
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 األعمال1- 4البند 
  

   لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيعاشرة في االجتماع الالمقررات المعتمد
  آثارها: الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي  10/4المقرر 

 على تنفيذ االتفاقية في المستقبل

  ،إن مؤتمر األطراف
 ويهنئ األمين التنفيذي لبيولوجيإصدار الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع ا بيرحب  - 1

في التوقيت المناسب لالستخدام والتوزيع خالل االحتفاالت على إتاحة التقرير باللغات الرسمية لألمم المتحدة 
  ؛2010أيار / مايو10المختلفة التي تبدأ في 

ة، والشركاء  بمساهمات ودعم المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئينوه  - 2
الدولي للبحوث في مجال التنوع البيولوجي ، والبرنامج 2010في شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي لعام 

(DIVERSITAS) وأعضاء الفريق االستشاري المعني بالطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع ،
ر، وأصحاب المصلحة اآلخرين وخبراء البيولوجي ولجنة االستعراض العلمي، والمنظمات المهتمة باألم

  االستعراض؛
 بالمساهمات المالية المقدمة من كندا، واالتحاد األوروبي، وألمانيا، واليابان، وإسبانيا ينوه أيضا  - 3

  والمملكة المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛
 العالمية للتنوع البيولوجي،  باالستنتاجات الواردة في الطبعة الثالثة من نشرة التوقعاتيحيط علما  - 4

  :ومن بينها ما يلي
، بحلول عام لموستحقيق خفض م -  2010التنوع البيولوجي لعام هدف لم يتحقق بالكامل   )أ(

سهام في تخفيف إقليمي والوطني كإلالعالمي واصعيد  التنوع البيولوجي على الفقدانلمعدل الحالي لفي ا، 2010
  ؛الحياة على األرض أشكالوطأة الفقر ولمصلحة جميع 
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أن اإلجراء المتخذ لتنفيذ االتفاقية لم يكن على نطاق كاف للتصدي للضغوط التي يتعرض لها   )ب(

التنوع البيولوجي ولم يكن هناك إدماج كاف لقضايا التنوع البيولوجي في السياسات العامة واالستراتيجيات 
  لدوافع الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي على نحو فعال؛والبرامج األوسع نطاقا، ونتيجة لذلك، لم يتم معالجة ا

 في 2010أن القدرات والموارد التقنية والمالية المحدودة تشكل عقبات أمام تحقيق هدف عام   )ج(
بلدان كثيرة، وخصوصا في البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة من بينها، فضال 

  دان ذات االقتصاد االنتقالي؛عن البل
أن معظم السيناريوهات المستقبلية تتوقع استمرار ارتفاع مستويات االنقراض وفقدان الموائل   )د(

 من انخفاض في بعض خدمات النظم كالطبيعية وشبه الطبيعية خالل هذا القرن برمته، مع ما يرتبط بذل
دوث آثار سلبية واسعة النطاق على رفاه اإلنسان إذا تم وهناك مخاطر ح.  اإليكولوجية الهامة لرفاه اإلنسان

  معينة؛" نقاط تحول"تجاوز عتبات أو 
أن هناك في الوقت نفسه، فرصا أكثر من الفرص المعترف بها سابقا للتصدي ألزمة التنوع   )ه(

لغاية منع وعلى الرغم من أنه سيكون من الصعب ل.  البيولوجي مع اإلسهام في تحقيق أهداف اجتماعية أخرى
المزيد من فقدان التنوع البيولوجي الذي يفعله اإلنسان في المستقبل القريب، فإن السياسات العامة الموجهة بشكل 
سليم والتي تركز على المجاالت واألنواع وخدمات النظم اإليكولوجية الحرجة يمكن أن تساعد في تجنب أكثر 

  اآلثار خطورة على الشعوب والمجتمعات؛
 أن أية استراتيجية لخفض فقدان التنوع البيولوجي تتطلب العمل على مستويات متعددة، يالحظ  - 5

  :من بينها ما يلي
آليات للتصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي، بما في ذلك االعتراف بمنافع   )أ(

تها في عمليات التخطيط والسياسة التنوع البيولوجي وانعكاسها على النظم االقتصادية واألسواق، فضال عن مراعا
  على المستويين الوطني والمحلي؛

إجراءات عاجلة لتقليل الضغوط الخمسة الرئيسية التي تتسبب في فقدان التنوع البيولوجي مباشرة   )ب(
ألهداف بغية التنفيذ الكامل )  وتغير المناخ،تغير الموائل، واالستغالل المفرط، والتلوث، واألنواع الغريبة الغازية(

االتفاقية الثالثة وتعزيز قدرة النظم اإليكولوجية على التحمل، وتجنب دفع النظم اإليكولوجية إلى ما بعد عتبات أو 
   معينة؛"نقاط تحول"

  إجراء مباشر للحفظ من أجل صون األنواع، والتنوع الجيني، والنظم اإليكولوجية؛  )ج(
البيولوجي، بما يسهم في تحسين سبل العيش المحلية تدابير لتعزيز المنافع الناتجة عن التنوع   )د(

  والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره؛
  إدماج نهج النظام اإليكولوجي في عمليات التخطيط ووضع السياسات؛  )ه(
تدابير لحماية وتشجيع االستخدام المألوف وإدارة الموارد البيولوجية بما يتطابق مع متطلبات   )و(

تخدام المستدام عن طريق تمكين المجتمعات األصلية والمحلية من المشاركة في عمليات صنع القرار الحفظ واالس
  وتحمل المسؤولية، عند اإلقتضاء؛

تقييم فعال للتقدم المحرز، بما في ذلك آليات لتنفيذ عمليات جرد شاملة، وتبادل المعلومات،   )ز(
  والرصد؛
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آليات تمكينية، بما في ذلك وسائل مالئمة لتنمية القدرات، والموارد التقنية والمالية واعتماد نظام   )ح(
  دولي للحصول وتقاسم المنافع وتنفيذه على نحو فعال؛

 الحاجة إلى زيادة التركيز على استعادة النظم اإليكولوجية المتدهورة لألراضي يالحظ كذلك  - 6
م اإليكولوجية البحرية بغية إعادة تشغيل النظم اإليكولوجية وتوفير خدمات قيمة، لتعزيز قدرة والمياه الداخلية والنظ

النظم اإليكولوجية على التحمل وللمساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، مع مراعاة اإلرشادات 
  القائمة؛

  لتنوع البيولوجي؛ المنافع على ا للحصول وتقاسم عدم وجود نظام دوليالذي تركه باألثر يقر  - 7
 الفرص التي تنشأ لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في الحاالت التي يالحظ أيضا  - 8

تسعى فيها اإلدارة إلى تحقيق أمثل النتائج لمختلف خدمات النظم اإليكولوجية بدال من السعي إلى تحقيق الحد 
  لخدمات؛األقصى من خدمة واحدة أو عدد قليل من ا

الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي إلرشاد وتوجيه  على استخدام يوافق  - 9
المناقشات العلمية والتقنية المتعلقة بتحديث الخطة االستراتيجية المستقبلية لالتفاقية، وتحديث برامح العمل 

ورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واجتماعات مؤتمر والمناقشات في االجتماعات القادمة للهيئة الفرعية للمش
  األطراف القادمة؛

 األطراف، والحكومات األخرى، وأصحاب المصلحة على اتخاذ إجراء عاجل لتعزيز يحث  - 10
جهودها بقوة لتنفيذ مقررات مؤتمر األطراف واألعمال المحددة في الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية 

  يولوجي للحد من الفقدان المستمر للتنوع البيولوجي؛للتنوع الب
  : األمين التنفيذي القيام بما يلي، رهنا بتوافر الموارد الضروريةيطلب إلى  - 11

أن يتعاون مع المنظمات ذات الصلة، مع المشاركة الكاملة لألطراف، الستكشاف خيارات   )أ(
 أسباب فقدان التنوع البيولوجي، من أجل الزمة لمعالجةسياسات كمية، بما في ذلك تقييمات الموارد المالية ال

، مستعينا في ذلك باستنتاجات الطبعة الثالثة من 2010 تحقيق األهداف في الفترة بعد عام تعزيز تقييم مستوى
  نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛

التوقعات العالمية للتنوع أن ينفذ استعراضا لعملية إعداد وإنتاج الطبعة الثالثة من نشرة   )ب(
البيولوجي من أجل تحسين العملية في الطبعات القادمة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي واإلبقاء على 
تطابقها مع اإلصدارات السابقة عند الضرورة ورفع تقرير إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

  االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛والتكنولوجية يعقد قبل 
أن يواصل، بالتعاون مع اللجنة االستشارية غير الرسمية لالتصال والتثقيف والتوعية العامة،   )ج(

وأعضاء كونسورتيوم الشركاء العلميين، وآلية التنسيق التابعة للمبادرة العالمية للتصنيف، والشركاء اآلخرين 
التصال للطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، مع األخذ في المعنيين، إعداد استراتيجية ا

المذكرة التي قدمها األمين التنفيذي الحسبان مختلف المجموعات المستهدفة، مستعينا في ذلك بالمسودة الواردة في 
 أعدت للمؤتمر التاسع لمؤتمر بشأن إعداد الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي التي

 وأن يدعو األطراف، والمنظمات وأصحاب المصلحة ذوي الصلة إلى ،)UNEP/CBD/COP/9/15(األطراف 
  المساهمة بالموارد، بما في ذلك الموارد المالية، من أجل مواصلة إعداد وتنفيذ استراتيجية االتصال هذه؛
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 ت العالمية للتنوع البيولوجي بلغاتنشرة التوقعاأن يعزز من إعداد ونشر الطبعة الثالثة من   )د(

  إضافية، بما في ذلك من خالل توفير الوثائق األصلية لتيسير إعداد النسخ بهذه اللغات؛
أن يعزز نتائج الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي من خالل حلقات   )ه(

  قرر عقدها بالفعل؛العمل اإلقليمية أو دون اإلقليمية التي ت
 األطراف، والحكومات األخرى، ومنظمات التمويل إلى تقديم الدعم المالي، أو تيسير عملية يدعو  - 12

  إعداد نسخ بلغات إضافية للطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛
ة من نشرة التوقعات العالمية  برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى استخدام األجزاء ذات الصليدعو  - 13

للتنوع البيولوجي في الطبعات القادمة لنشرة توقعات البيئة العالمية، ويطلب إلى األمين التنفيذي أن يتيح المعلومات 
والتحليالت المستخدمة في الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي الستعمالها كمدخالت في 

  بيئة العالمية؛نشرة توقعات ال
 في مجال التنوع للعلوم والسياسات الدولي  الحكومينبر األمين التنفيذي أن يتصل بالميطلب إلى  - 14

  .من أجل تحقيق أوجه التآزر الكاملة بين العمليتين ام اإليكولوجيالبيولوجي وخدمات النظ
----  


