
   
 

 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  

 مشروع توصية من الرئيس

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

 مؤتمر األطراف،إن 
الموجه إلى  ابما في ذلك موجزه 1،نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن  الطبعة الخامسةبنشر  يرحب -2

 3؛0202وتقرير حفظ النباتات لعام  2نشرات التوقعات المحلية للتنوع البيولوجيمن  الطبعة الثانيةالسياسات، وكذلك  مقرري
بالدعم المالي المقدم من كندا واالتحاد األوروبي واليابان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى  مع التقدير يقر -0

 ؛نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي من الطبعة الخامسةوأيرلندا الشمالية إلعداد 
نوع نشرة التوقعات العالمية للت من الطبعة الخامسةالمستخلصة من باالستنتاجات العامة التالية  يحيط علما -3
 :البيولوجي
تحقيق أهداف  ويكتسي 0232،4لخطة التنمية المستدامة لعام بالنسبة األهمية  ةبالغمسألة التنوع البيولوجي  (أ)

 واستخدامه المستدام؛حفظ التنوع البيولوجي ل أهمية بالغةالتنمية المستدامة 
 ن كانتا  من أهداف أيشي العشرين للتنوع البيولوجي بالكامل، و هدف العالمي، لم يتم تحقيق أي  صعيدعلى ال (ب)
 02025-0222 للفترة دعم أهداف وغايات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجيتي تفيها اإلجراءات ال أسفرتة هامهناك أمثلة 

 نتائج ناجحة؛ عن
 بعد األوان ، ولكن لم يفتوالخدمات التي يقدمهاالتنوع البيولوجي  سيستمر تراجعالمسار الحالي، فيما يخص  (ج)

 ؛في النهاية اتجاهعكس و هذا االتجاه ووقفه وتيرة إلبطاء 
                                                      

 مونتلاير.الطبعة الخامسة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي. (. 0202أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ) 1 
مساهمات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في البيولوجي: الطبعة الثانية من نشرة التوقعات المحلية للتنوع (. 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 العالمية للتنوع البيولوجي. موريتون إن مارش، إنكلترا )المملكة المتحدة( 

: استعراض التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات 0202تقرير حفظ النباتات لعام Sharroch, S. (0202 .)دراسة  3 
لسلة النباتات، ريتشموند، المملكة المتحدة. الس . أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، مونتلاير، كندا؛ والمنظمة الدولية لحفظ حدائق0202-0222 للفترة

 .99التقنية رقم 
 الصادر عن الجمعية العامة. 02/2القرار  4 
 الصادر عن مؤتمر األطراف، المرفق. 22/0المقرر  5 
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 إحداث تحول كبيرسيكون من الضروري بل للتنوع البيولوجي،  0292مسار واحد نحو رؤية عام ليس هناك  (د)
ائد األسماك مصو إلى التنمية المستدامة، بما في ذلك التحوالت في إدارة األراضي والغابات، والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة، 

 والمحيطات، والزراعة، والنظام الغذائي، والمدن والبنية التحتية، والعمل المناخي، والتنوع البيولوجي وصحة اإلنسان؛

 كافيا فيما يتعلق باالحتياجات؛ لن يكونويل التنوع البيولوجي يبدو أن المستوى الحالي لتم (ه)
الواردة  0202-0222بالدروس المستفادة من تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي يحيط علما أيضا  -4

 بما في ذلك ما يلي:نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، من  الطبعة الخامسةفي 

هود الرامية إلى معالجة المحركات المباشرة وغير المباشرة لفقدان التنوع البيولوجي، بما الحاجة إلى زيادة الج (أ)
دية بين الوزارات الحكومية والقطاعات االقتصا وزيادة التفاعلفي ذلك من خالل الُنهج المتكاملة والشاملة للتخطيط والتنفيذ 

 والمجتمع عموما؛

الجنسانية ودور الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ومستوى الحاجة إلى تعزيز مواصلة دمج االعتبارات  (ب)
 إشراك أصحاب المصلحة؛

الحاجة إلى تعزيز االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وما يرتبط بها من عمليات للتخطيط،  (ج)
 بما في ذلك اعتمادها كأدوات للسياسة على نطاق الحكومة برمتها؛

هداف مصممة على نحو جيد وصياغتها بشكل مبسط، مع تزويدها بعناصر كمية )أي الحاجة إلى غايات وأ (د)
 (؛SMARTوفقا لمعايير 

اعاة استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي، ومر الحاجة إلى تقليص الفواصل الزمنية في تخطيط وتنفيذ  (ه)
 الفواصل الزمنية في التنفيذ التي ال يمكن تجنبها؛

لى االستعراض المنتظم والفعال لألنشطة الوطنية؛ الحاجة إلى زيادة طموح (و)  االلتزامات الوطنية، وا 

الحاجة إلى التعلم واإلدارة التكيفية، بما في ذلك من خالل بذل جهود أكبر لتيسير التعاون التقني والعلمي  (ز)
 وفهم أسباب فعالية أو عدم فعالية تدابير السياسة؛

 فير الدعم المستدام والموجه للبلدان؛الحاجة إلى زيادة االهتمام بالتنفيذ، وتو  (ح)

 ، حسبذات الصلةالمنظمات  والحكومات األخرى والحكومات المحلية ودون الوطنية، وكذلكاألطراف  يشجع -9
رير إلى ترجمة التق خاللن مواسع، بما في ذلك لنشر نتائجه على نطاق اتخاذ خطوات االستعانة بالتقرير و  االقتضاء، على

ن المي ، واالستفادة من التقرير إبان تنفيذ اإلطار العالجهات المعنيةتاج منتجات اتصال أخرى مناسبة لمختلف اللغات المحلية وا 
  .القيام بذلكويدعوها إلى ، 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

__________ 
 


