
بو  دودد مدودود ط  األموم المتدودة مدايودة منا،يوا   نفيذ مبادرة األمين العام بأن تكوون منمموةلتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في ت 
 .نس،هم إلى االجتمادات وددم طلب نسخ إضافية إدضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .من هذه الوثيقة

 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 عشر لسابعاالجتماع ا

 1043 أكتوبر/تشرين األول 41-41، مونتلاير

*تقمن جدول األعمال المؤ 3البند 
 

 

ألف من الخطة  ةاالستراتيجي الغايةلبلوغ األهداف في إطار اجات العلمية والتقنية االحتيتحديد 

 1111-1122االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة  -أوال
 إدداد معلومات تتعلق بما يلي:إلى األمين التنفيذي باء   44/43 من المقرر 4في الفقرة طلب مؤتمر األطراف   -4

وأهداف  1010-1044االدتياجات العلمية والتقنية المتصلة بتنفيذ ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  (أ)
 أيشي للتنوع البيولوجي فيها؛

التي وضعت أو است،دمت في إطار االتفاقية ومدى كفايتها  لددم السياسات األدوات والمنهجيات القائمة  (ب)
 ن ادتمادها  وتدديد الثغرات واالدتياجات من أجل زيادة تطوير هذه األدوات والمنهجيات؛وأثرها والعقبات التي تدول دو 

تنوع لل أهداف أيشي دالجتهاالتي التنوع البيولوجي  صفات نمم البيانات لرصدالرصد  و مدى كفاية  (ج)
 ؛البيولوجي
 م االتفاقية؛ال،يارات المتعلقة بتقييم تأثيرات أنواع التدابير المت،ذة وفقا ألدكا (د)

 .المسائل إلى اجتماع للهيئة الفردية يعقد قبل االجتماع الثاني دشر لمؤتمر األطراف بشأن هذهتقديم تقرير دن التقدم المدرز و 
 14 المؤرخ CBD/STTM/DC/ac/81207 (1043-000)طار وفقا لذلك  ددا األمين التنفيذي  من ،الل اإل،و  -1

 .المسائلبشأن هذه إلى تقديم آراء   األطراف والمنممات ذات الصلة 1043كانون الثاني يناير/
 المكسيكو  كولومبياو  الصينو  كنداو  بلغارياو  بوليفياو  أسترالياو  )األرجنتين طرفاأدد دشر واستجاب لهذا اإل،طار  -3
الدفم الدولية والمرفق  ومنممة الطيور الدولية لدمايةمنممة الوثماني منممات ) سا والمملكة المتددة(فرنو  وروبياالتداد األو 

 (GEO-BON) البيولوجيرصد التنوع  برصد األرض وشبكةالفريق المعني و  (GBIFالعالمي لمعلومات التنوع البيولوجي )
عقد األمم المتددة للتنوع البيولوجي وأمانة اتفاقية المعنية باليابان في مدنية ( والشبكة الIUCNواالتداد الدولي لدفم الطبيعة )

األمم المتددة للبيئة التاب  لبرنامج العالمي لرصد الدفم مركز وال (CMSدفم أنواع الديوانات البرية المهاجرة )
(UNEP-WCMC)). 
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 من األهداف الواردة تدت  لكل هدف ت أ،رىمد،الو  هذه المذكرة  التي أددت دلى أساس هذه المد،التتدتوي و  -1
دامة تتعلق بمدى وادتبارات : مالدمات دلى 1010-1044ألف من ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ةاالستراتيجي الغاية

والمؤشرات؛ وآثار أنواع التدابير المت،ذة وفقا ألدكام اتفاقية  والمشاهداتالبيانات  دى مالءمةمو   الددم السياسيمالءمة أدوات 
استنتاجات بشأن االدتياجات العلمية والتقنية ذات الصلة بتنفيذ ال،طة  إلى ت،لصودلى هذا األساس  ؛نوع البيولوجيالت

 من هذه األهداف.هدف كل باالستراتيجية  و 
تعليقات ووردت . 1043 ه/تموزيولي 40إلى  ه/دزيرانيوني 12كرة الستعراض النمراء من هذه المذل مشروع ،ض قد و  -0

ميكرونيزيا و  المكسيكو  جزر مارشالو  كيريباتيو  اليابانو  االتداد األوروبي وفيجي وغواتيماالو  جزر كوكو  نداطرفا )ك 10من 
 منممتينتونغا وتوفالو وفانواتو( و و وجزر سليمان  نيوي وباالو وبابوا غينيا الجديدة وسامواو  نيبالو  ناوروو  الموددة( -)واليات 

 1في هذه المذكرة.تنعكس ة واالتداد الدولي لدفم الطبيعة( و )منممة األغذية والزرادة لألمم المتدد

 ألف ةاالستراتيجي الغايةاالحتياجات العلمية والتقنية لبلوغ األهداف في إطار   -ثانيا
كحد أقصى، يكون الناس على علم بقيم التنوع البيولوجي، وبالخطوات التي يمكن  1111بحلول عام  :2الهدف 

 خدامه على نحو مستداماتخاذها لحفظه واست
 2عناصر الهدف  2-2

لدواف  المباشرة والكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي في نهاية المطاف تغيير سلوك األفراد التصدي ل سيتطلب -6
زمة اإلجراءات الالات،اذ جراء التغييرات و إلفراد ويستند استعداد األوالمجتمعات والمنممات والصنادات والشركات والدكومات. 

قيم التنوع البيولوجي بزيادة الودي كما تسمح . والودي بها وتقديرها للتنوع البيولوجيالمتنودة فهم القيم الدواف  إلى للتصدي لهذه 
الناس يكون تدقيق هذا الهدف أن ويتطلب وقراراتهم.  م،تلف إجراءاتهم بين للمفاضلةأكثر دقة  بإجراء تقديرألفراد والدكومات ل

مستدام  هواست،داملدفم التنوع البيولوجي  أن يت،ذونهااإلجراءات التي يمكن بقيم التنوع البيولوجي وكذلك دلى دراية ب
 في التنمية المستدامة. ممساهمتهبو 
مستمرة في و  ةواستراتيجي ةمتسقجهود وتنفيذ  إدداداألطراف  يتعين دلىمن أجل التقدم ندو تدقيق هذا الهدف  سو  -2

 أساليبوبشراكة م  جهات فادلة أ،رى. وهناك مجمودة متنودة من  بمفردها  العامةتودية الليم و االتصاالت والتع مجاالت
التعليم والتودية هذا الهدف. وستكون هناك داجة إلى أنواع م،تلفة من أنشطة  لبلوغوالتودية التي يمكن است،دامها االتصال 
األنشطة والرسائل  بالنمر إلى أنلوصول إلى جماهير م،تلفة  ل   بما في ذلك تقنيات التسويق االجتمادي دمالتالالعامة أو 

تعميم التنوع دلى تسادد  ومن شأن هذه األنشطة أن. فعالة لمجمودات أ،رىقد ال تكون  من الجمهورفعالة لمجمودة ال
التعلم الرسمي من ائق الطر متعددة لزيادة الودي بالتنوع البيولوجي. وتشمل هذه  طرائقهناك و المجتم .  دبر فئاتالبيولوجي 

 والتعلم غير النمامي في المتادف ودلى مستوى المجتم  المدلي  المنزل،الل المدارس والجامعات  والتعلم غير الرسمي في 
 دنالتعرض لمادة فضال دن الودي الناتج دن األدواض المائية والددائق العامة  وددائق والددائق النباتية وددائق الديوان 

كما في المنشورات المطبودة ودلى شبكة اإلنترنت ووسائل اإلدالم االجتمادية. و  ولوجي دلى التلفزيون واإلذادةالتنوع البي
 لتبادل المعلومات بين أصداب المصلدة.المتادة يددث الودي والتعلم من ،الل المشاركة في األدداث وغيرها من الفرص 

                                                           
دولة جزرية في المديط الهادئ مساهمة مشتركة أددت دلى هامش دلقة العمل اإلقليمية لبلدان  41قدم ال،براء بصفتهم الش،صية تعليقات. وقدمت  1

 (.1043يوليه/تموز  16-11بشأن التقرير الوطني ال،امس )نادي  فيجي   ئالمديط الهاد
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مدى مالءمتها، وأثرها، والعقبات التي تعترض األدوات والمنهجيات القائمة للدعم السياسي، و  2-1
 اعتمادها، والثغرات

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 4أدوات ومنهجيات الددم السياسي للمساددة في تدقيق الهدف 
( اإلطووار CEPA) االتصووال والتثقيووف والتوديووة العامووةبرنووامج العموول بشووأن    يوووفرفووي إطووار اتفاقيووة التنوووع البيولوووجي -1
وطني بشووأن الووإطووارا للعموول   موون االتفاقيووة 43تعلووق بالمووادة يالووذي   البرنووامجويوووفر  .رئيسووي للعموول ندووو تدقيووق هووذا الهوودفال

دلوى و  .لوددم تنفيوذه ةالعاموالتثقيف والتوديوة ددد من موارد  أددو   المدى القصير والطويلكل من دلى   التثقيف والتودية العامة
دوووزم تعلوووم التنووووع مثووول   لتعليم مووون أجووول التنميوووة المسووتدامةبووابوووالتنوع البيولووووجي  التوديوووةبط أدوات توور أدووودت دووودة   سووبيل المثوووال
 ألمووم المتدوودةوا لشووبابلبالتعوواون موو  التدووالف العووالمي   األمانووةأدوودت وبالمثوول   .ليونسووكو واتفاقيووة التنوووع البيولوووجيالبيولوووجي ل

 .تنوع البيولوجيدليل الشباب لل  الزرادة لألمم المتددةو  منممة األغذيةو 
وموون  .ةوالدوليو ةواإلقليميوو ةالوطنيو المسوتوياتأدوات بالتعوواون مو  جهوات فادلووة أ،ورى دلووى دوزم  وأدودت األمانوة أيضووا -9
التدواد الودولي ل االتصاالتو  التعليمفي شراكة م  لجنة  أددت) االتصال والتثقيف والتودية العامة دلى ذلك دزمة أدواتمثلة األ

دزموة أدوات االتصوال للجوزر )التوي أدودت و   االتصوال والتثقيوف والتوديوة العاموةدوات تصميم تقييموات دزمة أو   (لدفم الطبيعة
 أدودتهاالتوي ) الدصوول وتقاسوم المنواف دزموة أدوات االتصوال االسوتراتيجي فوي مجوال و   (في شوراكة مو  الشوراكة العالميوة للجوزر

الدودائق النباتيوة و  األدوواض المائيوةددائق و  ددائق الديوانا أددت كم .(الدصول وتقاسم المناف في مجال  مبادرة تنمية القدرات
 الرابطووة العالميووة لدوودائق الديوووان أدوودت  دلووى سووبيل المثووالو  .متووادف التوواريخ الطبيعووي أدوات لرفوو  الووودي بووالتنوع البيولوووجيو 
أن يت،ووذها اءات التووي يمكوون اإلجوور  بشووأنو  األنووواع وموائلهووا بشووأنمجمودووة موون المووواد اإلدالميووة  (WAZA) األسووماكأدووواض و 
 .األفراد لدمايتها

أيووار فضووال دوون دقوود األمووم المتدوودة للتنوووع مايو/ 11االدتفوواالت السوونوية بوواليوم الوودولي للتنوووع البيولوووجي فووي وتمثوول  -40
بيولوجي في كول االدتفاالت لليوم الدولي للتنوع الويتيح تنميم  .البيولوجي أدوات هامة لزيادة الودي من ،الل أنشطة وادتفاالت

دودد مون المنمموات والجهوات  أدود  وباإلضافة إلى ذلك .قيم التنوع البيولوجيبالودي  لرف من المناطق الدضرية والريفية فرصا 
دلووم  يكووون أساسووهاالتووي   هووج تغييوور السوولوكرفوو  الووودي موون ،ووالل التسووويق االجتمووادي ون  مصووممة لالفادلووة منهجيووات وأنشووطة 
التدواد الودولي ل االتصواالتو  التعلويممنمموات مثول لجنوة كموا دملوت  .األ،ورى ات العلوم االجتماديوةالنفس االجتمادي وت،صص

 الووودي رفو هوج لن  ونشور تدديود دلوى القطواع ال،واص فوي نوادرة وم،تلوف شوركات التسووويق األنوواع الدفوم ومنمموة  لدفوم الطبيعوة
 .معينة بيئاتتغيير السلوك في و 

وتسومح  .أدوات هاموة تشوملوطنيوة لتبوادل المعلوموات أيضوا الليوات فإن اآلأداله   ار إليهاالمشباإلضافة إلى األدوات و  -44
بقوائهم دلوى دلوم بقضوايا التنووع البيولووجي دا،ول  بوينمعلومات ال بتقاسمآليات تبادل المعلومات  العديود مون أصوداب المصولدة وائ

 .البلد
متعوووودد  ارقميوووو اقرصووووالمكسوووويك  أدوووودت  المثووووالدلووووى سووووبيل و  .الوووووطني المسووووتوىأدوات ذات صوووولة دلووووى  أدوووودتكمووووا  -41

دارة الم،اطر لدفم و دن األبعاد الجنسانية أدوات تعلم ودزمة  التنوع البيولوجي دنأدوات تعليمية  بشأن (DVDاالستعماالت ) ائ
 .قيمة التنوع البيولوجي بشأنسنة  41سنوات إلى  1من بوابة لألطفال و  التنوع البيولوجي

 القائمة السياسي ددمتطبيق أدوات ومنهجيات ال
دموول  دلقوواتاالتصوواالت االسووتراتيجية فووي سووياق و االتصووال والتثقيووف والتوديووة العامووة  بشووأن دزمووة األدوات،دمت اسووت   -43

 متعلقوة بواليوم الودولي للتنووع البيولووجي أدداث تنميمبددد متزايد من البلدان والمنممات يقوم   وبالمثل .العالم دولبناء القدرات 
 ."التنوع البيولوجي" بعبارةدرجة الودي  لتقديرلرأي العام لاليابان أيضا استطالدات وأجرت  .هاة فيالمشاركو 
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 اتدواد التجوارة البيولوجيوة األ،القيوة غيور أن .بيانات دقيقة دن نشر كل األدوات الم،تلفوة المشوار إليهوا أدوالهوال توجد  -41
 .أن الودي بالتنوع البيولوجي يتزايد ببطءإلى  بارومتر التنوع البيولوجيبشأن  1043 ته لعامفي طبع ،لص

 العقبات التي تعترض است،دام أدوات ومنهجيات الددم السياسي القائمة
ونموواذج ألنشووطة مدووددة دلووى  إرشوواداتبمثابووة  الغوورض منهووا هووو أن تعموولو   ذات طوواب  دووامهووذه األدوات  إن أغلبيووة -40

 وال تووزال دمليووة التوسوو  فووي تنفيووذ. ااألوضوواع الوطنيووة متفاوتووو  لمووروفلفهووا تكي كووان  دتووى اآلنو  .اإلقليمووي والوووطني المسووتويين
 موارد مددودة الست،دامها. إالدتى اآلن م ت،صص لو  ممارسة مكلفة هذهددم الأدوات 

 أدوات ومنهجيات الددم السياسي الثغرات في
المعلومات المتادة تشير إلى أن هناك  ير أنغ. القائمة يددم السياسالمنهجيات و أدوات  ألثركان هناك تقييم مددود  -46

منهجيات الدوات و ذلك أن األ .المتعلقة بهذا الهدف أدوات ومنهجيات الددم السياسيالقائمة من  المجمودةفي  كبيرةددة ثغرات 
ة رئيسية أي مجمودأساليب تدديد  شأنها شأن  مددودةدلى نطاق دالمي بشكل متسق رصد أو تقييم مستويات الودي الالزمة ل

ترجمة زيادة أدوات وأساليب فإن   التودية العامة. ودالوة دلى ذلكاالتصال و جهود في  استهدافهاينبغي أصداب المصلدة من 
 اإلجراءات الفردية دلى التنوع البيولوجي. آثارنشر أدوات  شأنها شأن  أيضا مددودةسلوك في التغيير الودي إلى 

ظم البيانات، لرصد خصائص التنوع البيولوجي التي تمت معالجتها مدى مالءمة المشاهدات، ون 2-3
عدادها 2في الهدف   من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي واستخدام مؤشرات للهدف وا 

 القدرة دلى تقييم/قياس دالة التقدم المدرز ندو بلوغ الهدف دلى المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية
 :ألف 44/3المقرر بمرفق الؤشرات التشغيلية التالية في الم دددت -42

 ؛االتجاهات في التودية والمواقف إزاء التنوع البيولوجي ()أ
 ؛االتجاهات في إشراك الجمهور العام في التنوع البيولوجي ()ب
 .تاالتجاهات في برامج التواصل واإلجراءات الرامية إلى الترويج للمسؤولية االجتمادية للشركا (ج)

بتكليوف ل  بهوا اضوط    الوودي بوالتنوع البيولووجيبشوأن  مسودا 10توم تدديود ندوو   هذه المؤشراتمؤشر من أول تدت و  -41
مورة وادودة دلوى  مسوودات تكوررتبما في ذلك دشورة   ومنممات غير دكومية وشركات ومؤسسات أكاديمية من إدارات دكومية

أن من المدتمول و  .التنوع البيولوجي في البلدان المعنيةالودي بدول تجاهات اال لتقديرأساسا جيدا هذه المسودات توفر و األقل. 
ر هوو تكور الوذي المسوح ومون األمثلوة دلوى  .ل  بها بالفعولطجهات أ،رى مسودات إضافية الستكمال تلك المضاألطراف و  تجري

ت ونفووذ ( 1043-1009) متتاليووةأربوو  سوونوات    الووذي أجووري فوويتدوواد التجووارة البيولوجيووة األ،القيووةالبووارومتر التنوووع البيولوووجي 
 2.بلدا يمثلون نسبة كبيرة من سكان العالم 44 في وداتالمس
معلوموووات دووون جهوووود العمووول  البلووودانبعوووض لووودى  التنووووع البيولووووجي  العوووام فوووي مجوووالإشوووراك الجمهوووور بفيموووا يتعلوووق و  -49

 أدوواضو  ة العالميوة لدودائق الديووانبودأت الرابطوو  3.العضوية في المنممات ذات الصولة بوالتنوع البيولووجي دنو  التطودي العام
فيموا يتعلوق بتعزيوز المسوؤولية و منواطق. دودة وفر بيانوات ذات صولة فوي يولوزوار دودائق الديووان يمكون أن  ادالمي مسدا األسماك

                                                           
 .http://www.bipindicators.net/biodiversitybarometer  انمر نيةالتقلالطالع دلى التفاصيل  2
الدفم في المملكة المتددة" في إجراء من أجل الطبيعة: الوقت التطودي المنقضي في  ذادلى سبيل المثال  انمر المؤشر بشأن "ات، 3

 1041مؤشرات التنوع البيولوجي في المملكة المتددة في جيبك لعام 
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الوطنيووة جووالت موالتتبوو  اإلشووارات إلووى التنوووع البيولوووجي فووي الصوودف فموون األمثلووة دلووى المؤشوورات هووو   المؤسسوويةاالجتماديووة 
 4به في اليابان. المضطل  برىالك
 باسوت،دام مجمودوة مون المنهجيوات  ندوو تدقيوق هوذا الهودف تقودمبتقودير البالفعول  يقوومفإن دددا من البلودان   وبالتالي -10
ذه المبوادرات يمكون فوإن هو  جمودات بيانات شواملة ومتماسوكة جغرافيوام  في الوقت الداضر  ه ال توجدفي دين أنو المؤشرات. و 

 .التقدم العالمي تقديراتفي  أن تسهم
المجاالت التي سيؤدي فيها الرصد المعزز/بيانات أفضل/مشاهدات إضافية/مؤشرات إضافية إلى ا،تالف كبير فوي قودرتنا دلوى 

 رصد التقدم المدرز من أجل إرشاد األدمال المناسبة/المستهدفة
ال  شواملةالبيانوات ال فوإنفي االزدياد   ةع البيولوجي آ،ذلتنو باودي الناس بدلى الرغم من أن كمية المعلومات المتعلقة  -14

هنوواك ثغوورات جغرافيووة كبيوورة.   فووإن اإلقليميووةو  بعووض البيانووات الوطنيووة تتوووافرفووي دووين و  .دلووى المسووتوى العووالمي تووزال مدوودودة
دوون البلوودان األفريقيووة  فضووال  شووديدة التنوووعالودي بووالتنوع البيولوووجي دلووى البلوودان المتعلقووة بوومعلومووات تقتصوور ال  بشووكل دووامو 

 .واآلسيوية دموما
مجمودووات المصووالح المعنيووة فووي أو العضوووية المشوواركة فإنووه يمكوون اسووت،دام   وجووود بيانووات دالميووة شوواملة ونمورا لعوودم -11
لقبول فوي ابوالبيانوات المتعلقوة  فوإن  وبالمثول .هامنهجيوات لرصودال يوزال يتعوين إدوداد ولكون   كمؤشورات بديلوةبيئة /الالدياة البريةب

 والدودائقاألدوواض المائيوة و  مثول الدودائق النباتيوة ودودائق الديووان  التنووع البيولووجي بمجوالالناس  التي يتصل فيهاالمؤسسات 
لتنوووع بشووأن ا الووزوارووجهووات نموور بيانووات دوون آراء بقتوورن تدنوودما  و،اصووة  أيضووا المعلومووات ذات صوولة يمكوون أن توووفر امووةالع

أيضوا التوي توم جمعهوا موواد التوديوة أنوواع و  بناء القدرات ودددو  التدريب فعالياتعلومات دن ددد مويمكن أن تعمل الالبيولوجي. 
 الناميووة مثوول الوودول الجزريووة الصووغيرة  بالنسووبة لووبعض المنوواطقو  .لرصوود التقوودم ندووو تدقيووق هووذا الهوودف مؤشوورات بديلووةبمثابووة 

(SIDS)  ويمكوون أن تكووون مشوواركة .ملكيووةالجهووود و  المجتموو  المدلووي إشووراكبتتعلووق يمكوون أن كثوور مالءمووة األمؤشوورات ال فووإن 
الشووركات والمؤسسووات فووإن   لقطوواع ال،وواصوفيمووا يتعلووق با .المنممووات العلميووة والبدثيووة موو  األطووراف فووي االتفاقيووة مؤشوورا آ،وور

ومات المستمدة من هذه المعلويمكن أن توفر . تعتمد بشكل متزايد ممارسات المسؤولية المؤسسية االجتمادية التي تشمل اإلبالغ
 .ندو تدقيق هذا الهدفالمدرز الممارسات أيضا معلومات دن التقدم 

 القيود دلى القيام بهذه التعزيزات
ويمكن  .ما إلى ددعالمي كبير النطاق القيم التنوع البيولوجي دلى بودي الناس  لتقديرنطاق الرصد الالزم إن  -13

ولكن   معقول بقدراستنتاجات دقيقة بالتوصل إلى د ذلك للسماح بع يجري توسيعهاأصغر  نطاقاترصد دلى االضطالع ب
العالمي وقابلة  المستوىجعل البيانات ذات صلة دلى ل التودية واإلبالغطر أل ة التصميمإجراء مسودات جيد ذلكسيتطلب 

 .ئة إلجراء التقييمهي فضال دنموارد  المسوداتمثل هذه  وسيتطلب إدداد .للمقارنة دبر المجمودات الثقافية واللغوية
 تقييم تأثيرات أنواع التدابير المتخذة وفقا ألحكام االتفاقية 2-4

معمم منممات األمم المتددة مثل لرف  الودي بالتنوع البيولوجي   إجراءاتتقريبا جمي  األطراف في االتفاقية لدى  -11
إلى أن الودي بالتنوع البيولوجي يتزايد  المتادةت المعلوماوتشير والمنممات غير الدكومية.  المنممات الدكومية الدوليةو 

االتجاهات  تقديرنب تعزيز الجهود الرامية إلى اإلى ج القائمة بشكل أفضلتنسيق جم  وتصنيف المعلومات من شأن تدريجيا. و 
المزيد من العمل  يؤديوسفعالية أنواع اإلجراءات المت،ذة.  تقديرزيادة قدرتنا دلى أن يؤدي إلى في الودي بالتنوع البيولوجي 
توفير أسس أقوى  ة إلىن العوامل الدافزة للجهات الفادلبشأالتغيير و  تعزيزدور الودي في  بشأنم  مجتم  العلوم االجتمادية 

                                                           
4 https://www.cbd.int/doc/world/jp/jp-nbsap-v5-en.pdf. 
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،طوط األساس بتقدير سمح أيضا سيقيم التنوع البيولوجي بلودي لالرصد الدوري كما أن عمل بشأن هذه المسألة. مزيد من اللل
 الودي.مجال هات في واالتجا

والتقنية  استنتاجات من األقسام السابقة لتمكين تحديد ووضع أولويات االحتياجات العلمية 2-5
 2المتصلة بتنفيذ الهدف 

 مدى مالءمة اإلرشادات واألدوات في ددم التنفيذ دلى الصعيد الوطني
ومون المدتمول  .مجمودة من المنممات األ،ورى قبلمن و  في إطار االتفاقية أددتالتي  اإلرشاداتهناك مجمودة من  -10

دوالوة دلوى ذلوك  هنواك و  .العمول لضومان تماسوكهاالقيوام بمزيود مون  يوددو إلوىهنواك موا كافية ولكون القائمة رشادات أن تكون اإل
ر يويتغو  قويم التنووع البيولووجيبالودي بوبشوأن كيفيوة ربوط الوودي بوالتنوع البيولووجي دموموا  اإلرشواداتالمزيود مون  إلوى إدودادداجوة 
للموووروف دلوووى المسوووتوى العوووالمي  التوووي أدووودت االتصوووالومنتجوووات أدوات  تكييوووفلضووومان الالزموووة المووووارد ومووون شوووأن  .السووولوك
 .إمكاناتها بكامل اإلرشادات القائمةسادد دلى ضمان است،دام تأن الوطنية 

 فةمدى مالءمة البيانات والمعلومات لرصد التقدم المدرز دلى مستويات م،تل
  فوإن دالميوة شواملةبيانوات فوي دوين ال توجود مجمودوات و  .بلوداندودة معلومات متادة لتتبو  التقودم المدورز فوي هناك  -16

أو نمم رصد أكثر بيانات مجمودات فيه إدداد يجري الوقت الذي في  مؤشرات بديلةوطنية يمكن أن توفر وال اإلقليمية التقييمات
  تقودم هوذا العمول ومو  .الودي بوالتنوع البيولووجي لتقديرأساليب  بإددادات التي تقوم داليا . وهناك أيضا ددد من المنمماتماسك

تنسويق    سويؤديفوي كثيور مون الدواالتو دون م،تلوف جوانوب هوذا الهودف. من المدتمل أن تتوافر معلومات أدسن وأكثور اتسواقا 
 .مدرز ندو تدقيق هذا الهدفالتقدم ال تقديرن قدرتنا دلى يدسإلى ت وبيانات التقدير القائمة بشكل أفضل لمواردا

 اإلجراءات المت،ذة فعالية
لوودى جميوو  األطووراف فووي االتفاقيووة تقريبووا إجووراءات لرفوو  الووودي بووالتنوع البيولوووجي  مثوول معمووم منممووات األمووم المتدوودة  -12

بموا فوي   العوامول فعاليوة اإلجوراءات المت،وذة دلوى مجمودوة مونوتعتمود  والمنممات الدكومية الدولية والمنممات غير الدكوميوة.
 .ذلك السياق الذي تطبق فيه

 مل،ص االستنتاجات
سيؤدي ولكن   بشكل جيد إلى دد ما كيفية رف  الودي بالتنوع البيولوجيالمتعلقة ب اإلرشاداتو  المعلوماتأددت  -11

ة الودي ترجملإدداد أساليب مواصلة قد تكون هناك داجة إلى و  .هالى تدسينإبين الجهات الفادلة القائمة  بشكل أكبرالتنسيق 
 المستوىقدرتنا دلى قياس التقدم ندو تدقيق هذا الهدف بطريقة متماسكة دلى و . سلوكالفي تغيير بالتنوع البيولوجي إلى 

 .في الوقت الداليالعالمي مددودة 
 كحد أقصى، ُتدمج قيم التنوع البيولوجي في االستراتيجيات الوطنية والمحلية 1111بحلول عام  :1الهدف 

إدماجها، حسب االقتضاء، في نظم الحسابات للتنمية والحد من الفقر وعمليات التخطيط ويجري 
 م اإلبالغونظ الوطنية

 1عناصر الهدف  1-2

بموا فوي ذلوك فوي سوياق اسوتراتيجيات التنميوة والدود   ال تنعكس قيم التنوع البيولوجي دلوى نطواق واسو  فوي صون  القورار -19
 القورار زيادة رؤيته بين صناعللمساددة في القرار صن  التنوع البيولوجي في أطر  تعميما الهدف هو من هذ والغرض .من الفقر
   في االستراتيجيات والسياسات والبرامجيوفرهاالتي  ةو،دمات النمم اإليكولوجي  مساهمة التنوع البيولوجي دماجإويعد . المعنيين

 المسوتمدةقيم الم،تلفوة للتنووع البيولووجي والفورص االدتوراف بوالفوي ضومان  اهامو ادنصور وانعكاسه فيهوا ذات الصلة نمم اإلبالغ و 
التنوووع البيولووجي فوي صوون  القورار أموور  مرادواةفووإن   وبالمثول .فووي دمليوة صوون  القورار انعكاسوهاو  اسووت،دامه المسوتدامو  مون دفموه
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وتسوووليط الضووووء دلوووى المسووواهمات  ضووروري مووون أجووول الدووود مووون اآلثوووار السووولبية غيووور المقصوووودة للتنميوووة دلوووى التنووووع البيولووووجي
 .لرفاهية االجتمادية واالقتصاديةفي ااإليجابية للتنوع البيولوجي 

الوطنيووة سووتراتيجيات االفووي  إدراجهووايتطلووب و متعووددة ال لتنوووع البيولوووجياقوويم بهووذا الهوودف    يتعلووقدلووى وجووه التدديوودو  -30
دمواجداسوبة الوطنيوة دسوب االقتضواء فوي نموم الموانعكاسوها دمليوات الت،طويط و  الدد مون الفقورللتنمية و  قويم التنووع البيولووجي  وائ

 .في نمم اإلبالغ
األدوات والمنهجيات القائمة للدعم السياسي، ومدى مالءمتها، وأثرها، والعقبات التي تعترض  1-1

 اعتمادها، والثغرات
 البيولوجي من أهداف أيشي للتنوع 1أدوات ومنهجيات الددم السياسي للمساددة في تدقيق الهدف 

األطووراف أن ت قووي م الوطنيووة يتطلوب أوال  اإلبووالغنمووم المداسوبة و و الت،طوويط  قوويم التنووع البيولوووجي فووي دمليوات إدمواجإن  -34
لتدقيووق قوود تكووون هنوواك داجووة إلووى تدسووين القياسووات البيولوجيووة الماديووة   فووي بعووض الدوواالتو . بشووكل مناسووب التنوووع البيولوووجي

وهنوواك  .الوودولي المسووتوىموون الصووعب إجووراء مقارنووات دلووى   ولووذلك لتنوووع البيولوووجيلكوول بلوود  ليهووايو القيمووة التووي وت،تلووف  .ذلووك
بما في ذلك في القطاع   مستوياتال م،تلفقيم التنوع البيولوجي دلى  تقديرمجمودة متنودة من األدوات المتادة للمساددة في 

 بورامج العمول بشوأن التودابير االقتصوادية والتجاريوةدلوى االتفاقيوة  فوي إطوار التي أددت الددم السياسيمل أدوات توتش 5.ال،اص
 بما في ذلك: 6 وكذلك العناصر ذات الصلة في برامج العمل األ،رى والمنتجات ذات الصلة الدافزةو 

 بشأن تقدير قيمة) 12و  قيم الغابات(بشأن )تفاقية التنوع البيولوجي ال 1التقنية المنشورات  سالسل أ()
القادم بشأن تقييم التنوع البيولوجي لألراضي  المجلدوكذلك  (تقدير القيمةومنهجيات أدوات بشأن تقدير ) 11و الرطبة(األراضي 

 7؛شبه الرطبةو  الجافة
 ؛تقدير القيمةموجزة في شكل ،يارات لتطبيق أدوات  إرشادات ب()
 .قيم ومناف  المناطق المدمية دنمنشوران  (ج)

مون األدوات ذات  ادودد أيضوا أ،ورىمبوادرات منمموات و  ت  أددفي إطار االتفاقية أددتت التي باإلضافة إلى األدواو  -31
 :ذلك دلىأمثلة تشتمل و  .الصلة

المجلد المتعلق وال سيما  ( TEEB)اقتصاديات النمم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي  بشأنالدراسات العالمية  أ()
 8األسس المنهجية؛ب

 9؛من أهداف أيشي 1لهدف لتصاديات النمم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي اقدليل تنفيذ  ب()
دسابات و  طار المركزياإل) (SEEA) البيئيةو لمداسبة االقتصادية لنمام األمم المتددة المنقح  دنمجلدين  ج()

 (؛النمام اإليكولوجي التجريبية
                                                           

 بشأن التقييم المؤسسي في: (WBCSDال من أجل دالم مستدام )منممة دلول األدم دليل  دلى سبيل المثال 5
http://www.wbcsd.org/Pages/EDocument/EDocumentDetails.aspx?ID=104. 

 .http://www.cbd.int/incentives/tools.shtmlانمر  6
7 04.pdf-ts-http://www.cbd.int/doc/publications/cbd 27و.pdf-ts-http://www.cbd.int/doc/publications/cbd 
ts-http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-والمتوق  صدوره  pdf-ts-http://www.cbd.int/doc/publications/cbd.28و

71.pdf. 
8 reports/foundations/-study-http://www.teebweb.org/publications/teeb. 
9 content/uploads/2012/09/AICHI_Target_2.pdf-http://www.teebweb.org/wp. 

http://www.cbd.int/incentives/tools.shtml
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-04.pdf
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-27.pdf
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-28.pdf
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-71.pdf
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-71.pdf
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-71.pdf
http://www.teebweb.org/publications/teeb-study-reports/foundations/
http://www.teebweb.org/wp-content/uploads/2012/09/AICHI_Target_2.pdf
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رشادات أ،رى أددت كجزء من  أدوات ()د  ؛(WAVES) ة،دمات النمم اإليكولوجي قيمةتقدير و  مداسبة الثروةوائ
من قبل لجنة األمم المتددة  قيد اإلدداد داليالنمام المنقح للمداسبة البيئية واالقتصادية لاستراتيجية تنفيذ  ه()

رشاداتأدوات و  ومن المتوق  إدداد ( UNCEEA)بالمداسبة البيئية واالقتصادية  ةلل،براء المعني ية في إطار استراتيج أ،رى ائ
 ؛التنفيذ

نمام األمم صلة ب إلقامة هيكال يوفر (CICES)،دمات النمام اإليكولوجي التصنيف الدولي المودد ل و()
 10.لكنه يركز دلى بعد ،دمات النمام اإليكولوجيو دلى التصنيفات الدالية  ويقومالمتددة للمداسبة االقتصادية والبيئية 

أدودت أمانوة   استراتيجيات الدد من الفقرو  في ،طط التنمية الوطنية والمدلية فيما يتعلق بإدماج قيم التنوع البيولوجيو  -33
فضوووال دووون   الوووذي يدتووووي دلوووى دووودد مووون األدلوووة  مووون أجووول التنميوووةالتنووووع البيولووووجي  صوووندوق أدواتالتنووووع البيولووووجي اتفاقيوووة 
 .الدود مون الفقورو  وجي والتنميةالصالت بين التنوع البيول انتستكشف اللتينتفاقية التنوع البيولوجي ال 00و 01 تينالتقني تينالسلسل

 .هذا الهدفأيضا بالمنممات العاملة في قطاع التنمية ذات صلة  أددتهامجمودة من األدوات التي هناك دالوة دلى ذلك  و 
 القائمة السياسي تطبيق أدوات ومنهجيات الددم

التي يتناولها هذا الهدف   المسائلية أهمبزيادة الودي  ددادها دلىإ التي تم  أدوات ومنهجيات الددم السياسيساددت  -31
دلووى التووي الشووركات و  البلوودان والمنممووات وموو  ذلووك  فووإن دوودد .هووذه األدواتاسووت،دمت الواضووح إلووى أي موودى  لوويس موونولكوون 

فضوووال دووون نموووم المداسوووبة   اسوووتعداد للعمووول مووون أجووول إدمووواج التنووووع البيولووووجي فوووي ،طوووط التنميوووة الوطنيوووة ودمليوووات الت،طووويط
ي أطلقوه البنوك ذالو  متزايودة مون المووقعين دلوى إدوالن رأس الموال الطبيعويالقائموة ال ويتضح ذلوك مونآ،ذ في االزدياد.  واإلبالغ

 11.مداسبة الثروة وتقدير قيمة ،دمات النمم اإليكولوجيةشراكة في إطار  10الدولي في مؤتمر ريو +
 القائمة العقبات التي تعترض است،دام أدوات ومنهجيات الددم السياسي

 ةوطنيوالقيم التنوع البيولوجي في استراتيجيات التنمية والدد من الفقور والونمم المداسوبية  تكون دملية انعكاسيمكن أن  -30
 .تنفيووذ السياسووات واألدوات والمنهجيووات المرتبطووة بهووذا الهوودف تعتوورضوهنوواك دقبووات رئيسووية   التقنيووةمهمووة صووعبة موون الناديووة 

قوويم التنوووع  إلدموواجالمنهجيووات القائمووة و  اسووت،دام األدواتببنوواء القوودرات ذات الصوولة إلووى اك داجووة هنوو  فووي كثيوور موون الدوواالتو 
فضوال   فعوال قودرة تقنيوة كبيورة بشوكليتطلوب تطبيقهوا و  معمم أدوات التقييم متطورة إلى دد ماو البيولوجي في دمليات الت،طيط. 

 إلدمواجدودم وجوود إرادة سياسوية يشوكل دوالوة دلوى ذلوك  و  .يسويةرئ ةالموارد دقبوو  القدرات ويشكل نقص .ماليةد وقت وموار دن 
قود ال   قيم التنوع البيولوجي في استراتيجيات التنمية والدد من الفقر أيضا تدوديا كبيورا فوي بعوض المنواطق. وباإلضوافة إلوى ذلوك

 مما يعوق تطبيقها.  المنهجيات القائمة دائما م  واق  بعض البلدانو  بعض األدواتتتوافق 
م،تلوف مسوتويات و  زيادة التنسيق بين الوزارات الدكوميةوقد تكون هناك داجة إلى مالئمة ة بمداسنمم ويتعين إدداد  -36

قيم التنوع البيولووجي فوي دمليوات الت،طويط الوطنيوة قود تكوون  إلدماجفي دين أن األدوات الالزمة ف  ودالوة دلى ذلك .الدكومة
الوزارات والمؤسسات فمن المرجح أال تكون معروفة بنفس القدر في   ب  اتفاقية التنوع البيولوجياالوزارات التي تت ممثليلمعروفة 

وي عتوورف بأهميووة  .المداسووبة الوطنيووةو  الت،طوويط الوووطنيو  موون الفقوور اسووتراتيجيات الدوودبالمتعلقووة  تتنوواول المسووائلالدكوميووة التووي 
يركووز بشووكل كبيوور دلووى قطوواع فووي كثيوور موون األديووان إلووى أن ميوول يالت،طوويط الوووطني  غيوور أن .تعموويم دلووى المسووتوى الوووطنيال

 .نتائج قصيرة األجلدلى معين و 

                                                           
 Haines-Young, R. & Potschin, M. (2013). CICES V4-3 – Report prepared following consultation on CICESانمر  10

Version 4, August-December 2012. EEA Framework Contract N° EEA/IEA/09/003. 
طرفا في اتفاقية التنوع البيولوجي. انمر  60كان من بين الموقعين   في وقت إدداد هذا التقرير 11

http://www.wavespartnership.org/waves/sites/waves/files/images/NCA%20supporters%20060613.pdf. 
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 أدوات ومنهجيات الددم السياسي الثغرات في
دلووى بشووكل أكبوور لتركيووز إلووى االتنوووع البيولوووجي  المتعلقووة بتقوودير قيمووة أدوات ومنهجيووات الووددم السياسووي تميوول معمووم -32

أيشوي للتنووع البيولووجي مون أهوداف  1فوإن الهودف   أهميوة لهواهوذه الجوانوب في دين أن و  .ع البيولوجيللتنو القتصادية االجوانب 
جمودووة لالدتووراف بالمأدوات وأسوواليب إلووى إدووداد هنوواك داجووة   دلووى هووذا الندوووو  .يشووير إلووى مجمودووة موون قوويم التنوووع البيولوووجي

المزيد مون األدوات والمنهجيوات إلدمواج  وسيكون إددادالثقافية. و  ديةاالجتما تهكاملة من قيم التنوع البيولوجي بما في ذلك أهميال
 أساسواتوألف يأن نموام المداسوبة البيئيوة واالقتصوادية و ،اصوة   امفيود الوطنيوةالتنوع البيولوجي في الدسوابات و  النمم اإليكولوجية

 .قيمةيمكن تعديله وفقا لم،تلف مفاهيم الوبالتالي  بيولوجية وماديةمن دسابات 
مدى مالءمة المشاهدات، ونظم البيانات، لرصد خصائص التنوع البيولوجي التي تمت معالجتها  1-3

عدادها 2في الهدف   من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي واستخدام مؤشرات للهدف وا 
 ية ودون الوطنيةالقدرة دلى تقييم/قياس دالة التقدم المدرز ندو بلوغ الهدف دلى المستويات العالمية واإلقليمية والوطن

 :ألف 44/3 المقرربمرفق الالمؤشرات التشغيلية التالية في  ددتد -31
كولوجية في االتجاهات في ددد البلدان التي تدرج الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وقيم ،دمات النمم االي ()أ

 ؛الوطنيةنمم المداسبة 
 ؛التنوع البيولوجي وفقا لالتفاقيةقييما لقيم االتجاهات في ددد البلدان التي أجرت ت ()ب
 ؛تطبيقات أدوات التقييم االقتصادياالتجاهات في المبادئ التوجيهية و  (ج)
 ؛االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وقيم ،دمات النمم االيكولوجية في السياسات القطادية واإلنمائية ()د
ع البيولوجي و،دمات النمم االيكولوجية في االدتبار في تقييم األثر االتجاهات في السياسات التي تأ،ذ التنو  ه()

 .البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي
أنووواع الونمم اإليكولوجيووة والقطادووات. و  هووذه العنوواوين متادوة لعوودد متزايوود مون البلوودانبالمعلومووات ذات الصولة أصوبدت و  -39
آ،وذة   ةدلى ،دمات الونمم اإليكولوجيوفي كثير من األديان عتمد التي ت  بيولوجيقيم التنوع اللالقدرة التقنية الست،الص تدابير و 

تنووي العديود و   الوطنيوةتنفوذ اآلن شوكال مون أشوكال "رأس الموال الطبيعوي" فوي الدسوابات  دودة بلودانهناك ج لدرجة أن و في النض
وهنواك داجوة إلوى بوذل جهوود إضوافية  .ال،ودماتير فتوو قيم  إدماجالتركيز دتى اآلن دلى  ومالالقيام بذلك. من البلدان األ،رى 

إدوداد قادودة بيانوات دالميوة أو وال يوزال يتعوين إنشواء  .الوطنيوةالدسوابات في ة م اإليكولوجيلنمأ،رى هامة ل،دمات للتعبير دن 
 .ةشامل بطريقةالتقدم ندو تدقيق هذا الهدف بتقدير تسمح دالمية مجمودة بيانات 

 تقوودم ندووو تدقيووق هووذا الهوودف باسووت،دام مجمودووة موون المنهجيوواتبتقوودير البالفعوول  يقووومبلوودان فووإن دووددا موون ال  وهكووذا -10
هووذه المبووادرات يمكوون أن فووإن   جغرافيووا متسووقةمجمودووات بيانووات شوواملة و   فووي الوقووت الداضوور  ال توجوودفووي دووين و المؤشوورات. و 

 .التقدم العالمي دمليات تقديرتسهم في 
المعزز/بيانات أفضل/مشاهدات إضافية/مؤشرات إضافية إلى ا،تالف كبير فوي قودرتنا دلوى  المجاالت التي سيؤدي فيها الرصد

 رصد التقدم المدرز من أجل إرشاد األدمال المناسبة/المستهدفة
تست،دم  إلى أن هذه األدواتتشير المعلومات القصصية و   تقدير القيمةمن أدوات  قائمةهناك مجمودة متنودة  -14

لتقدم ندو تدقيق هذا الهدف في مل ل شرا بديالؤ مأكثر منهجية أن يوفر  بصورة جم  هذه المعلوماتن شأن وم .بصورة متزايدة
قيم  إدماجإلى أي مدى تم  بتقديرتسمح لنا  نوددها ل تقدير القيمةالمعلومات دن دراسات  غير أن .ددم وجود مؤشر دالمي

 .الوطنية طالتنوع البيولوجي في استراتيجيات التنمية ودمليات الت،طي
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  القيود دلى القيام بهذه التعزيزات
البيئيوة دلوى نطواق  المسوائلأو   قويم التنووع البيولووجي إدمواجمسوألة  تتنواولمنمموات ومبوادرات دودة في دين أن هنواك  -11

وادودة  رئيسويةال توجود وكالوة فو  المداسوبة الوطنيوةو  واإلبوالغ  في استراتيجيات الدد من الفقر ودمليات الت،طويط الوطنيوة  أوس 
القيووود الرئيسووية فووي جموو  مثوول هووذه المعلومووات هووي و  .لرصوود التقوودم المدوورز االسووتعانة بهوواأو مجمودووة موون البيانووات التووي يمكوون 

لتقووودم فووي وضوو  مؤشووورات أو فووإن ا  ودووالوة دلوووى ذلووك .البشووورية الموجووودةو  قووودرات الموووارد المؤسسوويةو  التكوواليف المرتبطووة بهووا 
 .وزارات البيئة نطاق،ارج  تق هدف يمثل تدديا ألن المعلومات التي يمكن است،دامها بشكل دام بيانات لهذا المجمودات 

 تقييم تأثيرات أنواع التدابير المتخذة وفقا ألحكام االتفاقية 1-4
 قويم إدمواجاالقتصوادية وغيور االقتصوادية لمسواددة األطوراف فوي  تقودير القيموةمون أدوات قائموة مجمودوة متنودوة هناك  -13

وأدودت هوذه األدوات  .الوطنيوة اإلبالغو المداسبة نمم و   التنوع البيولوجي في ،طط التنمية الوطنية واستراتيجيات الدد من الفقر
مجمودوة واسوعة  أن تقويسيمكون لهوذه األدوات   طبق بشوكل صوديحتدندما و  .دلى مدى سنوات دديدةوتدسينها  اا،تبارهوجرى 

  السووياقات أكثوور تنودووا مووناك داجووة إلووى مزيوود موون العموول لتطبيووق األدوات فووي مجمودووة هنوو غيوور أن 12موون القوويم بدقووة كبيوورة.
ا،تيوار األدوات دلوى قويم التنووع البيولووجي ويعتمد النتائج.  موثوقيةللتدليل دلى و ة  م اإليكولوجي،دمات النم وللتعبير أيضا دن

أصوداب و الدكوموات مون قبول قهوا يتطبإلوى  أدوات التقيويمثوقيوة مو زيادة  تأدودموما   .سياق معينها األكثر صلة بعتقد أني  التي 
لتقديرات المستمدة من است،دام هذه األساليب لالوزن في صن  القرار  المزيد مندلى ندو أكثر تواترا وائدطاء  اآل،رينالمصلدة 

 دلى الرغم من أن التطبيق غير متكافئ دبر المناطق.
قد ف  ةالمداسبو لت،طيط ل ةالوطنيعمليات القيم التنوع البيولوجي في  مية إلى إدماجالراودلى الرغم من الجهود المتزايدة  -11

  كانوت دتوى اآلنو  .هنواك دودة أسوباب لوذلكو ضوئيل نسوبيا دلوى التنووع البيولووجي.  أثور إلوى دودوث اآلن أدت هذه الجهود دتوى
سويتعين توسوي    بدوقفعالوة هوذه الجهوود تكوون  ولكوي .قطاع البيئوة قادها أساسااإلجراءات المت،ذة لتنفيذ هذا الهدف متواضعة و 

 التنمية. تتناول مسائلالوزارات الدكومية التي بقدر أكبر مباشرة  نطاقها وأن تشارك فيها بصورة
والتقنية  استنتاجات من األقسام السابقة لتمكين تحديد ووضع أولويات االحتياجات العلمية 1-5

 1المتصلة بتنفيذ الهدف 
 اإلرشادات واألدوات في ددم التنفيذ دلى الصعيد الوطني مدى مالءمة

يتزايد في دين و  .رهاا،تباو لمواصلة تعديلها مبادرات رائدة  وتجري بالفعل ددةأدوات إرشادات و  منممات م،تلفةأددت  -10
بطويء وغيور منوتمم دامها فوإن اسوت،  األدوات لمساددة البلدان في ات،اذ اإلجراءات الالزمة لتنفيوذ هوذا الهودف مدى مالءمة هذه

 ودنود إدودادهوذه األدوات.  لتسري  است،دام هاماالمداسبة الوطنية و  التوس  في مشاري  بناء القدراتو  ستمراراال وسيكون .دموما
 .لمروف الوطنية المدددةوفقا لف المنهجيات يمن المهم تكي  األدوات واإلرشادات

 المدرز دلى مستويات م،تلفةمدى مالءمة البيانات والمعلومات لرصد التقدم 
الوونمم المداسووبية و  إدموواج قوويم التنوووع البيولوووجي فووي دمليووات الت،طوويط واالسووتراتيجياتالمتعلقووة بالمعلومووات أصووبدت  -16

 دلوىهوا م،تلوف المنمموات العاملوة تجمعباإلضوافة إلوى المعلوموات التوي   هوذه المعلومواتوت مك ن متادة لعدد متزايد من البلدان. 
وفر أساسوا لجمو  البيانوات ورصودها دلوى المسوتوى توكموا  .العوالمي المسوتوىلتقدم المدرز دلى من إجراء تقديرات ل  لمسألةهذه ا

 .لو مشالمنهجية و تتسم بقدر أكبر من الينبغي القيام به بطريقة وهو ما العالمي 

                                                           
قتصاديات التفاقية التنوع البيولوجي لالطالع دلى نمرة دامة موجزة ومجلد األسس المفاهيمية ال 11انمر سلسلة المنشورات التقنية  12

 لالطالع دلى تدليل شامل. النمم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي
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 اإلجراءات المت،ذة فعالية
 .معروفووة جيوودا المطلوبووةاإلجووراءات فووإن  معينووة موون العمليووات  أنووواع بوضوو تعلووق إلووى دوود كبيوور يهووذا الهوودف بمووا أن  -12
 .دتى اآلن متواضعة المت،ذةكانت فعالية اإلجراءات و 

 مل،ص االستنتاجات
رشاداتأدوات و هناك  -11 وطنية الستراتيجيات اال إددادتعقيد  غير أن مدىلتمكين البلدان من بلوغ هذا الهدف؛  متادة ائ

والداجة إلى إشراك   للقيام بذلكالمتادة مددودة الموارد الو  الوطنية  اإلبالغو  المداسبةدمليات و   و،طط الدد من الفقر  للتنمية
 المستوىالتقدم المدرز دلى  تقديرقدرتنا دلى كما أن  .قطادات متعددة من الدكومة في هذه الجهود تمثل دقبات كبيرة

دلى هذه المسألة  العاملةالمنممات و  المبادراتالتي أجرتها اسات الدالة است،دام در  ه يمكندلى الرغم من أن  العالمي مددودة
 .لتقدم المدرزتقدير لأي  لالسترشاد بها في جمعتهاالتي والمعلومات 

كحد أقصى، ُتلغى الحوافز، بما فيها اإلعانات، الضارة بالتنوع البيولوجي، أو تزال  1111بحلول عام  :3الهدف 
تعدل من أجل تقليل أو تجنب التأثيرات السلبية، وتوضع وُتطبق حوافز إيجابية لحفظ  تدريجيا أو

التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما يتمشى وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى 
 االقتصادية الوطنية.-ذات الصلة، مع مراعاة الظروف االجتماعية

 3عناصر الهدف  3-2

 إجووراء تغييوورات دلووى اإلدانووات والدوووافز األ،وورى التووي تضوور بووالتنوع البيولوووجي لضوومان االسووتدامة هنوواك داجووة إلووى -19
إنهوواء أو ويعتبوور  .للتنوووع البيولوووجيبالنسووبة اإليجابيووة و  هووذا الهوودف لووه آثووار دلووى الدوووافز الضووارةو   لموووارد لالمسووؤولة دارة اإلو 

  ذلك دكسودلى  .صافية اجتمادية واقتصادية مناف أن تولد أيضا إصالح الدوافز الضارة ،طوة داسمة وضرورية من شأنها 
يسوادد أيضوا فوي تنفيوذ ال،طوة  واسوت،دامه المسوتدام يمكون أنلتنووع البيولووجي ا دوافز إيجابية لدفوم إددادفإن إدداد أو مواصلة 

لوى ات،واذ دالفادلوة  الجهواتشوجي  أ،ورى لت دووافزمن ،الل توفير موارد ماليوة أو  1010-1044االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 .التنوع البيولوجي تعود بالفائدة دلىإجراءات 

مو  االتفاقيوة وااللتزاموات  انسوجامت،وذ ينبغوي أن تكوون فوي هوو أن أي إجوراءات ت  الهودف فوي هوذا ومن المبادئ الشواملة  -00
الدووافز  ينبغوي أن تسوهم  دلوى هوذا الندووو ة. مو  مرادواة الموروف االجتماديوة واالقتصوادية الوطنيو  الدولية األ،ورى ذات الصولة

  ؤثر سلبا دلى التنوع البيولوجي وسبل العيش في البلدان األ،ورىتوأال   في دفم التنوع البيولوجي واالست،دام المستدام لمكوناته
 .ينبغي أن تسهم في التنمية المستدامة والقضاء دلى الفقرو 

ياسي، ومدى مالءمتها، وأثرها، والعقبات التي تعترض األدوات والمنهجيات القائمة للدعم الس 3-1
 اعتمادها، والثغرات

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 0أدوات ومنهجيات الددم السياسي للمساددة في تدقيق الهدف 
هنووواك أدوات ومنهجيوووات و  .ذات الصووولة بهوووذا الهووودف أدوات ومنهجيوووات الوووددم السياسووويهنووواك ثالثوووة أنوووواع داموووة مووون  -04
  هاأو إصالد اتدريجي الت،لص منهاأو الدوافز الضارة  إلزالةوأدوات   لمساددة في تدديد الدوافز التي تضر بالتنوع البيولوجيل

 .يجابية للتنوع البيولوجيإدوافز تتعلق بإدداد وأدوات 
في إطار برنوامج العمول  ،اصةو  ومواد إرشادية مرتبطة بها في إطار االتفاقية  ةأدوات ذات صلة بالسياسوأددت ددة  -01

 :بشأن التدابير الدافزة
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أو  وسائل إلزالة الدوافز الضارةو  سبلمقتردات لتطبيق  فضال دن  تنفيذ تدابير دافزةو  مقتردات لتصميم ()أ
 13(؛2/41 )إرشادات طودية مؤقتة وفقا للمقرر آثارها ت،فيف

 فيالممارسات الجيدة من  جي الدروس المستفادةتفاقية التنوع البيولو ال 06التقنية المنشورات سلسلة تعرض  ب()
 ؛هادندراسات دالة و  واست،دامه المستدام لتنوع البيولوجيا التدابير الدافزة لدفم مجال

آلية غرفة تبادل المعلومات  متادة في إطارالتدابير الدافزة تتعلق ب يمكن البدث فيهاقاددة بيانات هناك  (ج)
تقدير صلة بشأن التدابير الدافزة )بما في ذلك أ،رى ذات ومعلومات الوصول دبر اإلنترنت إلى دراسات دالة إمكانية توفر 
 14.المنممات الدولية ذات الصلةو  التي قدمتها األطراف والدكومات األ،رى (القيمة
رشوواداتو  توأدوودت المنممووات والمبووادرات الدوليووة أيضووا تدلوويال -03  يذآ،وور عموول ب اضووطلعتأو   بشووأن التوودابير الدووافزة ائ

 :الدصرالمثال ال دلى سبيل   بما في ذلك  فصلة بهذا الهد
وال سيما بشأن اإلدانات   في إطارهاالمفاوضات الجارية و  منممة التجارة العالميةل االتفاقات ذات الصلة )أ(

 15األسماك؛اإلدانات لمصايد و  الزرادية
منممة التعاون والتنمية في الميدان ل المرتبطة بهالتوصيات و  اإلدانات الضارة بيئيا بشأن العمل التدليلي ب()

 ؛(OECD)القتصادي ا
د يدانات مصاإلمعايير االستدامة وبرنامج األمم المتددة للبيئة " الصندوق العالمي للدياة البريةورقة  ج()
 16؛"،يارات لمنممة التجارة العالمية وما بعدها :األسماك

 (؛IISD)تدامة دمل مبادرة اإلدانات العالمية للمعهد الدولي للتنمية المس د()
مثل دراسات منممة األغذية والزرادة   م،تلفةالبشأن التدابير الدافزة اإليجابية  متنودةدراسات تدليلية  ه()

 17المدفودات مقابل ،دمات النمم اإليكولوجية في الزرادة؛ بشأن
ي،صص الذي دولية لصناع السياسات الوطنية والاقتصاديات النمم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي تقرير  و()

 18.المواد المذكورة أداله من بينهاجملة أمور  استنادا إلى  الدوافز اإليجابيةو  الضارةز الدوافالفصول الفردية إلى 
قود و  19،طوة ب،طوة دلوى المسوتوى الووطني.وتدليالت  إرشادأدوات  إددادبعض البلدان  واصلت  وباإلضافة إلى ذلك -01

  القائموةلدووافز لمجمودوات ارسوم ،ورائط   ك،طووة أولوى  األديوان تنفيذ هوذا الهودف دلوى المسوتوى الووطني فوي كثيور مونيتطلب 
ويمكوون اإلصووالح. التوودريجي أو الووت،لص أو  لإلزالووةأولويووة ة كمسووألة ذات المرشوودالدوووافز بمووا فيهووا اإلدانووات  موون أجوول تدديوود 

 .حللتنفيذ الناج مطلوبةأداة  ابادتباره  في شكل دراسة تقنيةالنمر إلى مثل هذه العملية  مثال 

                                                           
 .idelines/http://www.cbd.int/guانمر  13
 .studies.aspx-eco/incentives/case-http://www.cbd.int/programmes/socioانمر  14
 http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htmو 11و 43انمر إدالن الدودة الوزاري  الفقرتان  15

 .http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm  1000وائدالن هونغ كونغ الوزاري لعام 
16 http://www.unep.ch/etb/publications/fishierSubsidiesEnvironment/UNEPWWF_FinalRevi09102007.pdf. 
 http://www.fao.org/docrep/010/a1200e/a1200e00.htmانمر بصفة ،اصة  17
 .http://www.fao.org/docrep/014/i2100e/i2100e.pdfو

18 making/-policy-international-and-national-in-http://www.teebweb.org/publication/teeb2و 6و 0الفصول  ؛. 
 .UNEP/CBD/COP/11/INF/10انمر  19

http://www.cbd.int/guidelines/
http://www.cbd.int/programmes/socio-eco/incentives/case-studies.aspx
http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
http://www.unep.ch/etb/publications/fishierSubsidiesEnvironment/UNEPWWF_FinalRevi09102007.pdf
http://www.fao.org/docrep/010/a1200e/a1200e00.htm
http://www.teebweb.org/publication/teeb-in-national-and-international-policy-making/؛
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 القائمة السياسي تطبيق أدوات ومنهجيات الددم
 ثابتووا موون  المنووتج ددووم تقووديربمقاسووا   االقتصوواديوالتنميووة فووي الميوودان منممووة التعوواون  بلوودانالووددم الزرادووي فووي كووان  -00

 20 إلنتواجامتطلبوات ترنوة بالمقبالتزامن م  تزايد تدول السياسات بعيدا دن التودابير و  .في السنوات الماضية ديث القيمة المطلقة
أو  هاإصوووالد وأالدووووافز الضووارة بوووالتنوع البيولووووجي  إزالوووةفووي  (متواضووو ال)التقووودم بعووض  إدووورازإشووارة إلوووى ادتبوووار ذلوووك كيمكوون 

 بوضو فيموا يتعلوق و دورا فوي ذلوك. قود أدت األدوات والمنهجيوات الموذكورة أدواله المفترض أن تكوون من   و اتدريجي هانالت،لص م
إلووى   فووي جووزء منووه  يمكوون أن يعووزى ذلووك ربموواو  .ركووز دلووى هووذه المسووألةيمتزايوود موون االهتمووام الووذي  قوودرهنوواك   جابيووةدوووافز إي

 .إددادهاالتي تم  أدوات ومنهجيات الددم السياسي
 العقبات التي تعترض است،دام أدوات ومنهجيات الددم السياسي القائمة

  فوي بعوض الدواالتو  .المتعلقوة بهوذا الهودف نهجيوات الوددم السياسويأدوات ومتدوول دون اسوت،دام  دقبواتددة هناك  -06
األدوات واألسوواليب التووي تووم  تطبيووقالدوافز الضووارة مدوودودة  ممووا يجعوول موون الصووعب المتعلقووة بوومعلومووات البيانووات أو ال تكووون

واإلرادة   ام الدوووافزصووالح نمووإلبعووض أصووداب المصوولدة  التووي يبووديهاالمقاومووة  فوويالعقبووات األ،وورى وتتمثوول  .ادمليوو إدوودادها
لسياسوووات العاموووة دبووور م،تلوووف لدقبوووة أ،ووورى هوووي دووودم وجوووود مواءموووة وثموووة مدووودودة لتنفيوووذ اإلجوووراءات المطلوبوووة. الالسياسوووية 

ددووم القطادووات االقتصووادية الهامووة مثوول الزرادووة أو الراميووة إلووى دابير فووإن التوو  دلووى سووبيل المثووالو  .القطادووات دا،وول الدكومووات
العقبوات التوي تدوول فوإن   الدوافز اإليجابيوةبوفيموا يتعلوق و  .تعوق إصالح الدووافز الضوارة بوالتنوع البيولووجياألسماك قد  مصايد

دوالوة و  .مدودودةالمووارد النقوص المووارد والمنافسوة دا،ول الدكوموة دلوى  تتضومن أدوات ومنهجيات الددم السياسيدون است،دام 
ويمكون  .الميزانيوةمون جديود  فضوال دون م،صصوات إدوداد تشوري  لبلودان فوي بعوض ايجابيوة اإلدوافز يتطلب إدداد الدلى ذلك  
  الموارد الماليوةفي نقص  يكون هناكدندما و  .تطبيقها الجديدة إلى تأ،يربعض التدابير الدافزة اإليجابية الدراية بددم أن يؤدي 

 الدوافز اإليجابية. أشكال غير نقدية منإلى األمام لتدديد والتفكير االبتكار قد تكون هناك داجة إلى 
 اسويتطلب تعاونوو   إلى إشراك أجزاء م،تلفة من الدكومة سيدتاجليات الدوافز آلفإن أي إصالح   في نهاية المطافو  -02

بعض قوود يكووون لووو   الدووافز الداليووةأو آليووات ،طووط  بشووأنتغييرات المتوأثرين بووالأصووداب المصوولدة و  بوين القطادووات ذات الصوولة
دقبوووة رئيسوووية أموووام الدووووافز إصوووالح بالمتعلقوووة مناقشوووة الدساسوووية وتمثووول متنافسوووة. الم،تلفوووة مصوووالح مووون هوووذه الجهوووات الفادلوووة 

 21.إددادهاالتي تم  أدوات ومنهجيات الددم السياسياست،دام 
 أدوات ومنهجيات الددم السياسي الثغرات في

وبشووأن  إزالتهوواأو منهووا التوودريجي  صأو الووت،ل الدوووافز الضووارةإصووالح إدوودادها بشووأن التووي تووم  اإلرشوواداتمعمووم تميوول  -01
 .الدووافزنووع وادود فقوط مون  ليسوت إالالدووافز االقتصوادية غيور أن  .قتصواديةاالدوافز اللتركيز دلى اإيجابية إلى دوافز إدداد 

دودادو  تدديودومن شأن  يوازة لمؤسسوات )مثول دادلوى دووافز  األثورمثول   أدوات أو منهجيوات لمعالجوة الدووافز غيور االقتصوادية ائ
 .صلة بهذا الهدفسادد األطراف دلى ات،اذ إجراءات ذات يأن   توافر المعلوماتو   اللوائحالقدرة دلى إنفاذ و   (األراضي

                                                           
20 http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MON20123_5. 
والدكومات األ،رى والمنممات الدولية المعنية إلى تزويد راف األطبشأن التدابير الدافزة   44/30ددا مؤتمر األطراف  في المقرر  21
ألمين التنفيذي بمعلومات دن العقبات التي صودفت في تنفيذ ال،يارات المدددة إلزالة الدوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو البدء في ا

تقرير تجميعي دن العقبات التي صودفت في تنفيذ ال،يارات المدددة إدداد وطلب إلى األمين التنفيذي  أو إصالدها الت،لص منها تدريجيا
أو إصالدها  لتنمر فيه الهيئة الفردية للمشورة العلمية والتقنية  لبيولوجي أو الت،لص منها تدريجياالضارة بالتنوع ا إلزالة الدوافز
 . ومن المتوق  تقديم هذا العمل إلى االجتماع الثامن دشر للهيئة الفردية.والتكنولوجية
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مدى مالءمة المشاهدات، ونظم البيانات، لرصد خصائص التنوع البيولوجي التي تمت معالجتها  3-3
عدادهامن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي واستخدام م 2في الهدف   ؤشرات للهدف وا 

 القدرة دلى تقييم/قياس دالة التقدم المدرز ندو بلوغ الهدف دلى المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية
 :ألف 44/3 المقرربمرفق الالمؤشرات التشغيلية التالية في  دددت -09

ا أو ارة بالتنوع البيولوجي التي تم إلغاؤهاالتجاهات في ددد وقيم الدوافز  بما في ذلك اإلدانات  الض ()أ
 ؛إصالدها أو إزالتها تدريجيا

االتجاهات في تدديد وتقييم ووض  وتعزيز الدوافز التي تكافئ المساهمة االيجابية في التنوع البيولوجي  ()ب
 .و،دمات النمم االيكولوجية وتفرض دقوبات دلى اآلثار الضارة

دلوووى األقووول دلوووى المسوووتوى لوووبعض القطادوووات متادوووة   أدوووموالدووووافز بشوووكل   دانووواتاإل كثيووورة دووونهنووواك معلوموووات و  -60
فيمووا يتعلووق باآلثووار السوولبية لووبعض أنووواع السياسووات الدووافزة  بالتوصوول إلووى بعووض االسووتنتاجاتهووذه المعلومووات وتسوومح  .العووالمي

دلوى الورغم مون   دلوى التنووع البيولووجي الدوافز التي لهوا آثوار إيجابيوةدن متادة دلى التنوع البيولوجي. وهناك أيضا معلومات 
مؤشورات  دلوى إدودادجوزاء مون العوالم األيجوري العمول فوي بعوض   ودالوة دلى ذلوك .ليست واردة في مجمودة بيانات واددةها أن

 .هذا الهدفتدقيق بشأن الدسابات البيئية التي من شأنها أن تسهم في 
وفوي دوين أنوه ال توجود  فوي المدورز ندوو تدقيوق هوذا الهودف موجوودة. لرصود التقودم  المطلوبوة  فوإن العناصور وبالتالي -64

 .التقدم العالمي تقديراتالوقت الداضر  مجمودات بيانات شاملة ومتماسكة جغرافيا  فإن هذه المبادرات يمكن أن تسهم في 
الف كبير فوي قودرتنا دلوى المجاالت التي سيؤدي فيها الرصد المعزز/بيانات أفضل/مشاهدات إضافية/مؤشرات إضافية إلى ا،ت

 رصد التقدم المدرز من أجل إرشاد األدمال المناسبة/المستهدفة
فضووال   التنوع البيولوووجيبوودلووى وجووه التدديوود  تتعلووقالدوافز التووي المتعلقووة بووجموو  المعلومووات بزيووادة االهتمووام  موون شووأن -61

 .رصد التقدم المدرز ندو تدقيق هذا الهدفعزز قدرتنا دلى أن ي  مناسبدن توثيق هذه المعلومات دلى مستوى مركزي 
 القيود دلى القيام بهذه التعزيزات

 المووارد تتثمول فوي نقوصتعزيوز قودرتنا دلوى رصود التقودم المدورز ندوو تدقيوق هوذا الهودف التي تعترض القيود الرئيسية  -63
ودوالوة دلوى  .ا العمول دلوى نطواق دوالميبهذمنممة تقوم ددم وجود و  القدرة دلى إنشاء آليات فعالة لجم  وفهرسة المعلومات و 

 .مماتمن منتشرة دبر ددة داليا المتادةفإن الكثير من المعلومات   ذلك
 تقييم تأثيرات أنواع التدابير المتخذة وفقا ألحكام االتفاقية 3-4

دلووى هووذا و ة. أنواع معينوة موون األنشوطبوواألطوراف أن تضووطل  نووه يتطلوب ديوث إ مدووره العمليوواتهوذا الهوودف هوو هوودف  -61
يدوودد  هووو الووذيالسووياق  غيوور أن .ات،اذهووا لتدقيووق هووذا الهوودف فووي الهوودف نفسووهيتعووين اإلجووراءات التووي  مجمودووة ت دوودد  الندووو

أو السياسوي أو المؤسسوي التوي تودف  الدووافز التوي تسوهم فوي  االقتصوادياإل،فواق عتمد دلوى أنوواع تسوو   أولويات هذه اإلجراءات
وتقوديرها  ويتعوين النمور فوي ال،يوارات  الدووافز التوي تضور بوالتنوع البيولووجيويتعوين تدديود  .بلد معويناألنشطة الضارة بيئيا في 

  دووافز إيجابيوةفيموا يتعلوق بإدوداد   . وبالمثولالمتادة للتصدي لها وتدديد أولوياتها وات،واذ قورار بشوأن سوير اإلجوراءات وتنفيوذها
فوي دوين أن أنوواع اإلجوراءات و  .،يوارات لتنفيوذهاتدديود و  هواأولويات وتدديوديجابيوة لتنفيوذ الدووافز اإليتعين تدديد الفورص المتادوة 

 .فإن التقدم بشأن هذه المسألة قليل نسبيا  ات،اذها دادة ما تكون معروفة جيدا يتعينالتي 
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والتقنية  استنتاجات من األقسام السابقة لتمكين تحديد ووضع أولويات االحتياجات العلمية 3-5
 3تصلة بتنفيذ الهدف الم

 مدى مالءمة اإلرشادات واألدوات في ددم التنفيذ دلى الصعيد الوطني
بشوأن الدووافز غيور وسيكون من المفيد توافر المزيد من المعلومات  و،اصة  .إرشادات وأدواتمنممات م،تلفة  أددت -60

 .اإلرشادتوفير و  القائمة األدواتستكمال مجمودات ال  االقتصادية
 ءمة البيانات والمعلومات لرصد التقدم المدرز دلى مستويات م،تلفةمدى مال

  فضوال دون المعلوموات التوي في ذلوك مون ،والل تقاريرهوا الوطنيوة  بما إلى االتفاقية البلدان التي قدمتهاالمعلومات إن  -66
 .هووذا الهوودفتدقيووق المدوورز فووي التقوودم  لتقووديرتوووفر أساسووا   هووذه المسووألة دلووىتووم جمعهووا موون قبوول م،تلووف المنممووات العاملووة 

 .التنوع البيولوجي التي تتجاوز  في إصالح الدوافز دموما ذلك بتقديرات لالتجاهاتويمكن استكمال 
 اإلجراءات المت،ذة فعالية
  جيودا اإلجوراءات المطلوبوة معوروفنووع أنواع معينة من العمليات  فوإن  بوض بما أن هذا الهدف يتعلق إلى دد كبير  -62

توى ود .ازال صوعبيوالبلودان ال  فويلسياسوة األ،ورى لهوداف األفعالوة ومتوافقوة مو   تكوونديد اإلصالدات المستهدفة التوي ولكن تد
 الرئيسووي السووببالدوووافز الضووارة بووالتنوع البيولوووجي تشووكل ال تووزال و   تقوودم ضووئيل نسووبيا بشووأن هووذه المسووألة لووم يتدقووق إال  اآلن

 .الدوافز التي تعود بالفائدة دلى التنوع البيولوجي يمثل تدديا أيضا إددادبالمثل  فإن و  .التنوع البيولوجي تقلصوراء  الكامن
 مل،ص االستنتاجات

زالتها في نهاية المطاف أو الت،لص منها تدريجيا أو إصالدها سياسات طويلة األمد يشكل الدد من ال -61 تدديا سياسيا وائ
دول  اتالسياس صناع الالزمة ليسترشد بهاعناصر إدداد المن المهم   نتقالهذا اال ولتيسير .يتطلب االلتزام بالتغييرو  كبيرا

طريقة تتوافق م  بكيفية ترتيب األولويات بين إجراءات دفم التنوع البيولوجي و ت التي تنطوي دليها هذه المسألة المفاضال
 المؤدية( يةالمؤسسو  يةالسياسات)قتصادية االقتصادية وغير االلدوافز لصورة كاملة وسيكون إدداد  .األ،رى اتيةأهدافها السياس

العناصر الالزمة إلدراز تقدم ندو تدقيق هذا الهدف و  .إلى فقدان التنوع البيولوجي دنصرا رئيسيا في تدقيق هذا الهدف
ر األم أندلى الرغم من   موجودة بالفعلهي األ،رى العالمي  المستوىلرصد التقدم المدرز دلى الالزمة عناصر الو  موجودة
 .أ،رىمؤشرات تقدير و أدوات  إددادإدراز مزيد من التقدم في يتطلب 

كحد أقصى، تكون الحكومات وقطاع األعمال وأصحاب المصلحة على جميع  1111بحلول عام  :4الهدف 
من أجل تحقيق اإلنتاج  لتنفيذ خطط أو تكون قد نفذت خططاالمستويات قد اتخذت خطوات 
طاق الحدود قد سيطرت على تأثيرات استخدام الموارد الطبيعية في ن واالستهالك المستدامين وتكون

 اإليكولوجية المأمونة
 4عناصر الهدف  4-2

وفي  .لتنوع البيولوجيالتي تواجه امن التهديدات الرئيسية  هاأو اإلفراط في استغاللللموارد االست،دام غير المستدام إن  -69
بغيوة الت،فيوف مون   للوقوود األدفووري مجهودا كبيرة للدد من اسوت،دامه البلدانو  والشركاتالعديد من األفراد يبذل   الوقت الدالي

التوي  دودودالاسوت،دام المووارد الطبيعيوة األ،ورى ضومن أن يكوون آثار تغير المناخ. وهناك داجة إلوى بوذل جهوود مماثلوة لضومان 
 .1010-1044للتنوع البيولوجي  يجيةجزء ال يتجزأ من رؤية ال،طة االستراته المسألة هذو  .ستدامةتدقق اال

دلووى قوود ات،ووذوا ،طوووات وأصووداب المصوولدة  والشووركاتالدكومووات أن تكووون  1الهوودف يتطلووب   دلووى وجووه التدديوودو  -20
اسوت،دام المووارد ار آثوكموا أن  لتدقيوق اإلنتواج واالسوتهالك المسوتدامين أو تكوون ،طوط قود نفوذت لهوذا الغورض. جمي  المستويات

  إليكولوجيووةلوونمم اموو  ا،ووتالف امعينووة الدوودود السووت،تلف و  .أن تبقووى ضوومن الدوودود اإليكولوجيووة المأمونووةيجووب ضووا الطبيعيووة أي
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الدوودود الفعليووة غيوور  سووتكون  دديوودة فووي دوواالتو  .طبقووةنالمنوووع ودجووم الضووغوط و المووروف تكوووين النمووام اإليكولوووجي و  دسووب
جراء بدوث لتدديد و   نهج تدوطيتطبيق تكون هناك داجة إلى بالتالي سو   ةمعروف  .طريقة ممكنةأفضل ب الددود اإليكولوجيةائ

األدوات والمنهجيات القائمة للدعم السياسي، ومدى مالءمتها، وأثرها، والعقبات التي تعترض  4-1
 اعتمادها، والثغرات

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 1أدوات ومنهجيات الددم السياسي للمساددة في تدقيق الهدف 
بمثابووة إطوار وادوود  فوي إطووار اتفاقيوة التنوووع البيولووجيبرنووامج العمول بشووأن االسوت،دام المسووتدام للتنووع البيولوووجي يعمول  -24

بموا )إشراك قطاع األدمال والتواصول مو  الدكوموات دون الوطنيوة  بشأندمل االتفاقية يعتبر و  .للعمل من أجل تنفيذ هذا الهدف
 التوي تتنواول  المواضويعية األ،ورىالعمول بورامج بعوض فوإن   هوذا الهودفلواس  اللنطاق لرا نمو أهمية ،اصة.  ذا (في ذلك المدن
  وبشوكل أدوم .التودابير الدوافزةو  برنامج العمول المتعلوق باالقتصواد والتجوارة شأنها شأن  هذا الهدفبلها صالت   قطادات مدددة

والمبووادئ التوجيهيووة بشووأن التنوووع   دام للتنوووع البيولوووجي،طوطهووا اإلرشووادية بشووأن االسووت،دام المسووتو  مبووادئ أديووس أبابوواتنطبووق 
التفاقيوووة التنووووع  22التقنيوووة السووولمووون الس إصوووداراتدووودة  كموووا تقووودم .أيضوووا 1( دلوووى الهووودف االبيولووووجي وتنميوووة السووويادة )وغيرهووو

لة باالسوووت،دام األدوات ذات الصووومووون قائموووة دلوووى اإلنترنوووت باألمانوووة دلوووى موقعهوووا كموووا تدوووتفم . امفيووود اسياسووويا ددموووالبيولووووجي 
العديد من األدوات التي  فإن  هذا الهدفل والعالية واسعةاللطبيعة لنمرا و  .منممات أ،رى أددتهاالمستدام للتنوع البيولوجي التي 

 عشوورالمسووتمر لألمووم المتدوودة لالعووام اإلطوواري برنووامج ال بموجووب مووثال  ذات صوولةتكووون  يمكوون أن،ووارج إطووار االتفاقيووة  أدوودت
أدودت   دلى سوبيل المثوالو  .اتفاقيات أ،رىفي إطار أدوات ذات صلة أددت كما  .إلنتاج المستدامينبشأن االستهالك وا سنوات

أدوات ذات صولة بواألنواع المسوت،دمة فوي  (CITES) اتفاقية التجارة الدولية بوأنواع الديوانوات والنباتوات البريوة المهوددة بواالنقراض
 .التجارة

 ئمةالقا السياسي تطبيق أدوات ومنهجيات الددم
باالسووووتهالك واإلنتوووواج  بالمسووووائل المتعلقووووةن دمومووووا اهتمامووووا متزايوووودا و القطوووواع ال،وووواص والمسووووتهلكو  الدكوموووواتتووووولي  -21

باالسووتهالك  المتعلقووةاألدوات القائمووة اسووت،دمت إلووى أي موودى  موون المعلومووات المتوووفرة داليوواال يتضووح   وموو  ذلووك .المسووتدامين
فووي إجووراءات  بهووا لالسترشووادالمدتموول أن تكووون قوود اسووت،دمت ألدوات القائمووة  فموون لووعووام الونموورا للطوواب   .واإلنتوواج المسووتدامين

 .لتنمية المستدامة إال أن استعمالها الفعلي كان مددوداالمتعلقة باأو القطاع ال،اص  اتالدكوم
 العقبات التي تعترض است،دام أدوات ومنهجيات الددم السياسي القائمة

 مونو  .االسوتهالك واإلنتواج المسوتدامينالقائموة التوي تتنواول لتي تدوول دون اسوت،دام األدوات هناك العديد من العقبات ا -23
فإنه من الصعب تطبيقها دمليا سواء دلى المسوتوى الووطني أو   لألدوات العام طاب إلى الالعقبات الرئيسية هي أنه بالنمر  بين

يجوب أن   هوذا الهودفمن أجل ات،اذ إجوراءات مفيودة لتدقيوق ن وثمة دقبة أ،رى هي أ .من قبل القطادات االقتصادية الم،تلفة
مون   بموا فوي ذلوك المجتمعوات األصولية والمدليوة  القطادوات االقتصوادية وأصوداب المصولدةو  يكون هناك دوار بين الدكوموات

 موون المعوواييركبيوور العوودد الطغووى يمكوون أن ي  فووي كثيوور موون األديووانو  .أجوول وضوو  ،طووط فعالووة لالسووتهالك واإلنتوواج المسووتدامين
أن يعني تزايد سكان العالم  فإن  وباإلضافة إلى ذلك .المنتجين والمستهلكين وأصداب المصلدة اآل،ريندلى  األدوات المتادةو 

 .الشواغل اإلنمائية المشرودةب امتوازنيجب أن يكون ستهالك اال بشأنأي دوار 

                                                           
: التدابير الدافزة 06البديلة لالست،دام غير المستدام للدوم البرية؛ و: سبل كسب العيش 60السالسل التقنية التفاقية التنوع البيولوجي  22

: دزمة األدوات المتعددة القطادات لدفم التنوع 39لدفم التنوع البيولوجي واست،دامه المستدام: دراسات الدالة والدروس المستفادة؛ و
دارت دلى  األدياء البدريةلتربية تجنب اآلثار الضارة  – األدياء البدريةلتربية : دلول مستدامة 41ه المستدامة؛ والبيولوجي للغابات وائ

 .البيولوجيالتنوع 
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 أدوات ومنهجيات الددم السياسي الثغرات في
 قلوويال اهنواك دوددفووإن   السياسوة العامووة المتعلقوة بالتنميوة المسوتدامةومنهجيوات ك مجمودووة مون أدوات فوي دوين أن هنوا -21

دوالوة دلووى ذلووك  هنوواك نقووص فووي و  .إلووى سياسووات وطنيووةلهووذه األدوات نسوبيا موون األدوات المتادووة لووددم األطووراف فوي ترجمتهووا 
وفوورة فووإن باإلضووافة إلووى ذلووك  و  .ر األدمووال دلوى ندووو فعووالدوائووإلشووراك الالزمووة  أدوات ومنهجيووات الووددم السياسوويالمعلوموات و 
 .من قبل الشركات هاوتعميم هامثل مشكلة مدتملة فيما يتعلق بادتمادتالمعلومات 

،ورى الفرديوة األ هودافاألفضوال دون   دودم تطبيوق العلووم االجتماديوة لوددم تدقيوق هوذا الهودفمون الثغورات الرئيسوية و  -20
مدووواوالت فوووإن ال  لتنووووع البيولووووجيلمنصوووفة المسوووتدامة و الإلدارة لوووأن تصووورفات البشووور داسووومة إلوووى  وبوووالنمر 23.ألوووف الغايوووةمووون 

 -النوواس يفعول فهوم لموواذا بالونمم اإليكولوجيووة يجوب أن تبوودأ ،وودمات و  لتنوووع البيولووجيفوي االن،فواض السووري  المبذولوة للتصوودي ل
 السوولوك الفرديووة والجماديووةو  ل القوويمشووك  ت   كيووف دوونة أفضوول دلووى رؤيوو أن ندصوولذلووك ويتطلووب  .مووا يفعلونووه -فوورادى وجمادووات 

 بهوا األفووراد تفادوليو  تصورفيالطريقوة التوي  تونممالتوي  (المؤسسوات الرسومية وغيور الرسومية)الرسومية  واألدورافلقوادود باتتشوكل و 
التووي ت شووكل التفادوول الوودينامي للقوويم والسوولوك والمؤسسووات دالقووات القوووة و  للقوووةالسياسووي  لوووجياإليكو سووياق الو  دا،وول المجتمعووات

 .الذي يددد الدصول دلى هذه الموارد واست،دامها
مدى مالءمة المشاهدات، ونظم البيانات، لرصد خصائص التنوع البيولوجي التي تمت معالجتها  4-3

عدادها 2في الهدف   من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي واستخدام مؤشرات للهدف وا 
 دم المدرز ندو بلوغ الهدف دلى المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية ودون الوطنيةالقدرة دلى تقييم/قياس دالة التق

 :ألف 44/3 المقرربمرفق الالمؤشرات التشغيلية التالية في  دددت -26
 ؛االتجاهات في أدداد األنواع المست،دمة  بما في ذلك األنواع المتداولة في التجارة وم،اطر انقراضها ()أ

 ؛تجاهات في البصمة االيكولوجية و/أو المفاهيم ذات الصلةاال ()ب
 ؛الددود االيكولوجية المقيمة من منمور اإلنتاج واالستهالك المستدامين (ج)
 ؛االتجاهات في التنوع البيولوجي للمدن ()د
ة ونمم االتجاهات في مدى إدماج قيم التنوع البيولوجي و،دمات النمم االيكولوجية في النمم المداسبي ()ه

 .اإلبالغ للمنممات
بموا فوي ذلوك مؤشور جواهز لالسوت،دام دلوى   مون المؤشوراتمتادوة هناك مجمودوة   هذا الهدفلواسعة اللطبيعة لنمرا و  -22

وتسوت،دم  24.اتفاقيوة التجوارة الدوليوة بوأنواع الديوانوات والنباتوات البريوة المهوددة بواالنقراضالمستوى العالمي يستند إلى بيانوات مون 
مفصولة قود المقواييس الدلوى الورغم مون أن و  المفاهيم ذات الصلة دلى نطواق واسو  دلوى م،تلوف المسوتويات و/أوالبيئية  البصمة
مؤشورات كفواءة اسوت،دام المووارد التوي دلوى مفهووم المل تويشو 25.تتبو  دالوة منطقوة معينوة دلوى مور الوزمنمن ن مك  نها ت  فإت،تلف 

دووودد متزايووود مووون المنووواطق  اطبقهوووي  هوووجن  دلوووى أيضوووا المفهووووم مل تيشووو كموووا .متتووووفر لوووبعض المووووارد فوووي بعوووض أجوووزاء مووون العوووال
فووإن دووالوة دلووى ذلووك  و  27.السوول  البريووة دوونمؤشوور  إدوودادويجووري  26.اتجاهووات التنوووع البيولوووجي فووي الموودنلتقوودير   الدضوورية

وكوذلك تلووك المتعلقووة   ايد األسووماكالغابوات ومصووو  وال سوويما تلوك المتعلقووة بالزرادووة  أهوداف أ،وورىبذات الصوولة بعوض المؤشوورات 
                                                           

 .UNEP/CBD/SBSTTA/17/INF/1للمزيد من المعلومات انمر  23
24 http://www.bipindicators.net/speciestrade. 
25 http://www.bipindicators.net/ecologicalfootprint. 
 .http://www.cbd.int/authorities/gettinginvolved/cbi.shtmlانمر دلى سبيل المثال  26
27 http://www.bipindicators.net/wildcommoditiesindex. 
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 وأتسوت،دم العديود مون البلودان مؤشورات للمنواطق   دلوى المسوتوى الووطنيو  .هي أيضا ذات صلة  االست،دام المستدام لألراضيب
 .الشامل للتقدم المدرز ندو تدقيق هذا الهدفالتقدير سهم في تالتي يمكن أن   ذات األولوية القطادات أو السل 

ينبغوي أن توووفر   دلوى هووذا الندووو  .دالوة واتجاهوات التنوووع البيولووجيبمباشوورة بصوورة لمؤشورات المتوووفرة داليوا اوتتعلوق  -21
تغيور بفوي معموم الدواالت ربوط إجوراء مدودد  غيور أنوه سويكون مون الصوعب .إلى مجمول فعاليوة اإلجوراءات التوي ات،وذتما إشارة 

 معين في المؤشر.
أنه ال  في دينو إضافية ناشئة.  وهناك مؤشرات  ةودون العالمي ةالعالمي  مؤشراتالددد ال بأس به من ك هنا  و،تاما -29

 .التقدم العالميمن تقدير جمادي  ت مك ن بشكل المؤشرات فإن  1غطي جمي  جوانب الهدف يأن يوجد مؤشر يمكن 
إلى ا،تالف كبير فوي قودرتنا دلوى  المجاالت التي سيؤدي فيها الرصد المعزز/بيانات أفضل/مشاهدات إضافية/مؤشرات إضافية

 رصد التقدم المدرز من أجل إرشاد األدمال المناسبة/المستهدفة
رصوود للمؤشوورات المووذكورة البيانووات  مجمودوواتنيووة لووبعض اتدسووين كوول موون التغطيووة الجغرافيووة والزمإلووى هنوواك داجووة  -10

مجمودووات بيانووات  هالووديق جغرافيووة مدووددة أو منوواط دوونبعض المؤشوورات سوووى معلومووات وفووي الوقووت الدووالي  ال توجوود لوو .أدوواله
التقودم المدورز  تقوديريعزز إلى دد كبيور قودرتنا دلوى أن ومن شأن تدسين التغطية الجغرافية والزمانية  .تقتصر دلى سنة واددة
فيهووا تجووارة زيوادة المعرفووة دووول اسوت،دامها والو  وهنوواك أيضووا داجوة إلووى تدديوود أكثور األنووواع المسووت،دمة .ندوو تدقيووق هووذا الهودف

 .فضال دن سالسل القيمة ( م  التركيز دلى مستوى الطلب)
 القيود دلى القيام بهذه التعزيزات

الرئيسوي هوو مددوديوة المووارد الماليوة والمؤسسوية والبشورية  المقيودالعامول فإن   األ،رى ألهدافبالنسبة لكما هو الدال  -14
توووافر الموووارد الماليووة موون الصووعب دلووى المنممووات جموو   مددوديووةتجعوول   دلووى وجووه ال،صوووصو التدسووينات.  إلجووراءالمتادووة 

االسوتهالك واإلنتواج فوإن دوالوة دلوى ذلوك  و تدسوين مؤشورات باسوتمرار. و  إدودادلتكون قادرة دلوى  بشكل مستمرالبيانات الالزمة 
 غاية فوي الصوعوبة مسألة  وبالتالي رصد التقدم المدرز من منمور واس  وشامل  المتعددة األبعادالمعقدة والمفاهيم  المستدامين

 .أصال
 تقييم تأثيرات أنواع التدابير المتخذة وفقا ألحكام االتفاقية 4-4

مثوول الدوود موون  أمووور اإلجووراءات دلووى وتشوومل هووذه .معروفووة أنووواع اإلجووراءات المطلوبووة لتدقيووق الهوودف دووادة مووا تكووون -11
 وتعلويم وبورامج المسوؤولية االجتماديوة يوةدكومدووافز  /أووالطلب دلى الموارد أو زيوادة كفواءة اسوت،دام المووارد مون ،والل لووائح 

نشوواء  والمؤسسووية وتطوووير سياسووات   فووي القطوواع العووام والقطوواع ال،وواص ينآليووات لووددم أنموواط االسووتهالك واإلنتوواج المسووتدام وائ
لمتعلووق باالسووتهالك تشووجي  االبتكووار العلمووي والتكنولوووجي ايمكوون أن يسووادد   وبالمثوول .لمشووتريات تتماشووى موو  أهووداف االتفاقيووةل

 .واإلنتاج المستدامين في تدقيق هذا الهدف
األسباب الرئيسية لفقودان  التصدي ألددفي  أساسيةالتدابير الرامية إلى تعزيز االستهالك واإلنتاج المستدامين ستكون و  -13

،طط المشتريات الدكوميوة تدابير من وتتراوح هذه ال .تدابير لهذا الغرض والمنممات البلدانالعديد من وتض   .التنوع البيولوجي
ودلى الرغم من االهتمام المتزايود  .وض  مبادئ توجيهية إلجراءات تهدف إلى زيادة ودي المستهلكينو  و،طط إصدار الشهادات

 ال توووزال  المسوووتهلكيندلوووى جانوووب و وتتنووووع أسوووباب ذلوووك.  .،وووذت كانوووت مدووودودةفعاليوووة اإلجوووراءات التوووي ات  فوووإن   هوووذه المسوووألةب
ويؤدي ذلك إلى دواجز رئيسوي أموام ادتمادهوا دلوى نطواق من تلك التي ليست كذلك.  أغلىبطريقة مستدامة التي تنتج تجات المن

ادتمواد المنتجوات لتنافسوية" بالنسوبة للعديود مون السول  فوي نهايوة المطواف. وسويكون سوابقة ل"واس  في السوق ويجعل هوذه المسوألة 
موون المبووادئ التوجيهيووة التووي  فووإن العديوود  ينجانووب المنتجوودلووى و  .هووذه المشووكلة لووىالتغلووب د مسووألة هامووة فووينطوواق واسوو   دلووى
 ال تتدملهوواتكوواليف يووة فووي كثيوور موون األديووان شووهادات االسووتدامة موون هيئووة ،ارج يترتووب دلووى الدصووول دلووىو   طوديووة أدوودت
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نفوواذ  فووإن  وباإلضووافة إلووى ذلووك .بالضوورورة المؤسسووات الصووغيرة والمتوسووطة جميوو   دلووى امتوودادللبيئووة  المراديووةات عمليووالتتبوو  وائ
فوي دوين أن هنواك   ةالدكوميو وفيموا يتعلوق بواإلجراءات .تشكل تدديا كبيرا زالمن المسائل التي ال تتوريد ال/مرادل سلسلة القيمة

تطلوب التشواور يو معقود ألن إددادها ال تزال مددودة  فهي  المرادية للبيئة المشترياتسياسات  إددادالجهود الرامية إلى في زيادة 
الجهوود الراميوة إلوى تشوجي  وددوم االسوتهالك واإلنتواج فوي ودموموا  فوي دوين أن هنواك زيوادة  .لعديد من أصداب المصولدةم  ا

 .العالمي ستوىلمادلى  ةفعالية هذه الجهود مددودفقد كانت   المستدامين
ة والتقني استنتاجات من األقسام السابقة لتمكين تحديد ووضع أولويات االحتياجات العلمية 4-5

 4المتصلة بتنفيذ الهدف 
 مدى مالءمة اإلرشادات واألدوات في ددم التنفيذ دلى الصعيد الوطني

قود تكوون هنواك داجوة  غيور أنوه .بشكل دام مالئمةت،اذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذا الهدف المتعلقة بارشادات اإل إن -11
العالميوة العاموة إلوى أسواليب  اإلرشواداتترجموة و  لوى ندوو فعوالد أدوات وأساليب إلشراك قطاع اإلنتاج إلددادإلى دمل إضافي 

 أو أدوات يمكن تطبيقها دلى المستوى الوطني.
 مدى مالءمة البيانات والمعلومات لرصد التقدم المدرز دلى مستويات م،تلفة

 لتقوديرأساسا جيودا ت هذه المؤشراتوفر و  .م،تلفة نطاقاتدلى  متادةوراءها رصد الكامنة النمم و  مؤشرات هناك ددة -10
مواصولة تطووير و  التغطية الجغرافية لبعض المؤشرات لتدسينضافي اإلعمل ومن شأن ال .التقدم المدرز ندو تدقيق هذا الهدف

 .التقديراتتدسين األساس لمثل هذه  ؤدي إلى زيادةيأن  استمراريتهاو  ليهاتستند إمجمودات البيانات التي و  المعلومات
 المت،ذةاإلجراءات  فعالية
ترجموة هناك داجة إلى طرائق لولكن   إلى دد كبير الهدف معروفةهذا إلجراءات المطلوبة لتدقيق العامة لنواع األ إن -16

 .،ذت مددودةفعالية اإلجراءات التي ات  كانت   دتى اآلنو هذه الجهود إلى إجراءات مدددة دلى المستوى الوطني. 
 مل،ص االستنتاجات

عرقل العملية ندو تالتي  اإلرشاداتأو  أدوات ومنهجيات الددم السياسيبكبيرة تتعلق  ثغرات ال يبدو أن هناك أي -12
سياسات إلى العالمية  اإلرشاداتالتددي الرئيسي يكمن في ترجمة هذه  غير أن .تدقيق هذا الهدف دلى المستوى العالمي

 .العديد من الثغرات وجودرغم   هذا الهدف التقدم المدرز ندو بعض أجزاء تقديريمكننا و  .،صيصا للمروف الوطنية مصممة
العديد  تت،ذفي دين و . الرصدنية لبعض مجمودات بيانات امن ،الل تدسين التغطية الجغرافية والزمالثغرات هذه سد ويمكن 

لك إلى ويعزى ذ .ادتى اآلن كان مددودفإن تأثيرها   المنممات إجراءات لتشجي  االستهالك واإلنتاج المستدامينو  من البلدان
 .الداجة إلى إشراك أصداب المصلدة من جمي  شرائح المجتم و التي يتم معالجتها  بما في ذلك دجم المشكلة  سبابأ ددة
 

---- 


