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

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  شررابع عاالجتماع ال

  2010أيار /مايو 21-10 نيروبي،

  الثانيالفريق العامل 

  من جدول األعمال 2-3البند 
 

   :ة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالطبعة الثالث

  تنفيذ االتفاقية في المستقبلآثارها على 

  ثانيمشروع توصية مقدم من رئيس الفريق العامل ال

  لنظر مؤتمر األطراف مقدم مشروع مقرر  :أوال

ر على غرار ما الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مؤتمر األطراف باعتماد مقر توصي

  :يلي

  إن مؤتمر األطراف

ويهنئ األمين التنفيذي  الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيإصدار ب يرحب  -1

في التوقيت المناسب لالستخدام والتوزيـع خـالل االحتفـاالت    على إتاحة التقرير باللغات الرسمية لألمم المتحدة 

  ؛2010أيار /مايو 10في التي تبدأ المختلفة 

المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحـدة للبيئـة،   ودعم بمساهمات  ينوه  -2

التنـوع   لبحـوث فـي مجـال   الـدولي ل ، والبرنامج 2010والشركاء في شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي لعام 

بالطبعة الثالثة من نشـرة التوقعـات العالميـة    ، وأعضاء الفريق االستشاري المعني (DIVERSITAS) البيولوجي

لمصلحة اآلخـرين وخبـراء   للتنوع البيولوجي ولجنة االستعراض العلمي، والمنظمات المهتمة باألمر، وأصحاب ا

  ؛االستعراض

اليابان، وإسـبانيا  و، وألمانيا، تحاد األوروبيبالمساهمات المالية المقدمة من كندا، واال ينوه أيضا  -3

  ؛وبرنامج األمم المتحدة للبيئة المتحدةوالمملكة 

باالستنتاجات الواردة في الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي،  يحيط علما  -4

  :ومن بينها ما يلي
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، بحلـول عـام   لمـوس تحقيق خفض م - 2010التنوع البيولوجي لعام هدف بالكامل لم يتحقق   )أ(

سهام في تخفيـف  إقليمي والوطني كإلالعالمي واصعيد التنوع البيولوجي على ال فقدانللمعدل الحالي في ا، 2010

  ؛الحياة على األرضأشكال وطأة الفقر ولمصلحة جميع 

للتصدي للضغوط التي يتعرض لهـا   كافعلى نطاق لم يكن لتنفيذ االتفاقية  أن اإلجراء المتخذ  )ب(

سـتراتيجيات  ايا التنوع البيولوجي فـي السياسـات العامـة واال   التنوع البيولوجي ولم يكن هناك إدماج كاف لقض

  لدوافع الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي على نحو فعال؛يتم معالجة اوالبرامج األوسع نطاقا، ونتيجة لذلك، لم 

فـي   2010تحقيق هدف عـام   أمامعقبات تشكل القدرات والموارد التقنية والمالية المحدودة  أن  )ج(

البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة من بينها، فضـال  في كثيرة، وخصوصا  بلدان

  عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي؛

مستويات االنقراض وفقـدان الموائـل   ارتفاع استمرار  ية تتوقعلمستقبلامعظم السيناريوهات  أن  )د(

من انخفـاض فـي بعـض خـدمات الـنظم       كذل، مع ما يرتبط ببرمته لقرنخالل هذا االطبيعية وشبه الطبيعية 

وهناك مخاطر حدوث آثار سلبية واسعة النطاق على رفـاه اإلنسـان إذا تـم      .اإليكولوجية الهامة لرفاه اإلنسان

  ة؛نمعي" حاسمةنقاط "تجاوز عتبات أو 

زمـة التنـوع   للتصدي أل المعترف بها سابقا من الفرصر ثأك افرص ،هناك في الوقت نفسهأن   )ه(

منـع   للغايـة وعلى الرغم من أنه سيكون من الصعب  . في تحقيق أهداف اجتماعية أخرى مع اإلسهامالبيولوجي 

الموجهة بشـكل  ن السياسات العامة فإه اإلنسان في المستقبل القريب، فعلفقدان التنوع البيولوجي الذي ي المزيد من

يمكن أن تساعد في تجنـب أكثـر    الحرجة واع وخدمات النظم اإليكولوجيةالتي تركز على المجاالت واألنسليم و

  اآلثار خطورة على الشعوب والمجتمعات؛

، متعـددة ستراتيجية لخفض فقدان التنوع البيولوجي تتطلب العمل على مستويات ا ةأن أي يالحظ  -5

  :ما يلي هابين من

منـافع  بيولوجي، بما في ذلك االعتـراف ب آليات للتصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع ال  )أ(

في عمليات التخطيط والسياسة  مراعاتها، فضال عن لتنوع البيولوجي وانعكاسها على النظم االقتصادية واألسواقا

  ؛على المستويين الوطني والمحلي

شرة مبالوجي فقدان التنوع البيو في تسببالضغوط الخمسة الرئيسية التي ت تقليلإجراءات عاجلة ل  )ب(

التنفيذ الكامل ألهـداف  بغية ) ، والتلوث، واألنواع الغريبة الغازية وتغير المناخالمفرط االستغاللتغير الموائل، و(

وتجنب دفع النظم اإليكولوجية إلى ما بعد عتبات أو  ،على التحملالنظم اإليكولوجية  قدرةتعزيز االتفاقية الثالثة و

  معينة؛ حاسمةنقاط 

  والنظم اإليكولوجية؛ ،والتنوع الجيني ،صون األنواعمن أجل لحفظ إجراء مباشر ل  )ج(

سهم في تحسين سبل العـيش المحليـة   بما يتدابير لتعزيز المنافع الناتجة عن التنوع البيولوجي،   )د(

  ؛آثارهالتخفيف من ووالتكيف مع تغير المناخ 
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  ؛توضع السياسافي عمليات التخطيط و ام اإليكولوجيهج النظإدماج ن  )ه(

مـع متطلبـات    بما يتطابقاالستخدام المألوف وإدارة الموارد البيولوجية  شجيعتدابير لحماية وت  )و(

من المشاركة في عمليات صنع القرار  المجتمعات األصلية والمحليةالحفظ واالستخدام المستدام عن طريق تمكين 

  ؛وتحمل المسؤولية، عند اإلقتضاء

جرد شـاملة، وتبـادل المعلومـات،     تنفيذ عملياتما في ذلك آليات لفعال للتقدم المحرز، بتقييم   )ز(

  والرصد؛

نظام  اعتمادة لتنمية القدرات، والموارد التقنية والمالية والئموسائل م ذلك آليات تمكينية، بما في  )ح(

  ؛وتنفيذه على نحو فعال دولي للحصول وتقاسم المنافع

استعادة النظم اإليكولوجية المتـدهورة لألراضـي    على ركيزالحاجة إلى زيادة الت كذلكيالحظ   -6

لتعزيز قدرة والمياه الداخلية والنظم اإليكولوجية البحرية بغية إعادة تشغيل النظم اإليكولوجية وتوفير خدمات قيمة، 

شادات ، مع مراعاة اإلرتغير المناخ والتكيف معهآثار حمل وللمساهمة في التخفيف من تالنظم اإليكولوجية على ال

  ؛القائمة

  لتنوع البيولوجي؛بالنسبة لعدم وجود نظام دولي للحصول وتقاسم المنافع  ناتج عنباألثر ال يقر  -7

الفرص التي تنشأ لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في الحـاالت التـي    أيضايالحظ   -8

يكولوجية بدال من السعي إلى تحقيـق الحـد   تسعى فيها اإلدارة إلى تحقيق أمثل النتائج لمختلف خدمات النظم اإل

  األقصى من خدمة واحدة أو عدد قليل من الخدمات؛

توجيـه  رشاد والطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي إلعلى استخدام  يوافق  -9

يـة، وتحـديث بـرامح العمـل     المستقبلية لالتفاقستراتيجية المناقشات العلمية والتقنية المتعلقة بتحديث الخطة اال

مـؤتمر  القادمة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيـة واجتماعـات   جتماعات الوالمناقشات في ا

  ؛القادمةاألطراف 

لى اتخاذ إجـراء عاجـل لتعزيـز    عاألطراف، والحكومات األخرى، وأصحاب المصلحة  يحث  -10

راف واألعمال المحددة في الطبعة الثالثة من نشـرة التوقعـات العالميـة    جهودها بقوة لتنفيذ مقررات مؤتمر األط

  الفقدان المستمر للتنوع البيولوجي؛ للحد منللتنوع البيولوجي 

  :ةضرورياألمين التنفيذي القيام بما يلي، رهنا بتوافر الموارد ال يطلب إلى  -11

الستكشـاف خيـارات    لألطـراف، ، مع المشاركة الكاملة أن يتعاون مع المنظمات ذات الصلة  )أ(

، بما في ذلك تقييمات الموارد المالية الالزمة لمعالجة أسباب فقدان التنوع البيولوجي، لدعم تحقيـق  ات كميةسياس

استنتاجات الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنـوع  ب مستعينا في ذلك، 2010األهداف في الفترة بعد عام 

  البيولوجي؛

لعملية إعداد وإنتاج الطبعة الثالثة مـن نشـرة التوقعـات العالميـة للتنـوع       ااستعراض فذينأن   )ب(

لعملية في الطبعات القادمة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي واإلبقاء على االبيولوجي من أجل تحسين 
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الفرعية للمشورة العلميـة والتقنيـة   الضرورة ورفع تقرير إلى اجتماع للهيئة  عند مع اإلصدارات السابقة هاتطابق

  ؛والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف

، بالتعاون مع اللجنة االستشارية غير الرسمية لالتصال والتثقيف والتوعيـة العامـة،   أن يواصل  )ج(

والشـركاء اآلخـرين   للتصـنيف،   وآلية التنسيق التابعة للمبادرة العالميةرتيوم الشركاء العلميين، ووأعضاء كونس

ع البيولوجي، مع األخـذ فـي   من نشرة التوقعات العالمية للتنواستراتيجية االتصال للطبعة الثالثة إعداد المعنيين، 

، UNEP/CBD/COP/9/15المسودة الواردة في الوثيقـة  ب مستعينا في ذلك، مختلف المجموعات المستهدفةالحسبان 

ت وأصحاب المصلحة ذوي الصلة إلى المساهمة بالموارد، بما في ذلـك المـوارد   وأن يدعو األطراف، والمنظما

  استراتيجية االتصال هذه؛مواصلة إعداد وتنفيذ المالية، من أجل 

ـ     )د(  ةأن يعزز من إعداد ونشر الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنـوع البيولـوجي بلغ

  ؛لتيسير إعداد النسخ بهذه اللغات ئق األصليةالوثاتوفير من خالل ، بما في ذلك إضافية

أن يعزز نتائج الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي من خـالل حلقـات     )ه(

  ؛التي تقرر عقدها بالفعل العمل اإلقليمية أو دون اإلقليمية

عملية  م المالي، أو تيسيراألطراف، والحكومات األخرى، ومنظمات التمويل إلى تقديم الدع يدعو  -12

  نسخ بلغات إضافية للطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛ إعداد

برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى استخدام األجزاء ذات الصلة من نشرة التوقعات العالميـة   يدعو  -13

العالمية، ويطلب إلى األمين التنفيذي أن يتيح المعلومات للتنوع البيولوجي في الطبعات القادمة لنشرة توقعات البيئة 

والتحليالت المستخدمة في الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي الستعمالها كمـدخالت فـي   

  .نشرة توقعات البيئة العالمية

ـ  األمين التنفيذي أن يتصل بالمنتدى الـدولي   يطلب إلى[  -14 البيولـوجي والـنظم   التنوع المعنـي ب

  ]إذا تم إنشاؤه وعند إنشائه، من أجل تحقيق أوجه التآزر الكاملة بين العمليتين؛اإليكولوجية، 

  توصية أخرى  :ثانيا

  :الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أيضاتوصي 

الثالث، ومؤتمر األطـراف   الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية في اجتماعهأن يقوم   )أ(

الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي إلرشاد المناقشات العلمية  باستعمالفي اجتماعه العاشر 

  ؛والتقنية بشأن تحديث الخطة االستراتيجية لالتفاقية

المتحـدة، مـع   ، بجميع اللغات الرسمية لألمـم  اقصير اتجميعي اأن يتيح األمين التنفيذي ملخص ) ب(

الرسائل الرئيسية من الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولـوجي، بغيـة إتاحتهـا فـي جميـع      

  .المناسبات، بما في ذلك االجتماع رفيع المستوى في الجمعية العامة بشأن التنوع البيولوجي

----  
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