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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 الرابع والعشروناالجتماع 

 0202يونيو/حزيران  9 –مايو/أيار  3عبر اإلنترنت، 
 من جدول األعمال 3البند 

 
 من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي الطبعة الخامسة

 السياسات مقرريالموجه إلى  اموجزهو  

 من الرئيسمقدم مشروع توصية 

امس عشر مقررا في اجتماعه الخمؤتمر األطراف بأن يعتمد  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية توصي
  :على غرار ما يلي

 مؤتمر األطراف،إن 
 ابما في ذلك موجزه 1،نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن  الطبعة الخامسةب ]يحيط علما[ [يرحب] -2

وتقرير حفظ النباتات  2المحلية للتنوع البيولوجينشرات التوقعات من  الطبعة الثانيةالسياسات، وكذلك  مقرريالموجه إلى 
 3؛0202 لعام

كندا واليابان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا  حكومات بالدعم المالي المقدم من مع التقدير يقر -0
 ؛البيولوجينشرة التوقعات العالمية للتنوع  من الطبعة الخامسةإلعداد  ، وكذلك االتحاد األوربي،الشمالية

 ؛لوجينشرة التوقعات العالمية للتنوع البيو  من الطبعة الخامسةالمستخلصة من باالستنتاجات العامة  يحيط علما -3
الواردة  02024-0222بالدروس المستفادة من تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي يحيط علما أيضا  -4

 ؛للتنوع البيولوجينشرة التوقعات العالمية من  الطبعة الخامسةفي 

                                                      
 مونتلاير.الطبعة الخامسة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي. (. 0202أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ) 1 
التوقعات المحلية للتنوع البيولوجي: مساهمات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في الطبعة الثانية من نشرة (. 0202برنامج شعوب الغابات ) 2 

ت. وتعد هذه الطبعة مكملة للطبعة الخامسة من نشرة التوقعات وفي تجديد الطبيعة والثقافا 0202-0222تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 (.www.localbiodiversityoutlooks.net)انظر ش، إنكلترا )المملكة المتحدة( العالمية للتنوع البيولوجي. موريتون إن مار 

: استعراض التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات 0202تقرير حفظ النباتات لعام Sharroch, S. (0202 .)دراسة  3 
مونتلاير، كندا؛ والمنظمة الدولية لحفظ حدائق النباتات، ريتشموند، المملكة المتحدة. السلسلة . أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، 0202-0222 للفترة

 .99التقنية رقم 
 الصادر عن مؤتمر األطراف، المرفق. 22/0المقرر  4 
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 ، حسبذات الصلةالمنظمات  والحكومات األخرى والحكومات المحلية ودون الوطنية، وكذلكاألطراف  يشجع -9
قرير إلى ترجمة الت خاللن مواسع، بما في ذلك على نطاق  النشر نتائجهاتخاذ خطوات رير و ااالستعانة بالتق االقتضاء، على

نتاج منتجات اتصال أخرى مناسبة لمختلف الجهات المعنية طار العالمي رير إبان تنفيذ اإلا، واالستفادة من التقاللغات المحلية وا 
  .القيام بذلكويدعوها إلى ، 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

__________ 


