
  التنوع البیولوجيالمتعلقة بتفاقیة اال  مؤتمر األطراف في
  عشر الثالثاالجتماع 

  2016كانون األول /دیسمبر 17-4كانكون، المكسیك، 
  من جدول األعمال 19البند 

  
  مر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجيمقرر معتمد من مؤت

الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال  والمنبر لتنوع البیولوجيالتوقعات العالمیة ل  - 13/29المقرر 
  التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة

  التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي
  إن مؤتمر األطراف،

  :يذال قعات العالمیة للتنوع البیولوجيدار الخامس من التوفي إعداد اإلصالبدء  یقرر - 1
  :قدمأن یینبغي   )أ(
  ؛2020-2011تقریرا نهائیا موجزا عن تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي   )1(
هـا مـؤتمر األطـراف فی نظـریل ،2020-2011لمتابعة الخطة االسـتراتیجیة للتنـوع البیولـوجي  أساسا  )2(

  ؛لخامس عشرفي اجتماعه ا
  :أن یتضمنینبغي   )ب(
اسـتنادا إلـى  ،شـي للتنـوع البیولـوجيلتقدم المحرز صوب تحقیق أهـداف أیتحلیال بحسب كل هدف ل  )1(

  ؛منهجیة شفافة ویمكن تكرارها
التنمیـــة أهـــداف شـــي للتنـــوع البیولـــوجي فـــى المحـــرز نحـــو تحقیـــق أهـــداف أیتحلـــیال لمســـاهمة التقـــدم   )2(

  ؛المستدامة
  :أفضل المعلومات العلمیة الرسمیة المتوافرة، مثل ما یلي لىإرتكز أن یینبغي   )ج(
  ؛التقاریر الوطنیة السادسة  )1(
  ؛معلومات من المؤشرات العالمیة  )2(
فــي مجـــال م والسیاســـات و المواضــیعیة واإلقلیمیـــة والعالمیــة للمنبــر الحكـــومي الــدولي للعلــ اتالتقییمــ  )3(

سـیناریو یتعلـق بهـذا األمـر ونمذجـة التنـوع لتحلیل أي یكولوجیة و التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإل
  هذه التقییمات؛النظم اإلیكولوجیة التي تنفذ كجزء من خدمات البیولوجي و 
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ة بالتنوع البیولوجي واتفاقیات ریو وغیر ذلك من المنظمـات المتعلقمعلومات من االتفاقیات األخرى   )4(

  ؛ذات الصلة
عــــن ، بمــــا فــــي ذلــــك معلومــــات الشــــعوب األصــــلیة والمجتمعــــات المحلیــــةمها المعلومــــات التــــي تقــــد  )5(

  ؛2020-2011مساهمات اإلجراءات الجماعیة في تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
ُ "العـیش فــي انسـجام مـع الطبیعـة"نتـائج الحـوار بشـأن   )6( هـج وأدوات حفـظ التنــوع ، والــرؤى المختلفـة، ون

  مستدام؛ال البیولوجي واستخدامه
تحلیــل التقــدم المحــرز فــي أنشــطة بنــاء القــدرات لــدعم تنفیــذ الخطــة االســتراتیجیة للتنــوع البیولــوجي   )7(

  ؛13/23، المشار إلیها في المقرر 2011-2020
  ؛والحكومات األخرى المعلومات اإلضافیة ذات الصلة التي تقدمها األطراف  )8(
  ؛مع العملیات األخرى ینبغي أن یعد بطریقة تتجنب االزدواجیة  )د(

الشـعوب األطراف، والحكومات األخرى و بالتعاون مع ، المالیة رهنا بتوافر المواردإلى األمین التنفیذي،  یطلب - 2
 اتمســاهم: التوقعــات المحلیــة للتنــوع البیولــوجيالثــاني مــن  اإلصــدارإعــداد ، األصــلیة والمجتمعــات المحلیــة والشــركاء المعنیــین

شــمل یینبغــي أن  الــذي، 2020-2011 لتنــوع البیولــوجيفــي تنفیــذ الخطــة االســتراتیجیة لمعــات المحلیــة لشــعوب األصــلیة والمجتا
  :معلومات عن

ُ  عــارفالم  )أ( بعــض الثقافــات  ، وحســب مــا تعتــرف بهــامــع الطبیعــة انســجامهــج العــیش فــي ذات الصــلة، ورؤى ون
  ؛األرضأمنا والبلدان، 

ـــات   )ب( ـــالممارســـات والتكنولوجی ـــوجي ظ اذات الصـــلة بحف الشـــعوب واســـتخدامه المســـتدام مـــن جانـــب لتنـــوع البیول
  ؛ذلك االستخدام المألوف المستدام األصلیة والمجتمعات المحلیة، بما في

  :إلى األمین التنفیذي أن یعد أیضا طلبی  -3
یر والتقـــار  التوقعـــات العالمیـــة للتنـــوع البیولـــوجيالخـــامس مـــن  إلعـــداد اإلصـــدارخطـــة عمـــل ومیزانیـــة مقترحـــة   )أ(

لنظــر الهیئــة الفرعیــة للمشــورة العلمیــة والتقنیــة والتكنولوجیــا فــي اجتمــاع یعقــد قبــل االجتمــاع الرابــع عشــر  والمنتجــات ذات الصــلة
  ؛لمؤتمر األطراف

الحكــــومي الــــدولي للعلــــوم والسیاســــات فــــي مجــــال التنــــوع اســــتراتیجیة مشــــتركة لالتصــــال مــــع أمانــــات المنبــــر   )ب(
ــالتنوع البیولــوجي بشــأن اإل المتعلقــةواالتفاقیــات یكولوجیــة البیولــوجي وخــدمات الــنظم اإل التوقعــات العالمیــة الخــامس مــن  صــدارب

أمانــة المنبــر الحكــومي الــدولي وأمانــات  ویــدعو، المنبــر ذات الصــلة نــواتجو  والتقــاریر والمنتجــات ذات الصــلة للتنــوع البیولــوجي
  ؛التعاون في هذا الصددإلى االتفاقیات األخرى المتعلقة بالتنوع البیولوجي 

  یكولوجیةإلالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم ا
بقرار المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم  رحبی -4

، بإجراء تقییم عالمي للتنوع البیولوجي وخدمات النظم 2016شباط /رالعام، في فبرای هاجتماعالدورة الرابعة من اإلیكولوجیة، في 
أهمیة هذا التقییم العالمي لتحلیل التقدم المحرز  ویعید تأكید، 2019أیار /المتوقع االنتهاء من إعداده بحلول مایواإلیكولوجیة، 

 ع البیولوجي؛وأهداف أیشي للتنو  2020- 2011نحو تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

التقییم المنهجي لسیناریوهات ونماذج التنوع البیولوجي والموافقة على باالنتهاء من إعداد  أیضا رحبی -5
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم  بواسطة النظم اإلیكولوجیةوخدمات 

م، ي السیاساتمقرر نبر على الموجز لاإلیكولوجیة، وموافقة االجتماع العام للم باألهمیة العالیة لهذا التقییم بالنسبة للعمل  ویسّل
 ؛التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجيفي إطار اتفاقیة التنوع البیولوجي، السیما اإلصدار الخامس من نشرة 
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وأصحاب المصلحة  واألوساط العلمیة،الحكومات األخرى، والمنظمات المعنیة،  ویدعواألطراف،  شجعی -6

مواصلة تطویر واستخدام السیناریوهات والنماذج لدعم صنع القرار وتقییم لى إوالشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة 
لى  ٕ على النحو الوارد وصفه في الموجز لمقرري السیاسات المساهمة في مزید من التطویر للسیناریوهات والنماذج السیاسات، وا

للمنبر الحكومي الدولي للعلوم لسیناریوهات ونماذج التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة التقییم المنهجي بشأن 
 ؛والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة

قات قرارات معینة، بما في ذلك بأهمیة توافق السیناریوهات الحتیاجات سیاسات معینة أو سیایسلم  -7
، والنظر في تحسین، والتطبیق على نطاق أوسع، طرائق السیناریوهات 2020هات السیاسات بعد عام الستكشاف سیناریو 

التشاركیة وعبر النطاقات من أجل تعزیز أهمیة واستخدام السیناریوهات اإلقلیمیة والقطاعیة والمواضیعیة للتنوع البیولوجي 
 وخدمات النظم اإلیكولوجیة؛

لى دعم إ ،بما فیها منظمات التمویل ،األخرى، والمنظمات المعنیةالحكومات  ویدعواألطراف،  شجعی - 8
لى الجهود المبذولة لتنمیة القدرات البشریة والتقنیة في مجال االحتیاجات إلعداد السیناریوهات والنماذج و  ٕ تعزیز الوصول الحر ا

 اختبارها؛أدوات السیناریوهات والنماذج، فضال عن البیانات المطلوبة إلعدادها و إلى والشفاف 

 :األوساط العلمیة إلى ما یليیدعو  -9

ات الرئیسیة في طرائق نمذجة آثار الدوافع وتدخالت السیاسات بشأن التنوع البیولوجي وخدمات ثغر معالجة ال  )أ(
  ؛وجیةالمواضیعي لسیناریوهات ونماذج التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكول النظم اإلیكولوجیة التي تم تحدیدها في التقییم

یصال مستویات عدم الیقین المرتبطة بالسیناریوهات والنماذج، فضال عن   )ب( ٕ إعداد نُهج عملیة وفعالة لتقییم وا
  أدوات لتطبیق هذه النُهج على التقییمات وعملیات صنع القرار؛

ع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنو أمانتي  دعویو إلى األمین التنفیذي طلب ی -10
مزید من التعاون المعزز بین الوالهیئة الحكومیة الدولیة بشأن تغیر المناخ إلى دعم  البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة

في السیناریوهات والنماذج، فضال عن التعاون مع األوساط العاملة  في مجالاألوساط العلمیة المتصلة بهذه الهیئات العاملة 
 وبیاناته، واألوساط السیاساتیة؛رصد التنوع البیولوجي  مجال

 ،)ب(5الفقرة  ،12/25أن تعد، وفقا للمقرر إلى الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة،  یطلب -11
 فيقائمة بالطلبات لبرنامج العمل الثاني للمنبر، استنادا إلى المعلومات التي جمعها األمین التنفیذي، لموافقة مؤتمر األطراف 

  .ماعه الرابع عشراجت
__________ 

  


