
طبع عدد محدود من ، محايدة مناخيا األمم المتحدة لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .فيةويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضا  .هذه الوثيقة

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  العاشر االجتماع
  2010 األولتشرين /أكتوبر 29- 18، ناغويا، اليابان

   من جدول األعمال2- 4البند 
  

   لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيعاشرة في االجتماع الالمقررات المعتمد
 بحث الغايات واألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج وما يرتبط بها   10/7المقرر 

  2010لفترة بعد عام ل المحتمل هامن مؤشرات والنظر في تعديل
  إن مؤتمر األطراف،

 تقييم عزيز منذ اعتماد إطار العمل لت بالتقدم المحرز في رصد التنوع البيولوجييرحب  - 1
  ؛)7/30المقرر (ستراتيجية في تنفيذ الخطة االالمحرز اإلنجازات والتقدم 

تنا على رصد التنوع البيولوجي على جميع المستويات، بما االحاجة إلى مواصلة تعزيز قدرب يقر  - 2
  : ما يليمن خالل  ضمن أمور أخرى،،في ذلك

 إعداد من أجلها مواصلت و2010كة مؤشرات التنوع البيولوجي لعام أعمال شرااالستعانة ب  )أ(
  ؛2010مؤشرات عالمية لفترة ما بعد عام 

 إلى المساهمة في إعداد وتحسين ، بما في ذلك أكاديميات العلوم الوطنية،دعوة الشبكات العلمية  )ب(
 وتشجيع هيئات ة والمحلية والوطنيةياإلقليمو ة العالميالمستوياتمؤشرات مالئمة لرصد التنوع البيولوجي على 

  ؛مساعيويل في المجال العلمي على دعم هذه المالت
 التقدم المحرز في تحديد خصوص ب10/43المقرر  من 17 إلى 14من  اتاإلحاطة بالفقر  )ج(

ل المعني مؤشرات بشأن المعارف والممارسات واإلبتكارات التقليدية ودعم الجهود الجارية التي يبذلها الفريق العام
بالمؤشرات التابع للمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، ومساهمته في الصياغة الجارية 

  ؛2020-2011للتنوع البيولوجي ترحة ذات الصلة بالخطة االستراتيجية قللمؤشرات واستخدام المؤشرات الم
لتمكين واإلبالغ م رصد التنوع البيولوجي دعم الجهود الوطنية واإلقليمية إلنشاء أو تعزيز نظ  )د(

 التنوع البيولوجي الموضوعة على أهدافنحو تحقيق المحرز تقييم التقدم تحديد أهدافها الخاصة واألطراف من 
  أو اإلقليمي؛/ الوطني ومستوىال
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ولوجي قدرات على تعبئة واستخدام البيانات والمعلومات والتنبؤات المتعلقة بالتنوع البيالتعزيز   )ه(

 من خالل ضمن جملة أمور،بحيث تتاح لصانعي السياسات العامة والمديرين، والخبراء والمستخدمين اآلخرين، 
  ، ودعم شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرض؛المشاركة في

 هيئة حفظ التراث تحديد وإزالة الحواجز التي تحد من توافر البيانات، بما في ذلك من خالل عمل  )و(
  الطبيعي المشترك؛

  : على ما يلييوافق  - 3
أو ( ومواصلة إعداد مقاييس 8/15مواصلة استخدام المؤشرات الرئيسية العالمية الواردة بالمقرر   )أ(

بمذكرة  مختارة حسبما هو وارد في المرفق الثاني أهداف نحو تحقيق  المحرزلرصد التقدم )مؤشرات محددة
والنظر في ) وما يرتبط بها من مؤشرات(الغايات واألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج بشأن بحث  األمين التنفيذي

 األمين التنفيذي بشأن الخطة االستراتيجية ةمذكروموجز في الجدول ب 2010،1لفترة بعد عام ل المحتمل هاتعديل
 الرئيسية ألهداف أيشي للتنوع المبرر التقني المؤقت، والمؤشرات المحتملة والمراحل: لتنوع البيولوجيلل

  2؛(UNEP/CBD/COP/10/9) البيولوجي
 األهدافنحو المحرز إكمال المؤشرات الرئيسية العالمية بمؤشرات إضافية مناسبة لرصد التقدم   )ب(

التي لم تحدد مؤشرات مناسبة بشأنها بعد، وخصوصا بالعالقة إلى اقتصاديات التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
  ؛لوجية والمنافع للشعوب التي تستمد من هذه الخدماتاإليكو

كمل أو تحل محل المجتمع العلمي يمكن أن تُ، بالتعاون مع )أو مؤشرات محددة(إعداد تدابير   )ج(
، مع األخذ في الحسبان المؤشرات المعدة في إطار االتفاقات البيئية األخرى المتعددة األطراف المؤشرات الحالية
  ؛ ونقلها إلى علم األمين التنفيذيية والعمليات القائمة على القطاعات،والمنظمات الدول

 بالحاجة إلى االستعانة باستنتاجات الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع يقر كذلك  - 4
البيولوجي والتقييمات األخرى ذات الصلة، من أجل استكشاف خيارات سياسات كمية، بما في ذلك تقييمات 

وارد المالية الالزمة لمعالجة أسباب فقدان التنوع البيولوجي، وذلك لدعم تحقيق الغايات واألهداف في الفترة للم
  ؛2010التالية لعام 
، في أقرب  األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد المالية الضرورية، أن يعقد اجتماعايطلب إلى  - 5

 للتنوع البيولوجيستراتيجية مؤشرات الخطة االالمعني بص الخبراء التقنيين المخصمن  لفريق فرصة ممكنة،
ة للهيئة الفرعية وحد وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في طريقة التشغيل المبحيث يتم إنشاؤه، 2020- 2011
ل مع مشاركة كاملة من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدو 3،ة العلمية والتقنية والتكنولوجيةللمشور

 االستناد إلى خبرات أعضاء ضرورةمع مراعاة الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، 
مع االستعانة أيضا بنتائج حلقة  والمنظمات الدولية المعنية األخرى، 2010شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي لعام 

 اجتماعها الخامس فيورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وأن يرفع تقريرا إلى الهيئة الفرعية للمش 4عمل ريدنغ،
                                                        

1   UNEP/CBD/SBSTTA/14/10 
  .UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1وهي متاحة بوصفها الوثيقة ، 10/2قرر أجري تحديث لهذه المذكرة، بما يتماشى مع الم   2
 .، المرفق الثالث8/10المقرر    3
4   pdf.en-report-workshop-10-0709-02-emind/official/02-emind/ind/meetings/doc/int.cbd.www://http  
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، حسب اإلقتضاء، للمساهمة في مهام هذه الهيئة وخصوصا في التنفيذ والرصد واالستعراض في التوقيت عشر
 . لمؤتمر األطرافالمتعدد السنوات العمل برنامج  و2020-2011تنوع البيولوجي المناسب، للخطة االستراتيجية لل

  :ما يلياختصاصات فريق الخبراء التقنيين المخصص تكون و
 8/15 و7/30إسداء المشورة بشأن مواصلة إعداد المؤشرات المتفق عليها من خالل المقررين   )أ(

الغايات واألهداف الموجهة بشأن بحث  والمعلومات المذكورة في المرفق الثالث بمذكرة األمين التنفيذي اإلعالمية
 2010 المحتمل بعد عام هاتعديلوالنظر في )  يرتبط بها من مؤشراتوما(نحو تحقيق نتائج 

(UNEP/CBD/SBSTTA/14/10) ، الخطة بخصوصمذكرة األمين التنفيذي فضال عن الجدول الوارد في 
المبرر التقني المؤقت، والمؤشرات المحتملة والمراحل الرئيسية ألهداف أيشي  :لتنوع البيولوجياالستراتيجية لل

  ؛2020-2011 للتنوع البيولوجي، في سياق الخطة االستراتيجية عند الضرورة 5،لبيولوجيللتنوع ا
 عند الضرورة لتشكل إطارا  أو يمكن إعدادها، سواء التي تم إعدادهااقتراح مؤشرات إضافية  )ب(

التي  2020-2011 تنوع البيولوجيالخطة االستراتيجية لل أهدافنحو تحقيق المحرز  لتقييم التقدم متماسكا أعد
، مع مالحظة نقص المؤشرات المتفق عليها لخدمات ةكافيغير حاليا تكون مجموعة المؤشرات الحالية المتعلقة بها 

النظم اإليكولوجية، مع استخدام، عند اإلقتضاء، المؤشرات التي أعدتها االتفاقات البيئية األخرى المتعددة 
  ؛األطراف، والمنظمات أو العمليات

 إنشاء آليات لدعم األطراف في جهودها بخصوصاقتراح خيارات يد من اإلرشادات وإعداد مز  )ج(
 واإلبالغ عنه، دعما نظم وطنية لرصد التنوع البيولوجيمؤشرات وطنية وما يرتبط بها من الرامية إلى إعداد 

  لتحديد األهداف، وفقا لألولويات والقدرات الوطنية، ولرصد التقدم المحرز نحو بلوغها؛
  تقديم مشورة بشأن تعزيز الروابط بين إعداد مؤشرات عالمية ووطنية للتنمية واإلبالغ؛  )د(
 األمين التنفيذي أن يدعو شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد يطلب إلى  - 6

 ضمن  بما في ذلك،األرض، التي تعمل من خالل منظمات تقوم بعمليات رصد التنوع البيولوجي ذات الصلة
 واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ، االتحاد العالمي لرصد الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة،منظمات أخرى

تنوع البيولوجي إلى إعداد تقييم لقدرات الرصد الحالية المتعلقة باألهداف المذكورة في الخطة االستراتيجية لل
لى فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالمؤشرات من أجل ت المناسب إ ورفع تقرير في الوق2020- 2011

 وإلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 2020- 2011 تنوع البيولوجيالخطة االستراتيجية لل
  والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

 الالزم لتلبية احتياجات البلدان المؤهلة من القدرات  مرفق البيئة العالمية تقديم الدعميطلب إلى  - 7
المتعلقة بوضع األهداف الوطنية ورصد األطر وتمكين شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي من مواصلة تطوير 

 .المؤشرات الرئيسية العالمية بشكل أكبر

-----  

                                                        
تملة والمراحل الرئيسية المقترحة ألهداف أيـشي       المذكرة بشكلها المحدث بشأن المبرر المنطقي المؤقت، والمؤشرات المح           5

 .UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1للتنوع البيولوجي، متاحة بوصفها الوثيقة 


