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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 شرسادس عاالجتماع ال
 2012أيار /مايو 5 –نيسان /أبريل 30مونتريال، 

 من جدول األعمال 4البند 
 

  ية للتنوع البيولوجينشرة التوقعات العالم

ب ككةمهظ ئكايهكهجى لي ة ئكعئك م مسذب ئكةهفعئ ل ب  ب ئكذئاع ة ألعخئخ ئكضاع  ئعةائذئ

م ذقي لسئ م ئك م ئكذئيزي ل لقخل  ب  شي لك ئآلهك لسذهظ ةه  ككفذيف ئكعئ

 

 إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،

 بعة الثالثة من نشرة التوقعات العالميةباستنتاجات تقييم عملية اإلعداد للط تحاط علما .1
)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/1(  للتنوع البيولوجي وآثارها وتدعو األمين التنفيذي إلى التأكد من أخذها في

 ؛من نشرة التوقعات العالمية االعتبار في إعداد الطبعة الرابعة

-GBO)المية للتنوع البيولوجي بخطة إعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العكذلك  تحيط علما .2

على ما  وتشدد (UNEP/CBD/SBSTTA/16/3)الواردة في المذكرة من األمين التنفيذي بشأن الموضوع  (4
 :يلي

تقييما لمنتصف المدة  الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيينبغي أن تقدم  )أ (
 البيولوجي؛ للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع

 :ينبغي أن تتناول الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي ما يلي )ب (
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االستجابات المحتملة للسياسة التي قد تكون فعالة في المساهمة في تحقيق أهداف أيشي  )1(
 للتنوع البيولوجي؛

مع النظر في االلتزامات (مستوى التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  )2(
الوطنية، والخطط واألهداف الوطنية التي اعتمدتها األطراف؛ ومستوى التنفيذ على أرض 

 ؛)الواقع

 للخطة 2050كيفية مساهمة تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في رؤية عام  )3(
 ؛2020-2011للتنوع البيولوجي  اإلستراتيجية

حقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في األهداف اإلنمائية كيفية مساهمة التقدم نحو ت )4(
 ؛2015لأللفية وغاياتها لعام 

سهلة الفهم، ويمكن  الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيينبغي أن تكون  )ج (
إطالقها في من منتجات عديدة، يتم  وأن تتألف،الوصول إليها بسهولة من جانب طائفة من مختلف المهتمين 

مناسبات رئيسية ابتداء من االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، ويستند محتواها إلى المعلومات المتاحة من 
 مجموعة من المصادر، بما في ذلك المعلومات المتاحة التي تقدمها األطراف؛

 ؛:إلى األمين التنفيذي القيام بما يلي تطلب .3

لمانحة المحتملة، بما في ذلك الشراكة المعنية بمؤشرات إخطار الشركاء ذوي الصلة والجهات ا )أ (
والمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية التنوع البيولوجي، 

البيولوجي، والزراعة، والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي، وفريق رصد األرض التابع لشبكة رصد التنوع 
بالجدول ، من بين جملة جهات، إخطارها (DIVERSITAS) البرنامج الدولي للبحوث في مجال التنوع البيولوجيو 

هذه  ويدعوالزمني إلعداد عناصر ومنتجات مختلفة للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، 
مذكرة األمين التنفيذي طاق وعملية اإلصدار الواردين في لنى إتاحة المعلومات العلمية وفقا المنظمات إل

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/3)؛ 

الشروع في تحضيرات على أساس هذه الخطة، مع األخذ في الحسبان التعليقات المقدمة أثناء  )ب (
 االجتماع السادس عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛

ية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بتقارير منتظمة عن التقدم المحرز تزويد مكتب الهيئة الفرع )ج (
في إعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي بغية تمكين المكتب من توفير إشراف على 

 عملية اإلعداد؛

لعمل التجميعية للهيئة الفرعية وفقا للتوجيه المتعلق بتشكيل أفرقة الخبراء الوارد في طرق ا ،إنشاء )د (
لتوفير فريق استشاري للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، ) المرفق الثالث 8/10المقرر (

الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي في أقرب وقت ممكن، عملية إعداد وٕارشادات لإشراف 
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مشورة عن البيانات والمقاييس المنهجية، وٕاعداد الخطط والنواتج، وضمان الجودة وٕادراج دراسات  واستعراض وتقديم
 ؛الحالة

التأكد من أن الفريق االستشاري ومكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، لدى  )ه (
ن الموارد المتاحة على ا، يستخدمع البيولوجيالطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنو إشرافهما على إعداد 

أفضل وجه، بما في ذلك عن طريق المشاورات من خالل الوسائل اإللكترونية واالجتماعات على هوامش المناسبات 
 ذات الصلة؛

استكشاف الطرق، بالتعاون مع الفريق االستشاري ومكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية [ )و (
 النظامالتي يمكن بها للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  والتكنولوجية،

العملية الرامية إلى إعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية  فى اإليكولوجي أن يرتكز عليها، وأن يسهم ويوثر
 ؛] 2T0F*2Tم التكامل بين العمليتينالرابعة للتقليل من ازدواجية الجهود والمعلومات وتعظي

الطبعة الرابعة من وخطط  ة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيثالثالطبعة التقاسم تقييم  )ز (
مع األمانة المؤقتة للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع  نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

 م االيكولوجي، وذلك للنظر فيها في التفسير اإلضافي لبرنامج عمل المنبر الحكومي الدولي؛البيولوجي وخدمات النظا

ث المؤشرات المستخدمة في الطبعة يمؤشرات التنوع البيولوجي لتحدب المعنية شراكةالطلب مساعدة  )ح (
ة للتنوع البيولوجي للفترة وفي إعداد مؤشرات جديدة لدعم غايات وأهداف الخطة اإلستراتيجي ،الثالثة من نشرة التوقعات

 ؛2011-2020

تقديم تقرير مرحلي عن إعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي إلى  )ط (
 ؛االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

 :بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر مقررا وفقا للخطوط التالية توصي .4

 إن مؤتمر األطراف،"

أن الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع ب 10/2من المقرر  13إلى الفقرة  إذ يشير
البيولوجي ينبغي أن تعد لتقديم استعراض لمنتصف المدة للتقدم المحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع 

غايات عام قية وخطتها اإلستراتيجية في تحقيق تحليل عن كيفية مساهمة تنفيذ االتفاالبيولوجي، بما في ذلك 
 ،األهداف اإلنمائية لأللفيةمن  2015

من مرفق  ضمن جملة أموريطلب الذي  10/10من المقرر  6و 5أيضا إلى الفقرتين  وٕاذ يشير
عم البيئة العالمية، ويدعو المانحين اآلخرين والحكومات والوكاالت المتعددة األطراف والثنائية إلى توفير د

 ,مالي كاف وحسن التوقيت إلعداد التقارير الوطنية الخامسة

                                                      
 .من جدول األعمال 3هذه الفقرة في انتظار االنتهاء من البند   *
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بالتقرير المرحلي عن إعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع  يحيط علما -1
 البيولوجي، المقدم لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

ب إلعداد الطبعة الرابعة على أهمية التقارير الوطنية وتقديمها في الوقت المناس وٕاذ يشدد -2
، يحث األطراف على تقديم 20/10من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، وٕاذ يشير إلى المقرر 

 ؛2014آذار /مارس 31تقاريرها الوطنية الخامسة في موعد أقصاه 

األطراف ويدعو الحكومات األخرى والمنظمات المعنية، بما فيها المجتمعات  يحث -3
األطر اإلشارية المناسبة، بما ب بإإلستعانةالمحلية، إلى إتاحة بيانات، ومعلومات ودراسات حالة، األصلية و 

عن حالة  11F ]15/1 توصية الهيئة الفرعيةبالمرفق ب[الواردة في ذلك اإلطار المرن والقائمة اإلشارية 
التنوع البيولوجي وتدابير واتجاهات التنوع البيولوجي والتهديدات التي يتعرض لها، والدوافع إلى فقدان 

، وذلك 2020-2011للتنوع البيولوجي  اإلستراتيجيةمعالجتها، والتقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة 
بتقديم هذه المعلومات في تقاريرها الوطنية الخامسة أو من خالل تقديمات قبل ذلك باالرتكاز على صفحات 

رات التنوع البيولوجي الحتمال إدراجها في الطبعة الرابعة من نشرة الويب بشأن المواد المتاحة عن شراكة مؤش
 التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛

 تقديمالحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى دعم األطراف في ويدعو  األطرافيشجع  -4
 ي؛البيانات ذات الصلة إلى الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوج

تيسير إعداد الطبعة الرابعة لوسويسرا لالتحاد األوروبي  ةالمبكر  ةالمالي اتبالتعهد يرحب -5
 من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛

الحكومات األخرى والجهات المانحة إلى تقديم مساهمات مالية في  ويدعواألطراف  يحث -6
رة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي والمنتجات الوقت المناسب إلعداد وٕاصدار الطبعة الرابعة من نش

 وفقا لخطة العمل وتقديرات الميزانية إلعدادها؛ ، بما في ذلك الترجمة بجميع لغات األمم المتحدة،الفرعية

 :إلى األمين التنفيذي القيام بما يلي يطلب -7

بما في ذلك العمليات مواصلة التعاون مع االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي و  )أ(
، بما والمنظمات األخرى ذات الصلة المنبر الحكومي الدولي للتنوع البيولوجي وخدمات النظام االيكولوجي

واالشتراك معها في التحضيرات للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات  فيها المجتمعات األصلية والمحلية،
 والية كل منها؛العالمية للتنوع البيولوجي، عند االقتضاء ووفقا ل

اإلبقاء على خطة العمل، وٕاستراتيجية االتصال والخطة المالية إلعداد الطبعة الرابعة من  )ب(
بالتشاور مع مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي قيد االستعراض 

الة وعند الضرورة واإلبالغ عن التقدم المحرز من من أجل إدخال التعديالت حسب الحوالتقنية والتكنولوجية 
 خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية على أساس دوري؛

                                                      
1عقب نظر الفربق العامل الثانى لهذه التوصية/15قد يجرى تحديث اإلشارة الى توصية الهبئة الفرعية  1  
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بما في ذلك إعداد إستراتيجية اتصال، بالتعاون مع الشركاء ذوي الصلة، مواصلة  )ج(
ل المتعلق باالتصال والتثقيف وتمشيا مع برنامج العمبشأن التنوع البيولوجي  العلميينكونسرتوم الشركاء 

بما في ذلك أنشطة بناء  وقعات العالمية للتنوع البيولوجي، معللطبعة الرابعة من نشرة التوالتوعية العامة، 
السعي إلى إيجاد أوجه التآزر مع األنشطة في إطار عقد و  القدرات بشأن استخدام نتائج ومواد الطبعة الرابعة

 والمبادرات واألحداث األخرى حسب االقتضاء؛ 2020-2011وجي األمم المتحدة للتنوع البيول

تقديم إرشادات بشأن نوع المعلومات التي قد ترغب األطراف والحكومات األخرى  )د(
 في الطبعة الرابعة إدراجهاوالمحلية، تقديمها الحتمال والمنظمات المعنية، بما في ذلك المجتمعات األصلية 

الموارد إلعداد في دليل من المعلومات الرئيسية  وخاصة إبراز االحتياجاتمن نشرة التوقعات العالمية 
 الخامسة، وتشجيع األطراف على تقديم هذه المعلومات الرئيسية في وقت مبكر؛ التقارير الوطنية

االستفادة من حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة بشأن بناء القدرات التي  )ه(
إطار االتفاقية لتسهيل المدخالت والمساهمات في إعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات تم تنظيمها في 

 العالمية للتنوع البيولوجي؛

وقعات العالمية للتنوع البيولوجي الستعراضها في تإتاحة مسودة للطبعة الرابعة من نشرة ال )و(
 .ة يعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطرافاجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجي
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