
  توصية معتمدة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  هإعدادبشأن اعتبارات  :التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

، الوارد في المذكرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي
  والجدول الزمني الوارد في المرفق بهذه التوصية؛

التوقعات العالمية للتنوع أهمية التقارير الوطنية السادسة بالنسبة إلعداد اإلصدار الخامس من 
كانون /ديسمبر 31 األطراف على تقديم تقاريرها الوطنية السادسة بحلول

أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، إلى األمينة التنفيذية، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة، و
والشركاء حدة منظمة األغذية والزراعة لألمم المت

، الدقيقة والموثوقة إلى إتاحة البياناتالحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة 
لها،  التهديدات التي يتعرضكذلك والتنوع البيولوجي 
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                                                      الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
                 الحادي والعشرون

      2017           كانون األول  /      ديسمبر    14-  11
                من جدول األعمال

توصية معتمدة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيلنشرة صدار الخامس إلا  

 ،والتكنولوجيةإن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي منبخطة إعداد اإلصدار الخامس  اتحيط علم
والجدول الزمني الوارد في المرفق بهذه التوصية؛ 1التي أعدتها األمينة التنفيذية

أهمية التقارير الوطنية السادسة بالنسبة إلعداد اإلصدار الخامس من  وإذ تالحظ
األطراف على تقديم تقاريرها الوطنية السادسة بحلول ثتح، 13/27المقرر إلى  وإذ تشير

  ؛على أقصى تقدير
إلى األمينة التنفيذية، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة، وتطلب 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتوتدعو  ،تواصل تقديم الدعم لألطراف في إعداد تقاريرها الوطنية السادسة
  ؛اآلخرين المعنيين إلى المساهمة حسب االقتضاء

الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة  وتدعواألطراف  تحث
التنوع البيولوجي وتوقعات حالة واتجاهات المتعلقة بالبيانات تحديثات 

2011والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية

على غرار ما يلي امؤتمر األطراف مقرر بأن يعتمد وصيت
  ،مؤتمر األطرافإن 

                                         
CBD/SBSTTA/21/6.  
  .المرفق

 

  

                                                    الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
               الحادي والعشرون        االجتماع 
  11       كندا،   ،        مونتريال

              من جدول األعمال   7      البند 
 

توصية معتمدة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
21/5  

إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 
تحيط علم  -1

التي أعدتها األمينة التنفيذية
وإذ تالحظ  -2
وإذ تشير، البيولوجي

على أقصى تقدير، 2018 األول
تطلب   -3

تواصل تقديم الدعم لألطراف في إعداد تقاريرها الوطنية السادسة
اآلخرين المعنيين إلى المساهمة حسب االقتضاء

تحث  -4
تحديثات و بطريقة مفتوحة،

التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقيةوعن 
  ؛التعميم

ت  -5
إن 
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التوقعات العالمية  مناإلصدار الخامس  يعملالذي قرر فيه أن  ،13/27المقرر إلى  يشير  - 1

ينظر فيها  المقرر أن 2020،3- 2011أساس لمتابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ك للتنوع البيولوجي
  ف في اجتماعه الخامس عشر؛مؤتمر األطرا

التوقعات أهمية التقارير الوطنية السادسة بالنسبة إلعداد اإلصدار الخامس من  وإذ يالحظ  - 2
األطراف على تقديم تقاريرها الوطنية السادسة  يحث ،13/27المقرر ، وإذ يشير إلى العالمية للتنوع البيولوجي

  كانون األول على أقصى تقدير؛/ديسمبر 31بحلول 
بشأن واإلقليمي على حقيقة أن التقييم العالمي  ويسلط الضوء 11/2المقرر إلى  ويشير أيضا  - 3

المنبر الحكومي الدولي للعلوم  اي أجراهتالوالتقييمات المواضيعية البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  التنوع
، وكذلك التقييمات الوطنية ودون اإلقليمية والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في رز شكل قاعدة أدلة هامة لتقييم التقدم المحت األخرى ذات الصلة،
  ؛التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياإلصدار الخامس من 

التوقعات العالمية للتنوع إعداد اإلصدار الخامس من وتقديرات تكاليف بخطة  يحيط علما  - 4
  :ةالتنفيذي ةإلى األمينطلب يو اإلرشادي الوارد في المرفق بهذا المقرر،بما في ذلك الجدول الزمني  1،البيولوجي
، بما في ذلك موجز لواضعي التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي منإعداد اإلصدار الخامس   )أ(
  على أساس هذه الخطة؛ السياسات،
 منإخطار الشركاء المعنيين والمساهمين المحتملين بالجدول الزمني إلعداد اإلصدار الخامس   )ب(

  وما يتصل به من منتجات؛ التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي
بالتنوع البيولوجي والعمليات والمنظمات  المتعلقةمواصلة التعاون مع االتفاقيات األخرى   )ج(

، حسب التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي مناإلصدار الخامس واستعراض األخرى ذات الصلة في إعداد 
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في  ، ضمن جهات أخرى،، بما في ذلكالية كل منهالو ااالقتضاء ووفق

  ؛ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
ي والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية حاداألخذ في الحسبان استنتاجات االجتماع ال  )د(

الواردة في المرفق بالمقرر  للتنوع البيولوجي 2050والتقنية والتكنولوجية بخصوص سيناريوهات لرؤية عام 
COP/XIV/…4؛  

الدقيقة  إلى إتاحة البياناتوالمنظمات ذات الصلة الحكومات األخرى  ويدعواألطراف  يحث  - 5
وكذلك التنوع البيولوجي وتوقعات حالة واتجاهات المتعلقة بالبيانات تحديثات و والموثوقة، بطريقة مفتوحة،

والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقيةوعن التهديدات التي يتعرض لها، و
  ؛، بما في ذلك أنشطة التعميم2020- 2011

ى تقديم لإ، حيثما أمكن ذلك، ومات األخرى والمنظمات ذات الصلةاألطراف، والحك يدعو  - 6
وما  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي منمساهمات مالية في الوقت المناسب إلعداد وإنتاج اإلصدار الخامس 

  .إلى أن تقوم بذلك ،التوقعات المحلية للتنوع البيولوجي، بما في ذلك اإلصدار الثاني من من منتجات يتصل به
   

                                                           
  .المرفق ،10/2 المقرر  3
 .الصادرة عن الهيئة الفرعية 21/1انظر مشروع مقرر مؤتمر األطراف الوارد في التوصية   4
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  المرفق
  من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي اإلصدار الخامسالجدول الزمني اإلرشادي إلعداد 

 التاريخ العنصر/المنتج

التقييمات اإلقليمية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال 
 اإليكولوجيةالتنوع البيولوجي وخدمات النظم 

 2018آذار /مارس

 2018كانون األول /ديسمبر 31 الموعد النهائي للتقرير الوطني
 2018كانون األول /ديسمبر لتقريرالعام لمخطط المشروع 

 2019 كانون الثاني/يناير إعداد عناصر النص األول
التقييمات العالمية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال 

 اإليكولوجيةالتنوع البيولوجي وخدمات النظم 
 2019أيار /مايو

 2019آب /أغسطس –أيار /مايو لتقرير صفر ل مشروعالإعداد 
 2019أيلول /سبتمبر –آب /أغسطس الخبراء المدعوين جانبمن  استعراض

 2019أيلول /سبتمبر –آب /أغسطس المشروعتنقيح 
 2019كانون األول /ديسمبر -تشرين األول /أكتوبر استعراض النظراء من جانب األطراف والجمهور

 2019تشرين الثاني /نوفمبر التصميم الطباعيعناصر  إعداد
العلمية والتقنية  االجتماع الثالث والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة

 والتكنولوجية
 2019تشرين الثاني /نوفمبر

 2020آذار /مارس - كانون الثاني /يناير تنقيح مشروع التقرير
 2020آذار /مارس ألمم المتحدة لترجمة إلى اللغات الرسمية ال

 2020نيسان /أبريل –آذار /مارس التصميم
 2020أيار /مايو التي سيصدر فيها األحداث إلىرسال اإلالطباعة و

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

 2020 أيار/مايو

 2020 أيار/مايو إطالق التقرير الرئيسي
واالجتماع العاشر لمؤتمر  ،فعشر لمؤتمر األطرا خامساالجتماع ال

واالجتماع الرابع  ،األطراف العامل كاجتماع لألطراف في برتوكول قرطاجنة
 لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في برتوكول ناغويا

 2020تشرين األول /أكتوبر

  
________  


