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  جملس إدارة
  برنامج األمم
  املتحدة للبيئة

   
 لس عشرةادية احلالدورة االستثنائية 

  املنتدى البيئي الوزاري العاملي/اإلدارة
 ٢٠١٠ فرباير/شباط ٢٦ - ٢٤ ،ايندونيس إ،بايل

  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

البيئة يف :  العامة السياساتجمال الناشئة يف القضايا
 تعدد األطرافاملنظام ال

 ورقة معلومات أساسية للمشاورات الوزارية

 التنفيذيورقة مناقشة مقدمة من املدير 

 التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية

 

                                                        
*  UNEP/GCSS.XI/1.  

  موجز
ت هذه الوثيقة بغية تزويد الوزراء بإحاطة موجزة باملعلومات األساسية عن موضوع املوضوع أعد

املنتدى البيئي / احلادية عشرة لس اإلدارةاالستثنائية من املشاورات الوزارية املزمع إجراؤها يف الدورة الثالث
والقصد ". وجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالتنوع البيول: البيئة يف النظام املتعدد األطراف: "الوزاري العاملي

 .من وراء الوثيقة هو رفد النقاش أثناء املشاورات الوزارية
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 مقدمة

 احلادية االستثنائيةزمع إجراءوها أثناء املشاورات الوزارية يف الدورة ستنصب املناقشات امل  - ١
البيئة يف "املنتدى البيئي الوزاري العاملي على موضوع /عشرة لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة

ر ويف إطار هذا املوضوع اجلامع، ستناقش ثالثة موضوعات مترابطة حتظى بقد". النظام املتعدد األطراف
التنوع البيولوجي والنظم "وسيكون عنوان املوضوع الثالث منها . كبري من االهتمام يف األجندة الدولية

  :وستتاح الفرصة لوزراء البيئة يف العامل للقيام مبا يلي". اإليكولوجية
مناقشة التقدم احملرز يف بلوغ أهداف التنوع البيولوجي وما سواها من األهداف   )أ(

 عاماً ٢٠١٠ لأللفية وذلك يف سياق إعالن عام ٧بينها تلك املتصلة باهلدف اإلمنائي ذات الصلة ومن 
  )١(للتنوع البيولوجي؛

وتبعاته " اقتصادات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي"مناقشة الدراسة املعنونة   )ب(
  على التنوع البيولوجي؛

 تنفيذ القرارات ذات الصلة بأوجه اإلملام بأحدث املعلومات ومناقشة التقدم احملرز يف  )ج(
 بني العلوم والسياسات يف إطار منتدى حكومي دويل بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم التآزر

  اإليكولوجية؛
النظر يف مسامهة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة   )د(
يف سياق التنمية املستدامة  )٢(على االقتصاد األخضر، السيما من حيث تركيزه ٢٠١٢يف عام 

  .واستئصال الفقر وتبعات ذلك على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
والقصد األول من إعداد هذه الوثيقة هو تزويد الوزراء مبعلومات أساسية عن التنوع   - ٢

بيد أن الوثيقة ينبغي أن تقرأ .  تتم فيهالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وحتديد السياق الذي
وبالوثيقة "  الدولية والتنمية املستدامة البيئيةاإلدارة" املعنونة UNEP/GCSS.XI/10مقرونة بالوثيقة 

UNEP/GCSS.XI/10/Add.1 وذلك بسبب العالقة اللصيقة مبسائل أخرى " االقتصاد األخضر" املعنونة
  . الوزاري العامليالبيئياملنتدى / احلادية عشرة لس اإلدارةنائيةاالستثسيناقشها الوزراء يف الدورة 

وتتطرق هذه الوثيقة إىل الفرص الساحنة لتحقيق قسط أوفر من التجانس بني االتفاقيات ذات   - ٣
الصلة بالتنوع البيولوجي والنداءات الداعية يف اآلونة األخرية الستعراض أهداف التنوع البيولوجي، 

ية خدمات التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ملنفعة البشرية وتوضح بإجياز كيف وهي تبني أمه
وتناقش الوثيقة النتائج اليت . يفاقم تغري املناخ فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية

ى أمهية أسفرت عنها دراسة اقتصادات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي وهي تسلط األضواء عل
وتربز الوثيقة أيضاً ما ينطوي .  بني العلوم والسياسات يف مضمار التنوع البيولوجيالتآزرتعزيز أوجه 

                                                        
  . للغابات قد أُعلن عاماً دوليا٢٠١٠ًجتدر اإلشارة أيضاً إىل أن عام   )١(
)٢(  http://www.Unep.org/greeneconomy.  

http://www.Unep.org/greeneconomy
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. عليه االحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي من زخم يرفد وضع أهداف وإعداد برامج جديدة
 .ات الوزاريةويف اية املطاف، يطرح عدد من األسئلة إلثراء النقاش أثناء املفاوض

  معلومات أساسية  -أوالً 
ظل احلفاظ على التنوع البيولوجي واملوائل حمط اهتمام دويل طوال عقود عديدة، ففي   - ٤

الستينات بدأت مفاوضات بشأن اتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئالً 
ويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املعرضة واتفاقية االجتار الد) اتفاقية رامسار(لطيور املاء 
 استفحال، أكسب اعتماد اتفاقية رامسار االنشغال الدويل الناجم عن ١٩٧١ويف عام . لالنقراض

وبعد سنتني فقط من . قانونياًفقدان موائل الطيور املائية املهاجرة يف األراضي الرطبة وتدهورها طابعاً 
ر الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املعرضة لالنقراض بغية تبديد عتمدت اتفاقية االجتاا ذلك،

املخاوف بشأن االجتار الدويل يف التنوع البيولوجي الذي بات يهدد صميم مقومات بقاء بعض 
  .احليوانات والنباتات الربية

اظ على كافة ، أفضى ازدياد إدراك أمهية موائل األحياء الربية وضرورة احلف١٩٧٩ويف عام   - ٥
األنواع املهاجرة إىل اعتماد اتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة، مما أكد ضرورة توفري محاية 

  .صارمة ألشد األنواع عرضة لالنقراض
 باعتماد اتفاقية ١٩٩٢وبعدئذ حظيت أمهية التنوع البيولوجي مبزيد من االهتمام يف عام   - ٦

ال احلياة بدًء باجلينات تفاقية، بصفتها مفهوماً يتسم بالتكامل، كافة أشكوجتمع اال. التنوع البيولوجي
 العاملية اليت ال تقدر اإليكولوجية اليت تنتج البنية األساسية - باألنواع والنظم اإليكولوجية وانتهاًء

  .قيمتها بثمن وتسدي خدمات حيوية
أن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتكون هذه االتفاقيات األربعة واملعاهدة الدولية بش  - ٧

جمموعة اتفاقيات التنوع ) اتفاقية التراث العاملي(املتعلقة حبماية التراث الثقايف والطبيعي العاملي 
  .البيولوجي العاملية

  أوجه التآزر  -ثانياً 
االتصال وفريق  )٣(مت منذ عدة سنوات خلت استحداث وسائل مثل فريق االتصال املشترك  - ٨

وتركز . الستنباط أوجه التآزر بني االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي )٤(املعين بالتنوع البيولوجي
                                                        

 مت إنشاء فريق اتصال بني اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ٢٠٠١أغسطس /يف آب  )٣(
أو التصحر، /بشأن تغري املناخ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و

 التآزرليكون منتدى غري رمسي لتبادل املعلومات واستكشاف الفرص ألنشطة ) تفاقيات ريوا(وخاصة يف إفريقيا 
ويتألف الفريق من املسؤولني عن اهليئات العلمية الفرعية  لالتفاقيات واألمانات التنفيذية . وحتقيق مزيد من التنسيق

  .وأعضاء األمانات
نوع البيولوجي، مت إنشاء فريق اتصال معين بالتنوع البيولوجي  ملؤمتر األطراف يف اتفاقية الت٧/٢٦ وفق القرار  )٤(

ويتألف هذا الفريق من الرؤساء التنفيذيني الستة لالتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وهي . وذلك تعزيزاً للتعاون
عرضة لالنقراض واتفاقية حفظ اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية امل(
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وال يزال اال . عمل مشتركةاختصاص هذه االتفاقيات على حتديد خيارات تتعلق بربامج جماالت 
وقد أبدت .  بالتنوع البيولوجياالتفاقيات ذات الصلةرحباً لقطع أشواط أبعد يف حتقيق التآزر بني 

املنتدى البيئي /بعض البلدان اهتمامها، عرب اجلمعية العامة وجملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة
  .الوزاري العاملي وشىت مؤمترات األطراف، باستكشاف مزيد من فرص التآزر

انقطاع ملد جسور التآزر بني وسيستثمر برنامج األمم املتحدة للبيئة اجلهود اليت تبذل دون   - ٩
االتفاقات البيئية 

ألطراف يف املتعددة ا
إطار جمموعة املواد 
الكيميائية والنفايات، 

جل  وسيصب الربنامج
اهتمامه على حتقيق 
التآزر بني االتفاقيات 
ذات الصلة بالتنوع 

ولوجي وذلك البي
خالل فترة السنتني 
القادمة، وذلك على 
حنو يتسق مع 

ومع اختصاصاته، 
مراعاة سلطة شىت 
مؤمترات األطراف 
. واستقالهلا الذايت

وكما ورد بالتفصيل 
يف عدة تقييمات 

وأعمال  )٥(مبا يف ذلك تقرير وحدة التفتيش املشتركة املعنية باإلدارة البيئية السليمة(لضرورة التآزر 
اف ذات الصلة بالتنوع فريق إدارة البيئة بشأن أوجه التآزر بني االتفاقات البيئية املتعددة األطر

وأوجه التآزر هذه .  التآزر بني اتفاقيات التنوع البيولوجيللعمل على أوجهمثة خيارات ) البيولوجي
اليت ختضع للنقاش يف  وتتيح أهداف التنوع البيولوجي العاملية. مترابطة من حيث املسائل واملوضوعات

  .الكفيلة بتحقيق قدر أكرب من التآزرالوقت الراهن فرصة ساحنة الستنباط مزيد من اخليارات 

                                                                                                                                                                                   
أنواع احليوانات الربية املهاجرة واتفاقية األراضي الرطبة بوصفها موئالً لطيور املاء واملعاهدة الدولية بشأن املوارد 

قية الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئالً لطيور املاء واتفا
  .محاية التراث الثقايف والطبيعي العاملي

)٥(  JIU/REP/2008/3.  
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وتسعى األعمال املضطلع ا عرب مبادرة الفقر والبيئة، اليت يشترك يف إدارا برنامج األمم   - ١٠
املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، لتركيز االهتمام على اخلطط الرامية إىل تنفيذ األهداف 

 األعمال، سينشر برنامج األمم املتحدة للبيئة، بالتعاون مع برنامج األمم ودعماً هلذه. اإلمنائية لأللفية
املتحدة اإلمنائي، تقريراً عن الصالت املشتركة بني التنوع البيولوجي واألهداف وذلك خالل الشق 

  .٢٠١٠الرفيع املستوى من الدورة اخلامسة والستني للجمعية العامة يف عام 
لك الشق الذي سيشارك فيه رؤساء الدول إىل توجيه أقصى قدر من ودف املناقشات أثناء ذ  -١١

وعلى الوكاالت والوزارات املسؤولة عن التنوع البيولوجي أن تكون . االهتمام إىل التنوع البيولوجي
عوناً على كفالة إطالع رؤساء الدول على الرسائل املناسبة ملساعدم على إعداد توصيات حمددة عن 

  . تقدم يف األجندة العاملية بشأن التنوع البيولوجيإحرازبالسبل الكفيلة 

  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ملنفعة البشرية  -ثالثاً 
 إثر نداء أطلقه األمني ٢٠٠١مت الشروع يف إجراء تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية يف عام   - ١٢

وجية على رفاه اإلنسان واستنباط األسس العلمية العام وذلك بغية تقييم عواقب تغري النظم اإليكول
للتدابري الالزمة تعزيزاً حلفظ النظم اإليكولوجية واستخدامها على حنو مستدام وإسهامها يف رفاه 

يف سائر أحناء العامل أسفرت نتائج عملهم عن تقييم   خبريا١٣٦٠ًك يف التقييم أكثر من وشار. اإلنسان
يه من خدمات واخليارات املتاحة  العامل واألمناط السائدة فيها وما تسدحلالة النظم اإليكولوجية يف

صالح حال إل
النظم 

اإليكولوجية 
وحفظها وتعزيز 

استخدامها 
  .املستدام

وكان   - ١٣
تقييم األلفية للنظم 
اإليكولوجية مبثابة 
تنبيه ملصري النظم 
اإليكولوجية يف 
العامل وملا جتلبه من 

غىن عنها  منافع ال
. ه اإلنسانلرفا

، ٢٠٠٥ويف عام 
ورد يف التقييم أن 

 يف املائة من ٦٠
هذه اخلدمات 
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بيد أن فقدان التنوع البيولوجي مازال مستمراً . أصبحت عرضة لتدهور حاد أو لالستغالل غري املستدام
ستغلها فعلى سبيل املثال، تظهر حالة احلفاظ على الطيور والثدييات واألنواع الربمائية اليت ي. حىت اآلن

اإلنسان ألغراض الغذاء والعالج أمناط احنسار تضاهي أو تتجاوز ما تتعرض له األنواع اليت ال تستخدم 
ومن شأن زوال هذه األنواع وغريها أن يسفر عن تأثريات سالبة عميقة على رفاه . هلذه األغراض

 بليون دوالر ١٧٢املرجانية فعلى سبيل املثال، تبلغ تكلفة موت الشعب . اإلنسان يف بعض أحناء العامل
 مليون شخص تعول سبل عيشهم على اخلدمات ٥٠٠يف العام ويتضرر من جراء ذلك أكثر من 

  )٦(.املستمدة من هذه الشعب املرجانية
 ودراسات أخرى إىل أن تنامي طلب املستهلكني اإليكولوجيةوخلُص تقييم األلفية للنظم   - ١٤

رات أمناط احلياة السائدة يف العامل وما يستتبعها من أمناط استهالك لتلبية االحتياجات النامجة عن خيا
فال غرابة إذن أن تشري املعلومات إىل انقراض األنواع . املوارد الطبيعية تتعارض مع التنمية املستدامة

ة ومثة إدراك وفهم أفضل اآلن هلذه التغيريات الواسع. وتدهور النظم اإليكولوجية يف سائر أحناء العامل
 حتويل األراضي، سواء فقد انتشر على نطاق واسع. النطاق يف النظم اإليكولوجية وللعوامل املسببة هلا

إىل الزراعة إلنتاج احملاصيل الزراعية أو تربية احليوانات وقطع األخشاب  ، أو حمدوداًأكان واسعاً
قود احليوي على نطاق جتاري وتطوير البىن األساسية والتنمية التجارية والتوسع السريع يف إنتاج الو

ومثة صلة وثيقة ومتنامية بني ذلك . وهي كلها تدخل يف عداد العوامل املسببة لفقدان التنوع البيولوجي
.  غري مستدام ودون انقطاع سواء ألغراض التجارة أو اإلعاشةتخدام املوارد الطبيعية استخداماًواس

لبحرية وأمساك املياه العذبة وعلى حلوم حيوانات فالطلب املفرط الذي مافتئ يزداد على األمساك ا
 عرب التجارة غري - األدغال ومنتجات الغابات من األخشاب وغري األخشاب وعلى األدوية والعطريات

 متثل كلها أمناط حافزة على زوال األنواع وتغيري حالة املوائل على نطاق –املنظمة يف كثري من األحيان 
  .واسع

  النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجياقتصادات   -رابعاً 
 أي الربازيل –عقد وزراء البيئة يف جمموعة الثمانية وممثلون للبلدان اخلمسة املصنعة حديثاً   - ١٥

أن مثة حاجة   اجتماعاًَ يف يوتسدام يف أملانيا، وخلصوا إىل-والصني واهلند واملكسيك وجنوب إفريقيا 
قتصادات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي على غرار ما حدث إىل إيالء قسط أوفر من العناية ال

 ويف سياق هذا التحدي، اقترحت حكومة أملانيا إجراء )٧(.حيال تغري املناخ عرب جناح استعراض شترين
وأسفر االتفاق الذي توصلت إليه يف هذا . دراسة تربز األمهية االقتصادية لفقدان التنوع البيولوجي

، عن ٢٠٠٧ هيوني/ حزيران٨ إىل ٦ الثمانية يف قمتها املعقودة يف هيليجيندام، أملانيا، من الصدد جمموعة
شروع الوزارة الفيدرالية األملانية للبيئة واملفوضية األوروبية، بدعم من عدة شركاء آخرين، يف إجراء 

  ".اقتصادات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي"هذه الدراسة العاملية املعنونة 
                                                        

)٦(  Martinez, M.L., and others, 2007. “The coasts of our world: ecological, economic and 
social importance” Ecological Economics, vol. 63, pp. 254–272.  

)٧(  Nicholas Stern, The Economics of Climate Change: The Stern Review, (Cambridge 
University Press, 2007).  
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ومنذ ذلك احلني صدرت ثالثة تقارير عن اقتصادات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي   - ١٦
؛ ٢٠٠٨مايو / صدر يف أيار اإليكولوجية والتنوع البيولوجيالنظمتقرير مرحلي عن اقتصادات : هي

بيولوجي واقتصادات النظم اإليكولوجية والتنوع ال، ٢٠٠٩سبتمرب /وحتديث مسائل املناخ يف أيلول
وبصفة عامة، . ٢٠٠٩نوفمرب /، يف تشرين الثاينلواضعي السياسات على الصعيدين الوطين والدويل

تستهدف 
الدراسة إىل 
جتميع التجارب 

واملعارف 
والدراية الفنية 
من سائر 

ناطق يف امل
جماالت العلوم 

 واالقتصاد
والسياسات 
وتسخريها 

الختاذ تدابري 
عملية جتاوباً مع 

وتسعى الدراسة إىل . زايدة اليت تثبت التأثريات السلبية النامجة عن فقدان التنوع البيولوجياألدلة املت
إظهار أن االقتصادات متثل وسيلة ناجعة لوضع السياسات يف مضمار التنوع البيولوجي والنظم 

ت  حوار يراعي العلوم واالقتصاداإلجراءاإليكولوجية بدعم سبل اختاذ القرارات ومتهيد السبيل 
  .واهلياكل اإلدارية

وكما تبني الدراسة، يؤثر زوال خدمات النظم اإليكولوجية تأثرياً مباشراً على التنمية   - ١٧
ففقدان التربة وزوال . ومع ذلك، ال يزال تقدير قيمة هذه اخلدمات دون املستوى املطلوب. االقتصادية

بيد أنه جيدر . ة يتسارع بوترية تثري القلقالغابات ومصائد األمساك والشعب املرجانية واألراضي الرطب
ويعد قصور إدراك القيمة . التنبيه إىل أن االستدامة تضمحل شأا يف ذلك شأن رأس املال الطبيعي

ملا تسديه النظم اإليكولوجية من خدمات عامالً رئيسياً يف أن نظرة أغلب ) أي النقدية(االقتصادية 
لن حتظى احللول الناجحة الفعالة من حيث التكلفة مبا يليق ا و. األشخاص ال تتجاوز الوقت الراهن

  .من اهتمام إال حني يدرك الناس على حنوٍ أفضل قيمة هذه اخلدمات
ويسلط التقرير املوجه إىل واضعي السياسات الذي صدر قبل وقت وجيز األضواء على بعض   - ١٨

يمة رأس املال الطبيعي على حنوٍ أفضل، ويشمل ااالت البالغة األمهية الواجب االهتمام ا إلدراك ق
  .ذلك الترويج لوسائل أفضل لقياس املنافع وتطوير القدرات على توزيع التكاليف والفوائد

وتوضح الدراسة، يف املقام األول، أن اإلدارة تستدعي القياس، إذ ال بد أن يتوافر إدراك معمق   - ١٩
لبيولوجي والنظم اإليكولوجية وذلك بغية دعم سبل اختاذ وقياس كمي للخدمات اليت يسديها التنوع ا
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ومن املهم كذلك استحداث . القرارات على الصعيدين الوطين والدويل دف إجياد حل طويل األجل
 أدوات وبرجميات تكون معيناً على إدارة أفضل وعلى حتقيق قسط أوفر من اإلنصاف، مبا يف ذلك

عرب آليات السوق على ( تكاليف خدمات النظم اإليكولوجية استحداث نظام أكثر إحكاماً لتسديد
ومثة حاجة إلعادة النظر يف اإلعانات الضارة واالستعاضة عنها بالتصرف وفق األطر ). سبيل املثال

  . لتقليل فقدان التنوع البيولوجي إىل أقصى حد وعكس مسارهيف السعيالتنظيمية واملعايري البيئية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عملية االنتقال إىل جمتمع يتسم باخنفاض انبعاثات الكربون مل تكتمل بعد، فإا أن ورغم  - ٢٠
باتت حمط اهتمام كبري وأصبحت تشكل أكثر فأكثر عامالً رئيسياً يف اختاذ القرارات، على الصعيدين 

وكما توضح دراسة . الوطين والدويل، يف كافة ااالت مثل التنمية احلضرية والغابات والزراعة
قتصادات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي املوجهة إىل واضعي السياسات، فمن األمهية مبكان ا

. استثمار هذا النجاح واختاذ القرارات وفق ج يكفل حتقيق قدر أكرب من فعالية املوارد بصفة عامة
ي تسوية املسائل املثارة وبصدد التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، تنبه الدراسة إىل أنه ينبغ

 آنفاً حىت يتسىن آخذ قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف احلسبان على حنو مياثل
  . به انبعاثات الكربون من اهتمام يف الوقت احلايلىحتظ°ما
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) قةنظر املرفق ذه الوثيأ (٢٠٠٩أبريل /الذي أُبرم يف نيسان" ميثاق سرياكوزا"ومل يؤكد   - ٢١
جمدداً على االلتزام حيال التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية فحسب، بل وأشار على وجه التحديد 

  .إىل الدراسة وأمهية إشراك القطاع اخلاص واتمع املدين وفرادى املواطنني يف إعدادها
قاء بعض الصناعات وللصناعة دور بالغ األمهية يف تغيري النظرة إىل رأس املال الطبيعي، إذ أن ب  - ٢٢

بد هلذه الصناعات من أن تعني على  وال. بغض النظر عن حجمها، يرتبط بالنظم اإليكولوجية السليمة
لتحرير باليني  جتاوز إخفاق قوى السوق يف كفالة استدامة االقتصاد العاملي وتلبية احلاجة امللحة

دمات اليت يعول عليها العامل مل يتحقق ذلك، فلن تكون اخل وما. األشخاص من فخ الفقر املنصوب
ومن املقرر نشر تقرير آخر من سلسلة اقتصادات . فعالة من حيث التكلفة بل وقد يكون ماهلا الزوال
وسيحدد هذا التقرير . ٢٠١٠ يف عام قطاع األعمالالتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية موجه إىل 

  . يتسم بقدر أعلى من فعالية املواردفرص السعي مع قطاع الصناعات وعربه إلقامة اقتصاد
وخالصة القول أن العامل سيواجه خماطر جسيمة إذا مل يتم االهتمام باملسائل ذات الصلة   - ٢٣

مل يتم إدراك قيمة ما هو آخذ يف  بفقدان التنوع البيولوجي وتدهور خدمات النظم اإليكولوجية وما
 رأس املال الطبيعي القيم هذا وهو أمر يستدعي بذل ومثة حاجة إىل تغيري النهج املتبع حيال. الضياع

بيد أن األدلة املتوافرة حالياً تؤكد أن ذلك اجلهد لن . جهود مضنية وإقامة تعاون على الصعيد الدويل
  .يكون بال طائل

ومن املرجح أن يؤدي توثيق عرى تفاعل احلكومات واتمع املدين مع القطاع اخلاص إىل   - ٢٤
وأوجه التآزر املتينة وهو أمر الزم لرفد التغيريات املطلوبة إلقامة اقتصاد أخضر حبق تعزيز الصالت 

وتتيح النتائج املقررة هلذه الدراسات والطاقات املتنامية وراء مبادرات قطاع األعمال فرصاً . يوحقيق
  .ساحنة لتمتني هذه الصالت املهمة
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  ما بنيارتفاع درجة احلرارة مبقداروب
  نسبته، ستكون مئويةدرجة ٢,٥-١,٥

 من مجيع األنواع يف يف املائة ٣٠أكثر من 
  .العامل مهددة باالنقراض

تقرير التقييم الرابع، اهليئة احلكومية الدولية 
 ٢٠٠٧ املعنية بتغري املناخ

   وخدمات النظم اإليكولوجيةتغري املناخ والتنوع البيولوجي  -خامساً 
ترتبط التغيريات يف املناخ العاملي والتنوع   - ٢٥

البيولوجي ارتباطاً وثيقاً ببعضهما البعض، فتغري املناخ 
عامل مهم يف فقدان التنوع البيولوجي بينما يمثل 
التنوع البيولوجي السليم والنظم اإليكولوجية الصلبة 

  .ناخوسائل طبيعية للتكيف مع تغري امل
يورد تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي   - ٢٦

 ٢٠٠٧الدويل املعين بتغري املناخ الذي صدر يف عام 
عدة نتائج رائدة وتضمن تقديرات تشري إىل حدوث 

. خسائر كبرية يف التنوع البيولوجي العاملي بل وإىل بلوغ التأثريات اإلقليمية مستويات أعلى من ذلك
 خدمات نظم إيكولوجية كثرية من بينها ضبط األمراض والعواصف وتوافر املياه ويتوقع التقرير زوال

  .وقدرات الطاقة املائية وإنتاج األغذية والسياحة
وأشارت اهليئة أيضاً إىل أن تغري املناخ سيؤدي إىل استفحال عوامل أخرى مسببة لفقدان   - ٢٧

سيما يف املناطق  فاقم تدمري املوائل، الومن مث سيت. التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجي
ومن املتوقع أيضاً أن يؤدي ارتفاع . الساحلية بفعل ارتفاع مستوى البحار واشتداد هبوب العواصف

  .درجات احلرارة إىل تكاثر األنواع الغازية
بلة، وتقدر دراسات أخرى أن تسفر التأثريات النامجة عن تغري املناخ، خالل األربعني سنة املق  - ٢٨

 يف املائة على املستوى العاملي إثر انقراض بعض األنواع بدرجة ٦٠عن جتدد األنواع بنسبة تصل إىل 
كبرية يف النظم اإليكولوجية شبه القطبية واملدارية ويف البحار شبه املغلقة، مقروناً بغزوات غري مسبوقة 

تتصاعد حاالت ابيضاض املرجان  وبصفة خاصة )٨(.من بعض األنواع يف احمليطات القطبية واجلنوبية
 جزء يف املليون، ٣٢٠اجلماعية، اليت بدأت على ما يبدو عندما جتاوز ثاين أكسيد الكربون يف اجلو 

 ومن املرجح أن تصبح الشعب املرجانية موطناً )٩(. جزءاً يف املليون٣٩٠ليصل إىل مستويات تقارب 
قدرا إىل حد كبري على إعاشة أشكال أعلى من للطحالب والكائنات الدقيقة وأن يقترن ذلك بتناقص 

  .احلياة
ناخ إىل فقدان بعض  يسفر توزيع التحوالت بفعل املن األرضية، من املرجح أالنظمويف   - ٢٩

، إذ أن األنواع املوجودة يف املناطق املنخفضة ستتعرض لتأثري ارتفاع مستويات البحار وما األنواع أيضاً
ه املاحلة بينما ستفتقر األنواع األخرى املعرضة لتحوالت يف املناطق املرتفعة يستتبع ذلك من تسرب امليا

وستؤدي التغريات املادية يف األنظمة إىل حدوث تغريات أخرى تتضمن . إىل احليز الكايف حلركتها
                                                        

)٨(  “Projecting global marine biodiversity impacts under climate change scenarios”. Fish and 
Fisheries vol. 10, issue 3, pp. 235–251, 2009.  

)٩(  “Predicting global habitat suitability for stony coral seamounts”. Journal of 
Biogeography vol. 36, No. 6, pp. 1111–1128, 2009.  
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حتوالت كبرية يف توقيت عمليات مهمة مثل اإلزهار والتلقيح وميقات التوالد واهلجرات املومسية 
  )١١(،)١٠(.تغريات يف بنية اجلماعات البيولوجيةوحدوث 

وقد يؤدي التطور السريع الذي يشهده مفهوم ختفيض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج   - ٣٠
وإضافة . وتدهور الغابات إىل إنقاذ الغابات يف العامل واحلفاظ على قدرا على تنظيم انبعاثات الكربون

االنبعاثات النامجة عن األحراج وتدهور الغابات، ميضي املفهوم املسمى إىل التأثريات امللطفة لتخفيض 
إىل أبعد من ذلك مولياً اهتمامه ) ما بعد ختفيض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات(

ذا املفهوم حتسينات هوسيدخل . ت وتعزيز الغطاء احلرجيجلوانب أخرى مثل اإلدارة املستدامة للغابا
  .ى سبل العيش واحلفاظ على التنوع البيولوجي وصمود النظم اإليكولوجيةعل
وسيكون ذلك،   - ٣١

مقروناً بنهج التكيف القائمة 
على النظم اإليكولوجية، معيناً 
على إقامة صالت أساسية 
وحتقيق قسط أوفر من التآزر 
بني ضرورات محاية التنوع 
البيولوجي وختفيف وقع 

تغري التأثريات النامجة عن 
. املناخ والتكيف معها

وستشمل هذه اجلهود 
خطوات لتلبية احلاجة إىل 
استحداث ج وظيفية 
لتحسني تدفق املوارد ملن 
تكون حيام أكثر تضرراً من 
تغري املناخ وفقدان التنوع 
البيولوجي والذين قد تؤدي 
هذه اجلهود إىل حتسني 

  .مستقبلهم بدرجة قصوى

                                                        
)١٠(  “Attributing physical and biological impacts to anthropogenic climate change”. Nature 

vol. 453, issue No. 7193, pp. 353–357, 2008.  
 من البحوث املنشورة منذ صدور تقرير التقييم الرابع للفريق تقييم حمدث ملخاطر تغري املناخ مستمد  )١١(

  .٢٠٠٩أغسطس / آب١٨، احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ
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العلوم والسياسات يف مضمار التنوع البيولوجي وخدمات النظم  بني التآزرأوجه   -سادساً 
 اإليكولوجية

، مبوافقة املدير التنفيذي ٩/١٥ رحب مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، بقراره  - ٣٢
لربنامج األمم املتحدة للبيئة على عقد اجتماع دويل حكومي خمصص ومفتوح تؤمه أطراف حكومية 

عنية للنظر يف إقامة ترابط فعال بني العلوم والسياسات يف مضمار التنوع البيولوجي دولية متعددة م
وذا القرار، أقرت األطراف بضرورة حتسني سبل .وخدمات النظم اإليكولوجية ورفاه اإلنسان

استخدام العلوم املتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لتزويد واضعي السياسات 
  .لوماتباملع
ومتثل البحوث األساسية عن التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية وجتميع بيانات الرصد من   - ٣٣

قبل اجلماعات العلمية واإلدارية اليت تعمل على كافة املستويات والنطاقات، خطوة أوىل جديرة 
غالل قدرا بيد أن القصور يشوب اآلن عملية استنارة السياسات بالعلوم املناسبة من حيث است. بالدعم

على إبالغ هذه املعلومات البالغة األمهية بطريقة واضحة وسهلة الفهم إىل من يتخذون القرارات 
القانونية والسياسية الرامية إىل احلفاظ على التنوع البيولوجي وتوفري أقصى قدر من خدمات النظم 

  .اإليكولوجية
متعددة األوجه تستدعي معارف علمية وقد ازداد الوعي بالتنوع البيولوجي، بصفته مسألة   - ٣٤

بشأن الصالت اليت تربط بني التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ورفاه اإلنسانية، ازدياداً 
ومتثل املشاورات الرامية إىل إنشاء آلية دولية . كبرياً منذ إكمال تقييم األلفية لألنظمة اإليكولوجية

ولوجي واإلستراتيجية العاملية ملتابعة تقييم األلفية لألنظمة اإليكولوجية للدراية العلمية بشأن التنوع البي
اتفاقاً على ضرورة تعزيز أوجه التآزر بني العلوم والسياسات يف مضمار التنوع البيولوجي وخدمات 

  .النظم اإليكولوجية
نتدى وتبعاً لذلك، انعقد أول اجتماع دويل حكومي خمصص ومتعدد اجلهات املعنية للم  - ٣٥

احلكومي الدويل للعلوم والسياسات بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف بوتراجايا 
واتفق املمثلون يف االجتماع، بوجه عام، على أن . ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٢ إىل ١٠مباليزيا من 

وأوصى . وة الفاصلة بينهمامثة حاجة لتعزيز أوجه التآزر بني العلوم والسياسات وإجراء دراسة للفج
االجتماع بأن يلتمس املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة إرشادات من جملس إدارة الربنامج 

  .بشأن ج يتيح استنباط أفضل خيار لتعزيز أوجه التآزر بني العلوم والسياسات
لبيئة إىل املضي قُدماً يف ، برنامج األمم املتحدة ل٢٥/١٠ودعا الس التنفيذي، بقراره   - ٣٦

واستجابة لذلك، دعا . استكشاف سبل ووسائل كفيلة بتعزيز أوجه التآزر بني العلوم والسياسات
 احلكومات واملنظمات إىل املشاركة يف استعراض مفتوح جيريه النظراء  األمم املتحدة للبيئةبرنامج

لبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية اليت لتحليل أويل للفجوة يف أوجه التآزر احلالية بني التنوع ا
  .أعدت استجابة الجتماع بوتراجايا
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، عقد برنامج األمم املتحدة للبيئة اجتماعاً آخر من هذا ٢٠٠٩ أكتوبر/ويف تشرين األول  - ٣٧
القبيل تضمنت وثائقه حتليالً للفجوة واستعرض االجتماع الصورة املؤسسية العامة ألوجه التآزر بني 

. والسياسات يف مضمار التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وعرضت فيه نتائج شىتالعلوم 
وأتيح اإلطالع على وثيقة مصاحبة بشأن االحتياجات والتدابري استعرضت الفرص الساحنة يف الوقت 

جتماع وقدم رئيس اال. الراهن والسبل الكفيلة باغتنامها وذلك بغية استثمار النتائج لقطع شوط أبعد
موجزاً اقترح فيه مهاماً مستصوبة للمنتدى اجلديد وطرح أفكاراً بشأن هيكل لتسيريه واملضي قُدماً يف 

وذّكر الرئيس أن إنشاء آلية حكومية دولية لتعزيز أوجه التآزر بني العلوم والسياسات يف . هذا الشأن
 وأشار إىل أن هذه اآللية مضمار التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية حيظى بدعم قوي

ات النظم ينبغي أن تتيح معلومات علمية موثوق ا ومشروعة ومالئمة عن التنوع البيولوجي وخدم
وأبدى معظم املشاركني يف . مالءاتإ للسياسات دون أن تفرض عليها اإليكولوجية تكون معيناً

ة باالستقالل العلمي جبعل هيكلها االجتماع مساندم ألمهية متتع اآللية احلكومية الدولية اجلديد
التفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة لواهليئات الفرعية  اإلداري منفصالً عن هياكل التسيري

  .وأجهزة األمم املتحدة، على أن يكون يف الوقت نفسه داعماً هلذه اهلياكل ومكمالً هلا
 املعرفة على الصعد الوطنية واإلقليمية وأشار الرئيس يف موجزه إىل ضرورة تعزيز إنتاج  - ٣٨

والعاملية واالتفاق بوجه عام على أمهية بناء القدرات إلنتاج املعرفة وتقييمها واستخدامها يف شىت 
وينبغي حتفيز بناء القدرات لدى العلماء وواضعي السياسات وأفراد اتمع املدين، مبا يف . املستويات

تمكينهم من املشاركة بقدر أكرب من الفاعلية يف أوجه التآزر بني العلوم ذلك اتمعات احمللية، وذلك ل
  )١٢(.والسياسات ولزيادة اشتراك العلماء من البلدان النامية

 احلادية عشرة، أن يقرر بشأن ج يكفل االستثنائيةوسيطلب من جملس اإلدارة، يف دورته   - ٣٩
جمدية وناجعة تليب احتياجات احلكومات الوطنية تطوير وتعميق هذه املناقشات بشأن استحداث وسيلة 

  .واتمع الدويل لسد ما قد يتضح من ثغرات أثناء إجراء خمتلف التحليالت

  السنة الدولية للتنوع البيولوجي  -سابعاً 
، ٢٠١٠سيكون عام   - ٤٠

  للتنوع البيولوجي،بصفته عاماً دولياً
 حافالً باألنشطة الرامية إىل عاماً

ي العاملي بدور التنوع تعميق الوع
البيولوجي يف إطار عمل النظم 

وتلك . اإليكولوجية وتقدمي اخلدمات
فرصة فريدة حري جبميع اجلهات 
املعنية أن تغتنمها ال لتعميق الوعي 
بدور وجدوى التنوع البيولوجي يف 

                                                        
)١٢(  UNEP/IPBES/2/4/Rev.1.  

 

 ،ينبغي أن يكون اإلخفاق يف محاية التنوع البيولوجي مبثابة إنذار
، إذ مثة حاجة إىل تصور جديد فترك األمور على حاهلا ليس خياراًً

مة حىت ارة مستداوجيب علينا أن ندير غاباتنا إد. للتنوع البيولوجي
  ختزين الكربون وحتمي مستجمعات املياه وتوفر موارداًًتتمكن من
وجيب علينا أن حنمي الشعب املرجانية حىت تتمكن من . وتدر دخالً

محاية سواحلنا من العواصف وتدعم سبل عيش مئات املاليني من 
  .وجيب علينا أن نكفل بقاء حبارنا وحميطاتنا يف األجل الطويل. البشر

  األمني العام 
 ٢٠٠٩نوفمرب / الثاين تشرين٩
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األجل البعيد كفالة سبل عيش اإلنسان ورفاهته فحسب بل لتصويره بصفته خياراً جمدياً ومستداماً يف 
 .لتعزيز رفاه البلدان االقتصادي

.  مل يتحقق٢٠١٠ومثة توافق عام بأن هدف ختفيض معدل فقدان التنوع البيولوجي حبلو عام   - ٤١
فكثري من احلكومات تقر، يف أحدث التقارير اليت قدمتها األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، بأن 

 أما الصعيد العاملي، تؤكد جمموعة من املؤشرات اليت تستعني ا .اهلدف لن يتحقق على الصعيد الوطين
 ولئن حققت )١٣(.اتفاقية التنوع البيولوجي هذا االستنتاج وهي تشمل التهديدات واحلالة واالستجابة

اجلهود املبذولة لتقليل إزالة األحراج ورفع مستويات محاية التنوع البيولوجي قد حققت قسطاً من 
 يتدهور بوجه عام وتتعرض األنواع خلطر االنقراض بوترية ال يزاللتنوع البيولوجي النجاح، فإن ا

ومل يتم  )١٤(. من األنواع النباتية واحليوانية مهددة باالنقراض١٧ ٠٠٠فمن املعروف أن حنو . متسارعة
 املفرط مسببات فقدانه الرئيسية مثل االستهالكوالتصدي بعد بصورة فعالة ملهددات التنوع البيولوجي 
  .وزوال املوائل واألنواع الغازية والتلوث وتغري املناخ

بيد أن اجلهود قد بدأت إلعداد جمموعة جديدة من األهداف تروم إيقاف فقدان التنوع   - ٤٢
ويعكف برنامج . البيولوجي وذلك باالستعانة بالدروس املستخلصة أثناء هذه املرحلة من تنفيذ التدابري

ة وجهات أخرى على حتديد أهداف عاملية جديدة للتنوع البيولوجي وعلى االستيثاق األمم املتحدة للبيئ
ال من تصديها للتحديات الناشئة فحسب بل ومن اتصافها بالبساطة وقابلية القياس واستيعاب مجيع 

  .القطاعات املعنية هلا على حنو يتيح إعداد جدول أعمال مشترك
 منتديات شىت، من بينها فريق إدارة البيئة، لتحديد وتدور يف الوقت الراهن مناقشات يف  - ٤٣

وسيتم إعداد . العناصر املطلوبة لوضع تصور عاملي جديد للتدابري الرامية إىل محاية التنوع البيولوجي
هذه العناصر للشق الرفيع املستوى بشأن التنوع البيولوجي أثناء الدورة اخلامسة والستني للجمعية العامة 

 واالجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ٢٠١٠سبتمرب / أيلولاليت ستنعقد يف
  .٢٠١٠أكتوبر /الذي سينعقد يف تشرين األول

وتتيح السنة الدولية للتنوع البيولوجي فرصة ساحنة للتوصل إىل اتفاق عاملي على جمموعة من   - ٤٤
 ستكون حافزاً للدول ملضاعفة جهودها الرامية  وهي٢٠١٠األهداف ادية والطموحة لفترة ما بعد 

ومن األمهية مبكان أن تكون خطوط األساس واألهداف الواضحة . إىل احلافظ على التنوع البيولوجي
وبعدئذ ستتيح جمموعة متفق عليها من املؤشرات رصد . املعامل حمددة جبالء باالستعانة مبعايري متفق عليها

ات والتدابري الرئيسية يف وقت باكر يف ضوء تقييم االجنازات يف خمتلف التقدم احملرز وتكييف السياس
وسيكون هذا العمل أسهل بكثري بفضل حتسني اإلطالع على البيانات واملعلومات املتاحة . املراحل

لياً عن التنوع البيولوجي وتقامسها مما جيعلها متاحة لألوساط املستخدمة هلا على نطاق أوسع ومن اح
  .واليسر بقدر اكرب من السهولة  يتولون مهمة وضع السياساتبينها من

                                                        
)١٣(  Walpole et al. (2009) Science, vol. 325, pp. 1503–1504.  
)١٤(  IUCN (2009) Wildlife in a Changing World: A report based on the analysis of the 44,838 

species on the IUCN Red List.  
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  ٢٠١٠هدف التنوع البيولوجي لعام 
 حمسوس  ختفيض٢٠١٠عام  حبلول يتحقق أن’’

 على البيولوجي التنوع يف للخسارة احلايل للمعدل

 وذلك والوطين، واإلقليمي العاملي الصعيد من كل

 وصون الفقر وطأة من التخفيف يف منها كإسهام

  ‘‘.األرض على احلياة لأشكا مجيع
  اتفاقية التنوع البيولوجي

  ٦/٢٦ القرار
 

  دعوات يف اآلونة األخرية الختاذ إجراءات  -ثامناً 
ارتفع عدد األطراف املتعاقدة يف خمتلف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف خالل الثالثني عاماً   - ٤٥

بيد أنّ محاية صميم جوهر . اية التنوع البيولوجياملنصرمة، إذ ازداد التزام البلدان باختاذ تدابري شىت حلم
يزال معركة مل حتسم بعد رغم ثالثة عقود من االعتراف الدويل والوطين بأمهية  احلياة محاية وافية ال

  .التنوع البيولوجي
وبعد انقضاء عشرة أعوام على اعتماد   - ٤٦

 اعترف ٢٠٠٢اتفاقية التنوع البيولوجي يف عام 
اء مؤمتر القمة العاملي للتنمية رؤساء الدول، أثن

املستدامة، بدور التنوع البيولوجي يف التنمية 
حتقيق رفاه اإلنسان  املستدامة واستئصال الفقر ويف

 .سبل العيش والسالمة الثقافيةوكفالة 

ومنذ وقت أقرب من ذلك، استجابت   - ٤٧
منظمات ومنتديات عديدة إىل النداء الداعي إىل 

وحتسني احلفاظ ) نظر النص يف اإلطار على اليمني واملرفقأ (٢٠١٠لبيولوجي لعام حتقيق هدف التنوع ا
  .على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 للتنوع البيولوجي، جاعلة هذا املوضوع حمط  عاماً دوليا٢٠١٠ًوحددت األمم املتحدة عام   - ٤٨
مل حيظ باالهتمام الالئق بدوره املؤكد يف رفاه والتنوع البيولوجي جدير بذلك إذ أنه . اهتمام أكرب

  .اإلنسان والتنمية املستدامة واستئصال الفقر
، سيعقد مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ٢٠١٠أكتوبر /ويف تشرين األول  - ٤٩

 ٢٠١٠وستستعرض األطراف هدف التنوع البيولوجي لعام . اجتماعه العاشر يف ناغويا يف اليابان
، فضالً ٢٠١٠يتوقع أن تعتمد خطة إستراتيجية جديدة هلدف وإطار التنوع البيولوجي ملا بعد عام و

  .عن دراسة النظام الدويل بشأن احلصول على املوارد اجلينية وتقاسم فوائدها
وتدور يف الوقت الراهن مناقشات إلعداد الصيغة النهائية لنظام احلصول على املوارد وتقاسم   - ٥٠

.  يف كايل بكولومبيا٢٠١٠مارس /ومن املقرر أن ينعقد االجتماع األخري للمفاوضات يف آذار. الفوائد
 التقاسم واملسائل ذات الصلة بذلك وأدوار البلدان املزودة والبلدان املستخدمة -وال تزال طبيعة الفوائد 

راف، يف اجتماعه العاشر، وسيبلَّغ مؤمتر األط. ومسؤولياا والعناصر ذات الصلة باالمتثال قيد النظر
  .بنتائج هذه املناقشات اليت ستشكل جزءاً مهماً من جدول أعماله

وقد ازداد الزخم، طوال عدة عقود، لتحسني مستوى إدراك أمهية التنوع البيولوجي والنظم   - ٥١
يس ول. زال طويالً اإليكولوجية واحملافظة عليها واستخدامها على حنو مستدام، بيد أن الطريق ال

 املتبع لتخفيض وترية فقدان التنوع ج عمل أخرى بل تغيري جذري يف النهاملطلوب اآلن إستراتيجية
خدمات النظم  توفري أقصى قدر من البيولوجي ووضع حد هلذا الفقدان يف وقت الحق مع

  .اإليكولوجية
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غي أن توجه وحىت يتسىن إيقاف فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية، ينب  - ٥٢
ويعين ذلك جهداً يتجاوز نطاق . التدابري حنو احتواء التأثريات السالبة النامجة عن العوامل املسببة هلما

البيئة، مما يستدعي عمالً مجاعياً على أرفع املستويات السياسية حلماية التنوع البيولوجي وكفالة 
  .يكولوجية يف الوقت نفسهاستخدامه استخداماً مستداماً وختفيض الضغوط على النظم اإل

   بعض الرسائل احملتملة-موجز الرئيس   -تاسعاً 
الوزاري العاملي منتدى األمم املتحدة الرفيع املستوى البيئي املنتدى /ميثل جملس اإلدارة  - ٥٣

للسياسات البيئية الذي جيمع يف إطاره وزراء البيئة يف العامل الستعراض مسائل السياسات الناشئة وذات 
املنتدى مشورة وإرشادات عامة يف جمال السياسات دف تعزيز /ويقدم الس. مهية يف مضمار البيئةاأل

املنتدى ذلك، يدعو مسؤويل /وإذ يفعل الس. التعاون الدويل يف جمال البيئة، ضمن أهداف أخرى
والتفاعل مع الوزراء وكاالت األمم املتحدة ورؤساء أمانات اتفاقات البيئة املتعددة األطراف للمشاركة 

يف االجتماعات، ويسعى إىل تعزيز املشاركة ادية ملمثلي اموعات الرئيسية واملنظمات غري 
  .احلكومية، مبا يف ذلك القطاع اخلاص

. املنتدى على إعداد موجز للمشاورات الوزارية اليت تتم يف كل دورة/ودرج رئيس الس  - ٥٤
 رسالة إىل منظومة األمم املتحدة واحلكومات واتمع املدين ن يرسلوا معاًوجز لوزراء البيئة أويتيح امل

  .والقطاع اخلاص عن منظورهم حيال املوضوعات قيد النقاش
املنتدى أيضاً إعالناً أو بياناً أو بالغاً /وفضالً عن املوجز، اقترح الرئيس أن يعتمد الس  - ٥٥

  .ا معاً مشروعاً هلذا الغرض وصربيإندونيسياواقترحت حكومتا . وزارياً
ومع أن القرار يعود بصفة كاملة إىل الوزراء، مت اقتراح عدد من األسئلة بغية إثراء املناقشات   - ٥٦

  :الوزارية
هل يتيح مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي سيعقد يف ريو دي جانريو، يف   )أ(

 على خطوات وسياسات حمددة الزمة لكفالة  فرصة للحكومات لالتفاق٢٠١٢الربازيل، يف عام 
  مستقبل يتحقق فيه اقتصاد أخضر على حنو حيدث تغيرياً يف النظرة إىل رأس املال الطبيعي؛

  :ما هي السبل الكفيلة بتيسري إبرام اتفاقات تشمل ما يلي  )ب(
هدف طموح ولكنه مفيد يتمثل يف إيقاف فقدان التنوع البيولوجي تؤازره   ‘١’

  ؛٢٠١٠هداف ومؤشرات للفترة التالية لعام جمموعة أ
جعل التنوع البيولوجي حمط اهتمام اجلميع وليس وقفاً على اتفاقية أو وزارة   ‘٢’

  معينة؛
  عناصر الوصول وتقاسم الفوائد؛  ‘٣’
فرص واضحة متكن اجلهات املعنية من إمساع صوا ونقل جتارا على حنو   ‘٤’

  قرار الرئيسية؛يتيح مراعاا يف عمليات اختاذ ال
فرص مالئمة لتعزيز التمويل والقدرات وتعميق الوعي يف اتمع بأسره بغية   ‘٥’

  حتقيق اهلدف اجلماعي املتمثل يف بناء عامل منصف ومتجاوب ومتطور؛
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اقتصادات النظم (ما هي السبل اليت تتيح االستفادة من اآلليات املستحدثة   )ج(
يف تعزيز صمود النظم اإليكولوجية بفضل احلفاظ ) ى سبيل املثالاإليكولوجية والتنوع البيولوجي عل

  على التنوع البيولوجي؟ وما هي اآلليات األخرى املوجودة اليت تتضمن هذه الفوائد املتعددة األوجه؟
ما هي اخلطوات الواجب اختاذها والدعم الالزم توفريه لتمويل جهود احملافظة ريثما   )د(

والقطاع اخلاص واتمع الدويل إىل مرحلة توسيع نطاق دفع مقابل لقاء تنتقل اهليئات والبلدان 
   وهو أمر سيؤدي إىل متويل جهود احملافظة؟-خدمات النظم اإليكولوجية 

ما هي السبل الكفيلة بتعزيز أوجه التآزر بني العلوم والسياسات بغية سد الفجوات   )ه(
وما هي أفضل السبل الختتام . ية الدولية احلاليةيات احلكوململبية االحتياجات اليت حتددها العوت

  املفاوضات؟
ما هي السبل الكفيلة حبشد الدعم لالجتماع الرفيع املستوى الذي دعا األمني العام   )و(
 يف نيويورك والجتماع مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٠لعقده يف 

   يف ناغويا؟٢٠١٠أكتوبر /يف تشرين األول
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  املرفق

  األنشطة املقبلة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

، اعتمدت جمموعة الثمانية نداء كوويب للعمل من أجل التنوع البيولوجي، ٢٠٠٨مايو /يف أيار  - ١
األفكار وتضمنت اخلطة . ملزمة بذلك نفسها خبطة عمل رائدة لكبح مجاح فقدان التنوع البيولوجي

  :الرئيسية اخلمسة التالية
  ؛٢٠١٠حتقيق هدف التنوع البيولوجي لعام   )أ(
  تعزيز استغالل التنوع البيولوجي بصفة مستدامة؛  )ب(
  إحكام حتديد املناطق احملمية وإدارا؛  )ج(
  تشجيع إشراك القطاع اخلاص؛  )د(
  .تعزيز القدرات العلمية لرصد التنوع البيولوجي  )ه(

، اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، يف اجتماعه العاشر ٢٠٠٨مايو /رويف أيا  - ٢
املعقود يف مدينة بون بأملانيا، طائفة من القرارات اجلديدة بشأن التنوع البيولوجي الزراعي والوقود 

كولوجية والتقدم اإلحيائي واألنواع الغريبة الغازية والتنوع البيولوجي احلرجي والنهج حيال النظم اإلي
  .٢٠١٠احملرز صوب حتقيق هدف التنوع البيولوجي لعام 

واعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية رامسار، يف اجتماعه العاشر املعقود يف مدينة شانغوان   - ٣
. ٢٠١٥-٢٠٠٩، خطة إستراتيجية جديدة للفترة ٢٠٠٨نوفمرب /جبمهورية كوريا، يف تشرين الثاين

 على كافة املستويات يف مضمار التنوع البيولوجي واالستغالل املضي قدماًوستسهم هذه اخلطة يف 
  .وستعود اخلطة بالنفع على التنوع البيولوجي ورفاه اإلنسان على حد السواء. الرشيد لألراضي

، واختذوا بإيطاليا، يف سرياكوز ٢٠٠٩مايو /واجتمع وزراء البيئة يف جمموعة الثمانية، يف أيار  - ٤
". ميثاق سرياكوزا"التدابري بشأن التنوع البيولوجي ترد يف وثيقة ختامية تعرف باسم جمموعة من 

 ٢٠٠٧وأعادت الوثيقة إىل األذهان احلوار الذي أجرته جمموعة الثمانية قبالً يف بوستدام بأملانيا يف عام 
لتنوع البيولوجي  والعام الدويل ل٢٠١٠واعترافاً بأمهية هدف عام . ٢٠٠٨ويف كوويب باليابان يف عام 

واختذوا سلسلة من . التزم الوزراء باالستثمار يف التنوع البيولوجي كمخرج من األزمة االقتصادية
التدابري بشأن التنوع البيولوجي مشلت الصالت باملناخ واالقتصاد وقطاع األعمال والتنوع البيولوجي 

 ذلك التزام بتسريع العملية املتعلقة مبا يف(وخدمات النظم اإليكولوجية والبحوث العلمية والسياسات 
واتفقوا كذلك على مسار مشترك إلعداد إطار للتنوع البيولوجي للفترة ). مبلتقى العلوم والسياسات

  .٢٠١٠التالية لعام 
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، أعرب وزراء البيئة الذين شاركوا يف املؤمتر العاملي للمحيطات يف منادو ٢٠٠٩مايو /ويف أيار  - ٥
قهم، يف بيان منادو بشأن احمليطات، من استمرار فقدان التنوع البيولوجي البحري ، عن قلبإندونيسيا

والنظم اإليكولوجية البحرية والتزموا باحلفاظ طويل األجل على املوارد البحرية احلية والنظم 
  .اإليكولوجية الساحلية وذلك من خالل االستخدام املستدام هلا

لة بتمويل التنوع البيولوجي التجديد اخلامس ملوارد مرفق وتتضمن العمليات احلالية ذات الص  - ٦
  .، ومت عقد عدة اجتماعات حتضريية ولكن نتائجها مل تتضح بعد٢٠١٠البيئة العاملية يف مطلع عام 

_____________  


