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 الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية 
 والتقنية والتكنولوجية 

 الرابع والعشروناالجتماع 
 المكان والتواريخ يتم تحديدها الحقا  

 *من جدول األعمال المؤقت 3البند 
  "البيولوجيللتنوع "نشرة التوقعات العالمية الطبعة الخامسة من 

 تسياساال واضعيل الموّجه وجزهاوم  
 مذكرة من األمينة التنفيذية

 الخلفية -أولا 

 "لوجيلتنوع البيو لالعالمية  نشرة التوقعات"من  ةالطبعة الخامس تُـشكل ر مؤتمر األطراف أنقر   ،13/92المقرر  بموجب -1
الهيئة الفرعية تم تزويد ، 11/33لمقرر بموجب ا. و 9191-9111 للفترة لمتابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ا  أساس

تنظر فيه كي ياسات واضعي السالموجه ل" لتنوع البيولوجيلالعالمية  نشرة التوقعات"بموجز للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
سودة ُأتيحت م، وفي غضون ذلكوثيقة إعالمية. بوصفه التقرير الكامل  لها أتيح في حين، 1اجتماعها الثالث والعشرين خالل

إلى نوفمبر/تشرين الثاني  11في الفترة من ُنظراء لمن قبل اعام الستعرا  لال "لتنوع البيولوجيلالعالمية  نشرة التوقعات"
 االنتقالفيما يتعلق بعمليات  البيولوجي" للتنوعالعالمية  نشرة التوقعات"مسودة نص حت. كما ُأتي9191نون الثاني ايناير/ك 6

 .9191فبراير/شباط  7إلى  9191يناير/كانون الثاني  99من إلجراء استعرا  النظراء خالل الفترة 
بالتقدم المحرز في إعداد  علما   ،93/1صيتها ، بموجب تو تفأخذلهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أما ا -9
 للتنوعالعالمية  اتنشرة التوقع"إكمال  ةالتنفيذي ةاألمينإلى وطلبت  "نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي"من  خامسةال طبعةال

، في ضوء التعليقات التي 11/33و 13/92ين لمقرر ا بموجبوذلك السياسات،  واضعيل موجهال الموجز سودةوتنقيح م "البيولوجي
ات المقدمة من خالل مسهاوكذلك اإلة والتقنية والتكنولوجية لهيئة الفرعية للمشورة العلميلاالجتماع الثالث والعشرين خالل بديت أُ 

األطراف التي حـثـت  كنولوجيةالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتفإن ، ذاتها التوصيةبموجب . و ُنظراءعملية استعرا  ال
إجراء تحليل شامل  ةالتنفيذي ةاألمين إلى، وطلبت ةالتنفيذي ةعلى تقديم تقاريرها الوطنية السادسة إلى األمين ذلك بعدُ ـُقم بلم ت

 ."البيولوجي لتنوعلالعالمية  نشرة التوقعاتإكمال "عند  هذه المعلومات الستفادة مننية السادسة واللمعلومات الواردة في التقارير الوط
 "لبيولوجيا للتنوعالعالمية  نشرة التوقعات"أعاله، تم إطالق الطبعة الخامسة من ستجابة للطلبات الواردة وفي إطار اال -3

للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية.  اإلنترنتعبر خاصة خالل جلسة  9191ديسمبر/كانون األول  13في 
ن خالل الرابط م "البيولوجي للتنوعالعالمية  "نشرة التوقعات فيما يخصالسياسات  واضعيل موجهويمكن االطالع على الموجز ال

"نشرة  منطالع على النسخة الكاملة مكن االيُ و . ar.pdf-spm-5-https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gboالتالي: 
يقدم القسم . و  https://www.cbd.int/gbo5: خالل الرابط التالي منمواد ما يتصل بها من و  "البيولوجي للتنوعالعالمية  التوقعات

                                                 
 .CBD/SBSTTA/24/1انظر الوثيقة رقم   *

 CBD/SBSTTA/23/2/Add.3 انظر 1 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-29-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-35-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-23/sbstta-23-rec-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-spm-ar.pdf
https://www.cbd.int/gbo5


CBD/SBSTTA/24/2 

Page 2 

 

 

م فيقدالقسم الثالث  اأم، عرا  النظراءتاسبعد عملية  البيولوجي"  للتنوعالعالمية  نشرة التوقعات" ن إعدادة عامة علمحالثاني أدناه 
تنظر فيها الهيئة ي كتوصية  مسودةويقدم القسم الرابع . البيولوجي تنوعللتوقعات العالمية للاستيعاب وسائل اإلعالم  عنمعلومات 

 .والتقنية والتكنولوجية الفرعية للمشورة العلمية
 بعد عملية استعراض النظراء البيولوجي" للتنوعالعالمية  نشرة التوقعات" إعداد -ثانياا 

أثارت هذه التعليقات وقد . كلٌّ على حدةتعليق  1111 نحو، قدم األطراف والمراقبون نظراءخالل عملية استعرا  ال -1
 93/1توصية وكذلك الستجابة لهذه التعليقات وفي إطار االفنية محددة وكذلك مالحظات شاملة أكثر عمومية. ردرود فعل 

 فإن، على مستوى النص دا  تعديالت األكثر تحديال، باإلضافة إلى لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالصادرة عن ا
 :تحديثها على النحو التاليتمثلت في  "البيولوجي للتنوعالعالمية  نشرة التوقعاتعلى "التغييرات الرئيسية 

االستراتيجيات وخطط تقريرا  و  167ة البالغ عددها سادسة الوطنيالتقارير الاالستفادة من المعلومات الواردة من  )أ(
نشرة "من  خامسةال طبعةحلول وقت االنتهاء من المع التي كانت متاحة  171البالغ عددها  يولوجيالعمل الوطنية للتنوع الب

من أهداف  هدفنحو كل  ا  وطنيالُمحرز عة عن التقدم توفير معلومات مجم  ذلك . ويشمل "البيولوجي للتنوعالعالمية  التوقعات
ن التقارير الوطنية ستمدة مة مُ أمثلة وطنية محدد  تم االستعانة بأيشي للتنوع البيولوجي واالستراتيجية العالمية لحفظ النبات. كما 

 ؛9191-9111 للفترة في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي محرزلتوضيح التقدم ال
ي لروابط بين التنوع البيولوجمن التقرير وتشمل هذه المعلومات افي القسم األول معلومات إضافية  إدراج )ب(

 وأهداف التنمية المستدامة؛
 /أيلولتمبروسب/كانون الثاني التقييم التي أصبحت متاحة بين ينايرعمليات ت العلمية المرجعية و نشوراالم )ج(

ة الخامسة من الطبع وتستند. كورونا وفيروسان معلومات عن الروابط بين التنوع البيولوجي وصحة اإلنسال، بما في ذلك 9191
 ؛مؤشرا   31وأكثر من  مرجعا   631لى أكثر من " إالبيولوجي للتنوعالعالمية  نشرة نشرة التوقعات"

، بما في ذلك إضافة "البيولوجي للتنوع 9131 عام رؤيةنحو "والمسارات عمليات االنتقال توضيح مواصلة  )د(
 حد شامل للتنوع البيولوجي.صحي والة انتقالية إلى مسار مرح

 تغطية وسائل اإلعالم واستيعابها -ثالثاا 
العديد  بوجودين و على مرحلت "نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي" من خامسةال طبعةُنفِّذت استراتيجية االتصال لل -3

 ة.في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيأمانة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات من الشركاء، بما في ذلك 
انصب  تقرير، ال إصدار، والتي بدأت قبل سبعة أشهر من "لتنوع البيولوجيلالعالمية  نشرة التوقعات" مرحلة ما قبل إطالقفي و 

ت شمل، . ومن بين األنشطة األخرى"لتنوع البيولوجيلالعالمية  نشرة التوقعات"الوعي بتركيز ونطاق وحجم  إذكاء يز علىالترك
 عاتنشرة التوق"نشر  علىإعداد كتيبات إعالمية ومواد صحفية وتحديد الشركاء للمساعدة عدة أمور من ضمنها هذه المرحلة 

 ئةتعبركيز على الت انصب  ، "البيولوجيللتنوع العالمية  نشرة التوقعات" في مرحلة ما بعد إطالقو . البيولوجي"للتنوع العالمية 
لصحفية واالستجابة ا فعالياتوتنظيم وعقد ال البيولوجي"للتنوع العالمية  نشرة التوقعاتاستنتاجات " على تقاسمالشركاء للمساعدة 

 2.معلوماتالحصول على الطلبات وسائل اإلعالم إلجراء مقابالت و إلى 
ستيعاب أعلى مستوى من التغطية اإلعالمية واال "البيولوجيللتنوع العالمية  نشرة التوقعات"الطبعة الخامسة من بلغت وقد  -6

 ما يلي: ، تشمل هذه التغطية9191 /تشرين األولأكتوبر 16من  اعتبارا  و  3.طبعة أخرى من أي
 ؛ةمن النسخ المطبوعباليين  11,2في مواقع األخبار على اإلنترنت، مع احتمال ظهور مرجعا   3 911أكثر من  )أ(

 لغة؛ 33بـو  بلدا   117في وسائل اإلعالم في  البيولوجي"للتنوع العالمية  التوقعاتنشرة "ى إل إشارات )ب(

                                                 
 الي:، انظر الرابط التالبيولوجي"للتنوع التوقعات العالمية "نشرة للحصول على مزيد من المعلومات عن إطالق الطبعة الخامسة من  2 

https://www.cbd.int/gbo5/press 
 gbo5/commentshttps://www.cbd.int/ مثال  على التغطية اإلعالمية، انظر الرابط التالي: 3 
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" سيبر  وكالة فرانس"، بما في ذلك على نطاق واسع انتشارو تأثير التي لديها تغطية في المنافذ اإلخبارية  )ج(
" لومونددة "" وجريالجارديان" وجريدة "اإليكونوميست" ومجلة "سي إن إنوقناة "" سيكالة أسوشيتد بر "و و" وكالة األنباء الفرنسيةو"

، ك أمريكان"في" ومجلة "ساينتالعلوم" ومجلة "رويترز" و"نيويورك تايمز" وجريدة "إن بي سيوقناة " ناشيونال جيوغرافيكومجلة "
 ؛"واهشين"و "واشنطن بوست" وجريدة "تايمز أوف لندن"و

تغريدة  6 211على وسائل التواصل االجتماعي، بما في ذلك أكثر من تم تتبعها إشارة  11 111أكثر من  )د(
عادة تغريد  .وا 

 التوصية المقترحة -رابعاا 
 :يالنحو التالفي اعتماد توصية على قد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية   -7

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةإن 
 ؛"البيولوجيللتنوع نشرة التوقعات العالمية "من  خامسةال طبعةبال ا  علم تأخذ -1
 األوروبي واليابان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمىبالدعم المالي المقدم من كندا واالتحاد  مع التقدير رــقـتُ و  -9

 ؛"ولوجيالبيللتنوع العالمية  نشرة التوقعات"وأيرلندا الشمالية إلعداد الطبعة الخامسة من 
 ":لبيولوجياللتنوع نشرة التوقعات العالمية "من  خامسةال طبعةباالستنتاجات العامة التالية من ال علما   تأخذو -3
تحقيق في سهم هو يُ ، و 9131لخطة التنمية المستدامة لعام بالنسبة األهمية  ةبالغمسألة التنوع البيولوجي  )أ(

 حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛أهداف التنمية المستدامة في 
 ن كانتا  من أهداف أيشي العشرين للتنوع البيولوجي بالكامل، و هدف العالمي، لم يتم تحقيق أي  صعيدعلى ال )ب(
 إلى 9191-9111 للفترة دعم أهداف وغايات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجيتي تاإلجراءات الة أدت فيها هامهناك أمثلة 
 نتائج ناجحة؛
هذا االتجاه رة وتي، ولكن لم يفت األوان إلبطاء راجعهتالتنوع البيولوجي  واصل، سيالحالي المسارفيما يخص  )ج(

 ؛اتجاهعكس بالتالي ووقفه و 
سيكون من الضروري التحول بشكل بل ، "للتنوع البيولوجي 9131رؤية عام "مسار واحد نحو ليس هناك  )د(

 المعتاد عبر مجموعة واسعة من األنشطة البشرية؛ن العمل مكبير 
 "البيولوجي للتنوعالعالمية  نشرة التوقعات"من  خامسةال طبعةالعضوية إلى مراعاة ال فريق العمل المفتوح دعوت -1

 ؛9191عند وضع إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 
 بعةطة، حسب االقتضاء، على اتخاذ خطوات لنشر الالمعنيالحكومات والمنظمات غيرها من األطراف و  شجعت -3

رير إلى اللغات ترجمة التق خاللن مونتائجها على نطاق واسع، بما في ذلك  البيولوجيللتنوع نشرة التوقعات العالمية من  خامسةال
نتاج منتجات اتصال أخرى مناسبة لمختلف   .الجهات المعنيةالمحلية وا 

___________ 


