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وضع أهداف  :2010يم التقدم المحرز نحو هدف التنوع البيولوجي لعام تقي: تنفيذ الخطة االستراتيجية
 محددة ومؤشرات واطار للتبليغ

 مذآرة من األمين التنفيذي
 مقدمة -أوًال

رره  -1 راف، بموجب مق ؤتمر األط ول   6/26ان م دفا يق مل ه ي تش ة، الت تراتيجية لالتفاقي ة االس ر الخط د أق أن "، ق
ول  ق، بحل يض محس2010يتحق ي    تخف المي واالقليم توى الع ى المس وجي عل وع البيول الي لضياع التن دل الح ي المع وس ف

ى آوآب األرض               ا عل ة            ".  والوطني، آاسهام في تخفيف وطأة الفقر ولمصلحة الحياة آله ة العالمي ذا الهدف القم دت ه د أي لق
ات تتضمن          ، استر 6/9وأقر مؤتمر األطراف آذلك، بموجب مقرره       .  المعنية بالتنمية المستدامة   ة لحفظ النب  16اتيجية عالمي

والخطة االستراتيجية المحددة التي تقول أنه ينبغي األخذ بطرائق أفضل لتقييم ما يحرز          .  هدفا موجها نحو تحقيق نتائج فعلية     
تراتيجية         ة والخطة االس ى تلب                  . من تقدم تقتضيه االتفاقي ذآرة لمساعدة األطراف عل ذه الم ذي ه ين التنفي د أعد األم ذه    وق ة ه ي

في هذه  " الهيئة الفرعية "وسيشار اليها بعبارة    (الحاجة، آما طلبت ذلك الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية           
 ).3، الفقرة 9/13التوصية ) (الوثيقة

ة باجت                       -2 ة الفرعي ة والهيئ دد السنوات لالتفاقي امج العمل المتع ي ببرن دورات المعن امن    ان اجتماع ما بين ال ا الث ماعيه
ذا الموضوع   ن التوصيات ذات الصلة به ددا م د وضعا ع ع، ق ذه   .  والتاس ن ه اني م م الث ي القس ذه التوصيات واردة ف وه

 .المذآرة
 :على أساس تلك التوصيات هناك مقترحات مقدمة بشأن ما يلي -3

ة، ال   )أ( داف فعلي ق أه و تحقي ة نح تراتيجية الموجه ة االس داف الفرعي تعمال األه ة اس وات الالزم اد الخط رش
، وادماج تلك األهداف الفرعية فيما يوجد من برامج عمل لالتفاقية، وهو أمر منظور              2010لمعالجة هدف   

 . فيه في القسم الثالث
المي        )ب( ى الصعيدين الع دم عل ن تق رز م ا يح يم م رات والرصد وتقي تعمال للمؤش ه اس ع ففي م الراب ا القس أم

 .والوطني
 . يعالجه باختصار القسم الخامس2010 ذلك فان طرائق ووسائل تحقيق هدف عام وباالضافة الى )ج(

 .وأخيرا هناك بعض النتائج ومشروع التوصيات مقترحة في القسم السادس -4

 خلفية الموضوع -ثانيًا
 :ان الخطة االستراتيجية تحدد أربعة غايات هي -5

 .، في الموضوعات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجيأن تقوم االتفاقية بأداء دورها القائد:  1الغاية  )أ(
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ذ        :  2الغاية   )ب( ى تنفي ة عل ة والتكنولوجي ة والتقني أن تكون األطراف قد حسنت قدرتها المالية والبشرية والعلمي
 .االتفاقية

ة   )ج( واغل التن   :  3الغاي اج ش ل وادم ط العم وجي وخط وع البيول ة للتن تراتيجيات الوطني ون االس وع أن تك
 .البيولوجي في القطاعات ذات الصلة، اطارا فعاال لتنفيذ أهداف االتفاقية

أن يكون ثمة تفاهم أفضل ألهمية التنوع البيولوجي واالتفاقية، وأن يكون ذلك قد أدى الى ارتباط                :  4الغاية   )د(
 .أوسع نطاقا عبر طبقات المجتمع في التنفيذ

التنوع              ان مؤتمر األطراف قد وافق أيضا على ت        -6 ة ب ة المتعلق نفيذ الخطة االستراتيجية من خالل برامج عمل االتفاقي
ة         طة الوطني ن األنش ك م ر ذل وجي، وغي وع البيول ال التن ي مج ة ف ل الوطني ط العم تراتيجيات وخط ذ اس وجي، وتنفي البيول

ا  وأنه ينبغي وضع طرائق أفضل للقيا) 12، المرفق، الفقرة  6/26المقرر  (واالقليمية والدولية    م على نحو موضوعي بتقييم م
 ).13، المرفق، الفقرة 6/26المقرر (يحرز من تقدم في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية 

ق                      -7 ة نحو تحقي ة موجه ا أهداف عالمي ا فيه ات، بم ان مؤتمر األطراف قد أقر أيضا االستراتيجية العالمية لحفظ النب
ودعا األطراف الى وضع أهداف وطنية في االطار المرن الذي تمثله ) 1، الفقرة  6/9المقرر   (2010نتائج فعلية بحلول عام     
وقرر مؤتمر األطراف أن ينظر في االستراتيجية العالمية لحفظ النبات،         ) 4 و 3، الفقرتان   6/9المقرر  (تلك األهداف العالمية    

ظل االتفاقية، في سياق الخطة االستراتيجية،       بوصفها نهجا رائدا في استعمال األهداف الموجهة نحو تحقيق أهداف فعلية في           
ة   ) 9الفقرة (الى مجاالت أخرى في ظل االتفاقية      وأن ينظر آذلك في التطبيق األوسع نطاقا لهذا النهج بحيث يمتد           ا الهيئ ودع

ين   فترات زمنية دورية للمجاالت المواضيعية والمجاالت المش       على الفرعية الى أن تراعي األهداف في استعراضاتها       ترآة ب
 )).أ (10الفقرة (عدة قطاعات، في عمل االتفاقية 

نوات           -8 دد الس ل المتع امج العم ي ببرن وية المعن وح العض دورات المفت ين ال ا ب اع م ور اجتم ذه األم د تصدى له لق
)UNEP/CBD/COP/7/5 ق، التوصية امن والتاسع ) 2 المرف ا الث ي اجتماعاته ة ف ة الفرعي   UNEP/CBD/COP/7/3(والهيئ
 ).9/14 و9/13 المرفق الثاني التوصيتان UNEP/CBD/COP/7/4، و8/3 و8/2، التوصيتان 1لمرفق ا

ة                          -9 اه الداخلي وجي في المي وع البيول امج العمل بشأن التن ان الهيئة الفرعية، في اجتماعها الثامن، قد استعرضت برن
امج ال   ي برن اج األهداف ف احلي، وأشارت بوضع مقترحات الدم ة والبحري والس ة الفرعي ه الهيئ نقح آي تنظر في عمل الم

 ). ألف8/3 و8/2التوصيتان (ومؤتمر األطراف 
ة محددة                               -10 ابع بوضع أهداف وأطر زمني ؤتمر األطراف في اجتماعه الس د أوصى م دورات ق ان اجتماع ما بين ال

دم،         وطلب من األمين التنفيذي أن يضع     )) د (3، الفقرة   2التوصية   (2010للتقدم نحو هدف عام       اطارا لتقييم ما يحرز من تق
رة    2التوصية   (بما في ذلك المؤشرات      دير واستعراض                 )).  أ(3، الفق ة بتق ة الفرعي ؤتمر األطراف والهيئ وم م وينبغي أن يق

ؤتمر األطراف                      وب أن يضعه م ي مطل ا لجدول زمن ة وفق رة  2التوصية   (التقدم في اجتماعاتهما الالحق ا  )).  ب(3، الفق بينم
وجي، خصوصا                    مطلوب من ا   التنوع البيول ة ب ائم واالتجاهات المتعلق رات في الوضع الق يم التغيي لهيئة الفرعية أن تتولى تقي

ات أخرى     تعمال عملي ذي وباس ين التنفي ن األم اندة م المي، بمس ى الصعيد الع وجي عل وع البيول الي لضياع التن دل الح المع
رة   2التوصية  ( رة    ) ج(3، الفق رر          وم)).  ح(انظر أيضا الفق يح األشكال المق ولى تنق ذي أن يت ين التنفي ذلك من األم وب آ طل

ع        26اتباعها عند تقديم التقارير الوطنية الثالثة بموجب المادة      ات األرب وجي، في سبيل معالجة الغاي وع البيول  من اتفاقية التن
 المتخذة الدراك األهداف المنشودة من  الواردة في الخطة االستراتيجية وبما يسمح بادراج المؤشرات والبيانات بشأن التدابير    
 )).أ(1، الفقرة 2التوصية (االتفاقية، بما في ذلك الوقع على الوضع القائم وعلى االتجاهات في التنوع البيولوجي 

ابع                     -11 ؤتمر األطراف في اجتماعه الس وم م أن يق على نحو أشد تحديدا، أوصت الهيئة الفرعية في اجتماعها التاسع ب
انشاء عدد صغير من الغايات العالمية، تنطوي آل منها على هدف أو هدفين في سبيل تقييم األهداف نحو الهدف    بالنظر في  

ات      ).  2 الفقرة   9/13التوصية   (6/26، الذي أقره المقرر     2010العالمي للتنوع البيولوجي لعام      وينبغي أن تستكمل تلك الغاي
تراتيجية وأن ت            وجي؛ والتصدي                  ما يوجد من غايات في الخطة االس وع البيول ات التن دل ضياع مكون ى تخفيض مع رآز عل

ي       وجي ف وع البيول ا التن ي يوفره دمات الت لع والخ ز الس ظ وتعزي وجي وحف وع البيول ى التن ة عل ية الواقع دات الرئيس للتهدي
ادل                  ة التقاسم الع ارات وممارسات، وآفال افع     األنظمة االيكولوجية، وحماية ما يرتبط بذلك من معارف وابتك  والمنصف للمن

ى األهداف                  .  الناشئة عن استعمال الموارد الجينية     ات، ينبغي أن ينظر ال وآما هي الحال في االستراتيجية العالمية لحفظ النب
ة أيضا بوضع عدد من مؤشرات         .  بوصفها اطارا مرنا يمكن أن توضع في سياقه األهداف الوطنية  ة الفرعي وأوصت الهيئ

ا وا ة، واختباره رامج .  ستعراضهاالتجرب ي مختلف ب داف ف اج األه نهج الدم ة ب ة الفرعي ك رحبت الهيئ ى ذل وباالضافة ال
 .العمل

التنوع           -12 ة ب ل المتعلق رامج العم ي ب داف ف اج األه ى ادم ة ال ات الرامي ا االقتراح ة أيض ة الفرعي استعرضت الهيئ
ة والساحلية        اطق البحري ة والمن اه الداخلي وجي للمي ين    ) UNEP/CBD/SBSTTA/9/14Add.1 and 3(البيول وطلبت من األم

ي أدلت          ات الت التنفيذي أن يواصل تنقيح االقتراحات، آي ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع، على أساس التعليق
وفمبر    21بها األطراف في االجتماع التاسع للهيئة الفرعية، أو قدمت الى األمين التنفيذي في موعد ال يتجاوز                   ، مع   2003 ن

ه، وأن يوضع بوصفه              .  مراعاة عدد من النقاط    فمثال ان العدد االجمالي للغايات واألهداف ينبغي أن يكون سهل التعامل مع
داف         ة األه لة بطبيع اط المتص ن النق دد م ذلك ع ة، وآ رامج االتفاقي ع ب بة لجمي ك، بالنس تراتيجي متماس ج اس ن نه زءا م ج

رتين 9/13التوصية ( ي    وأوصت).  5 و4 الفق ات ف ظ النب ة لحف تراتيجية العالمي داف االس اج أه ا بادم ة أيض ة الفرعي  الهيئ
 )).ي(و) ح(، الفقرتان 9/14التوصية (برنامج العمل المتصل بالموضوع وفي اطار التبليغ الخاص بالتقارير الوطنية الثالثة 
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عقد ) ي العالمي للتنوع البيولوجي التحد- 2010(ان توصيات الهيئة الفرعية قد استمدت من مخرجات اجتماع هو         -13
المي لرصد           ")اجتماع لندن ("2003 مايو   23 الى   21في لندن من     اون مع المرآز الع ة في تع ه األمان اع نظمت ، وهو اجتم

ديبي   ب، واليوئن ابع لليوني ظ الت ي  ) UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/9(الحف ا ف ات الدماجه داف والمقترح ار األه ذلك اط وآ
اع        ).  UNEP/CBD/SBSTTA/9/14(ية، آما جاء ذلك في الوثيقة       برامج عمل االتفاق   وقد أخذت أيضا في االعتبار نتائج اجتم

رات   د والمؤش أن الرص راء بش ن الخب ائق )UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/7 وUNEP/CBD/SBSTTA/9/10(م ، ووث
ة، المتع     وجي المقترح وع البيول رات التن ن مؤش ذي ع ين التنفي دها األم رى أع ة أخ دف اعالمي ة به  2010لق

)UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/26 (               الغ عن هدف  2010وعن استعمال العمليات الموجودة باعتبارها لبنات بناء عند االب
)UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/27.( 

ائج  -ًالثثا ة استراتيجية موجهة نحو تحقيق نت وضع أهداف فرعي
 2010فعلية، لتسهيل هدف التنوع البيولوجي لعام 

رات عامة بشأن استعمال األهداف والنظر في االستعمال األوسع نطاقا لنهج االستراتيجية  اعتبا-ألف
 .العالمية لحفظ النبات

ات    .  ويتزايد استعمال األهداف في مختلف المجاالت المتعلقة بالسياسة العامة   -14 وتمثل أيضا الجزء األساسي في غاي
وحظ في   .   عام ألنشطة جميع البلدان ومجموعات أصحاب المصلحة     األلفية للتنمية، مع توفير ترآيز اتفق عليه بشكل        وآما ل

 :االستراتيجية العالمية لحفظ النبات
كيل     "  ى تش اعد عل ن أن تس دولي يمك ع ال ي يضعها المجتم ل الت ة األج تقرة والطويل داف الواضحة والمس ان األه

ة         التوقعات وانشاء الظروف التي تشعر جميع الفاعلين سواء آانوا حكوم          دنيا بالثق ا م ات أو قطاعا خاصا أو مجتمع
داف، وجذب       .  في ايجاد حلول للتهديدات الواقعة على التنوع النباتي     ام واسع النطاق لأله م ع وفي سبيل ايجاد تفه

د                   ى حد بعي در          ) …(انتباه الرأي العام، يجب أن تظل هذه األهداف بسيطة ومباشرة ال ى الق اظ عل وفي سبيل الحف
دال من أن          المعقول من األ   تراتيجية ب هداف، البد من أن ترآز األهداف على مجموعة من األنشطة تكون أنشطة اس

ة دافا جامع ون أه ا أن تك ون المقصود منه ا  .  يك ال آلم ا حسب مقتضى الح داف وتنقيحه تعراض األه ن أس ويمك
رت ت       اتي، وظه وجي النب وع البيول ة للتن االت الهام أن المج دة بش ة جدي ل علمي ت دالئ وع  أتيح ى التن دات عل هدي

 ".وتزايدت تهديدات األنواع الغريبة على النبات ومجتمعات النبات وما يرتبط بها من موائل وأنظمة ايكولوجية
ائج  -15 ق نت ة نحو تحقي ا أهداف موجه ات معظمه ظ النب ة لحف تراتيجية العالمي ة واالس ة للتنمي ات األلفي ان أهداف غاي

ة وع   .  فعلي ياق التن ي س ائج، ف ة       والنت وجي أو معالج وع البيول ظ التن واع أو حف ل واألن ي الموائ ن أن تعن وجي، يمك  البيول
ة     ا عن األنظم أ منه ا ينش ظ م وجي وحف وع البيول ئة عن التن دمات الناش لع والخ دفق الس وجي، أو ت وع البيول دات للتن التهدي

ة ى.  االيكولوجي ات محددة، حت ة وبكمي د زمني ا بمواعي رتبط معظمه ذه األهداف ي دم نحو وه ا يحرز من تق اس م  يمكن قي
ام               .  تحقيقها وجي لع وع البيول ات وهدف التن ة نحو          2010وأهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النب  آانت أول أهداف موجه

ة         ا االتفاقي ة، أقرته ائج فعلي ه                    .  تحقيق نت ة بداخل وفر اطارا يمكن أن توضع األهداف الوطني ة، ت د  .  وهي أهداف عالمي وعن
ا في            موافقة   ى أن األهداف ينبغي أن ينظر اليه ؤتمر عل ات، رآز الم مؤتمر األطراف على االستراتيجية العالمية لحفظ النب

ات  /اطار مرن يمكن أن توضع فيه األهداف الوطنية و     أو االقليمية، طبقا لألولويات والقدرات الوطنية، ومع مراعاة االختالف
 ).3، الفقرة6/9المقرر (في التنوع النباتي بين البلدان 

ى مجاالت         -16 ات، عل قرر مؤتمر األطراف أن ينظر في التطبيق الواسع النطاق لنهج االستراتيجية العالمية لحفظ النب
ة       رر   (أخرى في ظل االتفاقي رة    6/9المق ة             ).  9 الفق رامج المواضيعية لالتفاقي ق بمختلف الب ة تتعل ويمكن  .  وأهداف االتفاقي

 .موعات التصنيفية أو يمكن تعديلها لجعلها مالئمة لتطبيقها على تلك المجموعات التصنيفيةأيضا اما تطبيقها على المج
ة نحو مخرجات،                    -17 ات أو الموجه ومما يستكمل األهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية آاألهداف الخاصة بالعملي

ة في       وهذا .  يمكن أن تشير الى اعداد تقرير أو خطوط ارشادية أو انجاز نشاط ما   النوع من األهداف استعمل بصفة روتيني
د      .  مختلف برامج عمل االتفاقية، وفي أشكال التبليغ المستعملة في ارسال التقارير الوطنية            ويتزايد ربط تلك األهداف بمواعي

 .زمنية محددة وفي مقادير يمكن قياسيها، للسماح بتقييم ما يحرز من تقدم في تنفيذ برامج العمل
د          2010األهداف ينبغي أن يظل عالقا في البال أن السنة المستهدفة التي هي سنة               عند وضع    -18 ة ال تبع ا هي قريب  انم

ن،              .  عنا اال بمقدار ست سنوات     ولذا البد من االتفاق على مسلك واضح الحراز التقدم نحو هذا الهدف، في أقرب وقت ممك
 .للسماح لجهود متضافرة أن تحقق الهدف في موعده

 2010ع أهداف فرعية محددة لتسهيل وتقييم التقدم نحو هدف   وض-باء 
أن يضع                  2010في سبيل تقييم االنجازات والتقدم نحو هدف         -19 ة ب دورات في ظل االتفاقي ين ال ا ب اع م ، أوصى اجتم

ام       ) وسيطة(مؤتمر األطراف أهدافا محددة اضافية       ذه األهداف          .  2010وأطرا زمنية تؤدي الى ع ة  وينبغي أن تكون ه قابل
، الفقرة  2التوصية  (للقياس بصفة مباشرة من جانب الوآاالت الدولية، دون أن تضيف حتما أية تكلفة اضافية على األطراف                 

 )).د(3
ات              -20 ي انشاء عدد صغير من الغاي ؤتمر األطراف أن ينظر ف ا التاسع، أوصت م ة، في اجتماعه ة الفرعي ان الهيئ

 هدفين، في سبيل تقييم ما يحرز من تقدم نحو هدف التنوع البيولوجي العالمي بحلول               العالمية، ينطوي آل منها على هدف أو      
تراتيجية                   .  6/26، الصادر بموجب المقرر     2010عام   ات في الخطة االس ا يوجد من غاي وهذه الغايات ينبغي أن تستكمل م

 :وأن تكون مرآزة على ما يلي
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 : ا فيهاتخفيض نسبة ضياع مكونات التنوع البيولوجي بم )أ( 
 المناطق األحيائية والموائل واألنظمة االيكولوجية؛ )1( 
 األنواع واألواهل؛ )2( 
 .التنوع البيولوجي )3( 

واع     )ب(  ن األن ئة ع دات الناش ا التهدي ا فيه وجي، بم وع البيول ى التن ة عل ية الواقع دات الرئيس التصدي للتهدي
 .لمناخ والتلويث وتغير الموائلالغريبة الغازية، واالستعمال غير المستدام وتغير ا

ك                  )ج(  ا في ذل ة، بم ة االيكولوجي وجي في األنظم وع البيول ا التن استبقاء وتعزيز السلع والخدمات التي يوفره
ارات وممارسات                     ارف وابتك ا يوجد من مع ة م ذائي والصحة وحماي اند سبل العيش واألمن الغ الموارد البيولوجية التي تس

 مجال؛تقليدية مرتبطة بهذا ال
 .آفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الهينية )د( 

 .ان االطار الوارد في المرفق األول قد وضع على هذا األساس -21
ل                -22 ل، مث ات تمث ها ان االطار يشمل غاي تراتيجية نفس ة الخطة االس ة "آما في حال تراتيجية    " الرؤي في الخطة االس

دا وأقصر أجال     " المهمة"ل األجل في خاتمة المطاف، وأهدافا مثل     طموحا طوي  ) 2010(في الخطة االستراتيجية، أشد تحدي
 1 .وهذا االطار يشبه من حيث هيكله االطار المستعمل في غايات األلفية للتنمية

ا للعمل في سبيل انجاز                -23 زا محسوس وفر ترآي ا ت دل    تخفيض مح "ان األهداف المحددة المقترحة هن سوس في المع
ة، ان         ".  الحالي لضياع التنوع البيولوجي  ة الفرعي ا يتمشى مع توصيات الهيئ وحظ، وفيم وباالضافة الى ذلك آما سبق أن ل

ك      ى تل اظ عل ه للحف ال المتصلة ب وجي واألفع وع البيول ات التن ي مكون ائم ف ط الوضع الق يس فق الج ل داف تع ات واأله الغاي
والتصدي لهذه التهديدات يسمح بالتقدم في تخفيض التهديدات للتنوع         .  هديدات للتنوع البيولوجي  المكونات، بل تعالج أيضا الت    

افع     - لسبب الجمود في األنظمة االيكولوجية       - حتى اذا آان هناك      2010البيولوجي بحلول عام     ق المن ل تحقي  زمن يضيع قب
 .المنشودة من مكونات التنوع البيولوجي نفسه
 اف على الصعيد الوطني ادراك األهد-جيم 

ا في                        -24 ات واألهداف المشار اليه ان الغاي ات، ف أوصت الهيئة الفرعية بأنه، في حالة االستراتيجية العالمية لحفظ النب
ة و                   20الفقرة   ه أهداف وطني درات         / أعاله ينبغي أن ينظر اليها في اطار يمكن أن توضع في ات والق ا لألولوي ة، طبق أو اقليمي

دان      الوطنية، مع مر   ين البل ة و               .  اعاة ظروف التنوع ب دافا وطني ات وأه ى أن تضع غاي دعوة ال أو /واألطراف والحكومات م
ات واألهداف في الخطط                 ك الغاي ام، تل ا         اقليمية، وأن تدرج، حسب المقتضى الع ا فيه ادرات ذات الصلة، بم رامج والمب والب

وبناء القدرة في مساندة وافية مالية، حسب مقتضى         .   المجال االستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل في هذا       
من تنفيذ األنشطة الرامية الى تحقيق ورصد التقدم المحرز نحو ادراك            الحال، أمر يكون ضروريا في سبيل تمكين األطراف       

 )).  و (-) ج(2، الفقرة 9/14التوصية (الغايات واألهداف 
ذا االطار، ويمكن أن تحدد                       وبذلك فان البلدان لن يكون عليها ح       -25 وازي آل هدف في ه ة ت تما أن تضع أهدافا وطني

 .العناصر الكمية للهدف طبقا للظروف الوطنية
  ادماج األهداف في برامج عمل االتفاقية-دال 

رامج عمل                          -26 ذه األهداف في ب اج ه آما سبق أن لوحظ أعاله، ان الهيئة الفرعية في اجتماعها الثامن قد أوصت بادم
 ).8/3 و8/2التوصيتان (لتنوع البيولوجي للمياه الداخلية والتنوع البيولوجي البحري والساحلي ا

ل،           -27 رامج العم ان الهيئة الفرعية، في اجتماعها التاسع، نظرت في اقتراح يتعلق بنهج متماسك الدماج األهداف في ب
ة نحو تحق                   ط من األهداف الموجه ات،            ويمكن بموجبه استكمال عدد صغير فق ة نحو العملي ة، بأهداف موجه ائج فعلي يق نت

ة   ).   القسم الثاني جيمUNEP/CBD/SBSTTA/9/14انظر (وبمراحل ومواعيد قصوى حسب مقتضى الحال     وقد رحبت الهيئ
 .وهو وارد في المرفق الثاني أدناه.  الفرعية بهذا النهج وأوصت به آي ينظر فيه مؤتمر األطراف في اجتماعه السابق

 أعاله، استعرضت الهيئة الفرعية أيضا االقتراحات الرامية الى ادماج األهداف في برامج           12ا لوحظ في الفقرة     آم -28
ذي أن يواصل                   ين التنفي العمل بشأن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية والتنوع البيولوجي البحري والساحلي، وطلبت من األم

يح المقترحات  ان 9/13التوصية (تنق ابع  ).  5و 4، الفقرت ه الس ي اجتماع ؤتمر األطراف ف ة لم تتاح االقتراحات المنقح وس
)UNEP/CBD/COP/7/20/Add.4 AND 5.( 

ة بكل هدف           -29 ة المتعلق ة للمؤشرات العالمي ة مؤقت ه قائم اه      (ان المرفق الثالث في ع ألف أدن ).  انظر أيضا القسم الراب
رامج                وهذه المؤشرات واردة في مزيد من التفصيل في المرفق           ا لألهداف المقترحة في ب ة تطبيقه ى قابلي دليل عل ع، للت الراب

تعمال    احلي، باس وجي البحري والس وع البيول ة والتن اه الداخلي ة للمي ة االيكولوجي وجي لألنظم التنوع البيول ة ب ل المتعلق العم
ا    ويبين المرفق الرابع أيضا أهدافا اضافية يمكن  .  االطار الذي سبق وضعه في المرفق األول       ة فيم ة الفرعي  أن تطورها الهيئ

ؤتمر          .  يتعلق ببرامج العمل األخرى    ان م وفي الحاالت الذي يقتضي فيها األمر اعادة برمجة في العناصر الكمية لألهداف، ف
ذا الغرض             ا له ا تتخصيص األهداف                 .  األطراف قد يرغب أن يضع نهج ي يمكن به ة الت ع أيضا الكيفي ين المرفق الراب ويب

ا صلة           .   االستراتيجية العالمية لحفظ النبات لالطار المذآور      الموجودة في  تراتيجية له ان أهداف االس وحظ، ف وآما سبق أن ل

                                                 
 مؤشرا، بينما يجري وضع مؤشرات أخرى 50 هدفا وحوالي 18ة للتنمية يتضمن ثماني غايات وان اطار غايات األلفي 1

(www.undp.org/mdg.) 
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ا                   ى يمكن تطبيقه بمختلف البرامج المواضيعية لالتفاقية، وقابلة للتطبيق على مجموعات تصنيفية أخرى، أو يمكن تعديلها حت
 .على تلك المجموعات

 2010أن التقدم نحو هدف الرصد والتبليغ بش -ًارابع
  المؤشرات لرصد التقدم على الصعيد العالمي-ألف

ابع                      10آما لوحظ ذلك في الفقرة       -30 ؤتمر األطراف في اجتماعه الس د أوصى م دورات ق  أعاله، ان اجتماع ما بين ال
دم، يشمل مؤشرات                  يم التق ة الف    .  بأن يطلب من األمين التنفيذي أن يضع اطارا لتقي دمت الهيئ ا التاسع        وق ة في اجتماعه رعي

ى الصعيد                   رامج والمؤشرات عل وطني والب ى الصعيد ال توصيات الى مؤتمر األطراف بشأن رصد وتصميم المؤشرات عل
ا             ) 9/10التوصية  (نفسه   ة واختباره وأوصت الهيئة الفرعية أيضا مؤتمر األطراف بوضع عدد محدود من مؤشرات تجريبي

ة      ).  9/13التوصية  (ية، قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف       واستعراضها من جانب الهيئة الفرع     ذه المؤشرات العالمي وه
ى السلع والخدمات       المستوى ينبغي اختيارها آي تبلغ فعال عن االتجاهات في الوضع القائم في التنوع البيولوجي، والوقع عل

ا أو استمدادها من      .   من الزمان  الناشئة عن األنظمة االيكولوجية، وعلى رفاه البشر خالل العقد الحالي          تم تكييفه وينبغي أن ي
دن  اع لن ر اجتم وع  (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/9)تقري أن التن ة بش ذي عن المؤشرات المقترح ين التنفي ذآرة األم ، وم

ات    (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/26) 2010البيولوجي المتعلقة بهدف عام     ، ومذآرة األمين التنفيذي عن استعمال العملي
دف    ن ه غ ع ي التبلي اء ف ات بن ودة آلبن ن  (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/27) 2010الموج ا م ات عنه وفر البيان ي تت ، الت

 .المصادر الموجودة حاليا
 :اقترحت الهيئة الفرعية على مؤتمر األطراف اجراء االختبار فورا للمؤشرات المتعلقة بما يلي -31

 .كولوجية وموائل مختارةاالتجاهات في مناطق أحيائية وأنظمة اي )1( 
 .االتجاهات في وفرة وتوزيع أنواع مختارة )2( 
 .التغير في الوضع القائم في أنواع مهددة )3( 
ة          )4(  ماك ذات األهمي واع األس تزرع وأن ات المس ة والنب ي المستأنس ي للمواش وع الهيل ي التن ات ف االتجاه

 .االجتماعية االقتصادية الكبيرة
 .محميةغطاء المناطق ال )5( 

 :وأنه ينبغي وضع مؤشرات على ما يلي
 .التهديدات على التنوع البيولوجي )6( 
 .السلع والخدمات الناشئة عن األنظمة االيكولوجية )7( 
 .التقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية )8( 

اه   وتبعا لذلك تم وضع قائمة بالمؤشرات وهي واردة بوصفها المرفق            -32 ي         .  الثالث أدن ا يل ك المؤشرات م :  وتشمل تل
دين            5 الى   1المؤشرات من    رح أن العمل       ).  7(و) 6( المشار اليها في الفقرة السابقة، وآذلك مقترحات تغطي البن ومن المقت
افع                  ) 8(الخاص بالبند    ي بالحصول وتقاسم المن ق عامل معن د من ال       وسوف .  يمكن القيام به من خالل فري اح المزي واد  يت م

 . أعاله30 و13المساندة باعتبارها وثيقة اعالمية، تستمد من الوثائق المشار اليها في الفقرتين 
 :  ومع مراعاة الحاجة الى ما يلي أيضا9/13أختيرت المؤشرات بما يتمشى وتوصية الهيئة الفرعية  -33

د             )1(  دم المحرز نحو ه يم التق ة لتقي ة   2010ف توفير مجموعة من المؤشرات تكون آافي  واألهداف الفرعي
 الواردة في المرفق األول؛

 يمكن استعمالها في تبليغ النتائج؛" مؤشرات رئيسية"الحاجة الى  )2(
 الحاجة الى المؤشرات الصحيحة من الناحية العلمية والتي سبق بقدر االمكان أن خضعت الختبارات؛ )3(
 نات متاحة على الصعيد العالمي؛الحاجة الى االعتماد على ما يوجد من مصادر للبيا )4(
وآثير من المؤشرات يتعلق بأآثر من هدف فرعي         .  الحاجة الى ايجاد توازن بين أهداف االتفاقية الثالثة        )5(

 .واحد من األهداف الواردة في المرفق األول، آما هو مبين في المرفق الرابع أدناه
  العالمي اطار التبليغ لتقييم التقدم المحرز على الصعيد-باء 

 أعاله أوصى اجتماع ما بين الدورات بأن يطلب مؤتمر األطراف في اجتماعه السابق من               10آما لوحظ في الفقرة      -34
ق                      دابير المتخذة لتحقي ائج الت األمين التنفيذي أن يستعرض الشكل المقرر للتبليغ للسماح بادارج المؤشرات والبيانات بشأن نت

 .قع على الوضع القائم واالتجاهات في التنوع البيولوجيأهداف االتفاقية، بما فيها الو
وسوف تستكمل    .  ان المؤشرات العالمية التي تم تبينها أعاله ستكون أداة أولية في تقييم التقدم على النطاق العالمي                -35

ثال    تلك المؤشرات حسب مقتضى الحال لبيانات أخرى موجودة، تقدمها عمليات دولية أخرى عن طريق ترتيبات ت                ة، م عاوني
ة       ات          .  UNEP/CBD/SUBTTA/9/INF/27الترتيبات التي تتبينها الوثيق ات وعملي دعوة االتفاقي ة ب ة الفرعي د أوصت الهيئ وق

دم نحو              ا يحرز من تق التقييم والمنظمات ذات الصلة الى أن تسهم بتقديم تقارير ومعلومات من شأنها أن تساعد على رصد م
داف  ز 2010أه دعى المرآ يق وضع       ، وأن ي هيل وتنس ي تس ة ف اندة األمان ى مس ب ال ابع لليوني ظ الت د الحف المي لرص  الع

 .2010المعلومات الالزمة لالبالغ عن انجازات هدف 
ين                  -36 ا ب اع م ا يتمشى وتوصيات اجتم دد السنوات، وبم امج العمل المتع ا لبرن دم وفق يم التق ستقوم الهيئة الفرعية بتقي

ة   ن الهيئ ب م ذي طل دورات ال وجي،     ال وع البيول ي التن ات ف ائم واالتجاه ي الوضع الق رات ف يم التغيي ولى تق ة أن تت الفرعي
 .خصوصا متوسط ضياع التنوع البيولوجي على المستوى العالمي
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دم الشامل نحو ادراك هدف    -37 ل التق يتم تحلي ة   2010س ات المنتظم ي الطبع ة وف ة الفرعي ى الهيئ دم ال ارير تق ي تق  ف
تم  .  Global Biodiversity Outlookلنشرة  ومن المتوقع أن تعتمد الطبعات المبكرة من تلك النشرة أساسا على البيانات التي ي

ا              ا المؤشرات السابق بيانه ا أدخلت                .  تجميعها على النطاق العالمي باستعمال وسائل منه ه آلم ك أن ه مع ذل ع الي ومن المتطل
رامج  تراتيجيات والخطط والب ي االس داف ف دريجيا األه ارير   ت ن التق تمدة م ات المس دت حصة المعلوم ا تزاي ة آلم  والوطني

 .الوطنية
  المؤشرات واطار التبليغ لتقييم التقدم المحرز على الصعيد الوطني-جيم 

د المؤشرات ووضع                      -38 ؤتمر األطراف بشأن الرصد وتحدي وضعت الهيئة الفرعية في اجتماعها التاسع توصيات لم
ان،               ).  9/10التوصية  ( الصعيد الوطني    برامج الرصد والمؤشرات على    در االمك تم، بق أن ي ة أيضا ب ة الفرعي وأوصت الهيئ

ى          وضع األهداف والمؤشرات القابلة للتطبيق على الصعيد العالمي، على نحو يسمح باستعمال نفس األهداف والمؤشرات عل
تراتيجيات  ذ االس ا أدوات لتنفي ي، باعتباره وطني والمحل ي وال عيد االقليم التنوع الص ة ب ة المتعلق ل الوطني ط العم  وخط

 .البيولوجي، حيثما تكون األطراف راغبة في ذلك
ة                            -39 ارير الوطني ديم التق ررة لتق تمارات أو األشكال المق ادة النظر في االس ان اجتماع ما بين الدورات قد أوصى باع

الج الغا        26الثالثة بموجب المادة     واردة في الخطة االستراتيجي            من اتفاقية التنوع البيولوجي، بحيث تع ا ال ع جميع ات األرب ي
ى الوضع           ع عل ك الوق وتسمح بادراج المؤشرات والبيانات المتعلقة بنتائج التدابير المتخذة لتحقيق أهداف االتفاقية، بما في ذل

ى عاتق األطرا                      غ عل ع من جراء التبلي ، 2التوصية   (ف  القائم واالتجاهات في التنوع البيولوجي وآذلك تخفيض العبء الواق
وباالضافة الى ذلك أوصت الهيئة الفرعية بادراج أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النبات في الشكل المقرر          )).  أ(1الفقرة  

 ).9/14التوصية (لتقديم التقارير الوطنية الثالثة 
ا      فكان شكل ا .  ان الشكل المقرر لتقديم التقارير الوطنية قد تطور مع مرور الزمن           -40 ى حد م ا ال ر األول مفتوح لتقري

زام األطراف بموجب               .   من االتفاقية  6مع الترآيز على المادة      أما شكل التقارير الوطنية الثانية فكان يستجيب بقدر أآبر اللت
ى        .  مواد االتفاقية ومقررات مؤتمر األطراف، بما فيها مختلف برامج العمل    رامج ينطوي عل ذه الب اثر وتوسع ه ر أن تك غي

املة   أش وحظ       .  كال من تقديم التقارير، يتزايد طولها باستمرار، اذا أريد أن تظل التقارير ش ا سبق أن ل وفي الوقت نفسه وآم
ا،         .  ذلك أعاله، دعا اجتماع ما بين الدورات الى االلتزام بأشكال أقصر           ل جزئي ى األق ذا القصر، عل ق ه ومن الطرائق لتحقي

ات               هو االنتقال من شكل يلتزم به في تقد        ى العملي ا عل يس قائم ائج ول ى النت ا عل ارير يكون قائم وفر فرصة    .  يم التق ك ي ان ذل
 .الدراك األهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في شكل التقارير، بما يتمشى وتوصيات اجتماع ما بين الدورات

ة يل                      -41 ة مؤقت ة، أشكاال بديل ة اعالمي ذي، في وثيق ين التنفي ذلك وضع األم ة            وتبعا ل ارير الوطني ديم التق ا في تق زم به ت
 :الثالثة، وهذه األشكال تم وضعها على النحو اآلتي

ات، تتمشى والتوصية                )أ(  ة لحفظ النب تراتيجية العالمي ذ االس ارير عن تنفي توفير شكل يلتزم به في تقديم التق
 . الصادرة عن الهيئة الفرعية9/14

 .ر بشأن تنفيذ األهداف وفقا لالطار الوارد في المرفق األولتوفير شكال يلتزم به في تقديم التقاري )ب( 
    طرائق ووسائل تسهيل التنفيذ-ًاخامس

ق هدف                        -42 ة لتحقي ى الخطوات الالزم اه عل ز االنتب ى ترآي أنه أن يساعد عل ان وضع أهداف واضحة سيكون من ش
دم           2010التنوع البيولوجي الشامل لعام      ا يحرز من تق يم م ة المطاف اال اذا             ي. ، وتسهيل تقي ن يتحقق في خاتم دم ل د أن التق ي

ة ية الالزم وفرت أيضا االرادة السياس ة، وت ة الكافي ة والمالي وارد البشرية والتقني وفرت الم ة .  ت ر ثالث وسوف يقتضي األم
 :عناصر على األقل مبينة في الفقرات اآلتية

تدامة الحظت أن             -43 ة المس ة بالتنمي ة المعني ام      ان القمة العالمي وجي لع وع البيول ق هدف التن  أمر يقتضي   2010تحقي
ة              دان النامي دة للبل ة اضافية وجدي ة وتقني ر، وأن                    .  توفير موارد مالي ذا األم ؤتمر األطراف في أن ينظر في ه د يرغب م وق

دا        .  يصدر ارشادا مناسبا الى اآللية المالية وأن ينظر في تدابير اضافية           ة، خصوصا في البل درة الوطني د   ان الق ة، الب ن النامي
ل          .  وبين المجالين روابط آثيرة   .  من زيادتها، سواء ألغراض التنفيذ أو ألغراض رصد التقدم         درة هو مسعى طوي اء الق وبن

 . بكثير، ولكن األمر يقتضي تبين بعض األنشطة الحافزة على المدى القصير2010األجل، سوف يمتد الى بعد عام 
ا رآز         -44 ة األخرى               ان مؤتمر األطراف طالم ات والمنظمات الدولي اون مع االتفاقي ة التع ى أهمي ق هدف    .  عل وتحقي

 .   واألخذ بنهج فعال لرصد ما يحرز من تقدم نحو هذا الهدف، أمر يقتضي مزيدا من التعاون2010
ذا الهدف   2010ان هدف   -45 ة ه في الوقت   و.   لن يبلغ اال اذا تم اقناع راسمي السياسة العامة والجمهور الواسع بأهمي

دف  ه ان ه ة  2010نفس داف الفرعي ال      -، واأله رامج االتص ا ب ز عليه ة ترآ ة بؤري وفير نقط ي ت دة ف ون مفي ن أن تك  يمك
 .والتثقيف والتوعية الجماهيرية

 النتائج المستخلصة   -ًاسادس
ة، وتستكمل التو      9/13ان مشروع المقرر اآلتي مستمد من التوصية         -46 ة الفرعي  الصادرة  2صية   التي وضعتها الهيئ

 .عن اجتماع ما بين الدورات
 :قد يرغب مؤتمر األطراف في ما يلي -47

اه، في                   أن ينشئ  )أ( ة في المرفق األول أدن ات وأهداف محددة اضافية مبين ، على أساس مؤقت، اطارا لغاي
ر        2010سبيل تقييم ما يحرز من تقدم نحو هدف عام           رر       العالمي بشأن التنوع البيولوجي، الذي تم اق .  6/26اره بموجب المق

 وهذه األهداف من شأنها أن تستكمل األهداف الموجودة في الخطة االستراتيجية؛
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رامج العمل الخاصة                  األخذ   )ب( ة، في ب باالقتراحات المنقحة الدماج األهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلي
 ؛(UNEP/CBD/COP/7/20/Add.4&5)ساحلي بالتنوع البيولوجي للمياه الداخلية والتنوع البيولوجي البحري وال

اه، في                أن تتبين  )ج( ، على أساس مؤقت، مجموعة المؤشرات العالمية المستوى الواردة في المرفق الثالث أدن
ام                         وجي لع وع البيول المي للتن دم نحو الهدف الع ا يحرز من تق يم م رر           2010سبيل تقي راره بموجب المق م اق ذي ت  6/26، ال

ى         والغايات واألهداف    ع عل وجي والوق وع البيول ائم للتن المبينة أعاله، واالبالغ على نحو فعال عن االتجاهات في الوضع الق
 السلع والخدمات التي توفرها األنظمة االيكولوجية، وعلى رفاه البشر خالل العقد الزمني الجاري؛

غي أن ينظر اليه في اطار مرن،    أعاله ينب ) أ( على أن الغايات واألهداف المشار اليها في الفقرة          أن يرآز  )د(
ة و داف الوطني ه األه ن أن توضع في ين  /يمك وع ب روق التن اة ف ع مراع ة، وم درات الوطني ات والق ا لألولوي ة طبق أو االقليمي

 .البلدان
دعو )هـ( ة و    أن ي داف وطني ات وأه ع غاي ى وض ات ال راف والحكوم ب   / األط دمجها حس ة، وأن ي أو اقليمي

ة                    مقتضى الحال في الخطط وا        ة المتعلق تراتيجيات وخطط العمل الوطني ك االس ا في ذل ادرات ذات الصلة، بم رامج والمب لب
 بالتنوع البيولوجي؛

ة                 أن يرآز    )و( دول النامي وا وال ا نم يما أقله ة وال س دان النامي درة، خصوصا في البل على الحاجة الى بناء الق
بي    دم          الجزرية الصغيرة والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، في س ق ورصد التق ى تحقي ة ال ذ األنشطة  الرامي ا من تنفي ل تمكينه

 الذي يحرز نحو الغايات واألهداف؛
ى                 أن يدعو  )ز(  اآللية المالية وغيرها من المنظمات التمويلية، الى توفير مساندة وافية وفي الوقت المناسب ال

ت وأهداف البلدان النامية األطراف، ال سيما أقلها نموا         تنفيذ األنشطة الرامية الى تحقيق وصد التقدم المحرز نحو ادراك غايا          
 والدول النامية الجزرية الصغيرة واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، حسب مقتضى الحال؛

 االتفاقيات وعمليات التقييم والمنظمات ذات الصلة الى أن تسهم في تقارير ومعلومات من شأنها        أن يدعو  )ح(
 ؛2010ز من تقدم نحو أهداف أن تساعد على رصد ما يحر

 : في اجتماعها العاشر أو الحادي عشر، أن تقوم بما يليأن يطلب )ط(
ل              )1( امج عم ل برن ي آ ة ف ائج فعلي ق نت و تحقي ة نح داف الموجه اج األه ات بادم ع مقترح أن تض

 مواضيعي متبقي، حسب مقتضى الحال، مع استعمال النهج المبين في المرفق الثاني أدناه؛
 عرض استعمال المجموعة المؤقتة من المؤشرات العالمية؛أن يست )2(

 .وأن يقدم تقريرا عن النتائج الى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن
وما يتصل  ) ي(8 من الفريقين العاملين المعنيين على التوالي بالحصول وتقاسم المنافع وبالمادة            أن يطلب  )ي(

ال   ي مج ارات ف فا الخي ام، أن يستكش ن أحك ا م ادل    به م الع ة والتقاس وارد الجيني ى الم ى الحصول عل ة عل رات الدال  المؤش
ارف    ن مع ين م كان األصليين والمحلي ات الس دى مجتمع ا ل ة م بيل حماي ي س تعمالها، وف ئة عن اس افع الناش والمنصف للمن

 .وابتكارات وممارسات، وتقديم تقرير عن نتائج ذلك الى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن
 : من األمين التنفيذي ما يلي يطلبأن )ك(

أن يقوم، في تعاون مع المنظمات والوآاالت األخرى ذات الصلة، ومع مراعاة مزيد من المشورة                   )1(
ات   ذه الغاي تعمال ه وم باس ر، أن يق ادي عش ا العاشر أو الح ي اجتماعه ة، ف ة الفرعي تقدمها الهيئ س

ل          ولي تحلي ي تت ارير الت ديم المحرز نحو هدف     واألهداف والمؤشرات في التق ا في   2010 التق ، بم
 .Global Biodiversity Outlookذلك من خالل النشرات التي تصدر على فترات زمنية من نشرة 

ق أهداف           ) 2( ي لتحقي اون التقن ز التع ادل المعلومات في تعزي  2010أن تستعمل استعماال آامال آلية تب
 .وتسهيل تبادل المعلومات بشأن ما يحرز من تقدم

ع     )ل( يق تجمي هيل وتنس ي تس ة ف اندة األمان ى مس ب ال ابع لليوني ظ الت المي لرصد الحف ز الع دعو المرآ أن ي
 .2010المعلومات الالزمة للتبليغ عن االنجازات نحو ادراك هدف 



UNEP/CBD/COP/7/20/Add.3 
8Page  

 المرفق األول

 اطار مؤقت للغایات واألهداف
 حمایة مكونات التنوع البيولوجي

 نظمة االیكولوجية والموائل والمناطق األحيائية  الحفاظ على تنوع األ- 1الغایة 
 . في المائة من الحفظ الفعال لكل منطقة ايكولوجية من مناطق العالم10  تحقيق على األقل 1-1الهدف 
 .  حماية المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي2-1الهدف 

   الحفاظ على تنوع األنواع- 2الغایة 
 .واستبقاء أو تخفيض تناقص األواهل من األنواع المنتمية الى مجموعات تصنيفية مختارة  استعادة 1-2الهدف 
 .  تحسين الوضع القائم في األنواع المعرضة للتهديد2-2الهدف 

   الحفاظ على التنوع الجيني- 3الغایة 
دة      الحفاظ على التنوع الجيني للمحاصيل والمواشي وأنواع األشجار التي تحصد تج     1-3الهدف   اة اآلب اريا، واألسماك والحي
(Wild)                             ا من ا يتصل به ى م اظ عل ة واالقتصادية المحسوسة، والحف ة االجتماعي واع الرئيسية ذات القيم  وغير ذلك من األن

 .معارف لدى المجتمعات األصلية والمحلية

 معالجة التهدیدات الواقعة على التنوع البيولوجي
  ضياع الموائل وتغير استعمال األرض واالستعمال غير المستدام للمياه  تخفيض الضغوط الناشئة عن- 4الغایة 
   تناقص معدل ضياع وتدهور الموائل الطبيعية1-4الهدف 

  التحكم في التهدیدات الناشئة عن األنواع الغریبة الغازیة- 5الغایة 
   التحكم في ممرات األنواع الغريبة الغازية الرئيسية المحتملة1-5الهدف 
 .  ايجاد خطط ادارة لألنواع الغريبة الرئيسية التي تهدد األنظمة االيكولوجية أو الموائل أو األنواع2-5 الهدف

  وقف االستعمال غير المستدام- 6الغایة 
 .  أن تصبح المنتجات القائمة على أساس التنوع البيولوجي مستمدة من مصادر تدار ادارة مستدامة1-6الهدف 
 .ناطق االنتاج بما يتمشى وحفظ التنوع البيولوجي  أن تدار م2-6الهدف 
 .  أال تكون التجارة الدولية خطرا على أنواع النباتات والحيوانات البرية3-6الهدف 

   تخفيض الضغوط الناشئة عن تغير المناخ والتلویث وتآآل التربة- 7الغایة 
اخ والتلويث وتآآل                1-7الهدف   ر المن ة               تخفيض الضغوط الناشئة عن تغي وجي واألنظم وع البيول ى التن ا عل ة ووقعه  الترب

 .االيكولوجية

 استبقاء وتقاسم المنافع الناشئة عن التنوع البيولوجي
   استبقاء قدرة األنظمة االیكولوجية على انتاج السلع والخدمات ومساندة سبل العيش- 8الغایة 
 . والخدمات  استبقاء قدرة األنظمة االيكولوجية على انتاج السلع1-8الهدف 
دى مجتمعات السكان               2-8الهدف   ارات وممارسات ل ارف وابتك ا من مع رتبط به ا ي ة وم وارد البيولوجي اقص الم   وقف تن

 .األصليين والمحليين، التي تساند سبل العيش المستدامة، واألمن الغذائي المحلي والخدمات الصحية

 شئة عن استعمال الموارد الهيلية  آفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع النا- 9الغایة 
وارد                      9الهدف   ة بشأن الم دة الدولي وجي والمعاه وع البيول ة التن ة متمشية مع اتفاقي وارد الجيني   أن تكون جميع تحويالت الم

 .الجينية النباتية لألغذية والزراعة وغير ذلك من االتفاقات الواجبة التطبيق
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 المرفق الثاني
  برامج عمل االتفاقيةنهج عام الدماج األهداف في

 :ستتخذ الخطوات اآلتية بالنسبة لكل برنامج عمل مواضيعي، ولبرامج العمل األخرى حسب مقتضى الحال
 : الرؤية والمهمة واألهداف الموجهة نحو الحصول على نتائج فعلية )أ(

ة   التي ينبغي ادراآها في خاتمة ا    ) أو الغاية الطويلة األجل   (تبين الرؤية الشاملة     )1( لمطاف بالنسبة للمنطق
 القضية التي يغطيها برنامج العمل، بما يتمشى وغرض الخطة االستراتيجية؛/األحيائية

ام                     )2( ول ع ة، بحل ائج فعلي ى نت ، ويكون محددا لمدى       2010تبين هدف عالمي موجه نحو الحصول عل
 برنامج العمل ومتمشيا مع مهمة الخطة االستراتيجية؛

ن    )3( دود م دد مح ين ع ائم      تب ة، تتصل بالوضع الق ائج فعلي ى نت و الحصول عل ة نح داف الموجه األه
ي                     وجي والسلع والخدمات الت وع البيول دات للتن ه، والتهدي وجي ومكونات وع البيول واالتجاهات في التن

امج العمل                 ة في نطاق برن ة االيكولوجي وجي واألنظم وع البيول وحسب مقتضى الحال      .  يوفرها التن
 لعدد من الغايات طبقا للترويسات المقترحة في المرفق األول، واالستمداد                يمكن تخصيص األهداف  

ة ال تنطوي         .  GSPCمن النهج المستعمل لوضع االستراتيجية العالمية لحفظ النبات          ذه العملي بيد أن ه
ـ               واردة في المرفق األول، وال ع األهداف ال امج           GSPCعلى ان جمي ا بالنسبة لكل برن  ينبغي تكراره

ة   / أن األهداف قد تسلط الضوء على تدابير استراتيجية واسعة النطاق و             بل.  عمل ة ذات أولوي أو غاي
ي                   ر من المؤشرات، الت ا بواحد أو أآث ولها صفة استعجال خاص، وينبغي أن يكون آل هدف مرتبط

 .يمكن أن تستمد من البيانات المتوفرة
 العالقة بين برنامج العمل وأهدافه والعمليات األخرى )أ(

ا                    )1( ة، وم ة للتنمي النظر في الكيفية التي يسهم بها برنامج العمل في تحقيق غايات معينة من غايات األلفي
 .يرتبط بها من أهداف

ي وضعتها                   )2( ذ الت ه بعناصر خطة التنفي امج العمل وأهداف ا برن تحليل موجز عن الكيفية التي يتصل به
 :ل هذه العناصر في فئات على النحو اآلتيالقمة العالمية بشأن التنمية المستدامة، مع ادخا

ا منحصرة            (العناصر التي يجب ادخالها في برنامج العمل         ● هذه العناصر ينبغي أن تكون تمام
دافا متصلة بالحصول                  ) في اطار برنامج العمل    ل أه ي تمث ا الت مع تحديد ما هي العناصر منه

 .على نتائج فعلية في مجال التنوع البيولوجي
 .لتي تستكمل غايات برنامج العملالعناصر ا ●
 .العناصر التي تمثل غايات يسهم برنامج العمل في تحقيقها ●

ة                   )3( ات البيئي تحليل موجز للكيفية التي يتصل بها برنامج العمل وأهدافه بمقاصد وخطط وأهداف االتفاق
ات ذات الصلة، باستعمال نفس التق                 ك من االتفاق ر ذل ات    األخرى المتعددة األطراف وغي ى فئ يم ال س

 ).2(المبين في ب
امج العمل             )ب( د قصوى ألنشطة برن ة نحو أهداف ومراحل ومواعي ين عدد   :   مخرج وسيط أو عملية موجه تب

د القصوى المتصلة بأهداف وعناصر                     ات أو نحو المخرجات، والمراحل والمواعي ة نحو العملي آبير من األهداف الموجه
 .حددة، طبقا لهيكلة واحتياجات آل برنامج عملأو أنشطة في برنامج العمل م/برامج و
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 المرفق الثالث
 2010مؤشرات عالمية مؤقتة لتقييم التقدم المحرز نحو هدف التنوع البيولوجي لعام 

  اتجاهات تتعلق بالمدى، في مناطق أحيائية وأنظمة ایكولوجية وموائل مختارة- 1المؤشر العالمي 
وجي  يوفر هذا مؤشرا مباشرا للكمية في ا       ة          .  لنظام االيكول ة واألنظم اطق األحيائي ة للمن ات متاحة بصفة منتظم والبيان

ة     ة واألرصفة المرجاني ة، واألراضي الرطب ة ونصف الطبيعي ات الطبيعي ل الغاب ارة مث ل المخت ة والموائ االيكولوجي
ان فقط، وتواجه مشكالت من    واألرقام المجمعة لمؤشرات األنظمة االيكولوجية الطبيعية متاحة لبعض البلد    .  المختارة

 .ناحية التعاريف
 . اتجاهات تتعلق بالوفرة وتوزیع أنواع مختارة- 2المؤشر العالمي 

دا           ات  .  يوفر هذا مؤشرا مباشرا على الوضع القائم في األنواع بالنسبة لمجموعات تصنيفية موصوفة وصفا جي والبيان
ى جود            المي         الخاصة بالمناطق األحيائية توفر أيضا مؤشرا عل وجي وتستكمل المؤشر الع ام  .  1 ة النظام االيكول وأرق

ات                   ة والغاب اه العذب ة الخاصة بالبحار والمي ارة        (مؤشرات تجميع األنواع متاحة بالنسبة لألنظم ة تحت عب وهي مجمع
ة  واألرقام الخاصة بمؤشرات أواهل الطيور تغطي أيضا األنظمة االيكولو        ").  فهرس األحياء على الكرة األرضية    " جي

 .والبيانات متوفرة على نحو أآثر اآتماال بالنسبة لمناطق البلدان المتقدمة النمو.  الزراعية
  التغيير في الوضع القائم في األنواع المهددة- 3المؤشر العالمي 

ا              ا عالمي ي خضعت       .  ان القوائم  الحمراء تبين األنواع المهددة طبقا لمعايير متفق عليه يم   وبالنسبة للمجموعات الت  لتقي
جيد في تغييرات األنواع من حيث الوضع القائم فيها، واألنواع الكائنة بين عدة فئات، يمكن تقييمها ويجري في الوقت         

ات                   ك البيان ل تل ى مث وم عل ي تق وبالنسبة لمجموعات أخرى من        .  الحاضر وضع قائمة حمراء تتضمن المؤشرات الت
ى ت              د عل ة التهدي رات في فئ دل التغيي ائم نفسه، بالنسبة              األنواع، ت ر في الوضع الق ى تغيي يس عل ارف ول ينات للمع حس

ى                   .  لألنواع نفسها  ا عل ة المستوى سيجري تقييمه ات العالي وبموجب االستراتيجية العالمية لحفظ النبات ان جميع النبات
ة   (وتدابير الحفظ التي تقام بالنسبة لألنواع الواردة في القوائم .  2010أساس تمهيدي بحلول عام    مثال ادخالها في منطق

 .توفر مؤشرا اضافيا) محمية فعالة
واع األسماك ذات                  - 4المؤشر العالمي    ات المستزرعة وأن ات المستأنسة والنبات وجي للحيوان وع البيول  االتجاهات في التن

 .األهمية االجتماعية االقتصادیة الرئيسية
ة              من المتاح بيانات شاملة عن التنوع الهيلي للحيوانات الم         ا الجيني ات المستزرعة ومجموعاته ر من النبات ستأنسة وآثي

)genepools (             وجي وآذلك بعض أنواع األشجار واألسماك، ويمكن استعمالها لتوفير مؤشر مباشر على التنوع البيول
 .لتلك األنواع
  تغطية المناطق المحمية- 5المؤشر العالمي 

ا بانتظام           ان البيانات الشاملة عن المن    .  هذا مؤشر استجابي   تم تجميعه وباستعمال  .  اطق المحمية المعترف بها رسميا ي
ة                   اطق ايكولوجي أنظمة االعالم الجغرافية يمكن تخصيص هذه البيانات على وجه التقريب لمناطق أحيائية مختلفة أو من

واقع المحددة الهامة   وتسمح البيانات أيضا بتحليل حماية الم     .  مختلفة، تسمح بتحليل الغطاء وتحليل ما يوجد من فجوات        
ة  ل ذات أهمي ا وموائ واع بعينه ايير     .  ألن ا لتتضمن المع د منه ة الب ة المنهجي ن التنمي د م ات أفضل ومزي اك بيان وهن
 .الخاصة بفعالية المناطق المحمية

  المعایير والمؤشرات لالدارة المستدامة لألنظمة االیكولوجية- 6المؤشر العالمي 
اج           ان هذا هو مؤشر على الحصاد      ة االنت تدامة ألنظم ة      .   المستدام لألنواع البرية، وعلى االدارة المس اح طائف ومن المت

ماك    ة ومصائد األس اء المائي ة األحي ة وتربي والي بالزراع ى الت ق عل رات، تتعل ايير والمؤش ة للمع ن األنظم ة م متنوع
ة   .  ال اصدار الشهادات  وهذه أمور تستكملها في بعض الحاالت خطط أشد صرامة في مج          .  وادارة الغابات  ا موثوقي أم

 .  البيانات ودرجة االعتماد المأمون عليها، فهي متباينة
  التنوع البيولوجي المستعمل في األغذیة واألدویة- 7المؤشر العالمي 

وجي      وع البيول ي التن تعمل ف ر يس ر مباش ذا مؤش وع       .  ه ا التن ي يوفره ية الت دمات الرئيس لع والخ رتبط بالس و ي وه
و حته   البيول ان وص ذاء االنس را بغ ا مباش رتبط ارتباط ديل    .  جي وي تعمل آب ا أن يس ن أيض اطق يمك ي بعض المن وف

ارف السكان األصليين           ة ومع ارف التقليدي ة،             .  الستعمال المع ة ووطني ة، من عالمي ويمكن أن تستمد مؤشرات تقريبي
وتوجد بيانات أشد  .   بالنسبة لمعظم البلدانيمكن استمدادها من بيانات توازن األغذية، وهي متاحة على فترات منتظمة    

واع         ب األن ائل وحس ب الفص ردات حس مل مف ارة، تش االت مخت بة لح ة بالنس ة متاح لة الزمني ة بالسلس يال متعلق تفص
 .  المستعملة

  جودة الماء في األنظمة االیكولوجية المائية- 8المؤشر العالمي 
وع   .  يكولوجية البحرية والساحليةهذا مؤشر على جودة الماء الداخلي واألنظمة اال   ى التن ويبين أيضا الضغط الواقع عل

وجي  وجي) من حيث التلويث(البيول ام االيكول ق بالنظ ية تتعل ة رئيس ا بخدم ا وثيق رتبط ارتباط اء : وي وفير الم وهي ت
 . من البلدانوبيانات جودة الماء متاحة بصفة روتينية بالنسبة لمعظم المجاري المائية في عدد آبير.  النظيف

  سالمة األغذیة في األنظمة االیكولوجية- 9المؤشر العالمي 
ة       ة االيكولوجي المة األنظم ى س ر عل ذا مؤش ام        .  ه ر للنظ ذا المؤش ة ه ة وموثوقي رة أهمي ات آثي دت دراس د أي وق

ى النطاق   ويمكن أن يحسب ع .  االيكولوجي البحري، وفي هذه الحالة هو أيضا مؤشر على استدامة مصائد األسماك          ل
 . العالمي والنطاق االقليمي، من البيانات المتعلقة بمصائد األسماك
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  ترسيب النيتروجين- 10المؤشر العالمي 
ر من الضعف                        .  هذا مؤشر على ضغط    ى أآث د زاد ال ة ق ة العالمي ة االيكولوجي يبه في األنظم فالنتروجين الذي تم ترس

ه عواقب  ان ل ا آ ان، مم ل االنس ة األرضية بسبب اضافات بفع ة االيكولوجي وجي وسالمة األنظم وع البيول ى التن عل
ة ة والبحري بعض  .  والمائي بة ل ديرها أيضا بالنس ن تق المي، ويمك ى أساس ع ابها عل ن حس روجين يمك واضافات النيت

اه دان وأحواض المي ة االيكولوجي.  البل ي األنظم روجين ف بة لشحنات النيت ذلك بالنس ات متاحة آ اك بعض البيان ة وهن
 .المائية

  أعداد وتكلفة الغزوات الغریبة- 11المؤشر العالمي 
وجي                  وع البيول ى التن ات بشأن عدد وجسامة الغزوات          .  هذا مؤشر يدل على احدى وجوه الضغط الرئيسية عل فالبيان

رى          دان أخ بة لبل دا بالنس ع ج كل متقط ة اال بش ر متاح ا غي دان، ولكنه بعض البل بة ل ة بالنس ة متاح ة وال.  الغريب تكلف
 .  االقتصادية لوقع الغزوات من األنواع الغريبة أو تكلفة تدابير المكافحة يمكن حسابها في بعض الحاالت

ع مؤشرات بصفة                   ات اضافية حسب مقتضى الحال، ويمكن تجمي وباالضافة الى هذه المؤشرات، يمكن استعمال بيان
ات غازات           ويمكن أن تتضمن    .  روتينية من خالل اتفاقيات ومنظمات دولية      ل انبعاث ى الضغط مث هذه البيانات مؤشرات عل

 .الصوبة ومؤشرات على السلع والخدمات مثل انتاج األغذية
وطني، شامال              المي واالقليمي وال وتوجد معلومات أشد تفصيال بشأن أهمية المؤشر وامكان استعماله، على الصعيد الع

ؤتمر        المعلومات عن اتاحة بعض مصادر البيانات، وهي ستكون م       ابع لم اع الس ام االجتم ة مطروحة أم ة اعالمي تاحة آوثيق
 .األطراف
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 المرفق الرابع
 قائمة مؤقتة للغایات واألهداف، مع بيان األسس المنطقية والمؤشرات العالمية

.  األوليتضمن هذا المرفق توليفة من األهداف الموجودة واألهداف المقترحة وفقا لالطار الوارد في المرفق      : مذآرة تفسيرية 
ا  ).  أي أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النبات(والعناصر المبينة بالخط الغليظ تشير الى غايات وأهداف قد أقرت فعال            أم

ا        التنوع          (العناصر الواردة ببنط عادي فهي مقترحة القراره رامج العمل الخاصة ب ا في ب ا أهداف مقترحة، الدماجه أي أنه
د من           .  ة والتنوع البيولوجي البحري والساحلي    البيلوجي للمياه الداخلي   ا لمزي و أمور موصى به ل فه والكالم الوارد بخط مائ

رامج العمل األخرى              (النظر فيها وامكان أن تتناولها الهيئة الفرعية بمزيد من التطوير              ا في ب وب ادراجه ). أي أهداف مطل
 .مة الى االطار آلهوهي مجرد أهداف بيانية، وهي واردة هنا لمجرد اعطاء نظرة عا

 )آما جاء وصفها في المرفق األول باالتفاقية(حمایة مكونات التنوع البيولوجي 
  الحفاظ على تنوع األنظمة االیكولوجية والموائل والمناطق األحيائية- 1الغایة 

 ل في المائة على األقل من آل منطقة ایكولوجية في العالم على نحو فعا10أن یتم حفظ : 1-1الهدف 
 :األساس المنطقي التقني
ة            10هناك حوال     اطق محمي ا في الوقت الحاضر من ة من مساحة األراضي تغطيه ة ان   .   في المائ وبصفة عام

ة                راري  (الغابات ومناطق الجبال ممثلة تمثيال جيدا في المناطق المحمية، بينما أراضي األعشاب الطبيعي ل الب ة  ) مث واألنظم
 في المائة   1وهناك أقل من    .  مصاب األنهار، وهي تشمل المنعروف فهي ممثلة تمثيال ضعيفا        االيكولوجية الساحلية ومناطق    

ة اطق المحمي ي المن ة ف ة داخل اطق البحري ي.  من المن ا يل ى م ة ) 1: (وينطوي الهدف عل اطق االيكولوجي ل المن ادة تمثي زي
ة    اطق المحمي ي المن ة ف ة  ) 2(المختلف اطق المحمي ة المن ادة فعالي اطق   وحيث.  زي ة ستضم من اطق االيكولوجي  أن بعض المن

ل  " في المائة من مساحتها، استعملت عبارة        10محمية تغطي أآثر من      تعادة الوضع       ".  على األق وفي بعض الحاالت ان اس
را ضروريا                       د يكون أم ة ق ك األنظم ل تل ادة تأهي ة واع ة االيكولوجي ي أن         .  السابق في األنظم ه يعن وم أن ال مفه والحفظ الفع

ات الم واع والمجتمع بة لألن ائم بالنس م للوضع الق ظ مالئ ق حف دار لتحقي ة ت ين .  نطق تعمال لتب ة لالس وج متاح دة نه اك ع وهن
 . المناطق االيكولوجية األرضية، على أساس األنماط الرئيسية من النباتات وآذلك بالنسبة للمناطق البحرية

 مل المواضيعيةتطبيق الهدف بالنسبة للمجموعات التصنيفية ولبرامج الع
امج   ) 4الهدف (ان الهدف موجود فعال في االستراتيجية العالمية لحفظ النبات         ● وهو مقترح الدماجه في برن

وجي           وع البيول رامج التن ا ب ا فيم رامج المواضيعية بم ع الب العمل بشأن المناطق المحمية وتطبيقه على جمي
 .البحري والساحلي والتنوع البيولوجي للمياه الداخلية

 المؤشر العالمي األول
 تغطية المناطق المحمية -5

 مؤشرات عالمية أخرى ذات صلة
 .االتجاهات من حيث المدى لمناطق احيائية وأنظمة ايكولوجية وموائل مختارة -1
 .االتجاهات من حيث الوفرة وتوزيع األنواع المختارة -2
 .السالمة الغذائية لألنظمة االيكولوجية -9
 م حماية المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي المحميأن تت: 2-1الهدف 

 :األساس المنطقي التقني
واع،                راء في األن ة، والث ة في التوطني ايير المتمثل ا للمع ا طبق تم تبينه ان أهم المناطق للتنوع البيولوجي يمكن أن ي

ات       /و ا النب ة لبقاي وفير        أو الطابع الفريد للموائل، شاملة األنظمة االيكولوجي ام ت اة أحك ذلك مع مراع وان المنقرض، وآ  والحي
وطني            .  خدمات األنظمة االيكولوجية   ي والصعيد ال ة من خالل        .  ويتم تبينها في المقام األول على الصعيد المحل تم الحماي وت

ور، و        .  تدابير فعالة للحفظ، تشمل المناطق المحمية      ا الطي ه في    وتم تطبيق هذا النهج بنجاح لمناطق هامة تقطنه يجري تطبيق
 .الوقت الحاضر لمناطق هامة من النبات، في ظل االستراتيجية العالمية لحفظ النبات

 تطبيق الهدف بالنسبة للمجموعات التصنيفية ولبرامج العمل المواضيعية
 .(GSPC-T5) في المائة من أهم المناطق للتنوع النباتي 50أن تكفل حمایة  ●
 . أهم المناطق للتنوع في الطيور في المائة من80آفالة حماية  ●
ل عن  ● ا ال يق ة م ال  30حماي اردة، والجب اه الب ارة والمي اه الح ي المي ة ف ن األرصفة المرجاني ة م ي المائ  ف

اطر         رض للمخ ديدة التع احلية الش ة والس ة البحري ة االيكولوجي ن األنظم ك م ر ذل ة وغي دف (البحري اله
 ).المقترح للتنوع البيولوجي البحري والساحلي

 . في المائة من أهم المناطق للتنوع البيولوجي لألنظمة االيكولوجية للمياه الداخلية50آفالة حماية  ●
 المؤشرات العالمية ذات الصلة

 .االتجاهات من حيث الوفرة والتوزيع ألنواع مختارة -2
 .التغير في الوضع القائم لألنواع المهددة -3
 .غطاء المناطق المحمية -5
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  الحفاظ على تنوع األنواع- 2الغایة 
 .استبقاء واستعادة أو تخفيض تناقص األواهل من األنواع الداخلة في مجموعات تصنيفية مختارة: 1-2الهدف 

 "األساس المنطقي التقني
ائم                   " مهددة"بالنسبة ألنواع ليست مصنفة باعتبارها       ى الوضع الق ا عل ل مؤشرا طيب ا يمث ع أواهله ان حجم وتوزي

ى                    وبيان.  فيها ة عل واع تكون دالل واع أو مجموعات من بعض األن بعض األن دورها بالنسبة ل النظام  " صحة "ات األواهل ب
 .والبيانات متاحة بالنسبة لمجموعات الفقاريات.  االيكولوجي آله

 :تطبيق الهدف على المجموعات التصنيفية وعلى برامج العمل المواضيعية
رامج المو     ● ع الب ى جمي د عل دف وحي ق ه يعيةيطب ات     .  اض ة لمجموع ة مختلف داف آمي د أه ن تحدي ويمك

 .تصنيفية مختلفة
 المؤشر العالمي األول

 .االتجاهات من حيث الوفرة والتوزيع ألنواع مختارة -2

 .تحسين الوضع القائم في األنواع المهددة:  2-2الهدف 
 :األساس المنطقي التقني

ى          ان الحفظ في الموضع الطبيعي مفهوم هنا أنه يعني           االستبقاء الفعلي ألواهل األنواع في منطقة محمية واحدة عل
ق يقتضي              .  األقل، أو من خالل تدابير ادارة أخرى في الموضع الطبيعي          رقم ولكن التحقي وفي بعض البلدان تم تحقيق هذا ال

ة     نوع نباتي تجري صيانتها10 000فهناك في الوقت الحاضر أآثر من       .  جهودا اضافية في بلدان آثيرة      في مجموعات حي
ة األنسجة           (خارج الموضع الطبيعي     ا يقرب من         ) أي في حدائق نباتية وأحواض البذور ومجموعات لتربي ل م  30وهي تمث

ددة    ة المه ة المعروف واع النباتي ن األن ة م ي المائ م    .  ف ر داه ة لخط واع المعرض ة لألن اء أولوي ك باعط زاد ذل ن أن ي .  ويمك
 .غي أن تعتبر خطوات نحو الحفظ الفعال في الموضع الطبيعي لجميع األنواع المهددةواألهداف الكمية التي توضع ينب

 :تطبيق الهدف على المجموعات التصنيفية وعلى برامج العمل المواضيعية
 (GSPC-7).  في المائة من أنواع النبات المهددة، في الموضع الطبيعي60أن یتم حفظ  ●
ع        في المائة من األنواع    60أن یتم حفظ     ● ا خارج الموق  النباتية المهددة في مجموعات یمكن التوصل اليه

رامج              10الطبيعي ویفضل أن یكون ذلك في البلد األصلي و         ة في ب ات تكون داخل  في المائة من تلك النبات
 (GSPC-8)استرداد واعادة انعاش 

ة وضع هدف آ  ● ة الفرعي ولى الهيئ واع، ينبغي أن تت ن األن بة لمجموعات أخرى م ل بالنس مي مناسب قب
 . االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف

 :المؤشر العالمي األول
 .التغيير في الوضع القائم بالنسبة لألنواع المهددة -3

 :مؤشرات عالمية أخرى ذات صلة
 .االتجاهات من حيث الوفرة والتوزيع ألنواع مختارة -2
 .تغطية المناطق المحمية -5

 ينيالحفاظ على التنوع الج: 3الغایة 
ر                  : 1-3الهدف   ة وغي اة البري ا واألسماك والحي حفظ التنوع الجيني للمحاصيل والمواشي وأنواع األشجار التي تحصد تجاري

دى                    ي ل ة الت ة التقليدي ا بالمعرف ى ترابطه اظ عل ة واالقتصادية، والحف ة الرئيسية االجتماعي ذلك من األنواع النفيسة ذات القيم
 .السكان األصليين والمحليين

 ساس المنطقي التقنياأل
ة، يمكن أن يحفظ                    تراتيجية مالئم ة من       70ان النظريات والتطبيقات تدل آالهما على أنه، باستعمال اس  في المائ

وبالنسبة ألي محصول من األنواع     ).  أقل من ألف عملية وصول    (التنوع البيولوجي لمحصول ما موجود عينة صغيرة نسبيا         
وظ             70 محصول، من المتوقع أن      300 - 200حوالي  وبالنسبة ل .  فالهدف سهل البلوغ   وجي محف وع البيول ة من التن  في المائ

ى    .  والتنوع الجيني يحفظ أيضا من خالل ادارة المزارع       .  فعال في بنوك الجينات خارج الموضع الطبيعي       اظ عل ويمكن الحف
ق العمل مع المجتمع                     ين عن طري دى السكان األصليين والمحلي ة من   .  ات من هؤالء السكان      المعارف الموجودة ل وبتوليف

ة ذات          واع هام ذلك أن النهوج خارج الموضع الطبيعي وداخل الموضع الطبيعي وأعالف اضافية وأنواع أشجار اضافية، وآ
ة             ات الوطني ا لألولوي ه الهدف، طبق ة، يمكن أن يغطي ات الطبي ل النبات ية، مث ة اقتصادية رئيس ة اجتماعاي ويمكن أيضا  .  قيم

رغم من          تطبيق اله  ى ال دا، عل دف على األنواع الحيوانية المستأنسة وعلى بعض األنواع من األسماك التي توصف وصفا جي
 .   أن العنصر الكمي قد يحتاج الى تصحيح

 :تطبيق الهدف على المجموعات التصنيفية وعلى برامج العمل المواضيعية
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ا         70استبقاء   ● وع الجيني للمحاصيل وغيره ة من التن ة       في المائ ة النفيسة ذات القيم واع النباتي  من األن
ين             دى السكان األصليين والمحلي -GSPC)االجتماعية االقتصادیة الرئيسية، وما یرتبط بها من معارف ل

9) 
ا،                         ● واع من األسماك المحصودة تجاري ي المعروف ألن وع الجين الحيلولة دون مزيد من ضياع هام في التن

 .لرئيسية االجتماعية واالقتصاديةوغيرها من األنواع ذات القيمة ا
 المؤشر العالمي األول

ة                    -4 واع األسماك ذات األهمي ات والمستزرعة وأن ات المستأنسة والنبات االتجاهات في التنوع الجيني للحيوان
 .االجتماعاية االقتصادية الرئيسية

 مؤشرات عالمية أخرى ذات صلة
 .ويةالتنوع البيولوجي المستعمل في األغذية واألد -7
 .االتجاهات من حيث الوفرة والتوزيع في أنواع مختارة -2

 معالجة التهدیدیات الواقعة على التنوع البيولوجي
  تخفيض الضغوط الناشئة عن ضياع األواهل وعن تغيير استعمال األراضي وعن االستعمال غير المستدام للماء- 4الغایة 
 طبيعيةتناقص معدل ضياع وتدهور األواهل ال: 1-4الهدف 

 األساس المنطقي التقني
وجي                  وع البيول اره السبب الرئيسي لضياع التن وارد      .  ان ضياع الموائل الطبيعية معترف به باعتب يم م ا لتقي وطبق

ار في السنة خالل            2000الغابات الذي قامت به الفاو في عام         ين هكت غ تسعة مالي ، ان المعدل العالمي لنزع الغابات آان يبل
ا      50 واألراضي الجافة التي تمثل أآثر من    . 1990السنوات   د عليه د التهدي الم، يتزاي  في المائة من األراضي المنتجة في الع
وجي      .  بالتصحر .  وضياع المنغروف واألعشاب البحرية يؤدي الى تآآل السواحل والى تخفيض مكونات أخرى للتنوع البيول

ر   وال تزال أرصفة مرجانية آثيرة بدون حماية وتعاني من ت       ة غي غير المناخ ومن ترسب الطمي ومن مصائد األسماك بطريق
 .  قابلة لالستدامة

 تطبيق الهدف على المجموعات التصنيفية وعلى برامج العمل المواضيعية
 :ينبغي أن تقوم الهيئة الفرعية، قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، بوضع أهداف آمية مناسبة لما يلي

 .دهور المنغروف وموائل األعشاب البحريةتخفيض معدل ضياع وت ●
 .تخفيض معدل ضياع وتدهور المياه الداخلية الطبيعية ●
 .تخفيض نزع الغابات وتدهور الغابات ●
 .وقف التصحر وتدهور األراضي ●

 المؤشر العالمي األول
 .اتجاهات في المدى في مناطق أحيائية وأنظمة ايكولوجية وموائل مختارة -1

 ة أخرى ذات صلةمؤشرات عالمي
 .االتجاهات في الوفرة والتوزيع بالنسبة ألنواع مختارة -2
 .السالمة الغذائية لألنظمة االيكولوجية -9

  مراقبة التهدیدات الناشئة عن األنواع الغریبة الغایة- 5الغایة 
 مراقبة ممرات األنواع الغريبة الغازية الرئيسية : 1-5الهدف 

 األساس المنطقي التقني
وجي   ان  وع البيول ياع التن ل ض م عوام ن أه ي م ة ه ة الغازي واع الغريب و  .  األن زوات ه ة دون الغ والحيلول

تراتيجية المفضلة   ة        .  االس واع الغازي ا األن دخل منه ي ت ة الت رات المعروف ع المم دابير محددة للتصدي لجمي اذ ت .  ويمكن اتخ
ة وزراعات       )  والبحري والممرات تشمل االتجار في السلع وواسائل النقل شاملة الجوي     اء المائي ة األحي ات من تربي واالفالت

 .البساتين
 :تطبيق الهدف على المجموعات التصنيفية وعلى برامج العمل المواضيعية

 .والممر الرئيسي قد يختلف في برامج العمل.  يمكن تطبيق الهدف على جميع برامج العمل ●
 المؤشر العالمي األول

 .ت من األنواع الغريبةأعداد وتكاليف الغزوا -11
 ايجاد خطط االدارة بالنسبة لألنواع الرئيسية الغريبة التي تهدد األنظمة االيكولوجية والموائل واألنواع:  2-5الهدف 

 األساس المنطقي التقني
ة االيكولو                     ل واألنظم واع والموائ دد األن ة  ال يوجد رقمٍ تقديري موثوق به يدل على عدد األنواع الغريبة التي ته جي

ا    ية"بدرجة يمكن اعتباره اة      ".  رئيس ع مراع ة، م ات الوطني ى أساس األولوي ا عل ة يمكن اختياره ة الغازي واع الغريب واألن
وبالنسبة لكثير من األنواع الغريبة، يتوقع أن يقتضي األمر خطط ادارة           .  أهميتها على المستوى االقليمية والمستوى العالمي     
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وفي نطاق االستراتيجية العالمية لحفظ النبات،     .  هدد األنواع والموائل واألنظمة االيكولوجية    مختلفة في بلدان مختلفة، حيث ت     
ك خطوة                          ر ذل تم االتفاق على هدف ينطوي على وضع خطط لمئة نوع من األنواع الغريبة الغازية الرئيسية، ويمكن أن يعتب

 .دد األنواع والموائل واألنظمة االيكولوجيةأولى نحو وضع خطط ادارة لجميع األنواع الغريبة الرئيسية التي ته
 :تطبيق الهدف على المجموعات التصنيفية وعلى برامج العمل المواضيعية

ا               ● ات وم ات ومجموعات النبات دد النبات أن یتم وضع خطط ادارة لما ال یقل عن مئة نوع غریب رئيسي ته
 (GSPC-10)یرتبط بها من موائل وأنظمة ایكولوجية 

 :لمي األولالمؤشر العا
 أعداد وتكاليف الغزوات من األنواع الغريبة -11

  وقف االستعمال غير المستدام- 6الغایة 
 .أن تكون المنتجات القائمة على أساس التنوع البيولوجي مستمدة من مصادر تدار ادارة مستدامة: 1-6الهدف 

 :األساس المنطقي التقني
وع البيو          ى أساس التن ك من                  ان المنتجات القائمة عل ر ذل ورق وغي ة واألخشاب وال وجي تشمل المنتجات الغذائي ل

ات المستعملة                 ا والحيوان ة وغيره المنتجات المستمدة من الخشب، ومنتجات األلياف األخرى، ونباتات الزينة والنباتات الطبي
ي   .  استعماال مباشرا  ا يل ة أو    األنظ) 1:  (ومن المفهوم أن المصادر التي تدار ادارة مستدامة تشمل م ة الطبيعي ة االيكولوجي م

تدامة   دار ادارة مس ي ت ة، الت ي   (نصف الطبيعي ات أخرى ف اق الضرر بمكون ات أو الح ي حصاد المنتج راط ف ادي االف بتف
اد                   )  األنظمة االيكولوجية  ي تك ة الت ة االيكولوجي ة واألنظم فيما عدا أن االستخراج التجاري للموارد من بعض الغابات األولي

تدامة،     ) 2(لى نقائها األصل، ولها قيمة حفظية آبيرة، يمكن استبعاده؛  و  تكون محافظة ع   ة مس دار بطريق غابات مزروعة، ت
ارات  .  وأراضي زراعية ومناطق تربية أحياء مائية      وفي تلك الحالتين، ان االدارة المستدامة ينبغي القيام بها آي تضم االعتب
ين             االجتماعية والبيئية، مثل التقاسم العادل والمن      افع ومشارآة مجتمعات السكان األصليين والمحلي والمؤشرات  .  صف للمن

ا             : على التقدم الذي يحرز قد تضمن      م التحقق منه ي ت ايير الت ايير الخاصة    (تدابير مباشرة، مثال منتجات تحقق المع ل المع مث
ي     باألغذية العضوية، واألخشاب الصادر لها شهادات، والمنتجات السمكية والصدفيات المشه      ايير الوسيطة الت ا، والمع ود له

ي        )تقنن الممارسات الجيدة في سبيل الزراعة والحراجة المستدامتين        ؛ والتدابير غير المباشرة مثل المنتجات من المصادر الت
ة                           اج متكامل ق انت اة األخذ بطرائ ع في الزراعة، ومع مراع .  تعتبر مستدامة أو شبه مستدامة، على أساس تحاليل النظام المتب

تدامة                         ة المس اء المائي ة األحي تدامة وتربي وتقييم التقدم سيكون أمرا يساعد عليه وضع المعايير والمؤشرات في الزراعة المس
ذي هو                     2010وأهداف عام   .  وادارة الغابات  ل األجل ال  ينبغي أن ينظر اليها باعتبارها خطوة نحو الهدف المتوسط والطوي

 . في المائة100تحقيق االستدامة بنسبة 
 :تطبيق الهدف على المجموعات التصنيفية وعلى برامج العمل المواضيعية

 في المائة من المنتجات القائمة على أساس النبات مستمدة من مصادر تدار ادارة مستدامة  30تكون أن   ●
(GSPC-12) 

  في المائة على األقل من منتجات األسماك الممسوآة مستمدة من مصادر مستدامة 80تكون  ●
ات          ي ● ا الستعمال الحيوان نبغي أن تنشيء الهيئة الفرعية، قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، هدفا مالئم

 ).مثال لحوم األدغال(البرية 
 :المؤشر العالمي األول

 معايير ومؤشرات على االدارة المستدامة لألنظمة االيكولوجية -6
 :مؤشرات عالمية أخرى ذات صلة

 وتوزيع أنواع مختارةاتجاهات في الوفرة  -2
 السالمة الغذائية لألنظمة االيكولوجية -9

 أن تدار مناطق االنتاج بطريقة تتمشى مع حفظ التنوع البيولوجي:  2-6الهدف 
 :األساس المنطقي التقني

ارة   ير عب دف، تش ذا اله ق ه اج"لغرض تحقي اطق االنت و   " من ا الغرض األول ه ون فيه ي يك ى األراضي الت ال
ة  ا(الزراع اتينش ة البس اء  ) ملة فالح ة األحي تعملة لتربي اطق المس ماك والمن ذلك مصائد األس اج األخشاب وآ والرعي وانت
ة ارة .  المائي ا عب وجي "أم وع البيول ظ التن ا يتمشى وحف ك    " بم ل تل ي ادارة مث ة ف داف مدرج ن األه ددا م ي أن ع ي تعن فه

ل أخرى         المناطق، بما فيها حفظ التنوع البيولوجي الذي هو جزء ال ي      واع وموائ ة أن اجي نفسه؛  وحماي تجزأ من النظام االنت
ادى                        ي تتف ة واقتصادية خاصة؛ واستعمال ممارسات االدارة الت ة اجتماعي في منطقة االنتاج تكون فريدة ومهددة أو ذات قيم

ادي االطال  ثال لتف ة، م ة المحيط ة االيكولوجي ي األنظم وجي ف وع البيول ى التن ع الضار المحسوس عل واد الوق رط للم ق المف
ة  ة االيكولوجي ي باألنظم اق الضرر الفيزيق ع الح ة، ومن ة الملوث واد الكيماوي ة والم اج .  الغذائي ق االنت ق طرائ د تطبي ويتزاي

ى أرض المزرعة                         ى الحفظ واالدارة عل ة عل دات، والزراعة القائم المتكامل، في الزراعة، شامال االستعمال المتكامل للمبي
وأهداف عام  .  وعلى نحو مماثل ان االدارة المستدامة للغابات يجري تطبيقها على نطاق أوسع           .  ت الجينية نفسها لموارد النبا  

تدامة بنسبة              2010 ق االس ذي هو تحقي ل ال  100 ينبغي أن ينظر اليها باعتبارها خطوة نحو األجل المتوسط أو األجل الطوي
 .في المائة
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 :برامج العمل المواضيعيةتطبيق الهدف على المجموعات التصنيفية وعلى 
 (GSPC-6) في المائة من أراضي االنتاج بطریقة تتمشى وحفظ تنوع النبات 30أن یدار على األقل  ●
دار  ● وع         80أن ت ظ التن ع حف ى م ة تتمش ة بطريق اء المائي ة األحي ق تربي ن مراف ل م ى األق ة عل ي المائ  ف

 .البيولوجي
 :الهدف العالمي األول

 ت لالدارة المستدامة لألنظمة االيكولوجيةالمعايير والمؤشرا -6
 :المؤشرات العالمية األخرى ذات الصلة

 ترسيب النيتروجين -10
 جودة الماء في األنظمة االيكولوجية المائية -8

 أال یوجد تهدید على األنواع البریة من النبات والحيوان، بفعل التجارة الدولية:  3-6الهدف 
 :األساس المنطقي التقني

ال ال الحصر ان أ بيل المث ى س ة يشمل عل ارة الدولي ل التج ري المعرض لألخطار بفع ات الب وان والنب واع الحي ن
ـ        . CITES لقائمة   1األنواع الواردة في التذييل      ام     (CITESوالهدف يتمشى مع الغرض الرئيسي للخطة االستراتيجية ل ى ع حت

 ". غير قابل لالستدامة بسبب التجارة الدوليةأال تكون أنواع من النبات البري معرضة الستغالل):  "2005
 :تطبيق الهدف على المجموعات التصنيفية وعلى برامج العمل المواضيعية

ة    11والهدف أعاله يشمل الهدف      .  ينطبق األمر على جميع البرامج المواضيعية      ● تراتيجية العالمي  في االس
 .لحفظ النبات

 :المؤشر العالمي األول
  القائم في األنواع المهددةتغيير في الوضع -3

  تخفيض الضغوط الناشئة عن تغير المناخ وعن التلویث- 7الغایة 
ة      :  1-7الهدف   وجي واألنظم وع البيول ى التن ك عل تخفيض الضغوط الناتجة عن تغير المناخ والتلويث وتآآل التربة ووقع ذل

 االيكولوجية
 :األساس المنطقي التقني

اه البحر           ان تغير المناخ له وقع على        اع مستوى مي التنوع البيولوجي من خالل التغيرات في درجة الحرارة وارتف
داثا قصوى             ر أح راط في استعمال األسمدة              .  وتغير أنماط المناخ وتزايد وتيرة األحداث التي تعتب والتلويث الناشئ عن االف

ى                  أثيرا مباشرا عل ؤثر ت ات السامة ي وجي    واستعمال المبيدات وغير ذلك من الكيماوي وع البيول ات      .   التن والترسيب في البيئ
ة       ة االيكولوجي ى األنظم ذه    .  المائية الناشئ عن التحات المفرط للتربة يمكن أيضا أن يكون له آثار سلبية هامة عل وآل من ه

 .الضغوط يمكن معالجتها من خالل طائفة من التدابير
 :مواضيعيةتطبيق الهدف على المجموعات التصنيفية وعلى برامج العمل ال

 :الهدف الكمي المناسب المحدد المطلوب أن تضعه الهيئة الفرعية قبل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف بشأن ما يلي
 التلويث الذي مصدره األرض للبيئة البحرية ●
 التخثث والترسيب في المياه الداخلية ●

 :وبعض األهداف االضافية تغطيها اتفاقات دولية أخرى مثال
 .UNFCCC انبعاثات غازات الصوبة طبقا لألهداف الموضوعة في اطار الـتخفيض ●

 :المؤشرات العالمية األولى
 ترسيب النيتروجين -10
 جودة الماء في األنظمة االيكولوجية المائية -8

 :مؤشرات من اتفاقات دولية أخرى
 انبعاثات غازات الصوبة -10

 يولوجياستبقاء وتقاسم المنافع الناشئة عن التنوع الب
   الحفاظ على قدرة األنظمة االیكولوجية على انتاج السلع والخدمات وعلى مساندة سبل العيش-8الغایة 
 .الحفاظ على قدرة األنظمة االيكولوجية على انتاج السلع والخدمات:  1-8الهدف 

 :األساس المنطقي التقني
د   ى ق اظ عل و الحف ة ه ي ظل االتفاقي ل ف ة للعم داف المرآزي ن األه لع  م اج الس ى انت ة عل ة االيكولوجي رة األنظم

ل             ي من قبي ة الت اندة الخدم اه وتنظيم ومس ة أحواض المي اء النظيف وحماي ة والم اف واألدوي ة واأللي ل األغذي والخدمات مث
 .التلقيح ورقابة اآلفات ودورة المواد الغذائية

 تطبيق الهدف على المجموعات التصنيفية وعلى برامج العمل المواضيعية
ة في ضوء          .  ينطبق ذلك على جمبع البرامج المواضيعية      ة الفرعي وتوجد أهداف آمية مناسبة محددة ينبغي أن تضعها الهيئ
 .النتائج التي تستخلصها عملية تقييم األلفية

 :المؤشرات العالمية األولى
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 .استعمال التنوع البيولوجي في األغذية واألدوية -7
 .لوجية المائيةجودة الماء في األنظمة االيكو -8
 .السالمة الغذائية لألنظمة االيكولوجية -9

دى السكان األصليين          :  2-8الهدف   ان وقف تناقص الموارد البيولوجية وما یرتبط بها من معارف ابتكارات وممارسات ل
 والمحليين، التي تساند سبل العيش المستدامة واألمن الغذائي المحلي والخدمات الصحية المحلية

 :المنطقي التقنياألساس 
ة الصحية   ذائي والعناي ن الغ يش واألم بل الع زة س و رآي وجي ه وع البيول د  .  ان التن ع أح دف يتمشى م ذا اله وه

ا، وهي               ة المتفق عليه ة في      "األهداف التي تلقى قبوال واسعا، الواردة في التطورات الدولي ة أن تكون االتجاهات الحالي آفال
ومن الموصى به أنه من األشياء      ".  2015ها على الصعيدين العالمي والوطني بحلول عام        ضياع الموارد البيئية، قد تم عكس     

ام    ول ع اقص بحل ف التن ة وق اه التناقصي  2010الممكن ذا االتج س ه م عك لة للتصدي   .  ، ث ق ذات الص وارد والطرائ والم
دفوعا باأل                  ذ يجب أن يكون م ان التنفي ذلك ف ة  للتناقص تتصل اتصاال واسعا بالمواقع، وب دي المحلي وم أن مدى    .  ي ومن المفه

ة                  ارف اثنونباتي ا من مع رتبط به ا ي اقص في        .  الهدف هو أن يشمل الموارد النباتية وم دابير لمعالجة التن وينبغي أن تتخذ الت
 .وما يرتبط بها من أحكام) ي(8تناقص المعارف األصلية والمحلية، بما يتمشى وبرنامج عمل االتفاقية بشأن المادة 

 :ق الهدف على المجموعات التصنيفية وعلى برامج العمل المواضيعيةتطبي
ة لحفظ         13والهدف أعاله يضم الهدف        .  ينبطق على جميع البرامج المواضيعية     ● تراتيجية العالمي  في االس

 .النبات
 :المؤشر العالمي األول

 .استعمال التنوع البيولوجي في األغذية واألدوية -7
 .ظمة االيكولوجية المائيةجودة المياه في األن -8

 :المؤشرات العالمية األخرى ذات الصلة
 .السالمة الغذائية لألنظمة االيكولوجية -9
ة            -4 واع األسماك ذات األهمي ات المستزرعة وأن ات المستأنسة والنبات ي للحيوان وع الجين االتجاهات في التن

 .االجتماعية االقتصادية الرئيسية
 .دارة المستدامة لألنظمة االيكولوجيةالمعايير والمؤشرات لال -6

  آفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية- 9الغایة 
وارد                 : 1-9الهدف   ة بشأن الم دة الدولي وجي والمعاه أن تكون جميع تحويالت الموارد الجينية متمشية مع اتفاقية التنوع البيول

 .ة والزراعة وغير ذلك من االتفاقات الواجبة التطبيقالجينية النباتية لألغذي
 :األساس المنطقي التقني

ة     ة لالتفاقي داف الثالث د األه و أح ة ه وارد الجيني تعمال الم ن اس ئة ع افع الناش ادل والمنصف للمن م الع .  ان التقاس
 .م في هذا الصددوخطوط بون االرشادية هي االرشاد الالز.  ويمكن أن تكون المنافع نقدية أو غير نقدية

 :تطبيق الهدف على المجموعات التصنيفية وعلى برامج العمل المواضيعية
 .هذا أحد األهداف المطلوب تطبيقها على جميع المجموعات التصنيفية والبرامج المواضيعية ●

 :المؤشرات العالمية
 .مطلوب وضعها

-------- 


