لةمنبررر الحكررومة الرردولة  وجةالتوقعرراا العالميررل لةتنرروع البيولررمعةومرراا عررن العتقررل بررين 

اإلصدام المام  لةعةو  والسيا اا اة متال التنوع البيولوجة وخدماا النظا اإليكولوجيل ا ت عن لمحل عامل عن اوقيت دعداد 
  عمي االافاقيلاسبما يتعةد ب التوقعاا العالميل لةتنوع البيولوجة من
 ن اسراذا نروااج المنبرر ،  قررا الييةرل الفرعيرل لةمشرومة العةميرل والت نيرل والتينولوجيرل ب نره مرن المتوقرع 19/5توصريل وارة ال -5

 ريما ا ييمااره المنيتيرل والمواهريعيل  الحكومة الدولة لةعةو  والسيا اا اة متال التنوع البيولروجة وخردماا الرنظا اإليكولوجيرل، ال
  ولرررذل ،  رررتيون ذرررذ  النررروااج 2020-2011لتنفيرررذ المطرررل اال رررتراايتيل لةتنررروع البيولررروجة  يررريا النيرررادة تالواإلقةيميرررل والعالميرررل ارررة 

  التوقعاا العالميل لةتنوع البيولوجة مناإلصدام المام  الممتةفل عناصر اا مل اة دعداد 
  ن الت ر ر:، إلصدام المام ، قرم مؤامر األ رات، بعد  ن نظر اة النطاق العا  ل13/29واة الم رم  -6

 ينبغة  ن ي د : ) (
 ؛2020-2011ا ر را نياديا موجةا عن انفيذ المطل اال تراايتيل لةتنوع البيولوجة  (1)
، لينظررر اييررا مررؤامر األ رررات اررة 2020-2011  ا را لمتابعررل المطررل اال ررتراايتيل لةتنرروع البيولروجة  (2)

 اجتماعه المام  عشر؛
 ينبغة  ن يت من: )ب(

حسررإ كرري ذرردت لةت ررد  المحرررم صرروب اح يررد  ذرردات  يشررة لةتنرروع البيولرروجة، ا ررتنادا دلررم احةرريت ب (1)
 منيتيل شفاال و مكن ايرامذا؛

 ذرررردات التنميررررل  اررررةاحةرررريت لمسرررراذمل الت ررررد  المحرررررم نحررررو اح يررررد  ذرررردات  يشررررة لةتنرررروع البيولرررروجة  (2)
 المستدامل؛

 ماا العةميل المتواارة، مني ما يةة: ا ي المعةو و الر ميل المعةوماا دلم  يستندينبغة  ن  )ج(
 الت ام ر الو نيل الساد ل؛ (1)
 معةوماا من المؤشراا العالميل؛ (2)
الت ييمراا المواهرريعيل واإلقةيميررل والعالميرل لةمنبررر الحكررومة الردولة لةعةررو  والسيا رراا ارة متررال التنرروع  (3)

ةتنروع البيولروجة لةرد بيرذا األمرر ونمذجرل البيولوجة وخدماا النظا اإليكولوجيل و ي احةيي لسرينام و يتع
 وخدماا النظا اإليكولوجيل التة انفذ كتة  من ذذ  الت ييماا؛

معةومرراا مررن االافاقيرراا األخرررا المتعة ررل بررالتنوع البيولرروجة واافاقيرراا م ررو وغيررر  لرر  مررن المنظمرراا  (4)
  اا ال ةل؛

محةيرل، بمرا ارة  لر  معةومراا عرن مسراذماا المعةوماا التة ا ردميا الشرعوب األصرةيل والمتتمعراا ال (5)
 ؛2020-2011اإلجرا اا التماعيل اة انفيذ المطل اال تراايتيل لةتنوع البيولوجة 
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نترررادج الحررروام بشررر ن  العررريش ارررة انسرررتا  مرررع الطبيعرررل ، والررررفا الممتةفرررل، ون يرررج و دواا افرررظ التنررروع  (6)
 3البيولوجة وا تمدامه المستدا ؛

-2011حرم اة  نشطل بنا  ال دماا لدعا انفيذ المطل اال تراايتيل لةتنوع البيولروجة احةيي الت د  الم (7)
 ؛13/23، المشام دلييا اة الم رم 2020

 المعةوماا اإلهاايل  اا ال ةل التة ا دميا األ رات والحكوماا األخرا؛ (8)
 مع العمةياا األخرا  ينبغة  ن يعد بطر  ل اتتنإ االمدواجيل )د(

وليرة انظرر  ، بالتشراوم مرع المكترإبإعرداد م ترر   ن ي رو ، دلم األمرين التنفيرذي 13/1األ رات، اة م رم    ةإ مؤامرو  -7
ممنررة لمتابعرل المطررل اال ررتراايتيل  وجردولعمةيرل اح ررير ل شرامةل واشررامكيل  بشرر ن، ايره الييةررل الفرعيرل لةتنفيررذ ارة اجتماعيررا النرانة

التوقعاا العالميل  مناإلصدام المام  دعداد   نعةم  الم رم(  و نص 34الف رة ، 13/1)الم رم  2020-2011لةتنوع البيولوجة 
 4اة ذذ  العمةيل ؤخذ اة الحسبان  ي ا يينبغة  ن  لةتنوع البيولوجة

 المحتوى  -ثالثا
 األسئلة الرئيسية -ألف

  اا صررةل   ررةةل ل مبعرر جةالتوقعرراا العالميررل لةتنرروع البيولررو  مررناإلصرردام المررام  تناول ي،  رر13/29اماشرريا مررع الم رررم  -8
 األ ةةلالشامي لعدة قطاعاا، اإن المعةوماا المتعة ل بيذ   ياالتة  يتناوليا الت ر ر و ابع ال  ايا  وبالنظر دلم نطاق اابالسيا 

 األ ةةل الرديسيل التة  يتا النظر اييا ذة:و اة جميع  جةا  الت ر ر ولن ا ت ر عةم قسا وااد    تيون موجودة
وبالنسربل ليري ذردت مرن  ذردات  اح يد كي ذدت من  ذدات  يشة لةتنروع البيولروجة  نحوو الت د  المحرم ما ذ ) (

متعررددة  و رريبنة ذررذا الت يرريا، مررن بررين  مرروم  دلررل  يشررة لةتنرروع البيولرروجة،  رري د  ا يرريا صررر ح لةت ررد  المحرررم عةررم   رراس خطررو  
 ؛توقعاا العالميل لةتنوع البيولوجةال من اإلصدام الرابعاة  الم طةع به خرا، عةم الت ييا 
لةمطررل  2050مف ررل عررا   دنترراماررة  اح ي يرراكيررم   رريمت  ذرردات  يشررة لةتنرروع البيولرروجة والت ررد  المحرررم اررة  )ب(
و يسرراعد الرررد عةررم ذررذا السررؤال اررة وهررع  ذرردات  يشررة لةتنرروع البيولرروجة، والت ررد  المحرررم نحررو اح ي يررا، اررة  ررياق  اال ررتراايتيل 
لةمطررل اال ررتراايتيل  وذررذا  ررؤال ا تشرررااة يتطةررإ  ررينام وذاا ونمررا ج لتحديررد مررا د ا كرران مسررام الت ررد  الحررالة  2050مف ررل عررا  

المنبرر الحكرومة الردولة لةعةرو  والسيا راا نظر اة المعةومراا المتولردة مرن خرتل عمةيراا يتا ال  و 2050لتح يد مف ل عا   اكااي
المتعة رررل بالسرررينام وذاا والنمذجرررل مرررن  جررري اإلجابرررل عةرررم ذرررذا السرررؤال  اإليكولوجيرررل  ارررة مترررال التنررروع البيولررروجة وخررردماا الرررنظا

وباإلهرراال دلررم  لرر ،  رريكون مررن ال رررومي مناقشررل الميرراماا المتعة ررل بمتموعررل مررن اإلجرررا اا التررة يتعررين ااما ذررا كتررة  مررن 
 ؛2020المطم والمطواا المست بةيل التة قد يةة  ااما ذا بعد عا  

يا انفيذ المطل اال تراايتيل والت د  المحرم نحو اح يد  ذدات  يشة لةتنوع البيولوجة اة خطل التنميرل كيم يس )ج(
 5 2030مرررع خطرررل التنميرررل المسرررتدامل لعرررا  اتسرررد  2020-2011المطرررل اال رررتراايتيل لةتنررروع البيولررروجة ا  2030المسرررتدامل لعرررا  

 دمره انفيرذ المطرل اال رتراايتيل لةتنروع يا ييا لإل يا  الرذي عةم  البيولوجة التوقعاا العالميل لةتنوع مناإلصدام المام  مي تشيو 
البيولوجة نحرو اح يرد  ذردات التنميرل المسرتدامل  كمرا  ريتا انراول ال  رايا المتعة رل بتعمريا التنروع البيولروجة مرن  جري اإلجابرل عةرم 

 ررايا  اا ال رةل الترة يمكررن النظرر اييرا عنررد وهرع د ررام ذرذا السرؤال  وعررتوة عةرم  لر ، وكتررة  مرن ذرذا الت يرريا،  ريتا احديرد ال 
 ؛2020عالمة لةتنوع البيولوجة لما بعد عا  

                                                           
  ، المراد النال ( UNEP/CBD/COP/13/25) ارد نتادج الحوام اة ا ر ر مؤامر األ رات اة اافاقيل التنوع البيولوجة عن اجتماعه النال  عشر 3
  /https://www.cbd.int/post2020 التالة: الرابميمكن اال تع عةم مة د من المعةوماا عن ذذ  العمةيل عةم  4
 ، المراد 70/1قرام التمعيل العامل  5

https://www.cbd.int/doc/c/355b/899e/03d1bb13750c66782bb217a9/cop-13-25-en.doc
https://www.cbd.int/post2020/
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إلجابرل عرن ذرذا السرؤال،  ين رإ التركيرة عةرم مرن  جري او  ما ذة التحدياا الترة ال يرةال يتعرين الت ردي ليرا  )د(
 تلةمطرل اال رتراايتيل، ا ر 2050مف رل عرا   بةرو ارة  وعةرم احديرد الميراماا الممكنرل لةنيرو  بالت رد  2020الفترة التة اةة عرا  

  و تسررتند المعةومرراا 2020-2011عررن ال  ررايا  اا ال ررةل مررن  جرري المتابعررل المحتمةررل لةمطررل اال ررتراايتيل لةتنرروع البيولرروجة 
يراماا اسرر ع الت رد  نحرو وعةم احةيي خ اال تشراايل، عةم  ينام وذاا التنوع البيولوجة االمستمدمل لإلجابل عةم ذذا السؤال، جةدي

 المطل اال تراايتيل لةتنوع البيولوجة  كما  يتا النظر اة ال  ايا المتعة ل بتعميا التنوع البيولوجة ايما يتعةرد باألذردات المتتمعيرل
  ااألو ع نطاق

أل ررات ارة اجتماعره توقرع  ن يكرون لمرؤامر ااإلجابرل عةرم ذرذ  األ رةةل، ي  النااترل عرن وا تنادا دلم التحةيتا والت ييماا  -9
  2020بش ن د ام التنوع البيولوجة العالمة لما بعد عا   م رمن من ااما  المام  عشر العناصر التة امك  

 المخطط العام -باء
انفيرذي ومرارد برالمراجع  ومروجة مبعرل  قسرا  مديسريل  التوقعراا العالميرل لةتنروع البيولروجة مرن إلصدام المرام ا  يت من -10

  ر ر ومتاظاا دهاايل:المستمدمل اة الت
عررن  ررةل، منرري معةومرراا ال ا رريل  اا األمعةومرراا الال سررا األول بمنابررل م دمررل مرروجةة لةت ر ررر و  ررد    رريعمي ) (

 العالميل لةتنوع البيولوجة؛ التوقعااو  2020-2011لةتنوع البيولوجة  اال تراايتيلاافاقيل التنوع البيولوجة والمطل 
ييما لةت د  المحرم نحو اح يد كي ذدت من  ذدات  يشة لةتنوع البيولوجة، عةم غرام ما النانة ا  ال سا ي د   )ب(

ذذ  األذدات  ومن المتوقع  ن يستند ذذا ال سا  ببةو ، و يحدد  ي دموس واحدياا ايما يتعةد التوقعاا من اإلصدام الرابعاا اة 
اال رتراايتياا وخطرم العمري الو نيرل  ا رت عرندما راا الحالرل،  تحديردلبمرا ارة  لر   6بشكي كبيرر دلرم الت رام ر الو نيرل الساد رل،
المؤشررراا التررة اوارذررا شررراكل مؤشررراا التنرروع البيولرروجة  عررن  ي ررا معةومرراا  الت ر رررلةتنرروع البيولرروجة  و يسررتمد  ذررذا ال سررا مررن 

ة لةعةررو  والسيا رراا اررة متررال التنرروع وبالمنرري،  تسررتمد   ي ررا معةومرراا مررن الت ييمرراا العالميررل واإلقةيميررل لةمنبررر الحكررومة الرردول
العةميرل  والمؤلفرااالبيولوجة وخدماا النظا اإليكولوجيل  و تستيمي المعةوماا الروامدة مرن ذرذ  الم رادم بمعةومراا مرن الت ييمراا 

 المنشومة  اا ال ةل األخرا؛
اسرربما وع البيولرروجة، ال  رريما لةت ررد  المحرررم نحررو انفيررذ المطررل اال ررتراايتيل لةتنرر اتميعررا رريوار ال سررا النالرر   )ج(

المتمنةررل اررة اامررا  دجرررا اا اعالررل وعاجةررل لوقررم ا رردان التنرروع البيولرروجة  و يت ررمن ذررذا ال سررا  ي ررا  2020لعررا   ابميمتيرراتعةررد 
كومة الردولة لةمطل اال تراايتيل لةتنوع البيولوجة و يعتمد بشكي كبير عةم الت ييماا العالميل واإلقةيميل لةمنبر الح ناقدا اا تعراه

النظا اإليكولوجيل  و يتري  ي ا اناول مس لل اعميا التنوع البيولوجة ا ت  وخدماالةعةو  والسيا اا اة متال التنوع البيولوجة 
ناقش الرروابم برين التنروع البيولروجة و ع نطاقرا  وارة ذرذا السرياق،  رت  األمتتمعيل الذدات األ بةو عن مساذمل التنوع البيولوجة اة 

 و ذدات التنميل المستدامل؛ 2030التنميل المستدامل لعا   وخطل
ةمطرل ل 2050عرا  برف رل  اسربما اتعةردسةم ال و  عةم التحدياا والفرص ي  و ا تشراايا يكون ال سا الرابع  )د(

  2020اال تراايتيل ولقامذا عةم وهع د ام التنوع البيولوجة العالمة لما بعد عا  
 عملية اإلعداد -رابعا
 مصادر المعلومات –ألف

تبع منيتيررل مماقةررل باال ررتناد يو رر اإلصرردام الرابررعدلررم  التوقعرراا العالميررل لةتنرروع البيولرروجة مررناإلصرردام المررام  سررتند ي  -11
،  ريتا ا رديا المعةومراا اإلصردام الرابرعالحرال مرع  كرانكمرا و دلم متموعل من م ادم المعةوماا، بما ارة  لر  المؤلفراا العةميرل  

                                                           
، التوقعاا العالميل لةتنوع البيولوجة منةوماا الوامدة اة الت ام ر الو نيل التة يمكن ددماجيا اة اإلصدام المام   نواع المععةم  لت تع عةم منال 6

 .UNEP/CBD/COP/13/8/Add.2/Rev.1: انظر

https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/official/cop-13-08-add2-rev1-en.doc
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 األخرررررا  البيانيررررلوالر رررروماا  ،والر ررررو  البيانيررررلواألشرررركال  وص،الن رررر   ررررر، بمررررا اررررة  لرررر  دما رررراا الحالررررل، و فررررل شرررركال ممتةاررررة 
 إلصردام المرام  ن ادلرم مرؤامر األ ررات   شرام، 13/29  و يت من الت ر ر  ي ا قادمل كامةل بالمراجع  واة الم ررم لةمعةوماا
 حدد ما يةة:ي، و ن المتواارةةوماا العةميل المعةوماا الر ميل و ا ي المع يستند دلمينبغة  ن 
بطر  ررل مماقةررل دلرم محتو رراا الت ررام ر الو نيررل الساد ررل  إلصرردام المررام سررتند اي  - الت رام ر الو نيررل الساد ررل ) (

ات األ رررات والت رد  المحررم نحررو اح يرد  ذررد وهرعتيامسراذمل األذرردات الترة المتعةرد بالتحةيرري وقي رل احردي   لتةر  المسرتمدمل اررة
ومررن ( التررة  عرردا لتجتمرراع النالرر  عشررر لمررؤامر األ رررات  UNEP/CBD/COP/13/8/Add.2/Rev.1 يشررة لةتنرروع البيولرروجة )
ارة االعتبرام المعةومراا الروامدة ارة الت رام ر  الميرل لةتنروع البيولروجةالتوقعراا الع مرناإلصردام المرام  دعرداد   جي  ن ا رع عمةيرل

 ؛2018كانون األول /ديسمبر 31الموعد النيادة المحدد اة  قبيالت ام ر الو نيل  ا تت الو نيل الساد ل،  يكون من ال رومي 
مؤشررراا المطررل محدقررل لب ادمررل  13/28ماررإ مررؤامر األ رررات اررة الم رررم  - معةومرراا مررن المؤشررراا العالميررل )ب(

 المؤشرررراامعةومررراا عرررن شرررراكل مؤشرررراا التنررروع البيولررروجة ارررة شرررركا  ال د  ي  و ررر2020-2011اال رررتراايتيل لةتنررروع البيولررروجة 
نفررر  عرررن المرررام   اإلصررردامارررة   و يسرررتمر اإلبرررت  التوقعررراا العالميرررل لةتنررروع البيولررروجة مرررناإلصررردام المرررام  المسرررتمدمل ارررة 

 ؛دلم  ق م اد ممكن اإلصدام الرابعاة لمستمدمل االمؤشراا 
الحكومة الردولة لةعةرو  والسيا راا ارة مترال التنروع البيولروجة الت ييماا المواهيعيل واإلقةيميل والعالميل لةمنبر  )ج(

برره  ي ررطةعونمذجررل لةتنرروع البيولرروجة وخرردماا الررنظا اإليكولوجيررل  ذااسررينام و لة ي صررةل و ي احةيرري وخرردماا الررنظا اإليكولوجيررل 
الحكررومة الرردولة لةعةررو  والسيا رراا اررة متررال التنرروع البيولرروجة بعررا الت ييمرراا التررة  جراذررا المنبررر  - كتررة  مررن ذررذ  الت ييمرراا
ا ييماا  خرا، مني الت ييماا اإلقةيميرل  ، اة اين يتري االنتيا  منمتاال بالفعي، مني ا ييا المة حااوخدماا النظا اإليكولوجيل 

رنررامج عمرري المنبررر الحكررومة الرردولة لةعةررو  والسيا رراا اررة متررال التنرروع البيولرروجة وخرردماا الررنظا اإليكولوجيررل والعالميررل، وا ررا لب
التوقعررراا العالميرررل لةتنررروع  ت ررربح متاارررل ارررة الوقرررت المنا رررإ إلدماجيررا ارررة اإلصررردام المرررام  مرررن وخرردماا الرررنظا اإليكولوجيرررل و 

 ؛البيولوجة
 -  اا ال ررةل األخرررا  بررالتنوع البيولرروجة واافاقيرراا م ررو والمنظمرراا تعة ررلالممعةومرراا مررن االافاقيرراا األخرررا  )د(

ق رايا  اا صرةل مباشررة برالتنوع اعرالج و  2020-2011بالمطل اال تراايتيل لةتنروع البيولروجة  اعدة اافاقياا ومنظماا م مي  قرا
، اسرإ االقت را ، مرن المعةومراا الترة ا ردميا ةالتوقعاا العالميل لةتنروع البيولروج مناإلصدام المام  ستفيد يالبيولوجة  و وت 

ذذ  المؤ ساا  وعةم وجه الم وص، من المتوقع  ن يكون  ع ا  ار د االا ال المعنة بالتنوع البيولوجة مساذمين ذامين اة 
 ؛إلصدام المام ا

ماا اإلجررا اا الشعوب األصةيل والمتتمعاا المحةيل، بما اة  ل  معةوماا عرن مسراذ التة ا دمياالمعةوماا  )ه(
قردمت منظمرراا وممنةرو الشررعوب األصرةيل والمتتمعرراا  - 2020-2011التماعيرل ارة انفيررذ المطرل اال ررتراايتيل لةتنروع البيولرروجة 

 كرذل    ومرن المتوقرع  ن يظري الحرالالتوقعراا العالميرل لةتنروع البيولروجة مرناإلصرداماا السراب ل المحةيل مساذماا ذامل ارة دعرداد 
لمسررراذمل ارررة دعرررداد اممنةرررة الشرررعوب األصرررةيل والمتتمعررراا المحةيرررل اتررريح ل  و رررتيون ذنرررام عررردة  ررربي م المرررام إلصررردابالنسررربل ل

مرن خرتل المشرامكل و ، امتدمر يكرون المشامكل اة دعداد الت ر ر الرو نة السرادس، اينمرا  عن  ر د، بما اة  ل  إلصدام المام ا
يرتا  ي را معةوماا مباشررة دلرم  مانرل االافاقيرل  ومرن المتوقرع  ن ا ديا  عن  ر دو ، إلصدام المام ل النظرا اة عمةيل ا تعرا  

التوقعاا المحةيل لةتنوع  من ال اد  اإلصدامالمعةوماا الم دمل من ممنةة الشعوب األصةيل والمتتمعاا المحةيل اة دعداد  ا تمدا 
 ؛البيولوجة

والررنيج واألدواا الممتةفرل لحفررظ التنرروع البيولرروجة  مررع الطبيعرل ، والرررفا  انسررتا نترادج الحرروام بشرر ن  العريش اررة  )و(
النترادج ارة ا ر رر  لر  االجتمراع )انظرر اررد ع د ذذا الحوام ختل االجتماع النال  عشر لمرؤامر األ ررات و  -وا تمدامه المستدا  

UNEP/CBD/COP/13/25المراد النال (؛ ، 

https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/official/cop-13-08-add2-rev1-en.doc
https://www.cbd.int/doc/c/355b/899e/03d1bb13750c66782bb217a9/cop-13-25-en.doc
https://www.cbd.int/doc/c/355b/899e/03d1bb13750c66782bb217a9/cop-13-25-en.doc
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أل ررررات ارررة ا ن ا رررد  يمكرررن  - األ ررررات والحكومررراا األخررررا  الترررة ا ررردمياالمعةومررراا اإلهررراايل  اا ال رررةل  )م(
بطررق متنوعرل  واشرمي ذرذ  المعةومراا الم دمرل مرن  إلصدام المام ةنظر اييا عند دعداد الاالافاقيل والحكوماا األخرا معةوماا 

لت رام ر الو نيررل الساد رل، و  ررام اإلبرت  المررالة وعمةيراا اإلبررت   اا ال رةل بموجررإ البرواوكرولين  وباإلهرراال دلرم  لرر ، خرتل ا
دلرم  مانرل االافاقيرل لةنظرر اييرا  وعرتوة عةرم  لر ،  مباشرربشركي معةومراا  اا صرةل أل ررات والحكومراا األخررا ا ن ا رد  يمكن 
 لةت ر ر  النظرا األخرا اة عمةيل ا تعرا  أل رات والحكوماا  ن اشامم ايمكن 

 النظراء استعراضو  اإلشراف –باء
ةنظررا   و رتتداخي اتررة عرا  لمن  جري ا رتعرا   التوقعاا العالميل لةتنوع البيولوجة مناإلصدام المام   يتا  مشروع  -12

ل والتينولوجيرل اترم ارتمكن الييةرل الفرعيرل مرن ، مرع اجتمراع لةييةرل الفرعيرل لةمشرومة العةميرل والت نيرارة جرة  منيرا، النظررا ا رتعرا  
عرن الرردود عةييرا، لةتميروم مرن خرتل الموقرع الشربكة  ت، ا رالنظرا ا تعرا   منالوامدة تعةي اا الالنظر اة المشروع  و تتا  
 الافاقيل التنوع البيولوجة 

ت رتعرا  لالمشرروع  يترا سرابد قبري  ن المشرروع  صرفر  ال تر   ي ا  ن ي و  ار د من المبرا  المردعو ن با رتعرا  و    -13
ن مررن األاررراد  وي المبرررة العةميررل والت نيررل المعترررت بيررا اررة المترراالا التررة اتناوليررا و   و رريكون ذررؤال  المبرررا  المرردعو ةنظرررا لعررا  لا

إلصردام مشرروع ا محرددة مرن  قسرا دعم ذؤال  المبررا  دلرم التعةيرد عةرم   و ي  2020-2011المطل اال تراايتيل لةتنوع البيولوجة 
ا تعرا   و ع جرا  إل نشر قبي معةوماا   ا يل  ه لا يتا دغفالو ن اوا ني اعةمي صحيحللةمساعدة عةم همان  ن ايون  المام 
  انطاق
التوقعراا  مرناإلصردام المرام  و يتولم مكتإ الييةل الفرعيل لةمشومة العةميرل والت نيرل والتينولوجيرل اإلشررات عةرم دعرداد  -14

ييةررل اال ررتعانل ب  ن يكررون الوهررع اررة االررلمكررن ي م امنررل بمررا المسررتمرتفاعرري دمكانيررل المررن  جرري داااررل  لةتنرروع البيولرروجةالعالميررل 
ينظررر اررة جميررع  همررن النرراايتين العةميررل والت نيررل، و نرر اا تشررام ل خامجيررل  و يسرراعد المكتررإ عةررم هررمان  ن يكررون الت ر ررر  ررةيم

ال  رايا إعداد ذذ  األنواع من الت ام ر  و ي د  المكترإ  ي را اوجييراا بشر ن المتعة ل باا المعةوماا المتاال و تبع  ا ي الممام 
لمطرل بمتابعرل االمتعة رل العةميل والت نيرل  ال  ايابمطل العمي وا تراايتيل االا ال، و  ةوب الت ر ر وعرهه، وكذل  بش ن  المتعة ل

عرن دعرداد الت ر رر  قنرا  اجتماعااره وكرذل   ادينرلو رد المكترإ بمعةومراا   و ريتري اة 2020-2011اال تراايتيل لةتنروع البيولروجة 
اتررم  إلصردام المرام عررن دعرداد ا ادينرل ترر  اةو رد مكترإ مررؤامر األ ررات بمعةومراا بالو رادي اإلليترونيرل  وعرتوة عةرم  لرر ، ي  

،  رت د   ي را احرديناا منتظمرل عةرم إلصردام المرام يتسنم له ا ديا اوجيياا ا رتراايتيل دهراايل اسرإ الحاجرل  وخرتل دعرداد ا
 ال فحل الشبكيل لةت ر ر 

 والترويج االتصال –جيم
ا رررتراايتيل مشرررتركل ، دلرررم األمرررين التنفيرررذي  ن يعرررد، مذنرررا بتررروار المررروامد، 13/29 ةرررإ مرررؤامر األ ررررات، ارررة الم ررررم  -15

ل التنروع البيولروجة وخردماا الرنظا اإليكولوجيرل واالافاقيراا لتا ال مع  ماناا المنبر الحكومة الردولة لةعةرو  والسيا راا ارة مترا
والت رام ر والمنتتراا  اا ال رةل ونروااج  التوقعراا العالميرل لةتنروع البيولروجة مرنالمتعة ل بالتنوع البيولوجة بش ن اإلصردام المرام  

ليرذ   ا  واح ي رلروجة دلرم التعراون ارة ذرذا ال ردداالافاقيراا األخررا المتعة رل برالتنوع البيو و المنبرر  اا مانر ودعراالمنبر  اا ال ةل، 
  و يكون انفيرذ اال رتراايتيل عمةيرل اعاونيرل اإلصدام الرابع المبرة المكتسبل مندلم  ا تناداالغايل، يتري وهع ا تراايتيل اا ال، 

البيولررروجة وخررردماا الرررنظا  برررين  مانررراا اافاقيرررل التنررروع البيولررروجة والمنبرررر الحكرررومة الررردولة لةعةرررو  والسيا ررراا ارررة مترررال التنررروع
المتعرددة األ ررات والوكراالا والمنظمراا الشرر كل  اا األخررا بالتنوع البيولروجة واالافاقراا البيةيرل  المتعة لاإليكولوجيل واالافاقياا 

 ال ةل 
ا  ، من ختل متموعل من المنتتراا،  داة اا رال مديسريل، خاصرل و ن نشرر   ريتةامن مرع اختترإلصدام المام كون ايو  -16

 إلصردام المرام عةم اي ركمرا ةمطل اال رتراايتيل لةتنروع البيولروجة  لمتابعل لالمتوقع  االعتمادع د األما المتحدة لةتنوع البيولوجة و 
  2030بمطل التنميل المستدامل لعا   وموابطهالوعة ب ذميل التنوع البيولوجة لرااذيل اإلنسان 
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حتا محددة الموهوع بدما ل  التوقعاا العالميل لةتنوع البيولوجة من  إلصدام الماماأل ا ة لو يظي نااج المعةوماا  -17
نشررر الت ر ررر بتميررع الةغرراا الر ررميل لألمررا المتحرردة و رريتري الرابررع ات ررمن بيانرراا اف رريةيل ودما رراا االررل  و ي   لإلصررداممماقرري 

 مرررن لإلصرررداماا السررراب لال بالنسررربل ةغررراا دهررراايل، كمرررا كررران الحرررنسررر  باشرررتيع األ ررررات األخررررا والشرررركا  ادخرررر ن عةرررم دعرررداد 
  التوقعاا العالميل لةتنوع البيولوجة

الر ادي الرديسيل لةت ر ر، اة شكي  لنشر النانو ل،  يتري  ي ا دعداد عدد من المنتتاا األ ا ةوباإلهاال دلم الت ر ر  -18
المروامد المتاارل وارواار المنظمراا  اتراةرم ع التة  يتري دعردادذامنا إ لعدد من المتموعاا الممتةفل  و تعتمد  نواع المنتتاا 

التوقعرراا  مررنقرران  عةررم دصرردام، مررن بررين  مرروم  خرررا، ذررذ  المنتترراا النانو ررل ميت  و مكررن  ن اشرردعرردادذاالشررر كل لةمسرراعدة اررة 
-2011يولروجة المحةيل لةتنوع البيولوجة: مساذماا الشعوب األصةيل والمتتمعاا المحةيل اة انفيذ المطرل اال رتراايتيل لةتنروع الب

لةتنوع البيولوجة  لمطل اال تراايتيلبمتابعل اا ام ر مواهيعيل ومنشوماا متعة ل و ، 13/29عةم النحو المطةوب اة الم رم  2020
 عن منشوماا السةسةل الت نيل  تنشراا  و كتيباا، ا ، و 2011-2020
نطرراق الت ر ررر و ذميترره  ولررذل ، ب، مررام إلصرردام الا د ررتق، بحةررول وقررت عةررا ن يكررون النرراس عةررم  و رريكون مررن الميررا -19

مرن االجتمراع الرابرع عشرر لمرؤامر األ ررات و روال  ابتردا  إلصدام المرام لترو ج لابد   الحاجل دلم تعك  ا تراايتيل االا ال 
 االا المحيطرل ذاما اة االا االتواصي االجتماعة الممتةفل دوم  منابر  و يؤدي ا تمدا  لم ميب ومة لت ر ر االفترة الساب ل لنشر 

 بالنشر 
ا ررتراايتيل  و تشرردد  2020اررة د ررام التنرروع البيولرروجة العررالمة لمررا بعررد عررا   اذامرر اعن ررر  إلصرردام المررام كون ايو رر -20

انفيرررذ نررام ايامرري ودعررا متبررادل بررين ذالت ر ر عةررم ذررذ  الن طررل  وباإلهرراال دلررم  لرر ، مررن المتوقررع  ن يكررون الماصررل برراالا ررال 
  إلصدام المام الافاقيل التنوع البيولوجة وا تراايتيل االا ال ل ل ام ا تراايتيل االا ال اإل

ارة  ذرو احديرد م رادم التمو ري والوكراالا الشرر كل إلصردام المرام و يكون مفتا  التنفيذ الناجح ال تراايتيل االا ال ل -21
  اانفيذذليا دلم ايسير مو ةة الدعا التاواير و ا تراايتيل االا ال االنتيا  المبكر من دعداد  و يؤدي  مراةل مبكرة

 التقارير ذات الصلة –دال
جيود إلصدام متموعل من الت رام ر  اا بذل ،  ت  التوقعاا العالميل لةتنوع البيولوجة مناإلصدام المام  باإلهاال دلم  -22

وا رام ر موجيرل دلرم جمراذير ا رام ر ا نيرل و قةيميرل، عةرم مةت  نواع المنتتاا  اا ال رةل تشاالساب ل،  صدامااال ةل  وبالنسبل لإل
عةم  اكبير  امحددة، مني الشعوب األصةيل والمتتمعاا المحةيل والشباب  وقد اعتمد دصدام الت ام ر  اا ال ةل اة الماهة اعتماد

اير مةفراا الت رميا، وارو   ااارل، و ا رتعرا  المشرام عا الدعا من ختل يا د، عن  ر د مع  مانل االافاقيل ااحديد الشركا  إلعدادذ
عةرم  ربيي المنرال،  عردا و   إلصردام المرام بالنسربل لاابراع نيرج مماقري الم ررم من و   اومنا ب االموامد الماليل متم كان  ل  ممكن
بالتعرراون مررع المركررة العررالمة لرصررد افررظ الطبيعررل التررابع لبرنررامج األمررا  اإلصرردام الرابررعدلررم  ا ةسررةل مررن الت ررام ر اإلقةيميررل ا ررتناد

والمكااررإ اإلقةيميررل لألمررا المتحرردة لةبيةررل  و عرردا ا ررام ر ألار  يررا ول رريا والمحرريم اليررادك و مر كررا التاينيررل واليررام بة المتحرردة لةبيةررل 
وغررررب ل ررريا  و تسرررتند  ي ا رررام ر دقةيميرررل دلرررم الت ييمررراا اإلقةيميرررل لةمنبرررر الحكرررومة الررردولة لةعةرررو  والسيا ررراا ارررة مترررال التنررروع 

عررن المعةومرراا الرروامدة اررة الت ررام ر الو نيررل  وبررالنظر دلررم االعتمرراد عةررم الشررركا   تلوجيررل ا ررالبيولرروجة وخرردماا الررنظا اإليكو 
 عةم دشرام الشركا    يعتمد إلصدام المام إلعداد ذذ  الت ام ر  اا ال ةل، اإن اواارذا ل

 الجدول الزمني –هاء

ظررر مررؤامر األ رررات اررة اجتماعرره المررام   ن ين 12/31يترروخم برنررامج العمرري المتعرردد السررنواا الررذي اعتمررد اررة الم رررم  -23
واح يررد  ذرردات  يشررة  2020-2011الت يرريا النيررادة لتنفيررذ المطررل اال ررتراايتيل لةتنرروع البيولرروجة  : ) (اررة 2020عشررر اررة عررا  

برر الحكرومة ةمنلقرام الت يريا العرالمة بشر ن التنروع البيولروجة وخردماا الرنظا اإليكولوجيرل للةتنوع البيولوجة، بمرا ارة  لر  النظرر ارة 
متابعرل المطرل اال رتراايتيل لةتنروع البيولروجة  ، )ب(الدولة لةعةو  والسيا اا اة متال التنوع البيولوجة وخدماا النظا اإليكولوجيل
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 مرررناإلصرردام المررام   د  ي  وعةرررم ذررذا النحررو،  ررومررا يت رري بيررا مررن و ررادي التنفيرررذ، بمررا اررة  لرر  اشررد المرروامد 2011-2020
لةت رد  المحررم نحرو انفيرذ المطرل  انيادير ا، بما اة  ل  ممتةم منتتااه واحةيتاه األ ا يل، ا ييملةتنوع البيولوجةالتوقعاا العالميل 

  الوامدة اييا و ذدات  يشة لةتنوع البيولوجة 2020-2011اال تراايتيل لةتنوع البيولوجة 
 التوقعرراا العالميررل لةتنرروع البيولرروجة مررناإلصرردام المررام  يررتمكن مررؤامر األ رررات مررن النظررر اررة م ررادي  ومررن  جرري  ن -24

، العةميرل والت نيرل والتينولوجيرل لةييةل الفرعيل لةمشرومة امتاا إلصدام المام ا  يتعين  ن يكون دلييا،  ا تناداوااما  دجرا اا ذادال 
 ممراقتةمنرة التردول ر ذرذا الو عتبرقبي االجتماع المام  عشر لمؤامر األ رات   اع دوالييةل الفرعيل لةتنفيذ اة اجتماعاايما التة 

ارة  ذراعتمادا و  2020-2011المطرل اال رتراايتيل لةتنروع البيولروجة اة النال  قبي النظر  اإلصدامدعداد المتبع اة لةتدول الةمنة 
عررداد  دنرا  إل 1 تررر  التردول الةمنررة المبرين ارة الترردول االجتمراع العاشرر لمررؤامر األ ررات ارة ناغو ررا باليابران  واررة هرو   لر ، ي  

بعا الم ادم الرديسيل لةمعةوماا التممل إلعداد الوقت المتوقع  ن اتا  ايه   و شير التدول الةمنة  ي ا دلم إلصدام المام ا
ةييةرل الفرعيرل لةمشرومة العةميرل لاجتمراع  2020ارة يونيره/اة ران ي ع رد  ن  ذروارة التردول الةمنرة الروامدة  اد االاتراهراا و الت ر ر  
الترردول   رريتعين اعررديي، اررة  لرر  الوقررتاالجتمرراع يع ررد   و  ا لررا إلصرردام المررام اررة ا ختلررهنظررر يمكررن الينولوجيررل والت نيررل والت

 الةمنة  وعةم ذذا النحو، ينبغة اعتبام التوام   الوامدة  دنا  دمشاديل 
 1الجدول 

 ولوجيالتوقعات العالمية للتنوع البي مناإلصدار الخامس الجدول الزمني اإلرشادي إلعداد 
 التام   العن ر/المنتج

التقييمات اإلقليمية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع 
 اإليكولوجيةالبيولوجي وخدمات النظم 

 2018مارس/آذار 

 2018ديسمبر/كانون األول  31 الموعد النهائي للتقرير الوطني

 2018ل ديسمبر/كانون األو  ةت ر رالعا  لممطم المشروع 

 2019 يناير/كانون النانة دعداد عناصر النص األول

التقييمات العالمية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع 
 اإليكولوجيةالبيولوجي وخدمات النظم 

 2019مايو/أيار 

 2019 غسط /لب  –مايو/ يام  ةت ر ر صفر ل مشروعالدعداد 

 2019 بتمبر/ يةول  – غسط /لب    المدعو نالمبرا جانإمن  ا تعرا 

 2019 بتمبر/ يةول  – غسط /لب  المشروعان يح 

 2019ديسمبر/كانون األول  - كتوبر/اشر ن األول  من جانإ األ رات والتميوم النظرا ا تعرا  

 2019نوامبر/اشر ن النانة  الت ميا الطباعةعناصر  دعداد

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  العلمية والتقنية والتكنولوجية ة الفرعية للمشورةاالجتماع الثالث والعشرون للهيئ

 2020مامس/ل ام  -يناير/كانون النانة  ان يح مشروع الت ر ر

 2020مامس/ل ام  ألما المتحدة لدلم الةغاا الر ميل ترجمل ال

 2020 بر ي/نيسان  –مامس/ل ام  الت ميا

 2020مايو/ يام  التة  ي دم اييا األاداث دلمم ال اإلالطباعل و 

 العلمية والتقنية والتكنولوجية االجتماع الرابع والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة
 واالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ

 2020/حزيران يونيه

 2020/اة ران يونيه د تق الت ر ر الرديسة

لعاشر لمؤتمر األطراف العامل واالجتماع ا فاالجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطرا
كاجتماع لألطراف في برتوكول قرطاجنة واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل 

 كاجتماع لألطراف في برتوكول ناغويا

 2020 كتوبر/اشر ن األول 
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 اللوجستية المتطلبات و الموارد من المتطلبات  -واو
 ن ادخي األمانل ارة اافاقراا اعاقديرل بشر ن عردد  ل لةتنوع البيولوجةالتوقعاا العالمي مناإلصدام المام   دعداد يتطةإ  -25

 دجرررا وارر مين خرردماا الترجمررل  وباإلهرراال دلررم  لرر ،  رريةة    برراعةمررن المرردماا  و شررمي  لرر  التعاقررد مررع كااررإ عةمررة وم ررما 
لنشرر، بمرا ارة  لر  الماصرل باالا رال ارايباا لطباعرل المنشروم وشرحنه  كمرا  ريةة  ار مين المروامد التممرل لردعا انفيرذ ا رتراايتيل ا

 الرديسيل  لح وم األاداثألما المتحدة، والسفر يل لعتمإلامراكة ةلدعا الامو ي  اداث اإل تق، و 
األمررا المتحرردة،  رريكون مررن الميررا ارر مين مرروامد كاايررل اررة مراةررل مبكرررة مررن عمةيررل اإلنترراج   اررة التوم رردومراعرراة إلجرررا اا  -26

ذرررذ   دجررررا والطباعرررل، ارررواار األمررروال قبررري  والت رررميااا اعاقديرررل مرررع المرررومدين لمررردماا منررري الترجمرررل، و تطةرررإ الررردخول ارررة ارايبررر
هريد التردول الةمنرة  نتيترل  و لتنتيا  من دعردادذا شيومالترايباا  واتدم اإلشامة دلم  ن ذذ  الترايباا التعاقديل قد اتطةإ عدة 

النياديرل ارة الوقرت المنا رإ  تهصريغالت ر رر ارة لتممرل  ريتعي مرن ال رعإ وهرع إلعداد الت ر ر، اإن الت خير اة احديد المروامد ا
 نظر ايه عةم النحو المتوخم لة

بالفعي لةعمي اة د ام اخت اصاا الوظادم ال ادمرل الممولرل ار د   ا ة و تتولم األمانل انسيد المشروع، اي   نشئ  -27
التيراليم الت دير رل لةعديرد  دلرم جانرإمروامد الماليرل اإلهراايل التممرل لةمشرروع من الميةانيل األ ا يل لتافاقيل  وارد  دنرا  افاصريي ال

نطراق الت ر رر، ومتموعرل المنتتراا  اا وا را ل إلصدام المرام الموامد الماليل التممل إلعداد ا  تمتةممن الت ام ر  اا ال ةل  و 
العمةيراا األخررا، منري مرن توقيرد مرا يتطةبره المردا وا را لو الت ر ر، الماصل بر مو  ا تراايتيل االا ال ، ومستوا المرغوبلال ةل 

المنبررر الحكررومة الرردولة لةعةررو  والسيا رراا اررة متررال التنرروع البيولرروجة وخرردماا الررنظا اإليكولوجيررل وموا متيررا مررع خطررو  األدلررل 
خيرام ن، مرع  اإنيرا اشرتمي عةرم رل، ذذ  الفرروق الدقيالوامدة  دنا   ومن  جي  ن اعك  الميةانيلعمةيل دهاايل لةمبرا    مناألخرا، 

ارة الوقرت  إلصدام المام نتمل   ا يل ل مان دعداد االالتة اا احديدذا بعتمل  البنودمة د من المتاظاا اة الشرو   واعتبر 
قمرل خيررام   و 2020-2011المحتمةرل لةمطرل اال رتراايتيل لةتنرروع البيولروجة  بالمتابعررلالمتعة رل المناقشرل  لت ترشراد بره اررةالمنا رإ 

 لر ، ارإن الميةانيرل اإلجماليرل  واة هو قان ي خذ اة االعتبام اياليم األنشطل اإلهاايل، بما اة  ل  دعداد الت ام ر  اا ال ةل  
دلرم المعةومراا والتيراليم الحاليرل لةمردماا المتيبردة ارة  اا رتناد التوقعراا العالميرل لةتنروع البيولروجة، مرناإلصدام المام  إلعداد 
 دوالم  مر كة  1 333 000و  مر كة دوالم 576 000بين ما ، اتراو  ماا الساب لاإلصدا
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 2الجدول 
 )بآالت الدوالماا األمر كيل( التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي مناإلصدار الخامس إلعداد  التكاليف التقديرية

 2020 2019 2018 2017 البند نوع اإلنفاق
 المتموع
 )اد  دنم(

 المتموع
 اختيامي()

األ اس العةمة 
الاتاذاا التنوع 

 البيولوجة

7المؤشراامحدقل عن اتميع معةوماا 
 20* 10* 20*  50 50 

ااتاذاا التنوع البيولوجة، والسينام وذاا  مواصةل صياغل
8 وخياماا السيا اا

 

  50*  50 

220  100 120  

 ال ياغل
9 اجتماع المساذمين الرديسيين

   30   30 

 90 90 *40 *40 *10  العةمةيااإ لا

دعداد ا ر ر الدما ل 
المحددة الموهوع 

 بالةغاا

 140 140 *140    الترجمل/التييم والت حيح الةغوي لةنس  الةغو ل المم  المتب يل

 30 30 *20 *10   )جميع المنتتاا، جميع الةغاا( الطباعةالتن يد والت ميا 

 70 70 *70    يع الةغاا باعل ونشر المتةد الرديسة بتم

 30 30 *30    بتميع الةغاا موجة باعل ونشر 

ا تراايتيل االا ال 
 والت ام ر  اا ال ةل

10 انفيذ ا تراايتيل االا ال
 

 10* 20* 20* 50 

100  20 40 40 

11 التوقعاا المحةيل لةتنوع البيولوجة منالنانة  اإلصدام
 10 30 70 110 

 
 

220 

12 المواهيعيل/اإلقةيميل لتنوع البيولوجةاعاا اوق ا ام ر
    160  160 

ةمطل اال تراايتيل لةتنوع البيولوجة ل بالمتابعلالوقادد المتعة ل 
2011-2020 

   40  40 

 التياليم األ ا يل

  510 320 140 30 20 المجموع الفرعي

  66.3 41.6 18.2 3.9 2.6 (اة المادل 13اياليم دعا البرامج )

  576.3 361.6 158.2 33.9 22.6 المجموع

 التكاليف مجموع

 1180  650 330 170 30 المجموع الفرعي

 153.4  84.5 42.9 22.1 3.9 (اة المادل 13اياليم دعا البرامج )

 1333.4  734.5 372.9 192.1 33.9 المجموع

بالمتابعل المتعة ل المناقشل  لت ترشاد به اةاة الوقت المنا إ  التوقعاا العالميل لةتنوع البيولوجة منلمام  اإلصدام االمحددة بعتمل النتمل هروم ل ل مان دعداد  البنوداعتبر 
  2020-2011لةمطل اال تراايتيل لةتنوع البيولوجة  المحتمةل

                                                           
الحكومة الدولة لةعةو  والسيا اا اة متال التنوع البيولوجة وخدماا النظا  المنبرذذا العمي ايما يتعةد بإعداد ا ييماا  بتة  منع يتري االهطت 7

ي لتحدي  غير  نه  يةة  اواير قدم متواهع من التمو التوقعاا العالميل لةتنوع البيولوجة   مندعداد اإلصدام المام   عندو يتري النظر ايه اإليكولوجيل 
 المؤشراا 

الحكومة  بتة  كبير من ذذا العمي المنبردلم  ينام وذاا التنوع البيولوجة  و ي طةع  التوقعاا العالميل لةتنوع البيولوجة من اإلصداماا الساب لا تندا  8
يا العالمة، و يستفيد دعداد اإلصدام المام  من ذذا الدولة لةعةو  والسيا اا اة متال التنوع البيولوجة وخدماا النظا اإليكولوجيل كتة  من دعداد الت ي

مة د من التحةيي إلدماج معةوماا  خرا، بما اة  ل  المعةوماا الوامدة اة الت ام ر الو نيل بما يتماشم مع م رماا مؤامر الالعمي  غير  نه  يةة  دجرا  
 دمج ا دير لةتياليم الدنيا اة ا دير التياليم األ ا يل  األ رات  و 

، بما اة  ل  ا ييماا المنبر الحكومة الدولة لةعةو  والسيا اا اة ياوا تمتص اال تنتاجاا من  يةة  ع د ذذا االجتماع لتحةيي خطو  األدلل المتعددة 9
 متال التنوع البيولوجة وخدماا النظا اإليكولوجيل 

 اة ا دير التياليم األ ا يل  الدنياالا ال اا تراايتيل   دمجت 10
بالتعاون مع برنامج شعوب الغاباا والمنتدا الدولة لةشعوب األصةيل المعنة بالتنوع  التوقعاا المحةيل لةتنوع البيولوجة مناألول  اإلصدام  عد 11

دعداد  عمةيل   واستند التياليم المدمجل دلمpdfen.-t/gbo/gbo4/publication/lbohttps://www.cbd.in اةالبيولوجة  و مكن اال تع عةم الت ر ر 
 النانة  اإلصدامتعديي اة هو  خطم دعداد الاألول وقد احتاج دلم  ماإلصدا

  يعتمد المبةغ عةم المساذماا العينيل الم دمل من األما المتحدة لةبيةل والشركا  ادخر ن  12

https://www.cbd.int/gbo/gbo4/publication/lbo-en.pdf
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 التوصيات المقترحة -خامسا
 د اوصيل عةم غرام ما يةة:قد ارغإ الييةل الفرعيل لةمشومة العةميل والت نيل والتينولوجيل اة اعتما

  ،والتينولوجيلدن الييةل الفرعيل لةمشومة العةميل والت نيل 
 التوقعاا العالميل لةتنوع البيولوجة؛ مناإلصدام المام  بمطل دعداد  ااحيم عةم -1
 عةم غرام ما يةة: امؤامر األ رات م رم  ب ن يعتمد وصةا -2

 ،مؤامر األ راتدن 
التوقعاا العالميل لةتنوع  مناإلصدام المام   يعمي رم ايه  ن االذي  13/29دلم الم رم  يشير -1
ينظر اييا مؤامر األ رات  الم رم  ن، 2020-2011  اس لمتابعل المطل اال تراايتيل لةتنوع البيولوجة ك البيولوجة

 اة اجتماعه المام  عشر؛
دلم األمين طةإ  و  ع البيولوجةالتوقعاا العالميل لةتنو  مناإلصدام المام  بمطل دعداد  يراإ -2
 التنفيذي:

 عةم   اس ذذ  المطل؛ التوقعاا العالميل لةتنوع البيولوجة مناإلصدام المام  دعداد  ) (
 مناإلصدام المام  دخطام الشركا  المعنيين والمساذمين المحتمةين بالتدول الةمنة إلعداد  )ب(

 من منتتاا؛ وما يت ي به التوقعاا العالميل لةتنوع البيولوجة
بالتنوع البيولوجة والعمةياا والمنظماا األخرا  اا  المتعة لمواصةل التعاون مع االافاقياا األخرا  )ج(

 لواليل كي منيا؛ ا، اسإ االقت ا  ووا التوقعاا العالميل لةتنوع البيولوجة مناإلصدام المام  ال ةل اة دعداد 
التوقعاا العالميل لةتنوع  من المام اإلصدام دعداد   ذميل الت ام ر الو نيل الساد ل اة يتاظ -3
ديسمبر/كانون  31األ رات عةم ا ديا ا ام رذا الو نيل الساد ل بحةول  يح ، 13/27، و   يشير دلم الم رم البيولوجة
 عةم  ق م ا دير؛ 2018األول 

احديناا ناا و الحكوماا األخرا والمنظماا  اا ال ةل دلم دااال البيا و دعواأل رات  يح  -4
حالل وااتاذاا التنوع البيولوجة والتيديداا التة يتعر  ليا، والت د  المحرم اة انفيذ االافاقيل، المتعة ل بالبياناا 

 ؛2020-2011والمطل اال تراايتيل لةتنوع البيولوجة 
يل اة األ رات، والحكوماا األخرا والمنظماا  اا ال ةل ال ادمة عةم ا ديا مساذماا مال يدعو -5

دلم  من منتتاا وما يت ي به التوقعاا العالميل لةتنوع البيولوجة مناإلصدام المام  الوقت المنا إ إلعداد و نتاج 
 عداد  إل مع خطل العمي وا ديراا الميةانيل ن ا و  بذل ، بما يتماشم 

__________ 

 


