
 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30- 19 ،بون
   من جدول األعمال4-4البند 

  
  مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع لمعتمدة فيالمقررات ال

  ةتقييم األلفية للنظم اإليكولوجيلمتابعة    9/15المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

  ،7/9 همقررب ريذكّ إذ
ولـوجي   بتعدد التقييمات دون الوطنية والوطنية واإلقليمية الجارية والمزمعـة بـشأن التنـوع البي              وإذ يحيط علما  

  ، ومنهجياته ونتائجهةاإلطار المفاهيمي لتقييم األلفية للنظم اإليكولوجيوخدمات النظم اإليكولوجية التي تستند إلى 
 ومنهجياتـه ونتائجـه علـى المـستويات         ةتشجيع تطبيق إطار تقييم األلفية للنظم اإليكولوجي      على أهمية    يشددإذ  و

 اسبا، من خالل وسائل منها الجهود اإلضافية المتعلقة باالتـصال والتـرويج،           ، حسبما يكون األمر من    الوطنية ودون الوطنية  
   لبناء القدرات في هذا الصدد،عاجلةأنه توجد حاجة على و

   الحاجة إلى الحفاظ على نظم إيكولوجية صحية لتجنب اآلثار السلبية لتغير المناخ،وإذ يدرك
 بقاعدة المعلومات الالزمـة لـإلدارة التكيفيـة         ات القرار يعنإجراء تقييم دوري إلمداد صا    إلى  حاجة  ال يالحظإذ  و

ـ  ضياعالمتعلقة ب ل  اعموتشجيع اإلرادة السياسية الالزمة للقيام باأل       هاخـدمات و ة التنوع البيولوجي وتدهور الـنظم اإليكولوجي
   اإلنسان،لى رفاهوآثار ذلك ع
ـ أن تشإلى  المعنية والحكومات األخرى والمنظمات ، األطراف يدعو  -1 حيثمـا يكـون األمـر    ، ساندجع وت

 الوطنية واإلقليمية ودون العالمية المتكاملة، بما في ذلك، حيثمـا           ةمن خالل آليات مختلفة، تقييمات النظم اإليكولوجي      مناسبا،  
 ،ةبتقييمات التنوع البيولـوجي ذات الـصل       المتعلقة خبراتاألطر وال  تستند إلى كان ذلك مناسبا، سيناريوهات االستجابة التي       

  ؛ةتقييم األلفية للنظم اإليكولوجيمثل 
 وأصحاب المصلحة والمجتمعـات األصـلية       ،المعنية والمنظمات   ، والحكومات األخرى  ، األطراف يدعو  -2
ما يلي عند تصميم التقييمات المحلية أو الوطنية أو دون العالمية المتكاملة، حيثمـا يكـون         مراعاة   فيإلى أن تنظر    والمحلية  

  : مناسباًاألمر
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 المحليون والوطنيـون، والمجتمعـات األصـلية        ات القرار يعنإشراك أصحاب المصلحة، بمن فيهم صا       )أ(

  والمحلية في التقييم؛
، بما في ذلك الخدمات التـي       ةتقييم األلفية للنظم اإليكولوجي   والنتائج الخاصة ب  اإلطار المفاهيمي   المبادئ و   )ب(

  األهداف اإلنمائية لأللفية؛تحقيق  توفرها النظم اإليكولوجية، وذلك كمساهمة في
  حالة البيئة البحرية ونتائجه؛ل للتقييم العالمي اإلطار المفاهيمي  )ج(
 المجتمعات األصلية والمحلية، بما فـي ذلـك تلـك        قدمتها دراسات الحالة الموثقة التي      إدراج أهميةمدى    )د(

  ؛ة التقليدية غير السوقية للتنمية المستدامة للنظم اإليكولوجيفعالمناالدراسات التي تسلط الضوء على القيم االقتصادية وأيضاً 
 لتنمية القدرات بـين المـشاركين وأصـحاب    ةلتقييمات، مثل تقييم األلفية للنظم اإليكولوجيلالقيمة المعينة     )ه(
  المصلحة؛
 الماضية والحاليـة  ة العامثوفائدة توفير، حيثما يكون ذلك ممكناً، الوصول الحر والمفتوح لكل نتائج البح      )و(

  التنوع البيولوجي، وذلك وفقاً للتشريعات الوطنية والدولية؛ المتعلقة بوالمستقبلية، والتقييمات والخرائط وقواعد البيانات 
ـ معلومـات   البيانـات و  الع وإدماج   متماسكة لجم ية  قياسمواصلة إعداد نماذج     مساندة أهميةمدى    )ز(  ةالمتعلق

  ؛  في المستقبلمات والتحليالتلتقييلالتنوع البيولوجي ب
  :المعنية إلى أن والحكومات األخرى والمنظمات ، األطرافيدعو  -3
التنوع البيولوجي  ذات الصلة ب  معلومات  البيانات و التاحة  وسائل إ  تحسين   إلى مواصلة الحاجة  تحيط علما ب    )أ(

  وقابليتها للتبادل؛
، يةقياسرية بغرض التحويل الرقمي للبيانات في صورة         بين الجهود الجا   رآزالتوتعزز   ،تساهم في  و تساند  )ب(

ألدوات التحليلية الستخدام هـذه البيانـات ألغـراض     ومواصلة إعداد ا  إتاحة البيانات واألدوات التحليلية على نطاق واسع،        و
  واإلدارة؛ ةالسياس

  :ة والخبرات المتعلقة به عند إعدادتقييم األلفية للنظم اإليكولوجيتنظر في إطار   )ج(
ية السـتعراض بـرامج   للخطوط اإلرشاد االتفاقية وذلك وفقاً   في إطار استعراضات متعمقة لبرامج العمل       )1(

، بما في ذلك تحليل للمدى الذي تتطرق به برامج العمـل  8/15لمقرر  الثالث با االتفاقية المتضمنة في الملحق في إطار العمل  
  ؛ةظم اإليكولوجيهذه لخدمات الن

، بما في ذلك توسيع نطاق غايات وأهـداف ومؤشـرات      2010 لما بعد عام     ستراتيجيةااللخطة  مراجعة ا   )2(
  ؛اإلطار

ـ         إلى   األطراف والحكومات األخرى     يدعو  -4  بالكامـل   ةأن تستخدم إطار تقييم األلفيـة للـنظم اإليكولوجي
لتنوع البيولوجي، وخطـط    ل الوطنية   هاوخطط عمل ستراتيجيتها  انفذ   حين تستعرض وتراجع وت     المتعلقة به ونتائجه   خبراتالو

  نمائية، حسبما يكون ذلك مناسباً؛ستراتيجيات التعاون اإلاالتنمية ذات الصلة، و
 12/3 مـن التوصـية      3دة فـي الفقـرة      يواصل االضطالع بالمهام المحد    األمين التنفيذي أن     إلى يطلب  -5

  حسب الضرورة؛ة العلمية والتقنية والتكنولوجية، لهيئة الفرعية للمشورالصادرة عن ا
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ـ       ستراتيجيةاالب عترفي  -6  )UNEP/CBD/COP/9/INF/26( ة العالمية لمتابعة تقييم األلفية للنظم اإليكولوجي
المعارف، وتشجيع التقييمات دون العالمية، وتشجيع تطبيـق إطـار تقيـيم األلفيـة للـنظم      في لفجوات  لالتي تهدف للتطرق    

 ،المعنيـة  والمنظمـات    ، والحكومـات األخـرى    ، األطـراف  ويدعو ه،بوالترويج المتعلق    ومنهجياته ونتائجه    ةجياإليكولو
  ؛ا على نحو نشط في تنفيذهأن يساهموا األمين التنفيذي إلى ويطلبوالمجتمعات المحلية واألصلية وأصحاب المصلحة، 

التنـوع البيولـوجي    فـي مجـال      العلميـة    للخبـرات بنتائج عملية التشاور حول آلية دولية        يحيط علما   -7
(IMoSEB) )UNEP/CB/COP/9/INF/34(؛  
تفاقية التنـوع البيولـوجي   ية محسنة، بالعالقة إلى مصالح من بينها ا  الحاجة إلى معلومات علم    إذ يالحظ و  -8

 والتقنيـة والتكنولوجيـة      بالتنوع البيولوجي بغية تعزيز دور الهيئة الفرعية للمـشورة العلميـة           المتعلقةواالتفاقيات األخرى   
برمـه المـدير التنفيـذي    أ الذي ق باالتفايرحب بالتنوع البيولوجي، المتعلقةوالهيئات االستشارية العلمية واالتفاقيات األخرى  

للنظـر  المتعددين صحاب المصلحة أللبرنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن عقد اجتماع حكومي دولي مخصص مفتوح العضوية   
،  اإلنـسان   ورفاه ةحول التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي      ةة بينية دولية فعالة بين العلوم والسياس      واجهفي وضع   
خبراء ال توافر األطراف إلى ضمان     ويدعو  UNEP/CBD/COP/9/INF/37/Rev.1مقترح في الوثيقة    مفهومها ال والتي يرد   

 ويـشجع أيـضا مـشاركة خبـراء مـن مختلـف المنـاطق        ع،المناسبين في مجالي العلوم والسياسة لحضور هذا االجتما      
  والتخصصات؛

تنفيذ االتفاقية أن ينظر، في اجتماعـه       الستعراض   إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص        يطلب  -9
خطتهـا  لك ، بما في ذالثالث، في النتائج التي توصل إليها االجتماع الحكومي الدولي وآثارها على تنفيذ وتنظيم عمل االتفاقية           

  تمر األطراف في اجتماعه العاشر؛ توصيات كي ينظر فيها مؤأن يقدم و،ستراتيجيةاال
 األرض، الفريـق المعنـي برصـد    التنوع البيولوجي التي أنشئت في ظل      رصد بإنشاء شبكة    يحيط علما   -10

 العـالمي لرصـد األرض،   للنظامي  خطة تنفيذ للشبكة، كجزء من تطبيق مجال الفائدة المجتمعية على التنوع البيولوج وإعداد
مـساندة  إلـى  المعنيين  والعلماء وغيرهم من أصحاب المصلحة ،المعنية والمنظمات ، والحكومات األخرى، األطراف ويدعو

  هذا المسعى؛
 فـي  تشجيع االتساق بغية التنوع البيولوجي  رصد األمين التنفيذي أن يواصل التعاون مع شبكة         إلى يطلب  -11
 والتخطـيط   الرصـد تخطـيط شـبكة     وتنوع البيولوجي فيما يتعلق بهيكلية ومستويات ومعايير البيانـات،           ال عمليات رصد 

  .االستراتيجي لتنفيذها
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