
             بـع عـدد محـدود  ُ طُ                             األمـم المتحـدة محایـدة مناخیـا،    ة                                                                                       لتقلیل اآلثار البیئیة لعملیات األمانة والمساهمة في تنفیذ مبادرة األمین العام بأن تكـون منظمـ 
   .                                         نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة     إحضار   ب    تكرم                       ویرجى من المندوبین ال .              من هذه الوثیقة

                          مؤتمر األطراف في االتفاقیة
                            المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  شرحادي ع الاالجتماع
  2012 تشرین األول/أكتوبر 19-8باد، الهند، آحیدر 
   من جدول األعمال3-3البند 

  
  اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر في لمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا

 2020-2011رصد التقدم المحرز في تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي   11/3المقرر 
 وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي

 2020-2011 البیولوجي إطار المؤشرات للخطة االستراتیجیة للتنوع   - ألف
  وأهداف أیتشي للتنوع البیولوجي

  إن مؤتمر األطراف،
مؤشرات الخطة االستراتیجیة للتنوع المخصص المعني ب یننیتقلخبراء الابتقریر فریق یرحب   -1
) ي(8 المخصص للمادةمفتوح العضویة ل وكذلك عمل الفریق العامل بین الدورات ا20201-2011البیولوجي 
    بشأن وضع المؤشرات المتعلقة بالمعارف التقلیدیة واالستخدام المستدام المألوف؛لمتصلة بهااواألحكام 

 لالتحاد األوروبي لما قدمه من دعم مالي إلى فریق الخبراء التقنیین المخصص یعرب عن امتنانه  -2
لى حكومة كندا، و 2020-2011مؤشرات الخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي المعني ب ٕ                  وا  وكالة البیئة األوروبیة،    

 22 إلى 20والنرویج، وسویسرا، والمملكة المتحدة، لما قدموه من دعم لحلقة عمل الخبراء الدولیة التي عقدت من 
 في هاي ویكومب، بالمملكة المتحدة، وذلك دعما لفریق الخبراء التقنیین المخصص المعني 2011حزیران /یونیو

 ؛2020-2011وع البیولوجي بمؤشرات الخطة اإلستراتیجیة للتن

بقائمة المؤشرات اإلرشادیة المتاحة لتقییم التقدم المحرز نحو تحقیق غایات الخطة یحیط علما   -3
 وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي، على النحو الوارد في المرفق بالمقرر 2020-2011االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

ّ ویقر  ، )11/3المقرر  (الحالي إنجاز الخطة االستراتیجیة في تقییم التقدم المحرز ل البدایةتوفر نقطة لقائمة ا بأن هذه     
   على مختلف المستویات؛2020-2011للتنوع البیولوجي 
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ّ یقر    -4  االستراتیجیة وأهداف ایتشي للتنوع البیولوجي غایاتتألف من الیي ذ ال، بأن إطار المؤشرات   
تقییم التقدم المحرز نحو لمؤشرات  وال2020-2011 للتنوع البیولوجي  هدفا في الخطة االستراتیجیة20البالغ عددها 

   مختلف الظروف والقدرات الوطنیة،تحقیقها، توفر أساسا مرنا لألطراف حیث یمكن تكییفهما، مع األخذ في الحسبان
 صعیدجاهزة لالستخدام على الالالمؤشرات الواردة في المرفق بهذا المقرر هذه أن  علىیوافق   -5

لمدة للتقدم المحرز نحو أهداف ینبغي استخدامها كجزء من استعراض منتصف ا) ألف(عالمي والمشار إلیها بالحرف ال
  شي للتنوع البیولوجي؛أی

لى إعطاء األولویة لتطبیق تلك المؤشرات الجاهزة لالستخدام على الصعید العالمي، إ األطراف دعوی  -6
لى النظر في استخدام اإلطار المرن إأیضا  األطراف ویدعود الوطني، حیثما یكون ذلك ممكنا ومناسبا، على الصعی

 في تحدیثها لالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، ضمن جملة أموروقائمة المؤشرات اإلرشادیة، 
تقاریر الوطنیة ، إلى أقصى قدر ممكن، وفي الة الخامسةریر الوطنیاوفي عملیات اإلبالغ، بما في ذلك من خالل التق

  الالحقة؛
 ظروفها وأولویاتها مع األخذ في الحسبانو والحكومات األخرى، حسب االقتضاء  األطراف یشجع  -7

 بالبیانات الوطنیة ذات الصلة وتحدیث هذه البیانات والتحقق من صحتها وحفظها في اإلسهامالمحددة، على 
في تطویر وتنسیق إعداد المؤشرات، وأن تعزز توافر البیانات مجموعات البیانات اإلقلیمیة والعالمیة، وذلك كإسهام 

 على المستوى العام؛

ة إتاحة الفرصة للقیام  إبقاء إطار المؤشرات الخاص بالخطة االستراتیجیة قید االستعراض، بغییقرر  -8
خرى، وتتعلق بالخطة ها األطراف واالتفاقیات والعملیات األأعدتأو تنقیح المؤشرات ذات الصلة التي /ج ومستقبال بدم

  ؛2020-2011االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
  باألهمیة الحیویة التي تكتسیها بالنسبة إلى البشریة مراكز المنشأ ومراكز التنوع الجیني؛ یقر  -9

 بالحاجة إلى تعزیز القدرات التقنیة والمؤسسیة وحشد موارد مالیة كافیة إلعداد وتطبیق المؤشرات یقر  -10
البلدان نموا، والدول الجزریة الصغیرة النامیة، أقل  الرصد، وخصوصا لدى األطراف من البلدان النامیة، السیما ونظم

 ؛ذات االقتصاد االنتقاليفضال عن البلدان 

إلى األمین التنفیذي أن یقوم بما یلي، بالتعاون مع الشراكة المعنیة بمؤشرات التنوع یطلب   -11
 :یاز اإلقلیمیة وغیرها من المنظمات ذات الصلة، حسب مقتضى الحال ورهنا بتوافر المواردالبیولوجي، ومراكز االمت

                                                                                        تجمیــع مــواد إرشــادیة تقنیــة لبنــاء القــدرات وتــوفیر الــدعم لألطــراف مــن أجــل مواصــلة إعــداد المؤشــرات    ) أ (
ــراء ال ــق الخب ــر فری ــات تقری ــي مرفق ــواردة ف ــات ال ــك المعلوم ــي ذل ــا ف ــالغ، بم ــد واإلب ــم الرص ــصص الم                                                                               ونظ ــین المخ ــي                  تقنی     عن

ــرات  ب ــوجي  ا       مؤش ــوع البیول ــتراتیجیة للتن ــة االس ــواد     2020-    2011                                  لخط ــى الم ــتنادا إل ــة أدوات، اس ــكل حزم ــي ش ــا ف تاحته ٕ ٕ                                             ، وا     
                                                                                 المتاحة بالفعل على صفحات الموقع الشبكي للشراكة المعنیة بمؤشرات التنوع البیولوجي؛

ـــة   ) ب ( ـــدان النامی ـــصوصا البل ـــراف، وخ ـــساعدة األط ـــ  و                                        م ـــل البل ـــوا         أق ـــصغیرة  و          دان نم ـــة ال ـــدول الجزری ـــة                      ال           النامی
                                      أو التـــي لـــم تـــستخدم بعـــد المؤشـــرات المعـــدة  /                                   ، والتـــي تمتلـــك مـــوارد وقـــدرات محـــدودة و      نتقـــالي ال   ا                    والبلـــدان ذات االقتـــصاد

                      وتطبیــق بعــض المؤشــرات      إعــداد                                                                          بــصورة منهجیــة فــي تقاریرهــا الرســمیة، والبــدء، بنــاء علــى طلــب األطــراف المعنیــة، فــي 



UNEP/CBD/COP/DEC/XI/3 
Page 3 
 

                    الــوطني، علــى النحــو     صعید                                                                   لفعالــة مــن حیــث التكلفــة وســهلة التطبیــق بــشأن القــضایا ذات األولویــة علــى الــ          البــسیطة وا
                             المناسب في تقاریرها الرسمیة؛

إدراج مسألة بناء القدرات على إطار المؤشرات في حلقات العمل اإلقلیمیة، حسب مقتضى الحال،   )ج(
 المعلومات والدروس تقاسمحدیث المعلومات عن التقدم المحرز و لدعم تنفیذ المؤشرات من خالل تمكین األطراف من ت

 المستفادة، فضال عن مجاالت التآزر والتعاون؛

دعم استعراض استخدام المؤشرات ونظم الرصد المرتبطة بها لتحدید الفجوات واألولویات في   )د(
الدعم المالي من جانب الجهات المانحة بناء القدرات في المستقبل، والدعم التقني و لالمؤسسات الوطنیة واإلقلیمیة 

 والمنظمات الشریكة؛

إلى األمین التنفیذي أن یقوم بما یلي، بالتعاون مع الشراكة المعنیة بمؤشرات التنوع یطلب   -12
، ومنظمة األمم المتحدة (GEO-BON)البیولوجي، وشبكة رصد التنوع البیولوجي التابعة للفریق المعني برصد األرض 

الزراعة، واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، وغیرها من الشركاء، بما في ذلك الفریق العامل المعني بالمؤشرات لألغذیة و 
 :التابع للمنتدى الدولي للشعوب األصلیة المعني بالتنوع البیولوجي، حسب مقتضى الحال ورهنا بتوافر الموارد

والمدى هذه المؤشرات وحالة تطورها، مبررات عملیة عن المؤشرات، بما في ذلك إعداد معلومات   )أ(
  الذي وصل إلیه تطبیقها والمعلومات عن مصادر البیانات والمنهجیات للمساعدة في تطبیق كل مؤشر من المؤشرات؛

مواصلة تطویر المؤشرات العالمیة المحددة في المرفق بهذا المقرر بغیة ضمان إمكانیة رصد كل   )ب(
، مع األخذ في 2014وجي من خالل مؤشر عالمي واحد على األقل بحلول عام هدف من أهداف أیشي للتنوع البیول

 واالتفاقات والعملیات اإلقلیمیة األخرى، أو ذات الصلة بها؛ ،الحسبان المؤشرات التي تستخدمها بالفعل االتفاقیات

ي یمكن أن اقتراح عدد محدود من المؤشرات البسیطة وسهلة التطبیق والفعالة من حیث التكلفة والت  )ج(
 تستخدمها األطراف، حسب االقتضاء وبمراعاة ظروفها وأولویاتها المحددة؛

مواصلة تحقیق التجانس بین المؤشرات العالمیة واستخدامها بین اتفاقیة التنوع التشجیع على   )د(
ن خالل فریق االتصال البیولوجي واالتفاقیات األخرى، واالتفاقات والعملیات اإلقلیمیة، وتعزیز التعاون، بما في ذلك م

 التفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي وفریق االتصال المشترك التفاقیات ریو؛التابع ل

تقدیم معلومات عن إطار المؤشرات للمساعدة في عملیة تحدید أهداف التنمیة المستدامة التي وافق   )ه(
 ؛)20+ریو (علیها مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة

یز التعاون حول رصد التنوع البیولوجي والمؤشرات مع قطاعات الحراجة والزراعة ومصاید تعز   )و(
عد العالمي واإلقلیمي والوطني ُ                           األسماك والقطاعات األخرى على الص   ؛                              

مواصلة تطویر وصون قاعدة البیانات اإللكترونیة بشأن مؤشرات الخطة االستراتیجیة للتنوع   )ز(
 ؛2020-2011البیولوجي 

عداد حزمة أدوات عملیة تفسیریة لكل هدف من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، بما في ذلك إ  )ح(
 الخطوات الممكنة لقیاس التقدم المحرز صوب تحقیق هذه األهداف، مع مراعاة الظروف واألولویات الوطنیة؛
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قد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر وتقدیم تقریر إلى اجتماع للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة یع
 األطراف؛

 إلى مواصلة (GEO-BON) شبكة رصد التنوع البیولوجي التابعة للفریق المعني برصد األرض یدعو  -13
عدادعملها بشأن تحدید متغیرات التنوع البیولوجي األساسیة و  ٕ    ا   على النحو الوارد في ، مجموعات البیانات المرتبطة بها 

المقدمة " 2020مدى مالءمة نظم رصد التنوع البیولوجي لدعم أهداف اتفاقیة التنوع البیولوجي لعام "الوثیقة بعنوان 
، واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، والمركز العالمي لرصد الحفظ التابع للیونیب، لدعم اجتماع فریق GEO-BONمن 

 2020-2011وع البیولوجي الخبراء التقنیین المخصص المعني بمؤشرات الخطة االستراتیجیة للتن
)(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/8 وتقدیم تقریر إلى اجتماع للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة ،

  یعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛
حو تحقیق  تقییم التقدم المحرز نالمساهمة في منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة إلى یدعو  -14

  أیشي للتنوع البیولوجي؛مختارة من أهداف أهداف 
 المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك جهات التمویل، إلى تشجیع ودعم عملیة الرصد على یدعو  -15

لتقدم المحرز في تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي عن االمدى الطویل ومواصلة إعداد المؤشرات واإلبالغ 
  أینما ال توجد بعد؛ للمؤشرات إعداد خطوط أساس فضال عن 2011-2020

 واستخدام المؤشرات ونظم الرصد إعدادإلى األمین التنفیذي أن یقدم تقاریر مرحلیة دوریة عن یطلب   -16
المرتبطة بها إلى اجتماع للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة یعقد قبل كل اجتماع من اجتماعات 

خطة االستراتیجیة للتنوع وینبغي أن یتضمن ذلك تقییما لمنتصف المدة لل. 2020ؤتمر األطراف حتى عام م
في التقاریر الوطنیة الخامسة وفي المقدمة ، فضال عن الخبرات في استخدام المؤشرات 2020-2011 يجالبیولو 

 إعدادذلك فرصا الستعراض التقدم المحرز في وسیهیئ . الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي
عدواستخدام المؤشرات ونظم الرصد المرتبطة بها، وتقییم مدى كفایة وفعالیة أطر في رصد التقدم المحرز على ال ُ  ص    

  .2020-2011اإلقلیمي والوطني والعالمي نحو تحقیق الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
 مرفق

  2020-2011ة للخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي قائمة المؤشرات اإلرشادی
 ثالث 2020-2011حدد فریق الخبراء التقنیین المخصص المعني بمؤشرات الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجى 

ویشیر . إلى المؤشرات الجاهزة لالستخدام على الصعید العالمى) ألف(ویشیر الحرف . فئات للمؤشرات التشغیلیة
إلى المؤشرات التى یمكن استخدامها على الصعید العالمى إال أنها تحتاج الى مزید من التطویر لتكون ) ءبا(الحرف 

الى المؤشرات اإلضافیة قید البحث لالستخدام على الصعید الوطنى أو ) جیم(ویشیر الحرف . جاهزة لالستخدام
هى المؤشرات التى ) باء(و) ألف(مؤشرات ومجموعة ال. بالحروف المائلةاألصعدة األخرى دون العالمیة، ویظهر 

توضح بعض المؤشرات ) جیم(ینبغى استخدامها لتقییم التقدم المحرز على الصعید العالمى، فى حین أن المؤشرات 
  .اإلضافیة المتاحة لألطراف لالستخدام على الصعید الوطنى وفقا ألولویاتها وظروفها الوطنیة
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  وأهم المؤشرات التشغیلیة ذات الصلة)بالحروف الداكنة(ؤشرات الرئیسیة الم أهداف أیشي للتنوع البیولوجي
التصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البیولوجي عن طریق تعمیم التنوع البیولوجي في جمیع قطاعات الحكومة :  الغایة االستراتیجیة ألف

  والمجتمع
 كحد أقصى، یكون الناس 2020  بحلول عام :1الهدف 

لى علم بقیم التنوع البیولوجي، وبالخطوات التي یمكن ع
 .اتخاذها لحفظه واستخدامه على نحو مستدام

االتجاهات في التوعیة والمواقف والمشاركة العامة في دعم التنوع البیولوجي وخدمات 
  النظم االیكولوجیة

 )جیم( االتجاهات في التوعیة والمواقف إزاء التنوع البیولوجي •
 ) جیم( إشراك الجمهور العام في التنوع البیولوجي االتجاهات في •
االتجاهات في برامج التواصل واإلجراءات الرامیة إلى الترویج للمسؤولیة االجتماعیة  •

 )جیم(للشركات 
            ُ                كحد أقصى، ت دمج قیم التنوع 2020  بحلول عام :2الهدف 

البیولوجي في االستراتیجیات الوطنیة والمحلیة للتنمیة والحد 
دماجها، حسب من ا ٕ            لفقر وعملیات التخطیط ویجري وا                               

 .االقتضاء، في نظم الحسابات القومیة ونظم اإلبالغ

االتجاهات في إدماج التنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة وتقاسم المنافع في 
  التخطیط وصیاغة السیاسات وتنفیذها والحوافز

بیعیة والتنوع البیولوجي وقیم خدمات االتجاهات في عدد البلدان التي تدرج الموارد الط •
 )باء(النظم االیكولوجیة في نظم المحاسبة القومیة 

االتجاهات في عدد البلدان التي أجرت تقییما لقیم التنوع البیولوجي وفقا لالتفاقیة  •
 )جیم(

 )جیم(االتجاهات في المبادئ التوجیهیة وتطبیقات أدوات التقییم االقتصادي  •
 التنوع البیولوجي وقیم خدمات النظم االیكولوجیة في السیاسات االتجاهات في إدماج •

 )جیم(القطاعیة واإلنمائیة 
االتجاهات في السیاسات التي تأخذ التنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة في  •

 )جیم(االعتبار في تقییم األثر البیئي والتقییم البیئي االستراتیجي 
لغى الحوافز،  كحد2020  بحلول عام :3الهدف          ُ              أقصى، ت 

بما فیها اإلعانات، الضارة بالتنوع البیولوجي، أو تزال تدریجیا 
أو تعدل من أجل تقلیل أو تجنب التأثیرات السلبیة، وتوضع 
  ُ                                                  وت طبق حوافز إیجابیة لحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه 
المستدام، بما یتمشى وینسجم مع االتفاقیة وااللتزامات الدولیة 

-  ذات الصلة، مع مراعاة الظروف االجتماعیةاألخرى
 .االقتصادیة الوطنیة

االتجاهات في إدماج التنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة وتقاسم المنافع في 
  التخطیط، وصیاغة السیاسات وتنفیذها، والحوافز

وجي االتجاهات في عدد وقیم الحوافز، بما في ذلك اإلعانات، الضارة بالتنوع البیول •
  )باء(التي تم إلغاؤها أو إصالحها أو إزالتها تدریجیا 

االتجاهات في تحدید وتقییم ووضع وتعزیز الحوافز التي تكافئ المساهمة االیجابیة  •
في التنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة وتفرض عقوبات على اآلثار الضارة 

 )جیم(
 الناشئة عن الزراعة والحراجة ومصاید األسماك وتربیة األحیاء االتجاهات في الضغوط
 المائیة غیر المستدامة

االتجاهات في أعداد األنواع المستخدمة، بما في ذلك األنواع المتداولة في التجارة  •
اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات تستخدمه أیضا ) (ألف(ومخاطر انقراضها 

 )(CITES)معرضة لالنقراض والنباتات البریة ال
  )8/15المقرر ) (جیم(أو المفاهیم ذات الصلة /االتجاهات في البصمة االیكولوجیة و •
 )جیم(الحدود االیكولوجیة المقیمة من منظور اإلنتاج واالستهالك المستدامین  •

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحویل الموائل، والتلوث، واألنواع الغازیة، وتغیر 
  ناخ، واالستغالل المفرط والدوافع الكامنة وراءهاالم

 )10/22المقرر ) (جیم(االتجاهات في التنوع البیولوجي للمدن  •

الحكومات  كحد أقصى، تكون 2020  بحلول عام :4الهدف 
وقطاع األعمال وأصحاب المصلحة على جمیع المستویات 
                                             ً     قد اتخذت خطوات لتنفیذ خطط أو تكون قد نفذت خططا  من 
أجل تحقیق اإلنتاج واالستهالك المستدامین وتكون قد 
سیطرت على تأثیرات استخدام الموارد الطبیعیة في نطاق 

 .الحدود اإلیكولوجیة المأمونة

االتجاهات في إدماج التنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة وتقاسم المنافع في 
  التخطیط وصیاغة السیاسات وتنفیذها والحوافز

تنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة في النظم االتجاهات في مدى إدماج قیم ال •
 )باء(المحاسبیة ونظم اإلبالغ للمنظمات 
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  الضغوط المباشرة على التنوع البیولوجي وتشجیع االستخدام المستدامخفض:  الغایة االستراتیجیة باء

  االتجاهات في مدى وظروف وضعف النظم االیكولوجیة والمناطق األحیائیة والموائل
 نوع رئیسي االتجاهات في مخاطر انقراض األنواع المعتمدة على الموائل في كل •

  )ألف(من الموائل 
االتجاهات في مدى المناطق األحیائیة والنظم االیكولوجیة والموائل المختارة  •

 )8/15 و7/30المقرران ) (ألف(
 )باء(االتجاهات في نسبة الموائل المتدهورة أو المعرضة للخطر  •
 )8/15 و7/30المقرران ) (باء(االتجاهات في تفتیت الموائل الطبیعیة  •
 )جیم(اهات في ظروف وضعف النظم االیكولوجیة االتج •
 )جیم(االتجاهات في نسبة الموائل الطبیعیة التي جرى تحویلها  •

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن الزراعة والحراجة ومصاید األسماك وتربیة 
  األحیاء المائیة غیر المستدامة

  )جیم(االتجاهات في اإلنتاجیة الرئیسیة  •
تستخدمه أیضا اتفاقیة ) (جیم(ة األراضي المتأثرة بالتصحر االتجاهات في نسب •

 )(UNCCD)األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

     َّ                  ، یخف ض معدل فقدان جمیع 2020  بحلول عام :5الهدف 
ي ذلك الغابات، إلى النصف على الموائل الطبیعیة، بما ف

األقل، وحیثما یكون ممكنا إلى ما یقرب من الصفر، 
 .ویخفض تدهور وتفتت الموائل الطبیعیة بقدر كبیر

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحویل الموائل، والتلوث، واألنواع الغازیة، وتغیر 
  المناخ، واإلفراط في االستغالل والدوافع الكامنة وراءها

عتمدة على الموائل في كل نوع من أنواع الموائل االتجاهات في عدد األنواع الم •
 )ألف(الكبرى 

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن الزراعة والحراجة ومصاید األسماك وتربیة 
  األحیاء المائیة غیر المستدامة

  )ألف(االتجاهات في مخاطر انقراض األنواع المائیة المستهدفة والمصید الثانوي  •
 )ألف(االتجاهات في أعداد األنواع المائیة المستهدفة والمصید الثانوي  •
ات في نسبة األرصدة السمكیة المستخدمة خارج الحدود البیولوجیة اآلمنة االتجاه •

 ) من األهداف اإلنمائیة لأللفیة4.7المؤشر ) (ألف(
 )جیم(االتجاهات في المصید بحسب جهد الوحدة  •
 )جیم(االتجاهات في قدرات جهد الصید  •
 )جیم(أو كثافتها /االتجاهات في مناطق ممارسات الصید المدمرة ووتیرتها و •

، یتم على نحو مستدام إدارة 2020  بحلول عام :6الهدف 
وحصاد جمیع األرصدة السمكیة والالفقاریات والنباتات 
هج القائمة على النظام                                     ُ                      المائیة، بطریقة قانونیة وبتطبیق الن 

وضع خطط اإلیكولوجي، وذلك لتجنب الصید المفرط، و 
وتدابیر انعاش لجمیع األنواع المستنفدة، وال یكون لمصاید 
األسماك تأثیرات ضارة كبیرة على األنواع المهددة باالنقراض 
والنظم اإلیكولوجیة الضعیفة، وأن تكون تأثیرات مصاید 
األسماك على األرصدة السمكیة واألنواع والنظم اإلیكولوجیة 

 .مأمونةفي نطاق الحدود اإلیكولوجیة ال
االتجاهات في إدماج التنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة وتقاسم المنافع في 

  التخطیط، وصیاغة السیاسات وتنفیذها، والحوافز
االتجاهات في نسبة األنواع المستهدفة والمصید الثانوي المستنفدة بعد تنفیذ خطط  •

 )باء(االنتعاش 
االتجاهات في الضغوط الناشئة عن الزراعة والحراجة ومصاید األسماك وتربیة 

  األحیاء المائیة غیر المستدامة
اج االتجاهات في أعداد األنواع المعتمدة على الغابات والزراعة في نظم اإلنت •

  )باء(
 )باء(االتجاهات في اإلنتاج بحسب المدخالت  •
المقرران ) (جیم(االتجاهات في نسبة المنتجات المشتقة من مصادر مستدامة  •

 )8/15 و7/30

طق الزراعة وتربیة ، تدار منا2020  بحلول عام :7الهدف 
األحیاء المائیة والحراجة على نحو مستدام، لضمان حفظ 

 .التنوع البیولوجي

االتجاهات في إدماج التنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة وتقاسم المنافع في 
  التخطیط، وصیاغة السیاسات وتنفیذها، والحوافز

التجاهات في مساحة النظم االیكولوجیة الحرجیة والزراعیة والنظم اإلیكولوجیة ا •
 7/30المقرران ) (باء(لتربیة األحیاء المائیة التي تخضع لإلدارة المستدامة 

 )8/15و
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     َّ                     ، یخف ض التلوث، بما في ذلك 2020  بحلول عام :8الهدف 
 تضر التلوث الناتج عن المغذیات الزائدة، إلى مستویات ال

 .بوظیفة النظم اإلیكولوجیة وبالتنوع البیولوجي

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحویل الموائل والتلوث واألنواع الغازیة وتغیر المناخ 
  واالستغالل المفرط والدوافع الكامنة وراءها

االتجاهات في حدوث المناطق التي تعاني من نقص األوكسجین وازدهار الطحالب  •
 )ألف(

 7/30المقرران ) (ألف(اهات في نوعیة المیاه في النظم االیكولوجیة المائیة االتج •
 )8/15و

 ) باء(آثار التلوث على اتجاهات مخاطر االنقراض  •
 )8/15 و7/30المقرران ) (باء(االتجاهات في معدل ترسب التلوث  •
 )باء(االتجاهات في معدل انتقال الرواسب  •
 )جیم(صلة بالتنوع البیولوجي في البیئة االتجاهات في انبعاث الملوثات ذات ال •
 )جیم( البریة حیاءاالتجاهات في مستویات الملوثات في األ •
 )جیم(االتجاهات في بصمة النیتروجین نتیجة ألنشطة االستهالك  •
 )جیم(االتجاهات في مستویات األوزون في النظم االیكولوجیة الطبیعیة  •
 )جیم(ق بعد المعالجة االتجاهات في نسبة المیاه العادمة التي تطل •
 )جیم(االتجاهات في مستویات األشعة فوق البنفسجیة  •

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحویل الموائل، والتلوث، واألنواع الغازیة، وتغیر 
  المناخ، واالستغالل المفرط والدوافع الكامنة وراءها

 )ألف(االتجاهات في أثر األنواع الغریبة الغازیة على اتجاهات مخاطر االنقراض  •
 )باء(اع غریبة غازیة مختارة االتجاهات في اآلثار االقتصادیة ألنو  •
 )8/15 و7/30المقرران ) (باء(االتجاهات في أعداد األنواع الغریبة الغازیة  •
 البریة باألمراض الناشئة عن األنواع الغریبة الغازیة حیاءاالتجاهات في إصابة األ •

 )جیم(

ف األنواع الغریبة الغازیة 2020  بحلول عام :9الهدف  ّ                         ، تعر       
ومساراتها، ویحدد ترتیبها حسب األولویة، وتخضع للمراقبة 
األنواع ذات األولویة أو یتم القضاء علیها وتوضع تدابیر 

 .دخالها وانتشارهاإلدارة المسارات لمنع إ

نافع في االتجاهات في إدماج التنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة وتقاسم الم
  التخطیط، وصیاغة السیاسات وتنفیذها، والحوافز

االتجاهات في استجابة السیاسات، والتشریعات وخطط اإلدارة لمكافحة ومنع انتشار  •
  )باء(األنواع الغریبة الغازیة 

 )جیم(االتجاهات في إدارة مسارات األنواع الغریبة الغازیة  •
ى حد    ُ  َّ         ، ت خف ض إلى أدن2015  بحلول عام :10الهدف 

الضغوط البشریة المتعددة على الشعب المرجانیة، والنظم 
اإلیكولوجیة الضعیفة األخرى التي تتأثر بتغیر المناخ أو 
ض المحیطات، من أجل المحافظة على سالمتها  ّ                                       تحم     

  .ووظائفها

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحویل الموائل، والتلوث، واألنواع الغازیة، وتغیر 
  ستغالل المفرط والدوافع الكامنة وراءهاالمناخ، واال

  )ألف(                                                   ُ   اتجاهات مخاطر االنقراض في الشعب المرجانیة وأسماك الش عب  •
 )باء(االتجاهات في آثار تغیر المناخ على خطر االنقراض  •
 )باء(االتجاهات في أحوال الشعب المرجانیة  •
 )باء( الضعیفة االتجاهات في مدى ومعدل التحوالت في الحدود في النظم االیكولوجیة •
 )جیم(االتجاهات في اآلثار المناخیة على تكوین المجموعات  •
 )جیم(االتجاهات في اآلثار المناخیة على اتجاهات األعداد  •

  تحسین حالة التنوع البیولوجي عن طریق صون النظم اإلیكولوجیة، واألنواع والتنوع الجیني:  الغایة االستراتیجیة جیم
 في المئة 17، یتم حفظ 2020   بحلول عام:11الهدف 

على األقل من المناطق األرضیة ومناطق المیاه الداخلیة 
 في المئة من المناطق الساحلیة والبحریة، وخصوصا 10و

المناطق ذات األهمیة الخاصة للتنوع البیولوجي وخدمات 
النظام اإلیكولوجي، من خالل نظم مدارة بفاعلیة ومنصفة 

             ً                  مثلة إیكولوجیا  للمناطق المحمیة وتتسم بالترابط الجید، وم
دماجها  ٕ       وتدابیر الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة، وا                                                     
في المناظر الطبیعیة األرضیة والمناظر الطبیعیة البحریة 

 .األوسع نطاقا

االتجاهات في تغطیة المناطق المحمیة والنهج األخرى المعتمدة على المناطق وحالتها 
  ه المناطقوتمثیلیة وفعالیة هذ

  )8/15 و 7/30المقرران ) (ألف(االتجاهات في تغطیة المناطق المحمیة  •
االتجاهات في مساحة المناطق المحمیة البحریة، وتغطیة مناطق التنوع البیولوجي  •

 )ألف(الرئیسیة وفعالیة اإلدارة 
كثر أو فعالیة اإلدارة بما في ذلك اإلدارة األ/االتجاهات في أحوال المناطق المحمیة و •

 )10/31المقرر ) (ألف(إنصافا 
االتجاهات في التغطیة التمثیلیة للمناطق المحمیة والنهج األخرى المعتمدة على  •

المناطق، بما في ذلك المواقع ذات األهمیة الخاصة للتنوع البیولوجي، والنظم األرضیة 
 )ألف(والبحریة والخاصة بالمیاه الداخلیة 

حمیة والنهج األخرى المعتمدة على المناطق والمدرجة االتجاهات في ترابط المناطق الم •
 )8/15 و7/30المقرران ) (باء(والبحریة في المناظر الطبیعیة األرضیة 
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االتجاهات في تسلیم خدمات النظم االیكولوجیة والمنافع المنصفة من المناطق  •
 )جیم(المحمیة 

 
، منع انقراض األنواع 2020  بحلول عام :12الهدف 

دامة حالة حفظها، المعروفة  ٕ                 المهددة باالنقراض وتحسین وا                            
 .السیما بالنسبة لألنواع األكثر تدهورا

  اتجاهات في وفرة األنواع وتوزیعها ومخاطر انقراض األنواع
مؤشر اتفاقیة ) (8/15 و7/30المقرران ) (ألف(االتجاهات في وفرة األنواع المختارة  •

  )(UNCCD)األمم المتحدة لمكافحة التصحر 
- 7المؤشر ) (8/15 و7/30المقرران ) (ألف(جاهات في مخاطر انقراض األنواع االت •

تستخدمه أیضا اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات البریة ) ( من األهداف اإلنمائیة لأللفیة7
 )(CMS)المهاجرة 

تستخدمه أیضا ) (8/15 و7/30المقرران ) (باء(االتجاهات في توزیع أنواع مختارة  •
 )(UNCCD)تحدة لمكافحة التصحر اتفاقیة األمم الم

 
  اتجاهات في التنوع الجینى لألنواع

االتجاهات في التنوع الجیني للنباتات المزروعة وحیوانات المزرعة والحیوانات  •
  )8/15 و7/30المقرران ) (باء(المستأنسة وأقاربها البریة 

 )جیم(مختارة االتجاهات في التنوع الجیني ألنواع  •

، الحفاظ على التنوع الجیني 2020  بحلول عام :13الهدف 
للنباتات المزروعة وحیوانات المزارع والحیوانات األلیفة والتنوع 
الجیني لألقارب البریة، بما في ذلك األنواع األخرى ذات 
القیمة االجتماعیة واالقتصادیة فضال عن القیمة الثقافیة، 

ع وتنفیذ استراتیجیات لتقلیل التآكل الجیني وصون ووض
 .تنوعها الجیني

االتجاهات في إدماج التنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة وتقاسم المنافع في 
  التخطیط وصیاغة السیاسات وتنفیذها، والحوافز

االتجاهات في عدد آلیات السیاسات الفعالة المنفذة للحد من التآكل الوراثي وحمایة  •
 )باء(لنباتیة والحیوانیة التنوع الجیني المرتبط بالموارد الوراثیة ا

 
 تعزیز المنافع للجمیع من التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة:  الغایة االستراتیجیة دال

، استعادة وصون النظم 2020  بحلول عام :14الهدف 
اإلیكولوجیة التي توفر خدمات أساسیة، بما في ذلك الخدمات 

سبل العیش والرفاه، مع المرتبطة بالمیاه، وتسهم في الصحة و 
مراعاة احتیاجات النساء والمجتمعات األصلیة والمحلیة 

 .والفقراء والضعفاء

االتجاهات في توزیع خدمات النظم االیكولوجیة وظروفها واستدامتها من أجل الرفاهیة 
  المنصفة للبشر

 من 5-7المؤشر ) (ألف(االتجاهات في نسبة الموارد المائیة الكلیة المستخدمة  •
  )األهداف اإلنمائیة لأللفیة

) ألف(االتجاهات في نسبة السكان الذین یستخدمون مصادر میاه للشرب محسنة  •
 ) من األهداف اإلنمائیة لأللفیة9-7 و8-7المؤشران (

 )ألف(التي یستمدها البشر من خدمات النظم االیكولوجیة المختارة االتجاهات في المنافع  •
تي توفر خدمات النظم االیكولوجیة واالتجاهات في االتجاهات في أعداد األنواع ال •

 )ألف(مخاطر انقراضها 
 )باء(االتجاهات في تسلیم خدمات النظم االیكولوجیة المتعددة  •
 )باء(االقتصادیة وغیر االقتصادیة لخدمات النظم االیكولوجیة المختارة االتجاهات في القیم  •
 بصورة مباشرة على سلع وخدمات االتجاهات في صحة ورفاهیة المجتمعات التي تعتمد •

 )8/15 و7/30المقرران ) (باء(النظم االیكولوجیة المحلیة 
االتجاهات في الخسائر البشریة واالقتصادیة الناشئة عن الكوارث ذات الصلة بالموارد  •

 )باء( المائیة أو الموارد الطبیعیة ذات الصلة
المقرران ) (باء(كوینات األغذیة ت: االتجاهات في مساهمة التنوع البیولوجي في التغذیة •

 )8/15 و7/30
 )جیم(االتجاهات في اإلصابة باألمراض الحیوانیة الناشئة  •
 )جیم(االتجاهات في الثروة الخالصة  •
) جیم(استهالك األغذیة : االتجاهات في مساهمة التنوع البیولوجي في التغذیة •

 )8/15 و7/30المقرران (
 الوزن الذین تقل أعمارهم عن خمس سنوات االتجاهات في عدد األطفال الناقصي •

 ) من األهداف اإلنمائیة لأللفیة8- 1المؤشر ) (جیم(
 )جیم(االتجاهات في النزاعات بشأن الموارد الطبیعیة  •
 )جیم(االتجاهات في حالة خدمات النظم االیكولوجیة المختارة  •
 )جیم(االتجاهات في القدرات البیولوجیة  •
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ناطق المحمیة والنهج األخرى المعتمدة على المناطق وحالتها االتجاهات في تغطیة الم
  ومدى تمثیلیة وفعالیة هذه المناطق

االتجاهات في مساحة النظم االیكولوجیة المتدهورة التي تم استعادتها أو یجري  •
 )باء(استعادتها 

 من أجل الرفاهیة ا واستدامتهافهاالتجاهات في توزیع خدمات النظم االیكولوجیة وظرو 
  المنصفة للبشر

 )ألف(الحالة واالتجاهات في مدى وأحوال الموائل التي توفر مخازن للكربون  •

، إتمام تعزیز قدرة النظم 2020  بحلول عام :15الهدف 
همة التنوع البیولوجي في اإلیكولوجیة على التحمل ومسا

مخزون الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذلك 
 في المئة على األقل من النظم اإلیكولوجیة 15استعادة 

المتدهورة، مما یسهم بالتالي في التخفیف من تغیر المناخ 
 .والتكیف معه ومكافحة التصحر

االتجاهات في تغطیة المناطق المحمیة والنهج األخرى المعتمدة على المناطق وحالتها 
  ومدى تمثیلیة وفعالیة هذه المناطق

لتي تعتمد على الغابات في الغابات التي یجري االتجاهات في أعداد األنواع ا •
 )جیم( استعادتها

، یسري مفعول بروتوكول 2015  بحلول عام :16الهدف 
ناغویا للحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل 
والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ویتم تفعیله، بما 

  .یتمشى مع التشریع الوطني
  

  ل على الموارد الجینیة والتقاسم العادل لمنافعهااالتجاهات في الحصو
 )باء(تحدید مؤشر الحصول وتقاسم المنافع من خالل عملیة الحصول وتقاسم المنافع  •

دارة المعارف وبناء القدرات:  الغایة االستراتیجیة هاء ٕ                          تعزیز التنفیذ من خالل التخطیط التشاركي، وا                                            
ف قد أعد ، یكون كل طر 2015  بحلول عام :17الهدف 

واعتمد كأداة من أدوات السیاسة، وبدأ في تنفیذ، استراتیجیة 
وخطة عمل وطنیة للتنوع البیولوجي بحیث تكون فعالة 

 .وتشاركیة ومحدثة

االتجاهات في إدماج التنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة وتقاسم المنافع في 
  التخطیط، وصیاغة السیاسات وتنفیذها، والحوافز

تجاهات في تنفیذ االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، بما في اال •
 )باء(ذلك وضع هذه الخطط وشمولیتها واعتمادها وتنفیذها 

االتجاهات في إدماج التنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة وتقاسم المنافع في 
  التخطیط، وصیاغة السیاسات وتنفیذها، والحوافز

االتجاهات في التغیر في استخدام األراضي، وحیازة األراضي، في المناطق التقلیدیة  •
  )10/43المقرر ) (باء(الخاصة بالمجتمعات األصلیة والمحلیة 

 )10/43المقرر ) (باء(االتجاهات في ممارسة المهن التقلیدیة  •

  التقلیدیة وتطبیقها/التقنیة/االتجاهات في إمكانیة الوصول إلى المعارف العلمیة
االتجاهات في المعارف والممارسات التقلیدیة التي تحظى باالحترام من خالل إدماجها  •

عالة للمجتمعات األصلیة والمحلیة في التنفیذ الكامل، والضمانات والمشاركة الكاملة والف
 )باء(الوطني للخطة االستراتیجیة 

، احترام المعارف واالبتكارات 2020  بحلول عام :18الهدف 
والممارسات التقلیدیة للمجتمعات األصلیة والمحلیة ذات 

یولوجي واستخدامه المستدام، واحترام الصلة بحفظ التنوع الب
استخدامها المألوف للموارد البیولوجیة، رهنا بالتشریع الوطني 
وااللتزامات الدولیة ذات الصلة، وأن تدمج وتنعكس بالكامل 
في تنفیذ االتفاقیة مع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات 

 .لةاألصلیة والمحلیة، وذلك على جمیع المستویات ذات الص

  التقلیدیة وتطبیقها/التقنیة/االتجاهات في إمكانیة الوصول إلى المعارف العلمیة
 7/30المقرران ) (باء(االتجاهات في التنوع اللغوي وأعداد المتحدثین باللغات األصلیة  •

 )8/15و
 

، إتمام تحسین المعارف 2020ول عام   بحل:19الهدف 
والقاعدة العلمیة والتكنولوجیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي، 
وقیمه، ووظیفته، وحالته واتجاهاته، واآلثار المترتبة على 
فقدانه، وتقاسم هذه المعارف والقاعدة والتكنولوجیات ونقلها 

 .وتطبیقها على نطاق واسع

  التقلیدیة وتطبیقها/التقنیة/إلى المعارف العلمیةاالتجاهات في إمكانیة الوصول 
االتجاهات في تغطیة التقییمات دون العالمیة الشاملة المتعلقة بالسیاسات، بما في ذلك  •

التقییمات المتعلقة ببناء القدرات ونقل المعارف، باإلضافة إلى االتجاهات في اإلدماج 
  )باء(في السیاسات 

 )جیم( التي تستخدم في تنفیذ االتفاقیة عدد قوائم جرد األنواع المصانة •
، كحد أقصى، ینبغي إحداث 2020  بحلول عام :20الهدف 

زیادة محسوسة في المستویات الحالیة لحشد الموارد المالیة 
- 2011للتنفیذ الفعال للخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

 من جمیع المصادر، وفقا للعملیة الموحدة والمتفق 2020
ویخضع هذا الهدف . في استراتیجیة حشد المواردعلیها 

للتغییرات اعتمادا على تقییمات االحتیاجات إلى الموارد التي 
 .ستعدها األطراف وتبلغ عنها

   الموارد المالیةحشداالتجاهات في 
 )باء (10/3المؤشرات الموافق علیها في المقرر  •
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  ستخدام المألوف المستدامإعداد مؤشرات ذات صلة بالمعارف التقلیدیة واال  - باء
  إن مؤتمر األطراف،

 باألعمال التي نفذت تحت إشراف الفریق العامل بین الدورات المفتوح العضویة المخصص للمادة إذ یرحب
المعني واألحكام المتصلة بها، بما في ذلك حلقات العمل التقنیة اإلقلیمیة والدولیة التي نظمها الفریق العامل ) ى(8

نتدى الدولي للشعوب األصلیة المعني بالتنوع البیولوجي، لتحدید عدد محدود من المؤشرات مللتابع لمؤشرات ابال
تقییم من أجل المجاالت البؤریة األخرى،  العملیة والهامة بشأن حالة المعارف واالبتكارات والممارسات التقلیدیة، وفى

   وأهداف أیشى للتنوع البیولوجي،2020-2011لوجي التقدم المحرز نحو تحقیق الخطة االستراتیجیة للتنوع البیو 
ذ یسلم ٕ      وا   باألعمال السابقة بشأن المؤشرات والنتائج المتعلقة بكل من المعارف التقلیدیة واالستخدام المألوف   

  وحلقة العمل المواضیعیة بشأن المؤشرات المحتملة لالستخدام المألوف المستدام، 2المستدام في حلقة عمل بانوي
ذ یال ٕ    وا   التطبیق المزدوج المحتمل والتكامل بین المؤشرات المعتمدة للمعارف التقلیدیة بوصفها ذات صلة حظ  

  أیضا باالستخدام المألوف المستدام،
واألحكام المتصلة بها، بالتعاون مع الهیئة الفرعیة ) ى(8 إلى الفریق العامل المعنى بالمادة یطلب  -1

ة، والفریق العامل المعنى بالمؤشرات التابع للمنتدى الدولي للشعوب األصلیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجی
المعني بالتنوع البیولوجي، واألطراف المهتمة باألمر، بما في ذلك الشراكة المعنیة بمؤشرات التنوع البیولوجي، أن 

دیة واالستخدام المألوف المستدام یتابع عملیة الصیاغة الجاریة واستخدام المؤشرات الثالثة المعتمدة للمعارف التقلی
المحلیة، مع األخذ في الحسبان أیضا تنفیذ المادة صلیة و  األللمجتمعاتللتنوع البیولوجي مع المشاركة الكاملة والفعالة 

، بما في ذلك من خالل المزید من حلقات 2020-2011من االتفاقیة والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي ) ج(10
  نیة، رهنا بتوافر التمویل، وأن یقدم تقریرا عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر؛العمل التق

 3 إلى األطراف النظر، رهنا بتوافر الموارد المالیة، في االختبار التجریبي للمؤشرین الجدیدینیطلب  -2
المجتمعات مر األطراف بالتعاون مع للمعارف التقلیدیة واالستخدام المألوف المعتمدین في االجتماع العاشر لمؤت

بالغ النتائج إلى الفریق العامل المعني بالمادة األصلیة و  ٕ                                             المحلیة، وا   واألحكام المتصلة بها؛) ي(8           

 منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة إلى مواصلة جمع وتحلیل البیانات المتعلقة بالتنوع یدعو  -3
 معلومات عن هذا المؤشر لنظر الفریق العامل المعني قدیمن باللغات األصلیة وتاللغوي وحالة واتجاهات المتحدثی

 واألحكام المتصلة بها؛) ي(8بالمادة 

المحلیة والمنظمات المجتمعات األصلیة و  منظمة العمل الدولیة إلى إعداد، باالشتراك مع یدعو  -4
 معلومات عن هذا المؤشر لنظر قدیم وت،ن التقلیدیةالمعنیة، مشاریع تجریبیة ورصد البیانات المتعلقة بممارسة المه

  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8الفریق العامل المعني بالمادة 

                                                           
ظمـت فـي آسـیا فـي بـانوي   2 ُ                              ، شـراكة الـشعوب األصـلیة للتنـوع     2012             كـانون الثـاني  /       ینـایر  28-  25                   إیفوغـاو، بـالفلبین،  (          ُ                     حلقة عمل ن

  .                      راعي والسیادة الغذائیة              البیولوجي الز 
ــرر   3 ــراف بموجــب المق ــؤتمر األط ــر لم ــي االجتمــاع العاش ــدان ف ــتخدام   )  1   : (  43 /  10                                                                المؤشــران المعتم ــي اس ــر ف ــة واتجاهــات التغی                                 حال

  .        لتقلیدیة                                          الحالة واالتجاهات القائمة في ممارسة المهن ا  )  2 (          المحلیة؛ و                 مجتمعات األصلیة و                                             األراضي وحیازة األراضي في األقالیم التقلیدیة لل
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 الوكاالت المعنیة، بما فیها منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة ونظم التراث الزراعي یدعو كذلك  -5
ي للتنمیة الزراعیة، والتحالف الدولي المعني باألراضي،  التابعة لها، والصندوق الدول)GIAHS(ذات األهمیة العالمیة 

المحلیة والمنظمات المعنیة إلى إعداد مشاریع تجریبیة متوازنة إقلیمیا لجمع المجتمعات األصلیة و باالشتراك مع 
حالة واتجاهات التغیر في استخدام األراضي وحیازة األراضي في األقالیم ذات الصلة بتفعیل مؤشر المعلومات 

واألحكام المتصلة بها في ) ي(8، وذلك لنظر الفریق العامل المعني بالمادة مجتمعات األصلیة والمحلیةالتقلیدیة لل
 اجتماعه الثامن؛

 األمین التنفیذي، في شراكة مع األطراف والحكومات، والشراكة المعنیة بمؤشرات التنوع یوصى  -6
المجتمعات االت الدولیة، مع المشاركة الكاملة والفعالة لممثلي البیولوجي والمنظمات غیر الحكومیة المعنیة والوك

، أن ینظم وییسر حلقة عمل تقنیة بشأن مواصلة إعداد وصیاغة مؤشر حالة األصلیة والمحلیة ورهنا بتوافر الموارد
محلیة، وأن یقدم  األصلیة والمجتمعاتواتجاهات التغیر في استخدام األراضي وحیازة األراضي في األقالیم التقلیدیة لل

 واألحكام المتصلة بها؛) ى(8تقریرا عن ذلك إلى االجتماع القادم للفریق العامل المعنى بالمادة 

 األطراف، ومرفق البیئة العالمیة، والجهات المانحة، والمنظمات الدولیة، واألوساط األكادیمیة، یدعو  -7
 الدعم التقني والموارد المالیة النظر في تقدیمإلى حلیة المجتمعات األصلیة والموالمنظمات غیر الحكومیة ومنظمات 

للبرامج التعاونیة ذات الصلة بالعمل المشار إلیه أعاله بشأن المؤشرات الخاصة بالمعارف التقلیدیة واالستخدام 
 .المألوف المستدام

 العالمیة للتنوع البیولوجيإعداد الطبعة الرابعة من التوقعات   -  جیم

  ف،إن مؤتمر األطرا
أن الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة تنص على ي ت، ال10/2 من المقرر 13 إلى الفقرة إذ یشیر

للتنوع البیولوجي ینبغي أن تعد لتقدیم استعراض لمنتصف المدة للتقدم المحرز نحو بلوغ أهداف أیشي للتنوع 
 2015 وخطتها اإلستراتیجیة في تحقیق غایات عام تحلیل عن كیفیة مساهمة تنفیذ االتفاقیةالبیولوجي، بما في ذلك 

  ،من األهداف اإلنمائیة لأللفیة
ذ یشیر ٕ      وا   من مرفق البیئة ضمن جملة أمور الذي طلب ،10/10 من المقرر 6 و5 إلى الفقرتین أیضا   

وفي مالي كاف  دعم قدیمالعالمیة، ودعا المانحین اآلخرین، والحكومات والوكاالت المتعددة األطراف والثنائیة إلى ت
   إلعداد التقاریر الوطنیة الخامسة؛الوقت المناسب

 بالتقریر المرحلي عن إعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي، یحیط علما -1
  4المقدم لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

اسب إلعداد الطبعة الرابعة من نشرة  على أهمیة التقاریر الوطنیة وتقدیمها في الوقت المنإذ یشدد -2
ذ یشیرالتوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي،  ٕ      وا   األطراف على تقدیم تقاریرها الوطنیة یحث، 10/10 إلى المقرر   

  ؛2014آذار / مارس31ي موعد أقصاه الخامسة ف
  الحكومات األخرى والمنظمات المعنیة، بما فیها المجتمعات األصلیةویدعو األطراف یحث -3

والمحلیة، إلى إتاحة بیانات، ومعلومات ودراسات حالة، الحتمال إدراجها في الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات 
                                                           

4    UNEP/CBD/COP/11/27 
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العالمیة للتنوع البیولوجي، بما في ذلك باستخدام المؤشرات المناسبة، مع االستعانة بجملة أمور من بینها اإلطار 
، من خالل تقدیم هذه المعلومات في  ألف11/3 المقررمرفق بللمؤشرات الواردة في الالمرن والقائمة اإلرشادیة 

بالفعل تقاریرها الوطنیة الخامسة أو من خالل تقدیمات قبل ذلك باالرتكاز، حسب مقتضى الحال على المواد المتاحة 
  لشراكة المعنیة بمؤشرات التنوع البیولوجي؛لشبكي لموقع االعلى 

لمنظمات المعنیة إلى دعم األطراف في تقدیم البیانات الحكومات األخرى وا ویدعو األطرافیشجع  -4
  الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي؛بذات الصلة 
 بالتعهدات المالیة المبكرة لالتحاد األوروبي وسویسرا لتیسیر إعداد الطبعة الرابعة من نشرة یرحب -5

 التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي؛

 الحكومات األخرى والجهات المانحة إلى تقدیم مساهمات مالیة في الوقت ویدعوراف  األطیحث -6
صدار الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي ومنتجاتها الفرعیة، بما في ذلك  ٕ                                                                                             المناسب إلعداد وا                  

 عدادها؛الترجمة بجمیع لغات األمم المتحدة، وفقا لخطة العمل وتقدیرات المیزانیة إل

 : إلى األمین التنفیذي القیام بما یليیطلب -7

مواصلة التعاون مع االتفاقیات األخرى المتعلقة بالتنوع البیولوجي والعملیات األخرى ذات الصلة،   )أ(
 یولوجي وخدمات النظم االیكولوجیةبما في ذلك المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع الب

خرى والشركاء اآلخرین، بما في ذلك المجتمعات األصلیة والمحلیة، واالشتراك معها في التحضیرات والمنظمات األ
 للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي، حسب مقتضى الحال ووفقا لوالیة كل منها؛

خدمات التنوع البیولوجي و  في مجال ات الحكومي الدولي للعلوم والسیاسبر أمانة المنمعاستكشاف،   )ب(
النظم اإلیكولوجیة، مع التركیز على حالة خدمات لتنوع البیولوجي و لعداد تقییم عالمي إلخیارات الالنظم اإلیكولوجیة، 

لتقدم المحرز فقدان التنوع البیولوجي، وااالستجابات ل وفعالیة بشر على رفاهیة الاواتجاهات التنوع البیولوجي، وآثاره
للتنوع  العالمیةلتوقعات من نشرة ا على الطبعات المقبلة ابیولوجي، بما في ذلك آثارهشي للتنوع الهداف أینحو تحقیق أ

  العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة؛ اجتماع للهیئة الفرعیة للمشورة المحرز إلى عن التقدم اإلبالغ، و البیولوجي
علمیة والتقنیة والتكنولوجیة والفریق االستشاري اإلبقاء، بالتشاور مع مكتب الهیئة الفرعیة للمشورة ال  )ج(

ستراتیجیة االتصال والخطة نشرة المعني بالطبعة الرابعة من  ٕ                        التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي، على خطة العمل، وا                                                       
التعدیالت المالیة إلعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي قید االستعراض، من أجل إدخال 

حسب مقتضى الحال وعند الضرورة واإلبالغ عن التقدم المحرز بشكل دوري من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات 
  التابعة لالتفاقیة؛

مواصلة إعداد إستراتیجیة اتصال، بالتعاون مع الشركاء ذوي الصلة، بما في ذلك اتحاد الشركاء   )د(
ستراتیجیة العلمیین بشأن التنوع البیولوجي، وتمشی ٕ          ا مع برنامج العمل المتعلق باالتصال والتثقیف والتوعیة العامة، وا                                                                

االتصال للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي، بما في ذلك أنشطة بناء القدرات بشأن استخدام 
- 2011مم المتحدة للتنوع البیولوجي نتائجها ومنتجاتها، والسعي إلى إیجاد أوجه التآزر مع األنشطة في إطار عقد األ

   حسب مقتضى الحال؛، والمبادرات واألحداث األخرى2020
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تقدیم إرشادات بشأن نوع المعلومات التي قد ترغب األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات   )ه(
لرابعة من نشرة التوقعات تقدیمها الحتمال إدراجها في الطبعة افي المعنیة، بما في ذلك المجتمعات األصلیة والمحلیة، 

، وخصوصا إبراز االحتیاجات من المعلومات الرئیسیة في دلیل الموارد إلعداد التقاریر  للتنوع البیولوجيالعالمیة
  الوطنیة الخامسة، وتشجیع األطراف على تقدیم هذه المعلومات الرئیسیة في وقت مبكر؛

بناء القدرات التي تم تنظیمها في لیمیة ذات الصلة االستفادة من حلقات العمل اإلقلیمیة ودون اإلقل  )و(
  إطار االتفاقیة لتسهیل المدخالت والمساهمات في إعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي؛

إتاحة مسودة للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي الستعراضها في اجتماع   )ز(
  .یئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة یعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطرافلله

----  


