
 

 
طبع عدد ،  األمم المتحدة محایدة مناخیالتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن عملیات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمین العام لجعل

 . التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة ویرجى من المندوبین.محدود من هذه الوثیقة

   الفریق العامل المفتوح العضویة
  المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة

  ثالثاالجتماع ال
  2010أیار / مایو28-24نیروبي، 

   من جدول األعمال5البند 
  

  ) وما یرتبط بها من مؤشرات(حو تحقیق نتائج بحث الغایات واألهداف الموجهة ن
  2010والنظر في التعدیالت المحتمل إدخالها علیها لفترة ما بعد عام 

  ها الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیةت التي اعتمد14/9 توصیةال
  2010أیار / مایو20-10في اجتماعها الرابع عشر، نیروبي، كینیا، 

  الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة،إن الهیئة 
  توصیات عامة  :أوال

–2011 الجوانـب العلمیـة والتقنیـة لمجموعـة األهـداف المقترحـة للخطـة االسـتراتیجیة لالتفاقیـة لفتـرة وقد بحثـت
  ، بما في ذلك مبررها التقني والمؤشرات المقترحة؛2020

لفریـق العامـل المفتـوح العـضویة المخـصص السـتعراض التنفیـذ، ، فـإن ا9/9 أنه، تمشیا مـع المقـرر ٕواذ تالحظ
سیستند في اجتماعه الثالث، إلى هذا البحث المتعلق بالجوانب العلمیة والتقنیة للغایـات واألهـداف الموجهـة نحـو تحقیـق 

مــا فــي ذلــك نتــائج، ومــا یــرتبط بهــا مــن مؤشــرات، عنــد إعــداد توصــیاته بــشأن الخطــة االســتراتیجیة المنقحــة والمحدثــة، ب
  هدف منقح بشأن التنوع البیولوجي،

، مــن منظــور علمــي وتقنــي، إلــى أن إطــار األهــداف الــوارد فــي المــرفقین األول والثــاني مــن تخلــص  -1
والنظـر ) ومـا یـرتبط بهـا مـن مؤشـرات(مذكرة األمین التنفیذي بشأن بحث الغایات واألهداف الموجهة نحو تحقیـق نتـائج 

، مــــع مراعــــاة (UNEP/CBD/SBSTTA/14/10) 2010خالهــــا علیهــــا لفتــــرة مــــا بعــــد عــــام فــــي التعــــدیالت المحتمــــل إد
مــساهمات الهیئــة الفرعیــة المــذكورة فــي المرفــق بهــذا المقــرر، ومــع آلیــات تنفیــذه، یمثــل تطــورا منطقیــا إلطــار الغایــات 

الطبعة الثالثـة مـن نـشرة ، ویستجیب للقضایا الرئیسیة المحددة في 8/15 و7/30واألهداف المعتمد من خالل المقررین 
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/14/8(التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي 
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 بـــالنظر فـــي األهـــداف الـــواردة بـــالمرفق األول بمـــذكرة األمـــین التنفیـــذي بـــشأن بحـــث الغایـــات توصـــي  -2
 إدخالهـا علیهـا لفتـرة والنظـر فـي التعـدیالت المحتمـل) وما یرتبط بها من مؤشرات(واألهداف الموجهة نحو تحقیق نتائج 

، ومـساهمات الهیئـة الفرعیـة المـوجزة فـي المرفـق بهـذه التوصـیة، (UNEP/CBD/SBSTTA/14/10) 2010ما بعد عـام 
 أن المبـرر مـع مالحظـة، 2010في عملیة االنتهاء من تنقیح وتحدیث الخطة االسـتراتیجیة لالتفاقیـة لفتـرة مـا بعـد عـام 

 قــد قــدم معلومــات (UNEP/CBD/SBSTTA/14/10)اني بمــذكرة األمــین التنفیــذي التقنــي لكــل هــدف یــرد فــي المرفــق الثــ
أساسیة للمناقشات في الهیئة الفرعیـة للمـشورة العلمیـة والتقنیـة والتكنولوجیـة ویحتـاج األمـر إلـى اسـتكماله فـي ضـوء هـذه 

  ؛1المناقشات
ٕ واعــداد مؤشــر 2010ام  بنتــائج حلقــة عمــل الخبــراء بــشأن مؤشــرات التنــوع البیولــوجي لعــتحــیط علمــا  -3

  ؛2009تموز / یولیو8 إلى 6، المنعقدة في ریدنغ، بالمملكة المتحدة، من 2010للفترة بعد عام 
  توصیة مقدمة إلى مؤتمر األطراف  :ثانیا

  : مؤتمر األطراف بما یليتوصي  -4
یـیم اإلنجـازات  بالتقدم المحرز في رصد التنوع البیولوجي منذ اعتماد إطـار العمـل لتعزیـز تقأن یرحب  )أ(

  ؛)7/30المقرر (والتقدم المحرز في تنفیذ الخطة االستراتیجیة 
 بالحاجة إلى مواصلة تعزیز قـدراتنا علـى رصـد التنـوع البیولـوجي علـى جمیـع المـستویات، بمـا أن یقر  )ب(

  :في ذلك، ضمن أمور أخرى، من خالل ما یلي
 ومواصـلتها مـن أجـل إعـداد 2010عـام االستعانة بأعمال شراكة مؤشرات التنوع البیولـوجي ل  )1(

  ؛2010مؤشرات عالمیة لفترة ما بعد عام 
دعــوة الــشبكات العلمیــة، بمــا فــي ذلــك أكادیمیــات العلــوم الوطنیــة، إلــى المــساهمة فــي إعــداد   )2(

وتحــــسین مؤشــــرات مالئمــــة لرصــــد التنــــوع البیولــــوجي علــــى المــــستویات العالمیــــة واإلقلیمیــــة 
  هیئات التمویل في المجال العلمي على دعم هذه المساعي؛والوطنیة والمحلیة وتشجیع 

 الـصادرة عـن االجتمـاع 6/4 مـن التوصـیة 17 و14اإلحاطة بالمالحزة الواردة في الفقرتین   )3(
واألحكــام ) ي(8الــسادس للفریــق المفتــوح العــضویة العامــل بــین الــدورات المخــصص للمــادة 

 التقــدم المحــرز فــي تحدیــد مؤشــرات بــشأن  بــشأن2ذات الــصلة فــي اتفاقیــة التنــوع البیولــوجي
المعارف والممارسات واإلبتكارات التقلیدیـة ودعـم الجهـود الجاریـة التـي یبـذلها الفریـق العامـل 
ـــالتنوع البیولـــوجي،  ـــشعوب األصـــلیة المعنـــي ب المعنـــي بالمؤشـــرات التـــابع للمنتـــدى الـــدولي لل

                                                 
قد یطلب الفریق العامل المعني باستعراض التنفیذ إلى األمین التنفیذي أن یقوم بتحدیث المبرر التقني لألهداف التي علیها    1

خذ في الحسبان المبرر التقني المذكور في المرفق الثاني بمذكرة األمین التنفیذي الفریق العامل المعني باستعراض التنفیذ، مع األ
(UNEP/CBD/SBSTTA/14/10) فضال عن اآلراء المعرب عنها في االجتماع الرابع عشر للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة ،

 .فیذوالتكنولوجیة واالجتماع الثالث للفریق العامل المعني باستعراض التن
 وذلك في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في ضوء UNEP/CBD/COP/10/2ینبغي تحدیث هذه اإلشارة الواردة في الوثیقة    2

  .المقرر المتوقع بشأن هذا البند



UNEP/CBD/WG-RI/3/3/Add.2 
Page 3 
 

 

ــــصلة ومــــساهمته فــــي الــــصیاغة الجاریــــة للمؤشــــرات واســــتخدام المؤشــــرا ت المفترحــــة ذات ال
  ؛2010بالخطة االستراتیجیة المنقحة لالتفاقیة لفترة ما بعد عام 

ـــوجي واإلبـــالغ   )4( ـــشاء أو تعزیـــز نظـــم رصـــد التنـــوع البیول ـــة إلن دعـــم الجهـــود الوطنیـــة واإلقلیمی
لتمكـــین األطـــراف مـــن تحدیـــد أهـــدافها الخاصـــة وتقیـــیم التقـــدم المحـــرز نحـــو تحقیـــق أهـــداف 

  أو اإلقلیمي؛/جي الموضوعة على المستوى الوطني والتنوع البیولو
تعزیـــــز القـــــدرات علـــــى تعبئـــــة واســـــتخدام البیانـــــات والمعلومـــــات والتنبـــــؤات المتعلقـــــة بـــــالتنوع   )5(

البیولـــــوجي بحیـــــث تتـــــاح لـــــصانعي الـــــسیاسات العامـــــة والمـــــدیرین، والخبـــــراء والمـــــستخدمین 
بكة رصـد التنـوع البیولـوجي اآلخرین، ضمن جملة أمـور، مـن خـالل المـشاركة فـي، ودعـم شـ

  التابعة للفریق المعني برصد األرض؛
ٕتحدید وازالة الحواجز التي تحد من توافر البیانات، بما في ذلـك مـن خـالل عمـل هیئـة حفـظ   )6(

  التراث الطبیعي المشترك؛
  : على ما یليأن یوافق  )د(

ــــالمقرر   )1( ــــة الــــواردة ب  ومواصــــلة إعــــداد 8/15مواصــــلة اســــتخدام المؤشــــرات الرئیــــسیة العالمی
لرصـد التقــدم المحـرز نحـو تحقیــق أهـداف مختــارة حـسبما هــو ) أو مؤشـرات محــددة(مقـاییس 

ـــــة  ـــــي المرفـــــق الثـــــاني بالوثیق  ومـــــوجز فـــــي الجـــــدول UNEP/CBD/SBSTTA/14/10وارد ف
  ؛UNEP/CBD/WG-RI/3/3بالوثیقة 

التقـــدم المحـــرز نحـــو إكمـــال المؤشـــرات الرئیـــسیة العالمیـــة بمؤشـــرات إضـــافیة مناســـبة لرصـــد   )2(
األهــداف التــي لــم تحــدد مؤشــرات مناســبة بــشأنها بعــد، وخــصوصا بالعالقــة إلــى اقتــصادیات 
ــــشعوب التــــي تــــستمد مــــن هــــذه  ــــنظم اإلیكولوجیــــة والمنــــافع لل ــــوجي وخــــدمات ال التنــــوع البیول

  الخدمات؛
 أو تحــل ُ، بالتعــاون مــع المجتمــع العلمــي یمكــن أن تكمــل)أو مؤشــرات محــددة(إعــداد تــدابیر   )3(

محـــل المؤشـــرات الحالیـــة، مـــع األخـــذ فـــي الحـــسبان المؤشـــرات المعـــدة فـــي إطـــار االتفاقـــات 
البیئیــة األخــرى المتعــددة األطــراف والمنظمــات الدولیــة والعملیــات القائمــة علــى القطاعــات، 

  ونقلها إلى علم األمین التنفیذي؛
ثـــة مـــن نـــشرة التوقعـــات العالمیـــة للتنـــوع  بالحاجـــة إلـــى االســـتعانة باســـتنتاجات الطبعـــة الثالیقـــر كـــذلك  )ه(

البیولــوجي والتقییمــات األخــرى ذات الــصلة، مــن أجــل استكــشاف خیــارات سیاســات كمیــة، بمــا فــي ذلــك تقییمــات للمــوارد 
المالیــة الالزمــة لمعالجــة أســباب فقــدان التنــوع البیولــوجي، وذلــك لــدعم تحقیــق الغایــات واألهــداف فــي الفتــرة التالیــة لعــام 

  ؛2010
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 األمـــین التنفیـــذي، رهنـــا بتـــوافر المـــوارد المالیـــة الـــضروریة، أن یعقـــد اجتماعـــا، فـــي أقـــرب یطلـــب إلـــى  )و(
، 2020–2011 المعنــي بمؤشــرات الخطــة االســتراتیجیة للفتــرة 3فرصــة ممكنــة، لفریــق مــن الخبــراء التقنیــین المخــصص

ة للهیئـة الفرعیـة للمـشورة العلمیـة والتقنیـة بحیث یتم إنشاؤه وفقا لإلجراءات المنصوص علیها في طریقـة التـشغیل الموحـد
، مع مـشاركة كاملـة مـن البلـدان النامیـة، وال سـیما أقـل البلـدان نمـوا والـدول )8/10المرفق الثالث بالمقرر (والتكنولوجیة 

أعـضاء الجزریة الصغیرة النامیة مـن بینهـا، والبلـدان ذات االقتـصاد االنتقـالي، مـع مراعـاة ضـرورة االسـتناد إلـى خبـرات 
 والمنظمــات الدولیــة المعنیــة األخــرى، مــع االســتعانة أیــضا بنتــائج حلقــة 2010شــراكة مؤشــرات التنــوع البیولــوجي لعــام 

عمــل ریــدنغ، وأن یرفــع تقریــرا إلــى الهیئــة الفرعیــة للمــشورة العلمیــة والتقنیــة والتكنولوجیــة قبــل اجتماعهــا الخــامس عــشر، 
هیئــة وخــصوصا فــي التنفیــذ والرصــد واالســتعراض فــي التوقیــت المناســب، حــسب اإلقتــضاء، للمــساهمة فــي مهــام هــذه ال

وتكــون اختــصاصات .  المتعــدد الــسنوات التــابعین لالتفاقیــةالعمــل  وبرنــامج 2019-2011للخطــة االســتراتیجیة للفتــرة 
  :فریق الخبراء التقنیین المخصص ما یلي

 7/30ا من خالل المقررین إسداء المشورة بشأن مواصلة إعداد المؤشرات المتفق علیه  )1(
بحث بمذكرة األمین التنفیذي بشأن  والمعلومات المذكورة في المرفق الثالث 8/15و

والنظر في ) وما یرتبط بها من مؤشرات(تحقیق نتائج  الغایات واألهداف الموجهة نحو
 2010التعدیالت المحتمل إدخالها علیها لفترة ما بعد عام 

(UNEP/CBD/SBSTTA/14/10)في المرفق الثاني بمذكرة األمین التنفیذي عن تنقیح ، و
عند الضرورة ، (UNEP/CBD/WG-RI/3/3) 2010الخطة االستراتیجیة للفترة ما بعد عام 

  ؛2020-2011في سیاق الخطة االستراتیجیة للفترة 
اقتــراح مؤشــرات إضــافیة، ســـواء التــي تــم إعــدادها أو یمكـــن إعــدادها عنــد الــضرورة لتـــشكل   )2(

 متماســـكا أعـــد لتقیـــیم التقـــدم المحـــرز نحـــو تحقیـــق أهـــداف الخطـــة االســـتراتیجیة للفتـــرة إطـــارا
 التـي تكــون مجموعــة المؤشـرات الحالیــة المتعلقــة بهــا حالیـا غیــر كافیــة، مــع 2011-2020

مالحظـــة نقـــص المؤشـــرات المتفـــق علیهـــا لخـــدمات الـــنظم اإلیكولوجیـــة، مـــع اســـتخدام، عنـــد 
ها االتفاقـات البیئیـة األخـرى المتعـددة األطـراف، والمنظمـات اإلقتضاء، المؤشـرات التـي أعـدت

  أو العملیات؛
إعـــداد مزیـــد مـــن اإلرشـــادات واقتـــراح خیـــارات بخـــصوص إنـــشاء آلیـــات لـــدعم األطـــراف فـــي   )3(

جهودهــا الرامیــة إلــى إعــداد مؤشــرات وطنیــة ومــا یــرتبط بهــا مــن نظــم وطنیــة لرصــد التنــوع 
یـد األهـداف، وفقـا لألولویـات والقـدرات الوطنیـة، ولرصـد البیولوجي واإلبالغ عنه، دعما لتحد

  التقدم المحرز نحو بلوغها؛
 األمـــین التنفیـــذي أن یـــدعو شـــبكة رصـــد التنـــوع البیولـــوجي التابعـــة للفریـــق المعنـــي برصـــد یطلـــب إلـــى  )ج(

ن منظمـات األرض، التي تعمل من خالل منظمات تقوم بعملیات رصد التنوع البیولوجي ذات الصلة بمـا فـي ذلـك ضـم

                                                 
 وبالتالي، رهنا تالحظ الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة اآلثار المالیة التي ستترتب على عقد هذا االجتماع،   3

بإصدار مقرر من مؤتمر األطراف، ترغب الهیئة الفرعیة أیضا في اإلشارة إلى قائمة جمیع التوصیات التي یترتب علیها آثار مالیة والتي 
  .8/10 من المقرر 12 و11أعدتتها األمانة وفقا للفقرتین 
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أخــرى االتحــاد العــالمي لرصــد الطبیعــة التــابع لبرنــامج األمــم المتحــدة للبیئــة واالتحــاد الــدولي لحفــظ الطبیعــة، إلــى إعــداد 
 ورفـع تقریـر فـي 2020-2011تقییم لقدرات الرصد الحالیة المتعلقة باألهـداف المـذكورة فـي الخطـة االسـتراتیجیة للفتـرة 

اء التقنیـــین المخـــصص المعنـــي بالمؤشـــرات مـــن أجـــل الخطـــة االســـتراتیجیة للفتـــرة التوقیـــت المناســـب إلـــى فریـــق الخبـــر
ٕ والــى اجتمــاع للهیئــة الفرعیــة للمــشورة العلمیــة والتقنیــة والتكنولوجیــة یعقــد قبــل االجتمــاع الحــادي عــشر 2011-2020

  لمؤتمر األطراف؛
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  مرفق
  مساهمات الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة 

  20104المقترحة للفترة ما بعد عام بشأن الغایات واألهداف االستراتیجیة 
  تعلیقات عامة

نظــرت الهیئــة الفرعیــة للمــشورة العلمیــة والتقنیــة والتكنولوجیــة فــي اجتماعهــا الرابــع عــشر فــي المهمــة المقترحــة والغایــات 
 مـــن مـــذكرة األمـــین التنفیـــذي بـــشأن بحـــث  الـــوارد فـــي المـــرفقین األول والثـــاني2010واألهـــداف لإلطـــار لمـــا بعـــد عـــام 

والنظــر فــي احتمــال تعــدیلها للفتــرة التالیــة ) ومــا یــرتبط بهــا مــن مؤشــرات(األهـداف والغایــات الموجهــة نحــو تحقیــق نتــائج 
وذلك في سیاق غیر رسمي، مع التركیز علـى الجوانـب العلمیـة والتقنیـة  (UNEP/CBD/SBSTTA/14/10) 2010لعام 

ان الهـدف تجمیـع طائفـة مـن اآلراء ومبرراتهـا لتـسهیل أعمـال االجتمـاع الثالـث للفریـق العامـل المعنـي وك.  والتكنولوجیة
  .باستعراض تنفیذ االتفاقیة

مـن األهـداف التـي ینبغـي ) 20ال یزیـد علـى (وافق االجتماع على أن إطار األهداف ینبغي أن یتكون من عـدد محـدود 
ومــن األفــضل أیــضا أن تكــون .  س وطموحــة وواقعیــة ومحــددة بإطــار زمنــيقــدر اإلمكــان أن تكــون محــددة وقابلــة للقیــا

وینبغــي أیــضا تقــدیم األهــداف بطریقــة تظهــر كیفیــة إســهامها فــي التنمیــة المــستدامة، .  األهـداف مــوجزة ویــسهل إیــصالها
  .ورفاه اإلنسان والقضاء على الفقر

 فیـه األهـداف الوطنیـة واإلقلیمیـة، ممـا یـسهل مـن وینبغي أن یكون إطار األهداف مرنا بحیث یمكن أن توضـع أو تـنقح
ٕعملیــة وضــع األهــداف أو االلتزامــات الوطنیــة وادماجهــا فــي اســتراتیجیات وخطــط عمــل وطنیــة للتنــوع البیولــوجي ورصــد 
واإلبالغ عن المتطلبات المحددة في المذكرة من األمین التنفیذي بشأن تحدیث وتنقیح الخطة االسـتراتیجیة لمـا بعـد عـام 

2010 (UNEP/CBD/WGRI/3/3)5  .غایاتوینبغي تحقیق االتساق بین األهداف ومجموعة ال.  
بمـــذكرة األمـــین التنفیـــذي بـــشأن بحـــث ولـــم یجـــر االجتمـــاع بحثـــا تفـــصیلیا عـــن المبـــرر التقنـــي الـــوارد فـــي المرفـــق الثـــاني 

 التعــدیالت المحتمــل إدخالهــا والنظــر فــي) ومــا یــرتبط بهــا مــن مؤشــرات(الغایــات واألهــداف الموجهــة نحــو تحقیــق نتــائج 
، ولكنــه قــدم بعــض التعلیقــات بــشأنها، والحــظ علــى (UNEP/CBD/SBSTTA/14/10) 2010علیهــا لفتــرة مــا بعــد عــام 

وجــه الخــصوص أنــه یمكــن اســتخدامها لتفــسیر المــصطلحات التقنیــة التــي قــد تجعــل مــن الــسهل إیــصالها فــي األهــداف 
ثــاني مــع مراعــاة المناقــشات التــي حــدثت فــي االجتمــاع الرابــع عــشر للهیئــة ذاتهــا؛ وأوصــى االجتمــاع بتحــدیث المرفــق ال

الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة، والتي وزعـت علـى األطـراف للمـساعدة علـى مواصـلة الخطـة االسـتراتیجیة 
  .2010لالتفاقیة للفترة ما بعد عام 

                                                 
مل المعني باستعراض التنفیذ ولم یكن غرض الهیئة الفرعیة الغرض من هذا المرفق تقدیم مدخالت لالجتماع الثالث للفریق العا   4

  .إعداد نص تم التفاوض بشأنه
ینبغي النظر في ذلك الموضوع بالتالزم مع التوصیة المتوقعة من االجتماع الثالث للفریق العامل المعني باستعراض التنفیذ حول    5

  .هذه المسألة
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للمــساهمات التــي  غایــة وهــدف بحــروف داكنــة، یلیهــا مــوجز تحتــوي الفقــرات التالیــة علــى الــنص األصــلي للمهمــة وكــل
 خــالل االجتمــاع الرابــع عــشر للهیئــة الفرعیــة للمــشورة العلمیــة والتقنیــة والتكنولوجیــة مــع اإلشــارة، إن أمكــن، أعــرب عنهــا

  .إلى الخیارات المفضلة
  المهمة

  النص األصلي
یـة التنـوع البیولـوجي وتحقیـق أهـدافها الثالثـة عـن ضمان تنفیذ متـسق التفاقإن مهمة هذه الخطة االستراتیجیة هي 

خفـض الـضغوط التـي یتعـرض : 2020بحلـول عـام " و"إجراءات عاجلة لوقف فقدان التنـوع البیولـوجي" طریق تعزیز
لها التنوع البیولوجي؛ ومنع االنقراض؛ واستعادة النظم اإلیكولوجیة؛ وتعزیز خدمات الـنظم اإلیكولوجیـة، وفـي الوقـت 

قاسم المنـصف للمنـافع، ممـا یـؤدي بالتـالي إلـى رفـاه اإلنـسان والقـضاء علـى الفقـر، وتـوفیر الـسبل لجمیـع نفسه الت
  ."األطراف للقیام بذلك

  الصیاغات البدیلة
، بالتقلیـل مـن الـضغوط علـى التنـوع 2020التشجیع على اتخاذ إجراء عاجل لوقف فقدان التنـوع البیولـوجي بحلـول عـام 

، واسـتعادة خـدمات الـنظم اإلیكولوجیـة، مـع تقاسـم المنـافع علـى نحـو منـصف، ]أنـوع معروفـة[ض البیولوجي، ومنع انقـرا
  .لإلسهام بذلك في رفاه اإلنسان والقضاء على الفقر، وتوفیر الوسائل لتمكین جمیع األطراف من القیام بذلك

ســم قــیم ومنــافع التنــوع البیولــوجي ، وقــف فقــدان التنــوع البیولــوجي، واســتعادة الــنظم اإلیكولوجیــة وتقا2020بحلــول عــام 
وتـوافر الوسـائل لـدى جمیـع األطـراف .  ٕوالنظم اإلیكولوجیة على نحو منصف، وادماجها تماما في جمیع جوانب التنمیة

  .بما یمكنها من القیام بذلك
لتنـــوع كفالـــة تعمـــیم ا: ســـتحدد الخطـــة االســـتراتیجیة اإلجـــراءات وتـــضع أولویاتهـــا وتوجههـــا وتنـــسقها مـــن أجـــل مـــا یلـــي

البیولــوجي كأولویــة مــشتركة بــین القطاعــات فــي سیاســات التنمیــة للحكومــات والمجتمــع؛ وتقلیــل الــضغوط المباشــرة علــى 
ــــوع  ــــواع والتن ــــة، واألن ــــنظم اإلیكولوجی ــــة ال ــــوجي لحمای ــــوع البیول ــــوجي؛ والنهــــوض باالســــتخدام المــــستدام للتن ــــوع البیول التن

ـــ ـــوجي وتـــأمین التقاســـم العـــادل والمنـــصف للمنـــافع الناشـــئة عـــن البیولـــوجي، وتعزیـــز المنـــافع المـــستمدة مـــن التن وع البیول
  .استخدام التنوع البیولوجي ومكوناته

 التصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البیولوجي عن طریـق تعمـیم التنـوع البیولـوجي فـي جمیـع –الغایة ألف 
  :قطاعات الحكومة والمجتمع
  .یس واضحا لجمیع القراء المحتملینل" تعمیم"اعتبر البعض إن اصطالح 

التـصدي لألسـباب الكامنـة وراء ": ویمكن لصیاغة أبـسط تتمـشى مـع الغایـات بـاء وجـیم ودال أن تقـرأ علـى النحـو التـالي
  .ولكن بصفة عامة، كان هناك تأیید للصیاغة األصلیة.  "فقدان التنوع البیولوجي

لقیمـة التنـوع البیولـوجي، والخطـوات التـي یمكـن أن یتخـذوها ، یكون الجمیع مدركین 2020بحلول عام :  1الهدف 
  .لحمایته

 بمــصطلح آخــر حتــى یكــون واقعیــا بدرجــة "الجمیــع"اعتبــر أن هــذا الهــدف طمــوح للغایــة، واقتــرح االستعاضــة عــن كلمــة 
، "لقــراراتصــانعو ا"، "وســائل اإلعــالم"، "عامــة النــاس"، "أنــاس"، "مواطنــون": وكــان مــن الخیــارات التــي نوقــشت.  أكبــر
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، قــد یركــز هــذا 4 و3 و2واقتــرح أنــه إلكمــال األهــداف .  "مــستخدمو التنــوع البیولــوجي"و" ممثلــو مجموعــات األعمــال"و
الهــدف علــى األفــراد بــدال مــن الحكومــات أو دوائــر األعمــال أو الكیانــات الجماعیــة األخــرى، وأن یركــز علــى مــا یمكــن 

 إلــــى معالجـــة االتـــصال والتوعیـــة العامــــة بالنـــسبة لجمیـــع المجموعــــات واقتـــرح أیــــضا الحاجـــة إلـــى.  لألفـــراد أن یفعلـــوه
المــستهدفة بمــا فــي ذلــك الحكومــات والقطــاع الخــاص مــن أجــل تحقیــق التعمــیم الفعــال عبــر الحكومــات والمجتمــع، بمــا 

  .مون غیر مقبول إذ أن الجمیع مستخد"مستخدمو التنوع البیولوجي"واعتبر اصطالح .  یتسق والغایة ألف المقترحة
  .اقترحت اإلشارة في المعالم المهمة إلى المناهج التعلیمیة وبرامج االتصال

ولكــن هــذا ".  زیــادة إلدراك بقــیم التنــوع البیولــوجي والخطــوات التــي یمكــن أن تتخــذ لحمایتــه"یمكــن أن یكــون أحــد البــدائل 
وینبغـي أن .   یفـي بهـذا الهـدفینطوي على مستوى متدني جدا من الطموح، ألن أي تحسن مهما قلت قیمته، یمكن أن

  .یتطلب هذا الهدف أیضا وجود نقاط بیانات أكثر لتقییم التقدم المحرز بالمقارنة إلى الصیاغة األصلیة
، تدرج جمیع البلـدان قـیم التنـوع البیولـوجي فـي حـساباتها القومیـة، واالسـتراتیجیات 2020  بحلول عام -2الهدف 

  .، وكذلك دوائر األعمال، بتطبیق نهج النظام اإلیكولوجيوعملیات التخطیط الوطنیة والمحلیة
  .اعتبر أن دمج قیم التنوع البیولوجي في الحسابات القومیة سیكون صعبا في بعض البلدان

  .واقترح أن استراتیجیات التنمیة والحد من الفقر ینبغي أن توضح في االستراتیجیات الوطنیة والمحلیة
تصاال وثیقا بإدماج التنـوع البیولـوجي فـي عملیـات التخطـیط المكـاني، ولكنـه أقـل أهمیـة نهج النظام اإلیكولوجي یتصل ا

  .بالنسبة إلدماج التنوع البیولوجي في الحسابات القومیة
  .اقترح إبراز اإلجراءات التي یجب أن تتخذها دوائر األعمال

، تـدمج قـیم التنـوع البیولـوجي فـي 2020ام بحلول ع": مع أخذ هذه النقاط في الحسبان، تكون الصیاغة البدیلة كما یلي
الحــسابات القومیــة واالســتراتیجیات الوطنیــة والمحلیــة للتنمیــة والحــد مــن الفقــر وعملیــات التخطــیط المكــاني، التــي تطبــق 

، تـــدمج قـــیم التنـــوع البیولـــوجي فـــي 2020بحلـــول عـــام "، و"نهـــج النظـــام اإلیكولـــوجي، مـــع اعتمـــاد دوائـــر األعمـــال لهـــا
قومیــة واالســتراتیجیات الوطنیــة والمحلیــة للتنمیــة والحــد مــن الفقــر وعملیــات التخطــیط المكــاني، مــع اعتمــاد الحــسابات ال

  ".دوائر األعمال لها
، تلغـى اإلعانــات الــضارة بـالتنوع البیولــوجي، وتوضــع وتطبـق حــوافز إیجابیــة لحفــظ 2020بحلــول عــام :  3الهـدف 

  .التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام
البعض توسیع نطاق هذا الهدف بحیـث یـشمل كـل الـسیاسات الـضارة للتنـوع البیولـوجي، ولكـن آخـرین اعتبـروا أن اقترح 

  .مثل هذا النطاق العریض قد ال یتیسر تحقیقه وربما كان غیر مركز
الستعاضـة واقتـرح ا.  اعتبر أن إلغاء اإلعانات جاري النظر فیه في محافل أخرى، وال سیما في منظمة التجارة العالمیة

  ).11المادة (حتى یمكن توضیح اتصالها باالتفاقیة " الحوافز، بما فیها اإلعانات"بعبارة " اإلعانات"عن 
یقدم معلومات عن كیفیـة تنفیـذ هـذا الهـدف، ) UNDP/CBD/SBSTTA/14/10المرفق الثاني من الوثیقة (المبرر التقني 

  .يمع البدء بتحدید اإلعانات الضارة بالتنوع البیولوج
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ــول عــام :  4الهــدف  ــع المــستویات، بــصیاغة خطــط 2020بحل ــى جمی ــوم الحكومــات وأصــحاب المــصلحة، عل ، تق
  .االستدامة لإلبقاء على استخدام الموارد داخل حدود إیكولوجیة، مع البدء في تنفیذها

  :تتضمن مقترحات التعدیالت ما یلي
  ؛"اب المصلحةالحكومات وأصح"، فضال عن "القطاع الخاص"إضافة إشارة إلى  -
واعتبـر أن  ("خطـط اإلنتـاج واالسـتهالك المـستدامة" بعبـارة "خطـط االسـتدامة"لغرض التوضیح، االستعاضـة عـن  -

 اإلنتــاج واالســتهالك أنمــاط"؛ واقتــرح آخــرون عبــارة )ذلــك مفهــوم علــى نطــاق أوســع ویمكــن قیاســه بــسهولة أكبــر
 ؛"المستدامة

ــةالمــوارد "اإلشــارة بالتحدیــد إلــى  - بمــا فــي ذلــك المــوارد البیولوجیــة، واســتخدام المــوارد الطبیعیــة األخــرى ( "الطبیعی
 ؛)الذي یؤثر على التنوع البیولوجي) المیاه واألراضي وغیرها(

ـــة "الـــنص بالتحدیـــد علـــى أن االســـتخدام ینبغـــي أن یكـــون ضـــمن  - ورأى آخـــرون أن مـــن "مأمونـــةحـــدود إیكولوجی
 ؛"الحدود اإلیكولوجیة"الصعب فهم وقیاس مصطلح 

  ".البصمة اإلیكولوجیة"ینبغي اإلشارة إلى  -
 یـشیر إلـى "الحدود اإلیكولوجیة المأمونة"ذلك أن مفهوم : تمت اإلشارة إلى أن المفهومین األخیرین یكمل أحدهما اآلخر

فـــي عمـــل النظـــام ") نقـــاط حاســـمة"أو (حـــدود توجـــد بعـــدها مخـــاطر مهمـــة فـــي تعـــدي عتبـــات ال یمكـــن الرجـــوع عنهـــا 
، فهو یتعلـق بالحـدود علـى اسـتخدام "البصمة اإلیكولوجیة"أما مفهوم .  ث یترتب علیها آثار ضارة كبیرةاإلیكولوجي بحی

  .ویوجد مؤشر لهذا المفهوم في اتفاقیة التنوع البیولوجي.  الموارد الكلي على كوكب األرض
، تقــوم الحكومــات 2020بحلــول عــام : "ركــزت مقترحــات أخــرى علــى التــدابیر بخــالف الخطــط، كمــا فــي الــصیغة التالیــة

 اآلثــار الناتجــة عــن اســتخدام مواردهــا الطبیعیـــة بتقیــیموالقطــاع الخــاص وأصــحاب المــصلحة علــى جمیــع المــستویات 
 تجــــاوز الحــــدود وتجنــــب بــــصماتها اإلیكولوجیــــة  وتقلیــــل اإلنتــــاج واالســـتهالك المــــستدامین،واتخــــاذ الخطــــوات لتعزیــــز

  ."اإلیكولوجیة المأمونة
  . ینبغي النظر فیهما معا من أجل تجنب اإلزدواجیة وتوضیح الفاعلین3 و2 اقترح أن الهدفین

ــا وخطوطهــا اإلرشــادیة بــشأن االســتخدام المــستدام كــ كــون ت وافقــت علیــه االتفاقیــة لة مفیــدأداةتــم إبــراز مبــادئ أدیــس أباب
  .مفهوما أساسیا للهدف، مع المفاهیم األخرى لالستخدام المستدام

  .ط المباشرة على التنوع البیولوجي وتعزیز االستخدام المستدام خفض الضغو–الغایة باء
أشــیر إلــى أن مجموعــة األهــداف فــي إطــار هــذه الغایــة ال تغطــي جمیــع القطاعــات التــي تنــشئ ضــغوطا علــى التنــوع 

  .ومثال ذلك أن قطاعات مثل الطاقة، والنقل، وتنمیة البنیة التحتیة لم تذكر مباشرة.  البیولوجي
  .، یخفض بمقدار النصف فقدان وتدهور الغابات والموائل الطبیعیة األخرى2020لول عام بح:  5الهدف 

وتمت مالحظة الحاجة إلى اإلشارة إلـى وجـود تـاریخ مرجعـي ".   فقدانمعدل"اتفق على أن الهدف ینبغي أن یشیر إلى 
.  زالـة الـصافیة والكلیـة للغابـاتوهناك حاجة أیـضا إلـى توضـیح اإلشـارة إلـى اإل.  وتعریف مشترك للغابات) خط أساس(

، یخفـض 2020بحلـول عـام "وبنـاء علیـه، تـصبح الـصیاغة البدیلـة ".  تفتت الموائـل الطبیعیـة"واقترح أیضا اإلشارة إلى 
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بمقــــدار النــــصف معــــدل فقــــدان وتــــدهور وتفتیــــت المــــوارد الطبیعیــــة بمــــا فــــي ذلــــك الغابــــات ذات القیمــــة العالیــــة للتنــــوع 
  ".البیولوجي
تراف بتوافر بیانات أكثر عن الغابات بالمقارنة إلى معظم الموائل الطبیعیـة األخـرى، وأن نطـاق الغابـات یمكـن وتم االع

یمكـن أن ) وفـرة األنـواع، مـثال(غیر أن مؤشرات حالة التنوع البیولـوجي .  رصده بسهولة أكبر من رصد تدهور الغابات
  .تستعمل كبدیل

لك تخـضع للمناقــشة فـي الوقـت الحـالي فـي اتفاقیـة األمـم المتحـدة اإلطاریــة ینبغـي مالحظـة أن هنـاك مـسائل مرتبطـة بـذ
  .بشأن تغیر المناخ وفي محافل أخرى

  .، القضاء على الصید المفرط وممارسات الصید التدمیریة2020بحلول عام :  6الهدف 
  .اعتبر البعض أن الهدف على النحو المصاغ غیر واقعي ویصعب قیاسه

بـشأن نـص الهـدف ومـا إذا كـان إدراج إشـارة محـددة إلـى صـید األسـماك المفـرط، وممارسـات الـصید وهناك آراء متباینة 
وتم النظر فـي صـیاغة بدیلـة علـى .  صید األسماك غیر المشروع وغیر المبلغ عنه وغیر المنظمالتدمیریة، وممارسات 

اك المـستغلة والمـوارد البحریـة الحیـة ، یتم حصاد بصورة مستدامة جمیع أرصدة األسـم2020بحلول عام ": النحو التالي
  ."األخرى، ویكون أثر مصاید األسماك على النظم اإلیكولوجیة البحریة والساحلیة ضمن حدود إیكولوجیة مأمونة

وتمــت مالحظــة أن هنــاك ضــغوطا إضــافیة، بخــالف صــید األســماك، علــى الموائــل البحریــة والــساحلیة التــي یمكــن أن 
  .أهداف أخرىتعالج في هذا الهدف أو في 

  .، تدار جمیع مناطق الزراعة وتربیة األحیاء المائیة والحراجة على نحو مستدام2020بحلول عام :  7الهدف 
 طمــوح للغایــة، ولكــن مــع ذلــك یمكــن تحقیقــه مــن منظــور – منــاطق علــى نحــو مــستدام جمیــع تــدار –اعتبــر أن الهــدف 

  .علمي
، 2020بحلــول عــام ": یكــون الهــدف علــى النحــو التــالي" جمیــع منــاطق"وهنــاك اقتــراح مغتــده أنــه بــدال مــن اإلشــارة إلــى 

زیــادة "... أو " تــدار علــى نحــو مــستدامالتــي فــي منــاطق الزراعــة وتربیــة األحیــاء المائیــة والحراجــة تحقیــق زیــادة كبیــرة
هـذه األهـداف قـد تـم الوفـاء غیر أنه لوحظ أن هناك صعوبات إضافیة في تحدید مـا إذا كانـت .  7"6في المئة× بنسبة 

                                                 
ایة في جعل األهداف قابلة للقیاس، ولكنها تنطوي على إشارة جغرافیة وطلب البیانات قد یكون استعمال النسب المئویة مفیدا للغ   6

  .وینبغي صیاغتها بحذر من أجل تجنب احتماالت النتائج الضارة
فهذه التدابیر تتطلب تاریخ مرجعي؛ ).  أو النقص( استعمال النسب المئویة للزیادة اقترحت الصعوبات التي تنطوي على   7

.  ٕواذا لم تتوافر هذه المعلومات ال یمكن قیاس النسب المئویة.  ؛ ومرجع جغرافي واضح)خط األساس( الحالة لهذه التاریخ ومعلومات عن
غیر أنه نظرا ألن النسب المئویة تتناسب مع األرقام السابقة، هناك %".  ×الرقم الحالي بزیادة بنسبة "ویمكن صیاغة النسب المئویة مثل 

أو % 50فمثال، إذا كان الرقم األصلي صفرا، فإن زیادة بنسبة .  یر متساویة بالنسبة لمختلف األطراف ونتائج ضارةمخاطر لحدوث آثار غ
ٕواذا كان الطرف قد حقق بالفعل مستویا عالیا، سیتطلب إذن حدوث زیادة بنسبة معینة مزید من الجهد .  سیكون حاصلها صفرا% 100

  .وط أساس أقلالذي تبذله األطراف التي یوجد بها خط
% 100، الذي قد یكون حتى "من الرقم الكلي% Z: "وفي ضوء ما ذكر أعاله، قد یفضل البعض المراجع المطلقة بدال من المراجع النسبیة

  ".من المجموع% yال یقل عن : "ویمكن أن یكون البدیل إضافة صیاغة على النحو التالي.  ، إذا اعتبر معقوال")كل"أي (
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.  "كبیـــرة"وهنـــاك أیـــضا عـــدم وضـــوح بالنـــسبة لمـــا یـــشكل .  بهـــا أو أنهـــا تتطلـــب نقـــاط بیانـــات أكثـــر وخـــط أســـاس واضـــح
ویعتبر البعض أن هـذه األهـداف المـستندة إلـى نـسبة مئویـة غیـر مرغـوب فیهـا نظـرا ألنـه لـیس مـن الـضروري أن تكـون 

  .أي منطقة خاضغة لالستخدام المستدام
 "تـدار علـى نحـو مـستدام".... ومن بین التعدیالت البدیلة التي تم النظـر فیهـا لتـسهیل تحقیـق الهـدف، االستعاضـة عـن 

 المعـاییر الـدنیاغیـر أنـه لـوحظ أن هـذه .  "الوفاء بحد أدنى من معاییر االستدامة وحمایة التنوع البیولوجي"....بعبارة 
اسـها وقـد یفهـم منهـا أنـه كـل هـذه المنـاطق سـوف تخـضع لخطـط إصـدار ال تحظى بـاالعتراف العـالمي، وقـد یـصعب قی

  .الشهادات، وهذا سیكون غیر عملي وربما غیر مرغوب فیه
بأهـداف واضـحة تـدار ".....:  بعبـارة"تـدار علـى نحـو مـستدام"....وثمة تعدیل بـدیل آخـر، وهـو االستعاضـة عـن عبـارة 
  واعتبـر أن ذلـك مـن شـأنه أن یحـسن مـن إمكانیـة تحقیـق ".ولـوجيلالسـتخدام المـستدام بمـا فـي ذلـك حفـظ التنـوع البی

  .الهدف وقیاسه
مثـــل قطـــاعي الطاقـــة (وفیمـــا یتعلـــق بنطـــاق الهـــدف، یقتـــرح الـــبعض توســـیعه لكـــي یتـــضمن كـــل القطاعـــات االقتـــصادیة 

ـــة الخاضـــعة لالســـت، 2020بحلـــول عـــام "أي ....) (والتعـــدین، والـــسیاحة ـــاطق األرضـــیة والبحری خدام تكـــون كـــل المن
واقتـرح آخـرون أن الهـدف ینبغـي أن .  ".....  .....االقتصادي، وخصوصا الزراعة وتربیـة األحیـاء المائیـة والحراجـة 

  ".اإلنتاج المستدام" المقترح ینطوي بالفعل على نطاق أعرض إذ یشیر إلى 4یظل مركزا، والحظوا أن الهدف 
ویمكـن التعبیـر عـن ذلـك بإضـافة مـا یلـي فـي نهایـة .   هـذا الهـدفتم إبراز أهمیة نهـج النظـام اإلیكولـوجي بالعالقـة إلـى

  .وكبدیل لذلك، یمكن إضافة هذه العبارة في المبرر التقني.  "تطبیق نهج النظام اإلیكولوجي".... : النص
، یخفض التلوث الناتج عن المغذیات الزائدة والمصادر األخرى عن مـستویات أحمـال 2020بحلول عام :  8الهدف 

  .ام اإلیكولوجي الحرجةالنظ
، بینمـا اقتـرح )باإلشارة تحدیدا إلـى النیتـروجین والتلـوث(فیما یتعلق بنطاق هذا الهدف، یقترح البعض أنه ینبغي تضییقه 

وإلضـــافة هـــذه ).  تـــشمل مـــثال مبیـــدات اآلفـــات ومبیـــدات الحـــشرات(آخـــرون أنـــه ینبغـــي توســـیعه لیـــشمل ملوثـــات أخـــرى 
بحلــول عــام : "فــي نفــس الوقــت علــى ارتباطهــا باالتفاقیــة، اقتــرح تعــدیل الــنص كمــا یلــيالملوثــات األخــرى مــع الحفــاظ 

 عـن أحمـال النظـام تـؤثر فـي التنـوع البیولـوجي، تخفیض التلوث مـن المغـذیات الزائـدة والمـصادر األخـرى التـي 2020
  ."اإلیكولوجي الحرجة

، "أحمــال النظــام اإلیكولــوجي الحرجــة" تحدیــد واعتبــر أنــه بینمــا یــصعب فــي بعــض البلــدان وبالنــسبة لــبعض الملوثــات،
ولوحظ فـي هـذا الـسیاق أن .  هناك مؤشرات بالنسبة لكثیر من الملوثات، ویوجد نظام جید للرصد، والهدف قابل للقیاس

  .األهداف الوطنیة سیتم وضعها مع تحدید أو إعداد مؤشرات محددة
 فـــي التلـــوث مـــن المغـــذیات الزائـــدة فـــض محـــسوسإجـــراء خ، 2020بحلـــول عـــام ": اقترحـــت صـــیغ بدیلـــة أخـــرى مثـــل

غیـر أنـه لـوحظ وجـود .  "فـي المئـة×× تخفـیض بنـسبة ".... ، أو "والمصادر األخرى التي تؤثر فـي التنـوع البیولـوجي
كمـا ال یوجـد .  صعوبات إضافیة في تحدید الوفاء باألهداف، وهي تتطلب المزید من نقاط البیانات وخط أساس واضح

  ".محسوس"یشكل وضوح بشأن ما 



UNEP/CBD/WG-RI/3/3/Add.2 
Page 12 

 

 

، تتم مراقبة مسارات إدخال وتوطین األنـواع الغریبـة الغازیـة، وتحـدد األنـواع الغریبـة 2020بحلول عام :  9الهدف 
  .الغازیة الموجودة، وتمنح أولویاتها وتراقب أو یتم القضاء علیها

 یمكــن االستعاضـة عــن عبــارة ومـن أجــل أن یكـون الهــدف أكثــر واقعیـة،.  لـم تحــدد مـشاكل رئیــسیة بالنـسبة لهــذا الهــدف
ــدابیر لمراقبــة المــسارات" بعبــارة ...."تــتم مراقبــة مــسارات " األنــواع الغریبــة "ویمكــن توســیع نطــاق مــصطلح .  "وضــع ت

بمـا یتـسق مـع (لیشمل الفئات التصنیفیة دون مستوى األنواع، مثل األنواع الفرعیة، والعشائر، واألنماط الجینیـة " الغازیة
  ).ة التفاقیة التنوع البیولوجيالمقررات السابق

بحلـول عـام ": علـى النحـو التـالي) مـع عكـس ترتیـب العنـصرین الرئیـسیین(وبناء علیه، یمكن أن تكون الصیاغة البدیلـة 
، یـــتم تحدیـــد األنـــواع الغریبـــة الغازیـــة واألنمـــاط الجینیـــة، وأولویاتهـــا ومراقبتهـــا أو القـــضاء علیهـــا ووضـــع تـــدابیر 2020

وحظـت هـذه الـصیاغة والـصیاغة األصـلیة .  "واألنمـاط الجینیـةإدخال وتـوطین األنـواع الغریبـة الغازیـة لمراقبة مسارات 
  .بتأیید واسع من الفریق

وتـشمل هـذه الـدور المهـم آللیـات اإلنـذار المبكـر، .  وأبرز عدد من المسائل المهمة المتعلقة بتنفیذ تدایر لبلـوغ األهـداف
.  وأبــرزت أیــضا العالقــة الخاصــة لهــذا الهــدف بــالنظم اإلیكولوجیــة الجزریــة.  اإلدارةوتــدابیر االســتجابة الــسریعة وخطــط 

غیـر أنـه بغیـة اإلبقـاء علــى الهـدف معقـوال ومـوجزا وبــسیطا، یمكـن إدخـال هـذه المـسائل فــي المبـرر التقنـي المـساند بــدال 
  .من نص الهدف نفسه

ُة التـي تتعـرض لهـا الـشعب المرجانیـة واألنـواع ، یـتم الـتحكم فـي الـضغوط المتعـدد2020بحلـول عـام :  10الهدف 
األخــرى المعرضــة للخطــر والــنظم اإلیكولوجیــة التــي تتــأثر بتغیــر المنــاخ وتحمــض المحیطــات مــن أجــل الحفــاظ علــى 

  .سالمتها وعملها
لـى وربمـا ینبغـي أن یـشیر الهـدف إ.  ینشأ تغیر المناخ وتحمض المحیطـات مـن ثـاني أكـسید الكربـون المتزایـد فـي الجـو

  ." تحمض المحیطاتأوتغیر المناخ "اآلثار الناتجة عن 
ویمكـن للكلمـة األخیـرة أن تجعـل الهـدف .  "تقلیـل" أو "التـصدي" ینبغي االستعاضة عنها بكلمة "التحكم"واقترح أن كلمة 

طقیــة ســتكون من" إحــداث تخفــیض إلــى أدنــى حــد"واقتــرح كــذلك أن الــصیاغة .  أكثــر طموحــا واتــساقا مــع الغایــة العامــة
  .ومتسقة أكثر مع األهداف األخرى

  :واقترح أیضا ما یلي
أن یكــون نطــاق الهــدف أكثــر تركیــزا باإلشــارة إلــى الــشعب المرجانیــة ومــا یــرتبط بهــا مــن نظــم إیكولوجیــة بحریــة   -

 فـي ، مع مالحظة أن األنـواع یمكـن اعتبارهـا مـشمولة)وتشمل األخیرة المعشبات البحریة، والمنغروف وغیرها(وساحلیة 
  .ولكن البعض یرى أنه ینبغي اإلشارة إلى األنواع صراحة.  النظم اإلیكولوجیة

، بـدال "الحفـاظ علـى التنـوع البیولـوجي وخـدمات الـنظم اإلیكولوجیـة" أو "الحفاظ على قدرة تحمل"أن یكون الهدف   -
  ."الحفاظ على سالمتها وعملها"من 

للحفـاظ علـى سـالمة وعمـل الـنظم (ز أكبر على النتیجـة المنـشودة واقترح أیضا أن الجملة یمكن عكسها، مع وضع تركی
 بـدال مـن إجـراء تقلیـل الـضغوط إلـى أدنـى )خـدمات الـنظم اإلیكولوجیـة/التنـوع البیولـوجي/القدرة على التحمل/اإلیكولوجیة



UNEP/CBD/WG-RI/3/3/Add.2 
Page 13 
 

 

نیــة ومــا ویمكــن أن یحــسن ذلــك مــن قابلیــة قیــاس الهــدف نظــرا لوجــود مؤشــرات جیــدة نــسبیا لحالــة الــشعب المرجا.  حــد
.  یــرتبط بهــا مــن نظــم إیكولوجیــة، ولكــن قــد تتــوافر معلومــات أقــل عــن الــضغوط المتعــددة علــى هــذه الــنظم اإلیكولوجیــة

  .ومن ناحیة أخرى، یتسق اإلبقاء على التركیز على تقلیل الضغوط إلى أدنى حد مع الغایة العامة باء
  :وفي ضوء هذه النقاط، تشمل الصیاغة الممكنة ما یلي

، الحفـاظ علـى سـالمة وعمـل الـشعب المرجانیـة ومـا یـرتبط بهـا مـن نظـم إیكولوجیـة بحریـة وسـاحلیة 2020ل عـام بحلو"
التــي تتــأثر بتغیــر المنــاخ وتحمــض المحیطــات وذلــك بالتقلیــل إلــى أدنــى حــد مــن الــضغوط المتعــددة التــي تــؤثر فــي هــذه 

  ، و"النظم اإلیكولوجیة
 إلـى أدنـى حـد علـى الـشعب المرجانیـة ومـا یـرتبط بهـا مـن نظـم إیكولوجیـة ، تقلیل الضغوط المتعـددة2020بحلول عام "

بحریــة وســاحلیة التــي تتــأثر بتغیــر المنــاخ وتحمــض المحیطــات مــن أجــل الحفــاظ علــى التنــوع البیولــوجي، والقــدرة علــى 
  ."التحمل وخدمات النظم اإلیكولوجیة

  . صون النظم اإلیكولوجیة واألنواع والتنوع الجیني–الغایة جیم
ـــنظم ": تـــشمل المقترحـــات المطروحـــة بـــشأن هـــذا الـــنص مـــا یلـــي تحـــسین حالـــة التنـــوع البیولـــوجي عـــن طریـــق صـــون ال

صــون الــنظم اإلیكولوجیــة، واألنـواع والتنــوع الجینــي، مــن أجــل األجیــال الحالیــة " و"اإلیكولوجیـة، واألنــواع والتنــوع الجینــي
 یمكـن أن توضـع علـى نحـو أفـضل فـي "األجیال الحالیة والقادمـة، من أجل "  ویعتبر البعض أن اإلشارة إلى ."والقادمة

  .المهمة بدال من وضعها في هذه الغایة المحددة
 في المئة من المناطق األرضـیة ومنـاطق المیـاه العذبـة 15، حمایة ما ال یقل عن 2020بحلول عام :  11الهدف 

نوع البیولوجي، من خالل شبكات تمثیلیـة للمنـاطق والمناطق البحریة، بما في ذلك المناطق ذات األهمیة الخاصة للت
ٕالمحمیة المدارة على نحو فعال ومن خالل وسائل أخرى، وادماجها في المناظر الطبیعیـة األرضـیة والبحریـة األوسـع 

  .نطاقا
نـت وكا.  اعتبر البعض أن األهداف الممیزة ینبغي وضعها للمناطق األرضیة والبحریة، بینما فضل آخرون هدفا واحـدا

% 10و% 6، وبالنـــــسبة للمنـــــاطق البحریـــــة %20و% 15و% 10األهـــــداف المقترحـــــة بالنـــــسبة للمنـــــاطق األرضـــــیة 
  %.15و

 7/28وتمـــت التوصـــیة بـــأن المـــصطلحات المـــستخدمة یجـــب أن تكـــون متمـــشیة مـــع المـــصطلحات الـــواردة فـــي المقـــرر 
 بكلمــــة "حمایــــة" وكلمــــة "وخــــصوصا" بكلمــــة "بمــــا فــــي ذلــــك"واقتــــرح أیــــضا االستعاضــــة عــــن عبــــارة /... 14والتوصــــیة 

 فـي المئـة 15 مـا ال یقـل عـن حمایـة، 2020بحلـول عـام "وهكذا یكـون الهـدف . ٕواضافة مفهوم اإلدارة المنصفة"صون"
ا المنــاطق ذات األهمیــة الخاصــة وخــصوص، مــن المنــاطق اإلیكولوجیــة األرضــیة والمیــاه الداخلیــة والمنــاطق البحریــة

ومنـصف  المناطق المحمیة المـدارة علـى نحـو فعـال شاملة لنظم تمثیلیة إیكولوجیةبكات للتنوع البیولوجي، من خالل ش
وفـضل آخـرون الـصیغة "  .ٕومن خالل وسائل أخرى، وادماجهـا فـي المنـاظر الطبیعیـة األرضـیة والبحریـة األوسـع نطاقـا

  .األصلیة الموجزة واعتبروا أن بعض هذه المصطلحات تقنیة للغایة
  .UNEP/CBD/SBSTTA/14/10ح للمبرر التقني حول الطابع التمثیلي للمرفق الثاني في الوثیقة ویوجد المزید من شر
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ویمكــن أن تــشمل هــذه الوســائل األراضــي .  لكــي تكمــل المنــاطق المحمیــة" الوســائل األخــرى"وقــد تمــت اإلحاطــة بأهمیــة 
هــا أنظمــة إداریــة تتمــشى مــع فئــات األصــلیة والمنــاطق التــي یتــولى المجتمــع المحلــي حفظهــا والمنــاطق األخــرى التــي ب

.  المنــاطق المحمیــة فــي االتحــاد الــدولي لحفــظ الطبیعــة، والتــي قــد ال یــتم االعتــراف بهــا دائمــا كمنــاطق محمیــة رســمیة
فــرض القیــود علــى األنــشطة التــي تــؤثر علــى التنــوع البیولــوجي ممــا یــسمح " الوســائل األخــرى"ویمكــن أیــضا أن تــشمل 

 الواقعة خارج حدود الوالیـة الوطنیـة علـى نحـو یتمـشى مـع نطـاق االختـصاص فـي االتفاقیـة بصون المواقع في المناطق
  ).4المادة (

ة مــن خـــالل داخلیــ وتمــت مالحظــة التحــدي المتمثـــل فــي حفــظ الــنظم اإلیكولوجیـــة للمیــاه الالتواصـــلیةوتــم إبــراز أهمیــة 
  .التواصلیة أكثر أهمیة من مجموع المنطقة المحمیةفالنسبة لهذه النظم اإلیكولوجیة، تعد السالمة و.  المناطق المحمیة

  .منع انقراض األنواع المهددة المعروفة:  12الهدف 
 إلــى "لألنــواع التــي توجــد حلــول ممكنــة إلدارتهــا أو یمكــن إیجادهــا،"... لغــرض الدقــة، یقتــرح إضــافة العبــارة الوصــفیة 

  .اطةغیر أن معظم المشاركین فضلوا النص األصلي األكثر بس.  النص
وتحقیـق االسـتعادة : "وإلضافة أنواع أخرى غیر األنواع المهـددة بـاالنقراض، یمكـن إضـافة مـا یلـي إلـى الـنص األصـلي

بحلـول عـام "أو "  في المئة على األقل من األنـواع المهـددة المعروفـة10إلى الحالة غیر المهددة بالنسبة لما نسبته 
  ".هددة المعروفة، وقف انقراض وانخفاض أعداد األنواع الم2020

 وما بعده، لن تضاف أنواع مـن أنـواع القائمـة الحمـراء التـي 2020في عام : "وهناك بدیل أكثر دقة لهذه الصیاغة وهو
جــرى بالفعــل تقیــیم حالتهــا والتــي توجــد حلــول ممكنــة إلدارتهــا فــي فئــات القائمــة الحمــراء التابعــة لالتحــاد الــدولي لحفــظ 

 ومــا بعـده، فــإن كمیـة األنــواع التـي جــرى 2020وأیـضا فــي عـام .   فــي الحیـاة البریــة أي منقرضــة أو منقرضـة"الطبیعـة
تقییمهــا بالفعــل والتــي تــسجل فــي كــل مــن فئــات االتحــاد الــدولي لحفــظ الطبیعــة، وهــي المهــددة بــشكل حــرج، والمهــددة، 

الفئـات مـن فئـات القائمـة والمعرضة للخطر، وقریبة من حالة الخطر، لن تكون أكبر من كمیة األنواع التـي تتـرك نفـس 
  .الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة

؛ منقـرض فـي (EX)منقرض : ینبغي أن یشیر المبرر التقني إلى أرقام خط األساس وفئات التحاد الدولي لحفظ الطبیعة
؛ (NT)؛ وقریـب مـن حالـة الخطـر (VU)؛ ومعـرض للخطـر (EN)؛ ومهـدد (CR)؛ ومهدد بشكل حـرج (EW)الحیاة البریة 

  .(LC)ثیر أقل شواغل 
ومـــن المفهـــوم أن هـــذا الهـــدف یعـــالج حـــاالت االنقـــراض التـــي یتـــسبب فیهـــا اإلنـــسان مـــع مالحظـــة أن بعـــض حـــاالت 

  .االنقراض تحدث بصورة طبیعیة
، تحسن حالة التنوع الجینـي للمحاصـیل والماشـیة فـي الـنظم اإلیكولوجیـة الزراعیـة 2020بحلول عام :  13الهدف 

  .ألقارب البریةوتحسن حالة ا
، وقــف فقــدان التنــوع الجینــي للمحاصــیل والماشــیة فــي الــنظم اإلیكولوجیــة الزراعیــة، 2020بحلــول عــام ": صــیاغة بدیلــة

  ."وفقدان األقارب البریة
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واقتــرح أن التنــوع الجینیــي للنباتــات والحیوانــات البریــة ینبغــي إضــافته فــي هــذا الهــدف، بمــا یتمــشى مــع الغایــة الــشاملة، 
وضــع وتنفیــذ : "... ومثــال ذلــك، یمكــن إضــافة مــا یلــي.  وأنــه الهــدف الوحیــد الــذي یركــز علــى التنــوع الجینــيخــصوصا 

  ."استراتیجیات لصون التنوع الجیني للعشائر الطبیعیة من الحیوانات والنباتات البریة
ل جمیــــع األنــــواع  تــــشم"المحاصــــیل"ومــــن المفهــــوم أن ".  فــــي الموضــــع الطبیعــــي"واقتــــرح إیــــالء األولویــــة للمحاصــــیل 

ـــواع األخـــرى ذات القیمـــة "ویمكـــن توســـیع النطـــاق لیـــشمل ...).  مثـــل الخـــضروات، وأشـــجار الفاكهـــة (المـــستزرعة  األن
  ."االقتصادیة-االجتماعیة

  . تعزیز منافع التنوع البیولوجي والنظم اإلیكولوجیة–الغایة االستراتیجیة دال
الـــــنظم "مــــع مالحظــــة أن  (" وخـــــدمات الــــنظم اإلیكولوجیــــة للجمیـــــعتعزیــــز منـــــافع التنــــوع البیولــــوجي: "اقتــــرح تعــــدیالن

  )."التنوع البیولوجي" مشمولة ضمن تعریف "اإلیكولوجیة
  . تحت الغایة دال17اقترحت إمكانیة أدراج الهدف : مالحظة
، تحدیــد وصــون أو اســتعادة الــنظم اإلیكولوجیــة التــي تــوفر الخــدمات األساســیة، 2020بحلــول عــام :  14الهــدف 

تـسهم فـي سـبل العـیش المحلیـة، وضـمان حـصول الجمیـع علـى الخـدمات األساسـیة للـنظم اإلیكولوجیـة علـى نحــو و
  .واف ومنصف، وال سیما المجتمعات األصلیة والمحلیة، والفقراء والضعفاء

ولوجیــة اعتــرف بــأن مفهــوم خــدمات الــنظم اإلیكولوجیــة مفهــوم قــیم وبالحاجــة إلــى تحدیــد الخــدمات األساســیة للــنظم اإلیك
الــصحة، وســبل " بعبــارة "ســبل العــیش المحلیــة"ویمكــن االستعاضــة عــن مــصطلح .  بــدال مــن الــنظم اإلیكولوجیــة نفــسها

  . حتى یصبح الهدف عاما بدرجة أكبر"العیش والرفاه
، تحدیـد وصـون الخـدمات األساسـیة 2020بحلـول عـام ": ومع أخذ هذه النقاط في الحسبان، تـصبح الـصیاغة المحتملـة

م اإلیكولوجیــة، التــي تــسهم فــي الــصحة، وســبل العــیش، والرفــاه، وضــمان حــصول الجمیــع علیهــا علــى نحــو واف للــنظ
  ."ومنصف، وال سیما المجتمعات األصلیة والمحلیة والفقراء والضعفاء

غیــر أنــه لــوح أیــضا أن أعمــال .  وتــم االعتــراف بالتحــدي المتمثــل فــي قیــاس ورصــد التقــدم المحــرز نحــو هــذا الهــدف
  .حوث في هذا المجال تتقدم بسرعةالب

ــول عــام :  15الهــدف  ــى التحمــل 2020بحل ــة عل ــنظم اإلیكولوجی ــدرة ال ــوجي فــي ق ــوع البیول ــز مــساهمة التن ، تعزی
 فـي المئـة مـن 15وعملیة تخزین الكربون وعزله، من خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة ما ال یقـل عـن 

  .لتالي في التخفیف من آثار تغیر المناخ والتكیف معه ومكافحة التصحراألراضي المتدهورة، مما یسهم با
، تعزیز مساهمة الـنظم اإلیكولوجیـة الطبیعیـة بـشكل محـسوس فـي التخفیـف 2020بحلول عام : "اقترحت صیاغة أبسط

  .كولوجيغیر أن الكثیر رأوا من المهم إضافة إشارة إلى استعادة النظام اإلی".  من تغیر المناخ والتكیف معه
.  لوحظ أن قدرة النظم اإلیكولوجیة على التحمل تستند إلى التنوع البیولـوجي، واقترحـت صـیاغة جدیـدة فـي الـسطر األول

ویمكــــن االستعاضــــة عــــن ".  تخــــزین الكربــــون"بعبــــارة " تخــــزین الكربــــون وعزلــــه"إذ یمكــــن االستعاضــــة عــــن المــــصطلح 
لكـي تتـضمن الـنظم اإلیكولوجیـة المهمـة فـي هـذا الخـصوص، " المتدهورةالنظم اإلیكولوجیة "بعبارة " األراضي المتدهورة"

، تعزیـز قـدرة 2020بحلـول عـام ": ومع مراعاة هـذه النقـاط، یمكـن أن یـصاغ الهـدف كمـا یلـي.  مثل المعشبات البحریة
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 واالسـتعادة، النظام اإلیكولوجیة على التحمل ومساهمة التنوع البیولوجي في مخزونات الكربون، وذلك من خـالل الحفـظ
 في المئة من النظم اإلیكولوجیة المتدهورة، ممـا یـسهم بالتـالي فـي التخفیـف مـن 15بما في ذلك استعادة ما ال یقل عن 

  ."آثار تغیر المناخ والتكیف معه ومكافحة التصحر
المنـصف للمنـافع ٕ تعزیـز التنفیـذ مـن خـالل التخطـیط وادارة المعـارف وتنمیـة القـدرات، والتقاسـم العـادل و–الغایة هـاء

  .الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة
 بعـــد كلمـــة "التـــشاركي"نظـــرا ألهمیـــة مـــشاركة جمیـــع أصـــحاب المـــصلحة فـــي عملیـــات التخطـــیط، اقتـــرح إضـــافة كلمـــة 

  ."التخطیط"
نمــوا، والــدول تـوفیر المــوارد إلــى البلـدان النامیــة، وال سـیما أقــل البلـدان ".... واقتـرح أن تتــضمن هـذه الغایــة إشـارات إلــى 

ـــا  ـــى التكنولوجی ـــالي، وبنـــاء القـــدرات، والحـــصول عل ـــدان ذات االقتـــصاد االنتق الجزریـــة الـــصغیرة النامیـــة فـــضال عـــن البل
  ...."ونقلها

التقاسـم العـادل والمنـصف للمنـافع الناشـئة " من هذا القسم إلى الغایة دال، یمكن حـذف اإلشـارة إلـى 17ٕواذا نقل الهدف 
  ."لجینیةعن استخدام الموارد ا

، ینفــذ كــل طــرف اســتراتیجیة وطنیــة فعالــة للتنــوع البیولــوجي، تــسهم فــي تحقیــق 2020بحلــول عــام :  16الهــدف 
  .مهمة وغایات وأهداف الخطة االستراتیجیة

 مـن االتفاقیـة وفــي المقـرر المقتـرح الــذي 6اقتـرح الـبعض عـدم الحاجــة إلـى الهـدف نظـرا للــنص علیـه بالفعـل فــي المـادة 
واقتــرح آخــرون أن القیمــة المــضافة للهــدف ســیتم توضــیحها باإلشــارة .   فــي اجتماعــه العاشــرمر األطــرافه مــؤترسیــصد

، یعـد 2020بحلـول عـام ": وبنـاء علیـه، أصـبح الـنص المحتمـل.  إلى إعدا االستراتیجیات الوطنیـة وتحـدیثها واعتمادهـا
جي، ویعتمـدها وینفـذها، ممـا یـسهم فـي تحقیـق كل طرف استراتیجیة وخطة عمـل وطنیـة تـشاركیة ومحدثـة للتنـوع البیولـو

  ."مهمة الخطة االستراتیجیة وغایاتها وأهدافها
، تعزیز الحصول على الموارد الجینیة، وتقاسم قدر كبیر من المنافع، بما یتماشـى 2020بحلول عام :  17الهدف 

  .والنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع
  ).التنفیذ(بدال من الغایة هاء ) تعزیز منافع التنوع البیولوجي(اسب أكثر الغایة دال یمكن نقل هذا الهدف ألنه قد ین
  ."كبیر"واقترحت إمكانیة حذف الكلمة 

تكون جمیـع األطـراف قـد وضـعت تـدابیر وسیاسـات بـشأن ": واشتلمت مقترحات أخرى على اإلشارة إلى العناصر التالیة
سـینظر مجلـس إدارة بروتوكـول الحـصول وتقاسـم "، و " من االتفاقیة5-15الحصوص وتقاسم المنافع مع مراعاة المادة 

  ".المنافع بانتظام في المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع
، حمایة وتعزیز المعـارف واالبتكـارات والممارسـات التقلیدیـة واالعتـراف بمـساهمتها 2020بحلول عام :  18الهدف 

  .مه المستدامفي حفظ التنوع البیولوجي واستخدا
فــي الهــدف، بمــا یتمــشى مــع توصــیات الفریــق " االســتخدام المــستدام المــألوف للتنــوع البیولــوجي"اقتــرح إدراج اإلشــارة إلــى 

  ).ج(10و) ي(8واألحكام ذات الصلة، واستخدام المصطلحات بما یتمشى مع المادتین ) ي(8العامل المعني بالمادة 
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معــارف والتكنولوجیــات المتعلقــة بــالتنوع البیولــوجي، وقیمتــه وعملــه، ، تحــسین ال2020بحلــول عــام :  19الهــدف 
  .وحالته واتجاهاته، واآلثار المترتبة على فقدانه، وتقاس هذه المعلومات والتكنولوجیات على نطاق واسع

  ."قیمه" بكلمة "قیمته"اقترح االستعاضة عن كلمة 
  :وتشمل الصیاغات البدیلة

وجیـــا المتعلقـــة بـــالتنوع البیولـــوجي علـــى نطـــاق واســـع وبـــشروط تفـــضیلیة إلـــى البلـــدان ، نقـــل التكنول2020بحلـــول عـــام "
   و"النامیة، وال سیما أقل البلدان نموا والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي

  ."، تحسین وتبادل وتطبیق المعارف والتكولوجیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي على نطاق واسع2020بحلول عام "
مـن أجــل ) المــوارد البـشریة والتمویــل(، إحــداث زیـادة بعــشرة أضـعاف فــي القـدرات 2020حلــول عـام ب:  20الهـدف 

  .تنفیذ االتفاقیة
وكانـت الزیـادة بعـشرة أضـعاف .  لوحظ أن الحاجة إلى الموارد ستتیابن بدرجة كبیرة وأن معلومات خط األساس محدودة

ــ.  رقمــا تقریبیــا بــدال مــن كونهــا رقمــا دقیقــا ي المبــرر التقنــي، فــإن األمــوال المخصــصة للتكیــف مــع تغیــر وكمــا لــوحظ ف
المنــاخ وتقلیــل االنبعاثــات الناتجــة عــن إزالــة الغابــات وتــدهور الغابــات، والتــي یحتمــل أن تتــضمن منــافع كبیــرة مــشتركة 

اك اقتـراح وهنـ.  بالنسبة للتنوع البیولوجي، هي علـى األقـل أعلـى تقریبـا مـن األمـوال المخصـصة حالیـا للتنـوع البیولـوجي
، زیــادة القــدرة علــى تنفیــذ االتفاقیــة بمقــدار عــشرة أضــعاف علــى األقــل مــن حیــث 2020بحلــول عــام "بــدیل مفــاده أنــه 
، وبمقــدار عــشرة )اســتنادا إلــى العــدد الحــالي لألفــراد فــي جمیــع القطاعــات القــادرین علــى تنفیــذ االتفاقیــة(المــوارد البــشریة 

لمــستویات التــي تأخــذ فــي الحــسبان االلتزامــات الــسابقة التــي لــم تتحقــق، ومــع اســتنادا إلــى ا(أضــعاف مــن حیــث التمویــل 
 من االتفاقیـة، بحیـث تـوفر علـى نحـو 1-20 و2-20مراعاة فترة التجدید األخیر لموارد مرفق البیئة العالمیة والمادتین 

لجزریـة الـصغیرة النامیـة فـضال عـن واف وفي التوقیت المناسب إلى البلدان النامیة، وال سیما أقل البلـدان نمـوا، والـدول ا
  )19 إلى 1البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، لتحقیق األهداف من 
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