
 

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

                                                      الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
    شر ع       لسابع         االجتماع ا
   3   201            تشرين األول /      أكتوبر    18-  14          مونتريال، 

  * ت ق                   من جدول األعمال المؤ   4 و   3   ان      البند
 

 2020-2011لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي تيسير تنفيذ ا
  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي من خالل وسائل علمية وتقنية

  مذكرة من األمين التنفيذي
  مقدمة  -أوال 

 2020-2011اعتمد مؤتمر األطراف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  في اجتماعه العاشر، - 1
ضمن جملة أمور، استعراضا للتقدم الذي أحرزته اجتماعه الحادي عشر،  وقرر أنه سيعالج في) 10/2المقرر (

األطراف في تنفيذ الخطة االستراتيجية وغاياتها المصاحبة وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بما في ذلك الخبرات 
 .لبيولوجيديث المصاحب لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع اهداف وطنية والتحفي تحديد أو اعتماد أ

بشأن رصد التقدم المحرز في تنفيذ  11/3وفي اجتماعه الحادي عشر، اعتمد مؤتمر األطراف المقرر  - 2
ألف، طلب مؤتمر  11/3من المقرر  12و 11وفي الفقرتين . الخطة االستراتيجية بما في ذلك إطار المؤشرات

طراف والمجتمع العالمي الواسع على رصد األطراف إلى األمين التنفيذي إجراء عدد من المهام لتعزيز قدرة األ
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي فيها،  2020-2011التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

وطلب مؤتمر األطراف أيضا إلى األمين . وخصوصا بالعالقة إلى المؤشرات الواردة في المرفق بذلك المقرر
من  16الفقرة (بها رير مرحلية منتظمة عن إعداد واستخدام المؤشرات ونظم الرصد المرتبطة التنفيذي أن يقدم تقا

 ).باء 11/3المقرر 

بشأن تحديد االحتياجات  ،باء 11/13وفي اجتماعه الحادي عشر أيضا، اعتمد مؤتمر األطراف المقرر  - 3
من ذلك المقرر، طلب مؤتمر  1الفقرة وبالتحديد، في . العلمية والتقنية المتصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية

 :أن يعد معلومات عن األطراف إلى األمين التنفيذي

 2020-2011االحتياجات العلمية والتقنية المتصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   )أ(
  ؛هداف أيشي للتنوع البيولوجي فيهاوأ
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لتي وضعت أو استخدمت في إطار االتفاقية ومدى األدوات والمنهجيات القائمة لدعم السياسات ا  )ب(
كفايتها، وأثرها والعقبات التي تحول دون اعتمادها، وتحديد الثغرات واالحتياجات من أجل زيادة تطوير هذه 

  األدوات والمنهجيات؛
 التي عالجتها أهداف أيشيالتنوع البيولوجي  صفات نظم البيانات لرصدالرصد، ومدى كفاية   )ج(

  ؛لبيولوجيتنوع الل
  الخيارات المتعلقة بتقييم تأثيرات أنواع التدابير المتخذة وفقا ألحكام االتفاقية؛  )د(
إلى اجتماع للهيئة الفرعية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر  هذهتقديم تقرير عن التقدم المحرز في المسائل و

  .لمؤتمر األطراف
المذكرة في دعم الهيئة الفرعية في استعراض ، يتمثل الغرض من هذه 11/13و 11/3وتبعا للمقررين  - 4

وتعالج ). القسم الثالث(وكفاية البيانات والرصد والمؤشرات ) القسم الثاني(مدى كفاية أدوات دعم السياسات 
 .11/11في متابعة للمقرر ) القسم الرابع(المذكرة أيضا القضايا الجديدة والناشئة 

من الخطة  1غايات االستراتيجية من ألف إلى دالويصاحب المذكرة عدد من الضميمات بشأن ال - 5
، التي تقدم تحليال مفصال عن هذه المسائل لكل هدف من أهداف 2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

المفتوح الفريق العامل تم معالجة األهداف في إطار الغاية االستراتيجية هاء من جانب سيو. أيشي للتنوع البيولوجي
العامل المفتوح العضوية أو الفريق  2)18الهدف ( واألحكام المتصلة بها )ي(8لمادة مخصص لالعضوية ال

من جدول ) ب(3الذي يطابق البند  19، بينما يتم معالجة الهدف )20و 17الهدفان (ستعراض التنفيذ المخصص ال
 .لكل هدف هدافريقة مشتركة بين األطاألعمال، فيتم معالجته ب

من المقرر ) د(1الفقرة (قييم تأثيرات أنواع التدابير المتخذة وفقا ألحكام االتفاقية وتعالج الخيارات لت - 6
  .(UNEP/CBD/SBSTTA/17/3)في مذكرة منفصلة ) باء 11/13
 نـن المقدمة استجابة لإلخطاريـوتستند المذكرة إلى التقديمات من األطراف والمراقبي - 7

SCBD/STTM/DC/ac/81207 2013-005)( 2013كانون الثاني /يناير 21، المؤرخ، 
 .2013شباط /فبراير 22المؤرخ  )(SCBD/STTM/DC/RH/VA/81439  2013-018 و

األرجنتين، وأستراليا، وبوليفيا، وبلغاريا، وكندا، والصين، وكولومبيا، والمكسيك، (طرفا  11ورد  - 8
ومنظمة الحفظ الدولية، منظمة حياة الطيور، (وثماني منظمات ) واالتحاد األوروبي، وفرنسا والمملكة المتحدة

ة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني ، وشبك(GBIF)والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي 
اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات أمانة و، (IUCN)واالتحاد الدولي لحفظ الطبيـعة  ،(GEO-BON)برصد األرض 

 ةـعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئـظ الطبيـالمي لرصد حفـالمركز الع، و(CMS)البرية المهاجرة 

                                                        
 .يتم معالجته في اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا، و16الهدف  ،دال ةال تغطي الوثيقة بشأن الغاية االستراتيجي   1
التي قييم أعرب الكثير من األطراف عن شواغل إزاء غياب المعارف التقليدية والمحلية واالبتكارات والممارسات في الت   2

للتقدم المحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ودعت إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  تجريه
كقضية مشتركة بين ) ي(8نتائج العمل في إطار المادة على نحو أفضل دمج أن تعمليات االتفاقية لانعكاسات عن الكيفية التي يمكن 

 .تتعلق بجميع أهداف أيشي للتنوع البيولوجيالقطاعات 
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(UNEP-WCMC)ار ـردوا على اإلخط ،المدنية لليابان لعقد األمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي ، والشبكة

وع البيولوجي ـة للتنـذ الخطة االستراتيجيـات العلمية والتقنية المتصلة بتنفيـبشأن االحتياج 2013- 005
 .http://www.cbd.int/sbstta/submissions: وترد التقديمات على العنوان التالي. 2020- 2011

فريق العمل المعني بالتحات (وثالث منظمات ) األرجنتين والبرازيل والصين(وردت ثالثة أطراف  - 9
بشأن القضايا  2013- 018على اإلخطار ) ، ومعهد نهر أوتاوا، ومركز ويلسون(ETC)والتكنولوجيا والتركيز 

 .http://www.cbd.int/emerging: ترد التقديمات على العنوان التاليو. الجديدة والناشئة

. 2013تموز /يوليو 15لى إ 5وقد خضعت مسودة سابقة من هذه المذكرة إلى استعراض للنظراء من  - 10
كيريباتي، وجزر مارشال، والمكسيك، كندا، وجزر كوك، وفيجي، واليابان، و(طرفا  17وتم استالم تعليقات من 

وواليات ميكرونيزيا الموحدة، وناورو، وباالو، وبابوا غينيا الجديدة، وساموا، وجزر سليمان، وتونغا، وتوفالو، 
  3.وتم انعكاسها في هذه المذكرة) منظمة الحفظ الدولية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة(ومنظمتين ) وفانواتو

الدعم السياسي التي أعدت أو استخدمت في إطار ومنهجيات وات أد  - ثانيا
ات ثغرها، والاعتماداالتفاقية ومدى مالءمتها، وأثرها والعقبات في 

  الموجودة فيها، االحتياجات لمزيد من التطوير لهذه األدوات والمنهجيات
وتستكمل هذه . ليهاالدعم السياسي في إطار االتفاقية وبروتوكوومنهجيات أعدت مجموعة من أدوات  - 11

. األدوات والمنهجيات اإلرشادات المقدمة من خالل برامج العمل المختلفة لالتفاقية وهي مصممة لتيسير تنفيذها
 :وتشمل األدوات والمنهجيات ما يلي

، والخطة االستراتيجية 2010هدف عام (مجموعات األهداف العالمية الموجهة نحو تحقيق نتائج   )أ(
  ؛)؛ واالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات2020-2011ي للتنوع البيولوج

مبادئ وإرشادات مثل التي تصف نهج النظام اإليكولوجي، والمبادئ تقدم إرشادات موسعة   )ب(
  ؛والمبادئ التوجيهية الطوعية بشأن تقييم األثر الشامل للتنوع البيولوجي *ة بشأن األنواع الغريبة الغازيةموجهال

  ل التي أعدت في إطار االتفاقية التي يختلف تنفيذها وفقا للقدرات والظروف الوطنية؛برامج العم  )ج(
أدوات ووسائل مثل اإلرشاد على أساس التدرج بشأن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمناطق   )د(

مل مع قضية المحمية، وقواعد بيانات دراسات الحالة وحقائب األدوات، التي تقدم معلومات عملية عن كيفية التعا
الثالث السابقة، فإن هذه األدوات أو الوسائل لم يتم الموافقة عليها بصورة رسمية من  دواتوعلى خالف األ. ما

وعالوة على ذلك، قد تكون بعض . خالل مقررات مؤتمر األطراف، على الرغم من االعتراف بوجودها وفائدتها
 .ات من مؤتمر األطرافاألدوات واإلرشادات المنهجية قد أعدت استجابة لطلب

                                                        
حلقة  شدولة من جزر المحيط الهادئ تعليقات مشتركة أعدت على هام 14 توقدم. صيةخالتعليقات خبراء بصفتهم الش مقد  3

 .)2013تموز /يوليو 26-22نادي، فيجي، (العمل اإلقليمية لبلدان المحيط الهادئ بشأن إعداد التقارير الوطنية الخامسة 
قدم أحد الممثلين اعتراضا رسميا خالل العملية المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر و. 6/23ترد المبادئ الموجهة في المقرر   *

وأعرب . وأكد أنه ال يعتقد أن مؤتمر األطراف يستطيع أن يعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا أو نصا مع وجود اعتراض رسمي عليه
من  324-294انظر الفقرات (تهم إزاء اإلجراءات المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر عدد قليل من الممثلين عن تحفظا

UNEP/CBD/COP/6/20.( 

http://www.cbd.int/sbstta/submissions
http://www.cbd.int/emerging
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الدعم السياسي التي أعدت في إطار االتفاقية، تم إعداد عدد كبير من ومنهجيات وباإلضافة إلى أدوات  - 12

األدوات والمنهجيات ذات الصلة من جانب األطراف وشركاء آخرون، وتم االعتراف بها في حاالت كثيرة من 
بهذه األدوات والمنهجيات مباشرة في مقررات مؤتمر  وفي بعض الحاالت، تم االعتراف. جانب مؤتمر األطراف

األلفية للنظم الذي يدعو األطراف إلى االستفادة من اإلطار وخبرات تقييم  9/15مثال المقرر (األطراف 
الذي يدعو األطراف إلى االستفادة من نتائج الدراسة بشأن اقتصاديات النظم  10/2اإليكولوجية؛ والمقرر 

الذي يدعو األطراف وآخرون إلى كفالة التنفيذ الفعال لخطة العمل  9/9وع البيولوجي؛ والمقرر اإليكولوجية والتن
 ).راعةالعالمية للموارد الوراثية الحيوانية التابعة لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والز

رامج ستعراض التنفيذ في تقييم لبالمفتوح العضوية المخصص الونظر االجتماع األول للفريق العامل  - 13
والمبادئ التوجيهية واألدوات األخرى الناشئة عن العمل بشأن القضايا العامة العمل المواضيعية وكذلك المبادئ 

هذه األدوات في  ثروتضمن هذا التحليل تقييما أل. المشتركة بين القطاعات التي تم تحديدها في إطار االتفاقية
 .ليومزال ضروريا حتى ا  ي ماذتيسير تنفيذ االتفاقية ال

مذكرة التي أعدها وفيما يتعلق باألدوات المستخدمة في إطار االتفاقية ومدى مالءمتها، يقدم المرفق بال - 14
 األمين التنفيذي بشأن استعراض برامج العمل، واإلرشادات واألدوات التي أعدت في إطار االتفاقية

(UNEP/CBD/WG-RI/1/3/Add.2) إعدادها في إطار االتفاقية وتحليال  قائمة أولية لألدوات من أجل التنفيذ تم
لفاعليتها، مما أدى إلى القرار بأنه ينبغي إجراء تحليل للثغرات قبل إعداد مبادئ جديدة ومبادئ توجيهية وأدوات 

 ).8/10المقرر من  32الفقرة (أخرى في إطار االتفاقية 

من األطراف والشركاء من خالل ولتحديث واستكمال التحليل السابق، دعا األمين التنفيذي إلى تعليقات  - 15
الدعم السياسي والمنهجيات ومنهجيات أداة من أدوات  70، الذي أسرد في التذييل األول منه 2013-005اإلخطار 

ومبادئ عامة يات؛ وبرامج عمل؛ وأدوات، ومبادئ توجيهية التي أعدت في إطار االتفاقية، بما في ذلك استراتيج
 .اعترف بها في مقررات مؤتمر األطراف؛ وتلك التي أعدتها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

ويرد تحليل حسب كل هدف لمدى مالءمة األدوات والمنهجيات إلحداث تقدم في العمل نحو تحقيق كل  - 16
في اإلخطار والتحليل اإلضافي من جانب األمانة، يرد في  يةلة التوجيهسئاألهدف، استنادا إلى الردود على 

وتحتوي الفقرات أدناه على بعض المالحظات العامة واالستنتاجات . الضميمات األربع التي تستكمل هذه المذكرة
 .التي يمكن الوصول إليها من التحليل المفصل

من األدوات بوسائل مختلفة اعتمادا على  أوال، تجدر مالحظة أن األطراف تستخدم أنواعا مختلفة - 17
احتياجاتها المحددة، وتوقعاتها وقدرتها على الحصول على هذه األدوات واستخدامها وتطبيقها على الصعيد 

والمبادئ التوجيهية العامة وبعض البلدان تستند إلى اإلرشادات العامة المقدمة في برامج العمل أو المبادئ . الوطني
ة للغاية عن يليفصتوتفضل بلدان أخرى نماذج . للتطبيق على الصعيد الوطني أو دون الوطني رهافسيوتقوم بت

كيفية المضي في مواجهة مشكلة محددة ومعلومات عن كيفية معالجة بلدان أخرى لمشكلة ما ثم تتبع هذه 
بلد ما عبر الوقت ولن لنسبة لباة نوفي هذا الصدد، قد تتغير فائدة أداة معي. ها ألغراضها المحليةكيفاإلرشادات أو ت

 .بلدانللبالنسبة يكون لجميع األدوات نفس مستوى األهمية 

ثانيا، ومع مالحظة النقطة أعاله، اعترفت التعليقات ردا على اإلخطارين أن األدوات والمنهجيات التي  - 18
ن أصحاب مصلحة أعدت في إطار االتفاقية هي سليمة من الوجهة التقنية عامة وشاملة وتبني على مدخالت م
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وباإلضافة إلى ذلك، أعدت األطراف وشركاء آخرون مجموعة من األدوات . متعددين من مناطق مختلفة

هج العديدة التي يمكن لألطراف أو مدراء الموارد الطبيعية أن                               ُومعا، ستقدم هذه أساسا طيبا للن . المفيدة واإلرشادات
 .يختاروا منها لغرض معين

وتبرز الخطة االستراتيجية للتنوع . األدوات أو المنهجيات من أداة إلى أخرىثالثا، يختلف أثر أحد  - 19
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي فيها من ناحية قبولها الواسع كإطار لمجتمع التنوع  2020- 2011البيولوجي 

اف هي اآلن وبينما معظم األطر. البيولوجي وكذلك كأداة لتعميم التنوع البيولوجي في قطاعات ومجتمعات أخرى
في مرحلة تحديث الستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، أو قامت بالفعل بتحديثها، بما في ذلك 

قة، فإن الخطة االستراتيجية تؤثر أيضا على برامج العمل واستراتيجيات ن خالل تحديد األهداف الوطنية المطابم
مجموعة فرعية "االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات، باعتبارها  وتواصل. الشركاء اآلخرين والعمليات األخرى

من الخطة االستراتيجية، تواصل بنجاح إشراك المجتمع بنشاط في حفظ النباتات في موقعها الطبيعى " للنباتات
 .وخارج موقعها الطبيعي

ق المحمية واستخدامه ومن بين برامج العمل المواضيعية، تم االعتراف ببرنامج العمل المتعلق بالمناط - 20
عتراف على نحو واسع مما أدى إلى إعداد مجموعة كاملة من مواد الدعم واإلرشادات، وكان نتيجة لذلك اال

التي أعدت لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر  11بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الهدف  وتقدم الوثيقة. واالستخدام
أخرى ذات أهمية خاصة عمل برامج  هناكو. ستخدامها وأثرهادليال على ا ،(UNEP/CBD/COP/11/26) األطراف

التنوع البيولوجي للجزر، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي، والتنوع البيولوجي للجبال،  مثل(اف لبعض األطر
التنوع البيولوجي للغابات، والتنوع (أو ألصحاب المصلحة ) والتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة

بيولوجي في ويمكن أن تعمل كأدوات لتعميم التنوع ال) لبيولوجي الزراعي، والتنوع البيولوجي للمياه الداخليةا
 .قليمية والقطاعيةالسياسات الوطنية واإل

مثل التدابير (وأدى العمل بشأن المجاالت المشتركة التي حددتها االتفاقية إلى اعتماد برامج عمل  - 21
مثل (منها  ج؛ ومزي)مثل تقييم األثر(؛ ومبادئ توجيهية )ل نهج النظام اإليكولوجيمث(عامة ، ومبادئ )الحافزة

الحصول وتقاسم المنافع، والسالمة األحيائية، (وبروتوكوالت ) األنواع الغريبة الغازية، واالستخدام المستدام
 ).والمسؤولية والجبر التعويضي في إطار بروتوكول السالمة األحيائية

األدوات واستخدامها عناصر مثل عدم وجود  عتمادن تشمل العقبات التي تعترض اورابعا، يمكن أ - 22
أصحاب مصلحة إلى وصول الالملكية، وعدم تأصلها في واقع المستخدمين المحتملين، أو عدم قدرتها على 

قات أنه ووفقا لهذه الخطوط، الحظت أحدى التعلي. متعددين مما يجعل الوصول إليها غير فعاال لبعض المستخدمين
أن هناك توعية محدودة باألدوات التي أعدت في إطار االتفاقية، ويمكن أن يكون ذللك بسبب أن من يطلبون يبدو 

وقد ال يعلم بوجود األداة . على الصعيد الوطني هانفس األشخاص الذين يستخدمون اقد ال يكونوما إعداد أداة 
وعالوة على ذلك، تميل األدوات التي أعدت في . يدون منهااألشخاص الذين يعملون في الميدان، والذين قد يستف

إطار االتفاقية إلى أن تكون معروفة أكثر لدى السلطة الوطنية المسؤولة عن االتفاقية عن المعرفة بها على الصعيد 
 .الوطني أو المحلي حيث قد تكون األدوات مهمةدون 

تحليال  (UNEP/CBD/SBSTTA/16/2)الفرعية  وتقدم المذكرة التي أعدت لالجتماع السادس عشر للهيئة - 23
الحالية لوثيقة لوتحدد الضميمات المختلفة . للتنوع البيولوجي الحتياجات العلمية والتقنية لتحقيق أهداف أيشيلأوليا 
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واستنادا إلى هذه . للتنوع البيولوجي لكل هدف من أهداف أيشيمنهجيات الوسياسات الدعم الثغرات في بعض 

عم المناقشة في الهيئة الفرعية وليس الغرض دوتقدم الثغرات التالية ل. اه قائمة بالثغرات المحتملةالوثائق، ترد أدن
 :منها أن تكون محدودة أو حصرية

أدوات ومنجهيات الرصد المتماسك أو تقييم مستويات التوعية على الصعيد العالمي  – 1الهدف   )أ(
  محدودة؛

ت وطرائق لالعتراف بالمجموعة الكاملة لقيم التنوع هناك حاجة إلى إعداد أدوا – 2الهدف   )ب(
  ؛البيولوجي بما فيها أهميته االجتماعية والثقافية

األثر  مثلقتصادية، اال تحديد وتطوير أدوات ومنهجيات لمعالجة الحوافز غير – 3الهدف   )ج(
  ؛قد يساعد في سد الثغرة) مثال حيازة األراضي(التحفيزي على المؤسسات 

تتمثل أحد الثغرات الرئيسية في التطبيق المحدود للعلوم االجتماعية إذ أن أفعال  – 4الهدف   )د(
التدهور السريع في  تعويضاإلنسان تعتبر حيوية لإلدارة المستدامة والمنصفة للتنوع البيولوجي، والمحاوالت ل

بطلب  –جماعات أو أفراد  –عوب بفهم لماذا تقوم الشلنظم اإليكولوجية ينبغي إعالمها التنوع البيولوجي وخدمات ا
. واستخدام وتقدير التنوع البيولوجي، بما في ذلك كيفية تشكيل قيم وسلوك األفراد والجماعات من جانب المؤسسات

، فهي مهمة لكثير من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وخصوصا 4دف هوبينما تم تحديد هذه الثغرة بالعالقة إلى ال
  ؛اية االستراتيجية ألفاألهداف الواردة في الغ

وبينما . يمثل أهم دوافع فقدان التنوع البيولوجي ما زال التغير في استخدام األراضي – 5الهدف   )ه(
تمت معالجته في جميع برامج العمل المواضيعية في إطار االتفاقية على أساس كل منطقة أحيائية على حدة، هناك 

، إذ أن 5اضي بطريقة متكاملة وشاملة بدرجة أكبر لتحقيق الهدف ستخدام األراحاجة إلى النظر في التغير في 
أو النظم اإليكولوجية لها تأثيرات متعددة في مناطق أخرى  أحد المناطقفي المقررات بشأن استخدام األراضي 

ل والمفاهيم المرتبطة بذلك مث(هج للتخطيط المكاني                              ُوهناك عدد كبير من األدوات والن . ونظم إيكولوجية أخرى
وخصوصا على (التي تستخدمها األطراف ) تخطيط استخدام األراضي، وتحديد المناطق اإليكولوجية واالقتصادية

والمنظمات، بما في ذلك األدوات والنهج لالعتراف بالمتاجرات وتيسير المناقشات فيما بين ) المستوى دون الوطني
ت متاحة بسهولة لجميع األطراف وأصحاب غير أن هذه ليس. أصحاب المصلحة لتسوية النزاعات المحتملة

  ؛د هذه الثغرةس                                                  ُ       ويمكن للعمل على تجميع وتيسير تبادل هذه األدوات والن هج أن ي. المصلحة
الحاجة إلى اتصال وتعاون أكبر بين قطاع مصايد بتحيط الثغرات في الغالب  – 6الهدف   )و(

  ؛األسماك وقطاع البيئة
الرئيسية في عدم وجود تناسق بين السياسات، وإلى حد ما  وتتمثل أحدى الثغرات – 7الهدف   )ز(

وهناك جدال مستمر بشأن هذا . توافق في اآلراء حول أكثر النماذج مالءمة للتنمية الزراعية العالمية المستدامة
مثل الزراعات أحادية المحصول (                     ُ                                                الموضوع أساسا بين الن هج القائمة على مزيد من التكثيف والتبسيط للزراعة 

         ُ                           مقابل الن هج القائمة على إعادة تشكيل ) لتي تعتمد على عدد محدود من المحاصيل، مع مدخالت خارجية مكثفةا
هج ال                    ُُمع مالحظة أن هذه الن  (خدمات النظم اإليكولوجية، مع زيادة التنوع التركيز على نظم اإلنتاج صغيرة الحجم 

مر إيجاد توازن بين النهجين، غير أن هناك توافق بالمثل، قد يتطلب األو).                            تستبعد النه ج األخرى بالضرورة
  ؛محدود في اآلراء حول ماهية هذا التوازن عمليا
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لمعلومات هناك تبرير ل أكثر شموال لتحديد ما إذا كانيتطلب األمر إجراء استعراض  – 8الهدف   )ح(

تلف الملوثات في نظم إيكولوجية المأمونة بالنسبة لمخالتي ترتبط بأحمال حاسمة، والحدود والعتبات اإليكولوجية 
وتشمل الثغرات المحتملة األخرى الحاجة إلى مزيد من اإلرشادات لمعالجة . مختلفة وفئات مختلفة من الكائنات

دوافع تلوث المغذيات، السيما اإلعانات، وسياسات لتقليل استخدام البالستيك غير القابل للتحلل األحيائي الذي 
  ؛حطام البحرييشكل مصدرا رئيسيا في ال

تم استعراض الثغرات المحتملة في اإلطار التنظيمي الدولي المتعلق باألنواع الغريبة  – 9الهدف   )ط(
وتشمل الثغرات المحتملة الحيوانات المدخلة كحيوانات أليفة، وكأنواع لألحواض المائية . الغازية في إطار االتفاقية

الت الناتجة عن أماكن السوق الدولية القائمة على اخدحية، واإلكطعم حي وأغذية ألحواض األرضية، ولو
. وال يوجد حاليا مواد لتفسير كيفية تنفيذ المعايير الدولية، على النحو الذي اعترف به مؤتمر األطراف. اإلنترنت

لمنع األنواع الغريبة المحتملة من أن تصبح  اتكيفية إعداد استراتيجي) 1: (وقد تشمل ثغرات المنهجية أيضا
وتحليل التكاليف والمنافع ) 4(فقاريات البحرية الغازية؛ المنع ال) 3(تحليل المسارات؛ ) 2(غازية إلى البلد؛ 

  ؛للقضاء على األنواع الغريبة الغازية أو السيطرة عليها
تتمثل الثغرة الرئيسية في غياب أدوات يمكن الحصول عليها بسهولة لدمج  – 10الهدف   )ي(

  ؛على مستوى النظام اإليكولوجي ودمجها، مختلفة في مجاالتاإلرشادات الموجودة 
بالرغم من الحجم الكبير لإلرشادات حول المناطق المحمية، هناك عدد من  – 11الهدف   )ك(
  :وتشمل هذه الحاجة إلى أدوات وإرشادات حول ما يلي. الثغرات

حلية بحفظها أو إدماج المناطق التي تقوم المجتمعات األصلية والم/االعتراف و  )1(
  والمحميات الخاصة في النظم الوطنية للمناطق المحمية؛

  ارة المنصفة للمناطق المحمية؛اإلد  )2(
الطبيعية البحرية  مناظرالمناطق المحمية في المناظر الطبيعية األرضية والإدماج   )3(

  األوسع نطاقا؛
  ؛للمياه الداخليةحماية النظم اإليكولوجية   )4(
إنشاء الطرق لمحمية المهددة من األنشطة الصناعية مثل التعدين، أو صون المناطق ا  )5(

  السدود؛وبناء 
  تعيين المناطق المحمية وإدارتها في المحيطات المفتوحة وأعماق البحار؛  )6(
تصميم وإدارة المناطق المحمية وشبكات المناطق المحمية بموجب سيناريوهات تغير   )7(

  .ن في المتوسط لهذا القرنيدرجتقدرها زيادة في الحرارة  المناخ، السيما تلك التي تتجاوز
                               ُ                                       تشمل الثغرات الحاجة إلى تنسيق ن هج إدارة األنواع القائمة، من أجل معالجة  – 12الهدف   )ل(

المرتبطة بالحصاد غير المشروع والتجارة غير المشروعة، والحاجة إلى إعداد  نقراضأفضل لضغوط اال
فقاريات، ثم استخدام هذه ال، مثل الطحالب والع التي لم تنعكس حاليا في القوائم الحمراءمنهجيات لتقييم هذه األنوا

  ؛المعلومات إلعداد خطط اإلحياء
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رية للمحاصيل في إضافية لتعزيز حماية األقارب البقد يحتاج األمر إلى أدوات  – 13الهدف   )م(

  ؛الطبيعية األرضيةر ظالمناطق المحمية والترويج لحفظ المزارع على مستوى المنا
تشمل الثغرات المحتملة منهجيات أو أدوات لتحديد ووضع أولويات النظم  – 14الهدف   )ن(

اإليكولوجية هذه التي تعتبر مهمة بصفة خاصة لتقديم السلع والخدمات المهمة للرفاه السيما للنساء والمجتمعات 
األطراف في إدارة النظم اإليكولوجية لتوصيل خدمات األصلية والمحلية، والفقراء والمهمشين، وإرشادات لمساعدة 

  ؛متعددة للنظم اإليكولوجية
، التي يحتمل إنعاشهاجيات للمساعدة في تحديد المناطق هيمكن تجميع األدوات والمن – 15الهدف   )س(

 .بما في ذلك من خالل تقييمات التكاليف والمنافع، بما في ذلك المنافع المشتركة

دعم السياسات التي أعدت في إطار االتفاقية أو التي تتوافر بخالف ومنهجيات أدوات وختاما، يبدو أن  - 24
ذلك لألطراف هي مفيدة عامة وسليمة من الوجهة التقنية، ولكن ينبغي بذل مزيد من الجهود إلبالغ المستخدمين 

عة لالتفاقية، وفي بعض المحتملين عن وجودها وقيمتها، بما في ذلك من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التاب
ومن المهم مالحظة أن أدوات دعم القرارات ينبغي . أو عملية إضافية/الحاالت، إعداد مواد تدليلية تفسيرية و

 يبشكل أولوفي هذا الصدد، يمكن أن تعمل األدوات العالمية . لى المستوى التي تتخذ عنده القراراتإمالءمتها 
تقديم إرشادات إلعداد أدوات دعم القرار أكثر محديدا على الصعيد الوطني يصال وإبراز المسائل العامة واعلى 

دعم البلدان في إعداد أدوات مناسبة لص الجهود اإلضافية في إطار االتفاقية أن تخصوينبغي . ودون الوطني
بدو أنها مالئمة للتطبيق الوطني ودون الوطني إذ أن أدوات الدعم العالمية للسياسات واإلرشادات المتوافرة حاليا ي

 .إلحداث تقدم نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

ات، ونظم البيانات، لرصد خصائص التنوع البيولوجي شاهدمدى مالءمة الم  –ثالثا 
  التي تمت معالجتها في أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

ين األطراف، أفراد من الضروري إجراء رصد فعال لحالة واتجاهات التنوع البيولوجي من أجل تمك - 25
وجماعات، من خالل مؤتمر األطراف، من استعراض تنفيذ االتفاقية، والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

، واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وتقييم التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف 2020- 2011
ألطراف في االتفاقية على االتزام هو والواقع أن الرصد . الصلة ذات لوجي واألهداف الوطنيةوأيشي للتنوع البي

وتم تحديد الرصد العالمي للتنوع البيولوجي في الخطة االستراتيجية كأحد العناصر الرئيسية )) ب(7(المادة (
لرصد هناك حاجة إلى العمل "أن االستراتيجية من الخطة ) أ(25وتحديدا، تالحظ الفقرة . لضمان تنفيذها الفعال

حالة واتجاهات التنوع البيولوجي، وحفظ البيانات وتقاسمها، وإعداد واستخدام مؤشرات وتدابير متفق عليها بشأن 
 ."تغير التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية

 سرد التقرير عن مدى مالءمة نظم رصد التنوع البيولوجي لدعم أهداف أيشي للتنوع البيولوجييو - 26
)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/8(شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق  2011ه في عام ت، الذي أعد

، يسرد 15/1المعني برصد األرض بالتعاون مع منظمات أخرى، ورحبت به الهيئة الفرعية في التوصية 
اف أيشي للتنوع مجموعات البيانات والمؤشرات المتاحة لرصد التقدم المحرز لبلوغ كل هدف من أهدالمتغيرات و

الثغرات وحدود البيانات وعلى أي أساس يتم تقييم مدى مالءمة المعلومات لتتبع التقدم المحرز  البيولوجي، وأبرز
على الصعيد العالمي هي مالءمة عموما للغايتين ويالحظ التقرير أن نظم الرصد . نحو بلوغ كل هدف
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لتعزيز التغطية ينبغي إجراؤها  ت التيتحسيناال بالرغم من، )13إلى  5أي األهداف من (يم جاالستراتيجيات باء و

هناك عناصر لنظام رصد عالمي ولكن العناصر  ،15و 4وبالنسبة للهدفين . والدقة أو تغطية عناصر إضافية
أما نظم الرصد لألهداف المتبقية التي تم . تقييم مالئم للتقدم المحرزمن إجراء لتمكين ل ع بعدلم توضالرئيسية 

مناسبة عندما أجري غير فقد تم النظر فيها بطريقة ) 19و 14و 3و 2و 1األهداف (بحثها في هذه المذكرة 
اف التي لديها نظم عالمية للرصد غير والحظ التقرير أيضا أنه بالنسبة لجميع األهداف، بما فيها تلك األهد. التحليل

دات على المستوى دون العالمي وأن هذه يمكن أن تعمل كأساس لبناء نظم عالمية مشاهمناسبة، هناك ثروة من ال
 .من شأنها أن تمكن من تقييم حالة تحقيق األهداف في غضون سنوات قليلة

عدم  ،)TTM/DC/ac/81207SCBD/S )005-2013 اإلخطار ردا على اتوبالمثل، الحظ الكثير من التقديم - 27
ر أحد التقديمات إلى أن التوافر المحدود ذكمحددة و ارت إلى ثغراتشالكفاية العامة لبيانات التنوع البيولوجي أو أ

 .قد يجعل من الصعب تطبيق أدوات معينة) وبيانات الرصد اتمشاهدال(لمعلومات التنوع البيولوجي 

وتناقش الفقرات التالية الحاجة إلى تحسين الرصد في الموقع الطبيعي، ومعلومات االستشعار عن بعد،  - 28
وترد معلومات أكثر تفصيال تتعلق بكل هدف من . وإدارة البيانات وتحليلها وتوافر المؤشرات بصورة عامة

 3و 2، وUNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.1الوثائق (البيولوجي في ضميمات هذه المذكرة  أهداف أيشي للتنوع
وتحدث هذه ر األطراف في اجتماعه الحادي عشر، وتستند هذه المذكرة إلى المعلومات المقدمة إلى مؤتم). 4و

 .(UNEP/CBD/COP/11/27) المعلومات

 في الموقع الطبيعي رصدال

 رصدشكل اليو. مختلفةومدد لطبيعي على مستويات مختلفة، وعبر فترات في الموقع ا رصديتم إجراء ال - 29
 حتىو ،غير أنه عادة ما تكون مكلفة. عنصرا أساسيا لتتبع التغيرات في التنوع البيولوجيفي الموقع الطبيعي 

بروتوكوال تكون مفيدة كمساهمة في الرصد العالمي ينبغي أن يتم التنبؤ بها من حيث التغطية والوتيرة وأن تتبع 
. وينبغي أن يكون من األولويات صيانة واستمرار برامج الرصد الموجودة على المدى الطويل. ألخذ العينات

ويمكن أن تكون نظم الرصد في الموقع الطبيعي التي أعدت للرصد اإلقليمي أو الوطني أو المحلي مهمة لدعم 
عالمي، قد تمكن هذه النظم إجراء التقييمات النوعية وعلى الصعيد ال. صنع القرار على المستويات دون العالمية

مثل تقييمات اتفاقية رامسار، التي تستند إلى التقارير الوطنية، والنسبة المئوية لألراضي الرطبة (بشكل جماعي 
غير أنه نظرا لعدم وجود بروتوكوالت متسقة، ). التي يتحسن فيها التنوع البيولوجي، أو يظل مستقرا أو يتدهور

 .ةكمي بصورة يمكن تجميعها للتقييمات العالمية فال

ية على مستوى المناطق األحيائية والنظم اإليكولوجية والموائل بالنسبة منهجويتم إجراء المشاهدات ال - 30
منظمة العالمية التي تقودها  الحرجيةموارد الات ديرللغابات كجزء من الجرد الوطني للغابات وكمساهمات في تق

ويتم إجراء الرصد المنهجي على عدد من أنواع أخرى للنظم اإليكولوجية أو المناطق األحيائية . ةاألغذية والزراع
نغروف، والشعاب المرجانية نهار، والممثال مناطق الجبال، وأحواض األ(كجزء من البرامج والمبادرات اإلقليمية 

وفي كثير من الحاالت، يتم ). المحمية ثل األراضي الرطبة، والمناطقم(البرامج الوطنية  ، أو كجزء من)وغيرها
 .جمع الرصد في الموقع الطبيعي مع بيانات االستشعار عن بعد

، السيما المجموعات التي يتوافر بشأنها تصنيفية مختارةلمجموعات  رصد المنهجيويتم أيضا إجراء ال - 31
ودها مثال مجموعات يق ،إلى جهود منسقة أدتقلق إزاء الحفظ ودرجة من التنظيم الو ،خبرةمزيج من ال
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متخصصين في األنواع في االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومنظمة الطيور الدولية وشركائها الوطنيين، وشبكة ال

وبالمثل، هناك عدد من المبادرات لدى مجموعات عاملة مثل . (TEAM)ستوائية تقييم ورصد اإليكولوجيا اال
وعالوة على ذلك، هناك بعض األنواع المحددة التي يتم . أو الملحقاتاألنواع الغريبة الغازية، واألنواع المهاجرة 

) واتفاقاتها CMS، وCITES(تستند إلى األنواع التي تفاقيات الالتركيز عليها بصفة خاصة في الجهود التي تبذلها ا
ها انقراضود لمنع وجه) مثل القردة العليا، واألفيال، والنمور(أو الجهود المرتبطة باألنواع ذات الشاغل المعين 

 .)التحالف من أجل منع مطلق لالنقراضمثل (

وباإلضافة إلى البيانات والرصد التي يولدها مختصصون مدربون، يتزايد االعتراف بإمكانية االنخراط  - 32
وبالفعل، تستند المعلومات عن الطيور إلى حد كبير إلى جهود . العلمي للمواطن في المساهمة بمعلومات قيمة

إلى مزيج من وجود أفراد مخلصين ويتمتعون بالخبرة، ووجود بروتوكوالت  غالبا ويرجع هذا النجاح المتطوعين
يساهمون في هدف أكبر، مع ألخذ العينات تستخدم حول العالم، وإمكانية عالية لتنظيم وحشد المتطوعين الذين 

ولدى االنخراط العلمي للمواطن إمكانية  .المهنيين الذين يقومون بتحليل المعلومات ويبلغون النتائج على نحو مفيد
غير أن مثل هذه المبادرة لتوليد بيانات ذات نوعية . ن حيث التكلفةمكبيرة لتوليد البيانات والرصد بطريقة فعالة 

عالية يمكن أن تساعد في الرصد المنهجي على المدى الطويل، ينبغي أن يكون تخطيطها جيدا، وتدار بعناية ويتم 
 .كافي من أجل االستدامة والدقة على المدى الطويلتمويلها بال

مشروعات ال ة أواإليكولوجيغيرها من المشروعات نتيجة لمشروعات التصنيف ومشاهدات أخرى وتأتي  - 33
وقد . األجل من المشاهدات والرصد طويل اولكنها ال تشكل جزء جيدة،بيانات التي ينتج عنها خرى األمبادرات الو

. تمكين التحليل عبر حائزي البياناتمع  ،وجعلها متاحة ،هذه البيانات" الستشكاف"بالفعل ضخمة  اتاستثمار نفذت
شبكة من مرافق معلومات التنوع البيولوجي عن في ربط المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي  يساعدو

الرصد في مجال التنوع خدمات لدعم البحوث وما يتصل بها من لمعلومات ونظم اطريق توفير البنية التحتية ل
 .البيولوجي

وهو تقييم قليلة، البيانات تكون القارات حيث /وهناك معيار إضافي لسد الثغرات القائمة في رصد المناطق - 34
في هذه المناطق وترتيب دقيق لمواقع الرصد، وذلك لتغطية المدى الكلي لهذه المهمة التدرجات األحيائية المادية 

على التدرجات الرئيسية، فإن إعداد النماذج يمكن بسهولة أن يضيف المناطق التي ال  وإذا تم التعرف. التدرجات
 .ةكاملالتكلفة من محاولة تحقيق تغطية جغرافية  من حيثويمكن أن يكون ذلك أكثر فاعلية . يتم رصدها

نحصل  استمرار جهود الرصد القائمة في الموقع الطبيعي حتى) 1: (وختاما، ينبغي لألولويات أن تكون - 35
تعزيز جهود إعداد النماذج التي ) 3(تعبئة البيانات القائمة؛ ) 2(ة؛ وثوقعلى تأكيد معلومات السالسل الزمنية الم

زيادة الرصد اإلضافي من خالل التخطيط ) 4(ويمكن أن تقدم طريقة فعالة من حيث التكلفة لسد بعض الثغرات؛ 
وينبغي إعداد خطط لسد الثغرات في الرصد بغية تحقيق . فيةالجيد لالنخراط العلمي للمواطن وتمويله بصورة كا

 .وبغرض سد الثغرات في التغطية على طول التدرجات الرئيسية األحيائية المادية ااستدامته

 معلومات االستشعار عن بعد

ها في تحقيق الرصد تنشاطأيمثل جهدا تنسق من خالله الدول  (GEO)إن الفريق المعني برصد األرض  - 36
عبر تسع مجاالت ذات المنفعة االجتماعية، بما فيها التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية من خالل خليط  األمثل

مثالي لمنابر الرصد الموجودة في الفضاء والمحمولة جوا والموجودة في الموقع الطبيعي، وذلك ضمن إطار من 
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فإن عددا كبيرا  2015،4- 2012رض لعام وكجزء من تنفيذ خطة عمل الفريق المعني برصد األ. التشغيل البيني

بيانات الرصد األولية إلى منتجات من القيمة المضافة والنماذج  يلوهيئات البحث تسعى إلى تحون المنظمات م
والخرائط، وغيرها من أدوات وخدمات التحليل، مما يزيد من توافر المعلومات المفيدة لدى مجتمع التنوع 

 .معني برصد األرض أيضا سياسة البيانات المفتوحة للتصوير باستخدام السواتلويشجع الفريق ال. البيولوجي

هم واستخدام وتنمية لمنتجات بحرية بواسطة االنترنت إلى ارتفاع م Landsatوقد أدى قرار توزيع بيانات  - 37
نطاق ع يتوس عداد المناظر التي تم تنزيلها والمنافع االقتصادية منأمة المضافة والخدمات، كما تدل عليه القي

إلى أن  (INPE)ويشير المعهد الوطني ألبحاث الفضاء في البرازيل . الخدمات عن تحليلها لنطاق من المستخدمين
التوافر الحر للصور اآلنية لغابة األمازون قد زاد من إدراك أصحاب المصلحة ومشاركتهم في حفظ الغابات 

تباع هذه صدرت دعوات للوكاالت األخرى إلوقد . باتوإدارتها المستدامه، وعزز من االمتثال لتشريع الغا
فعلى سبيل المثال، في رسالة إلى مدير عام وكالة الفضاء األوروبية، والتي أرسلت نسخة منها إلى مدير . األمثلة
، دعا األمين التنفيذي إلى الوصول 2013شباط /فبرايرالمؤرخة  ،المنشآت والصناعة في المفوضية األوروبيةعام 
تطبيقها من أجل تسهيل  (GMES)والمفتوح إلى الخدمات ذات الصلة من برنامج الرصد العالمي للبيئة واألمن  الحر

 .وإعداد سياسة التنمية المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام على نطاق واسع واستخدامها لدعم صنع القرار

ليل، وفي بعض األحيان القدرات التقنية حالمعالجة والت وحتى إذا توافرت البيانات، فإن تكلفة المزيد من - 38
المحدودة، تحد من إعداد المنتجات المشتقة من البيانات األرضية الفضائية التي يمكن أن تكون مناسبة لدعم صنع 

بلة لقاوعالوة على ذلك، فإن التقدم التقني والتغيرات في أساليب الرصد غالبا ما تمنع إنتاج المنتجات ا. القرار
وباإلضافة إلى ذلك، فإن قدرات االستشعار عن بعد . لمقارنة المناسبة للرصد مع مرور الزمن عند فترات معينةل

ولذلك، فإن مخططي التنوع البيولوجي . في بلدان كثيرة ال توجد في المؤسسات المسؤولة عن التنوع البيولوجي
معلومات عن استخدام األراضي والغطاء األرضي  يحتاجون إلى االتصال بشكل منظم مع الوكاالت التي تمتلك

 .ي، وذلك إلدخال اعتبارات التنوع البيولوجي في المناقشةمكانوتشارك في عمليات التخطيط ال

إدارة وتخطيط التنوع البيولوجي، والتي في وفي دراسة الستعراض استخدام معلومات االستشعار عن بعد  - 39
 تظهرالعالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، تحت اشراف المركز  ايجري إعدادها حالي

 5:التالية نتائجال

أن االستشعار عن بعد يقدم بالفعل اسهامات مهمة لرصد وتقييم التنوع البيولوجي، ولذلك فهو   )أ(
البرازيلي سمح لتعريف  ومثال ذلك أن رصد إزالة الغابات في األمازون. يسهم في نتائج إيجابية للتنوع البيولوجي

  ؛إعالم الرأي العام دعما لهذه األعمال وتنفيذ هذه السياسات وإنفاذها، وساعد أيضا علىسياسات لخفض إزالة الغابات، 
هناك إمكانيات كبيرة لالستشعار عن بعد في تقديم اسهامات معززة لرصد وتقييم التنوع   )ب(

  :التي ينبغي التغلب عليها، وهي مثال ما يلي إليها بسبب عدد من العوائقل البيولوجي، ولكن هذه اإلمكانية ال يتم التوص
فالتنسيق األعظم للطرائق في جمع  –التجانس المحدود للمنهجيات وجمع البيانات   )1(

ومثال ذلك، أن المنهجية . البيانات ومعالجتها الزم للمنتجات المتجانسة لرصد األرض
                                                        

4  http://www.earthobservations.org/geoss_imp.php  
وبمجرد استكمالها، ستتاح الدراسة لعلم المندوبين في االجتماع السابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية   5
  .التكنولوجيةو

http://www.earthobservations.org/geoss_imp.php
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ممها الباحثون في رصد األرض ورصد التنوع المتجانسة لرصد الموائل، التي يص

البينية لنظم تصنيف  ةتعلق بالمقارنالتي تيقين العدم  بخفض أوجهالبيولوجي، ستسمح 
ومن شأن تحقيق التجانس بين المنهجيات وجمع البيانات . الموائل على المستوى الوطني

المفتاح إذا ربطنا نظم الرصد في العالم أجمع للنجاح في إنشاء نظام عالمي  وكون هي أن
  ؛متكامل لرصد التنوع البيولوجي

فالكثير من منتجات االستشعار عن بعد، ومبادرات  –بيانات سالسل زمنية محدودة   )2(
تغير الزمني، مع ية، بدال من تحاليل للمكانتوضيحها تحدث لمرة واحدة، وتقدم صور 

وعدم وجود مجموعات سالسل . للتنوع البيولوجي تتبع أهداف أيشيديد فائدتها لتح
زمنية لبيانات بيولوجية مهمة في الموقع الطبيعي لمقارنتها بالمشاهدات المتوفرة 

  ؛باالستشعار عن بعد، تعد أيضا قيدا مهما
التغطية ض بيانات بينما تكون بع –الوصول المحدود للبيانات باالستشعار عن بعد   )3(

نية متوافرة بحرية، إال أن الوصول إلى بيانات أخرى يحتمل أن تكون المكانية والزم
والوصول الحر والمفتوح لجميع صور . قيمة وتكميلية، ينطوي على تكلفة مالية

. االستشعار عن بعد بالسواتل التي يمولها دافعو الضرائب سيعالج هذا القيد المهم
وصول المقيد إلى االنترنت، وخصوصا في البلدان النامية، وباإلضافة إلى ذلك، فإن ال

  ؛يعرقل الوصول إلى قواعد البيانات حتى وإن كانت متاحة بحرية
قد تكون القدرة  –القدرة المحدودة لدى بلدان كثيرة لمعالجة البيانات وتفسير النتائج   )4(

نشاء أنواع المنتجات الحسابية الهامة والموارد البشرية مطلوبة لمعالجة البيانات، وإ
 أهداف أيشيبلوغ نحو المحرز التحليلية المناسبة إلعالم المؤشرات والتقييمات بالتقدم 

  للتنوع البيولوجي؛
فإقامة الحوار بين  –) المحتملين(عدم وجود اتصال بين مقدمي البيانات والمستخدمين   )5(

وقد . االستشعار عن بعد مقدمي البيانات ومستخدميها هو مفتاح تحقيق إمكانية بيانات
وإقامة عالقة أوثق بين مجتمع رصد األرض . كان هذا الحوار محدودا حتى اآلن

والمستخدمين المحتملين في مجتمعات سياسة وإدارة التنوع البيولوجي سيساعد في 
وتحديد الفرص، والتغلب على التحديات، وضمان وفاء تعزيز الفهم، وتنسيق األولويات، 

  .نات باحتياجات المستخدمين بفاعلية أكبرمنتجات البيا
لديها إمكانية تحسين قيمة بيانات االستشعار عن بعد وتقديم الرصد القريب من إن التطورات الجارية   )ج(

  :مثل ما يليآخرين، ضمن وتحيط مجاالت رئيسية من التنمية بتغير الغطاء األرضي ونوعية المياه والهواء، . يناآل
اء األرضي مجال االستخدام الرئيسي لالستشعار عن بعد في رصد كان تغير الغط  )1(

لبية العمل تم غير أن أغ. التنوع البيولوجي حتى اآلن، ولذلك فهو أكثر المجاالت تطورا
ويمثل توسيع استخدام االستشعار عن بعد لرصد تغير الغطاء األرضي . بشأن الغابات

ضي الرطبة، يمثل مجاال رئيسيا للتنمية في موائل أخرى مثل المراعي، والسفانا، واألرا
  ؛خالل السنوات القادمة
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ينطوي المزيد من االستشعار عن بعد على إمكانيات كبيرة في رصد المدى المكاني   )2(

. لمواد التلوث سواء في مجال الجو العلوي أو على سطح األرض وفي البيئة البحرية
تكنولوجيا رصد األرض بالسواتل، إال وعلى الرغم من أن ذلك يعد تطبيقا جديدا نسبيا ل

  ؛أنه يعد مجاال مبشرا للتنمية
ات في أساليب االستشعار عن بعد في مجاالت أخرى فرصا إضافية، من بتكاروتقدم اال  )3(

بينها المساعدة على سد بعض الثغرات الرئيسية في األهداف التي كان من الصعب فيها 
غير أنه يلزم أيضا إعداد نماذج . قع الطبيعيإعداد مؤشرات فقط باستخدام بيانات المو

 .بيانية وإحصائية في الموقع الطبيعي إلنشاء مؤشرات شاملة

وختاما، سيكون من المهم لألطراف أن تعرب عن احتياجاتها إلى بيانات االستشعار عن بعد ومنتجاتها،  - 40
وفي بلدان كثيرة، توجد القدرات . وأن تنقل هذه إلى المجتمع الذي يمكن أن يساعد في توصيل هذه المنتجات

تغير الغطاء األرضي، ولكن هذه القدرات غير متاحة تلقائيا للمسؤولين عن التنوع  تالتقنية على إعداد تحليال
                       ُ                   إلحاحا مع فرص استخدام ن هج االستشعار عن بعد وتصبح الحاجة إلى الحصول على هذه الموارد أكثر . البيولوجي

ويوفر االجتماع السابع عشر للهيئة الفرعية مجاال لمناقشة كيفية التغلب على . ولوجيإلجراء حسابات التنوع البي
 .الحواجز الستخدام االستشعار عن بعد لتتبع اتجاهات التنوع البيولوجي

 إدارة البيانات وتحليلها

عام في تقريرها عن مدى مالءمة نظم رصد التنوع البيولوجي لدعم أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي ل - 41
2020 (UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/8) شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة ، قامت 2011، الذي أعد في عام

الحاجة إلى تحسين وسيلة جمع  بتحديدبالتعاون مع منظمات أخرى،  ،(GEO-BON)رصد األرض المعني بفريق لل
ولتحقيق . استجابات سريعة في السياسات لتمكين التوصل إلى ارفوتحليل البيانات واإلسراع من تحويلها إلى مع

، ويالحظ أن أطر نقل التكنولوجياوالقدرات، وفي إدخال تحسينات في البيانات والمعارف  دعت الشبكة إلىذلك، 
 .العديد من األدوات للنهوض بهذه التحسينات قد أعدت بالفعل

التي أعدها المشتركون في المؤتمر ، (GBIO)وتقترح التوقعات العالمية لنظم معلومات التنوع البيولوجي  - 42
ه المرفق العالمي ، الذي استضاف)2012تموز /يوليوكوبنهاغن، (العالمي لنظم معلومات التنوع البيولوجي 

م والسياسة، ولمعلومات التنوع البيولوجي، تقترح استراتيجية لتوصيل معارف التنوع البيولوجي ألغراض العل
وبصورة متكاملة، تقدم التوقعات العالمية  6.ات ومعلومات التنوع البيولوجيوذلك من خالل استخدام أفضل لبيان

لنظم معلومات التنوع البيولوجي إطارا يجمع المبادرات القائمة مع متطلبات جديدة للتعاون المبتكر واالستثمار 
راتها في مجال التنوع                                          وينبغي لهيئات تمويل البحوث أن تقي م استثما. بغية خدمة احتياجات المستخدمين النهائيين

كمذكرة معلومات إلى  التوقعات العالمية لنظم معلومات التنوع البيولوجيوتقدم . البيولوجي في ضوء هذا اإلطار
 .االجتماع السابع عشر للهيئة الفرعية

 :االت التاليةجإجراءات في الم التوقعات العالمية لنظم معلومات التنوع البيولوجيوتقترح استراتيجية  - 43

                                                        
  http://www.gbif.org/orc/?doc_id=4937: يوجد الملخص على العنوان التالي  6

http://www.gbif.org/orc/?doc_id=4937
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الخبرة المشتركة، ومعايير بيانات مشتركة قوية، وسياسات وحوافز لتقاسم البيانات  ثقافةإنشاء   )أ(

  ؛اتظوحفمالن البيانات ويخزتونظام لالستمرار في 
. بصورة روتينيةوالتنوع البيولوجي من جميع المصادر المتاحة، لجعلها متاحة فورا  بياناتتعبئة   )ب(

ويتضمن ذلك البيانات في جميع األشكال من . دة فقط، ولكنها تستخدم مرات كثيرةوينبغي جمع البيانات مرة واح
؛ ومن قراءات أجهزة من المواطنينعلماء الاألدبيات التاريخية والمجموعات إلى المشاهدات التي يقوم بها 
  االستشعار اآللية إلى تحليل السمات الجينية للمجتمعات الميكروبية؛

بتمكين اكتشاف هذه البيانات، وتنظيمها في آراء تعطيها  أدلةيل البيانات إلى توفير األدوات لتحو  )ج(
ويتضمن ذلك جهودا تعاونية لتحسين دقة البيانات ومدى مالءمتها لالستخدام في البحوث . السياق والمعني

  والسياسة، ولتقديم إطار تصنيفي، ولتنظيم المعلومات حول سمات األنواع والتفاعالت فيما بينها؛
واألدوات لتصوير  ،بالتنوع البيولوجي وتأثيراتنا عليه، بتطبيق األدلة في النماذج الفهمتوليد   )د(

  .وضع أولويات جمع البيانات مستقبالمن أجل الثغرات وتحديد 
مباشرة، فإن  وبينما نجد أن معظم العناصر العشرين في هذه المجاالت األربعة تستهدف المجتمع العلمي - 44

تتصل بصانعي سياسات التنوع البيولوجي، وخاصة فيما يتعلق باألعمال الموصى  الثقافةة تحت العناصر الخمس
 :بها في المستقبل القريب والمتوسط وطويل األجل، على النحو المبين أدناه

ضمن  ،وينطوي ذلك. االنتفاع من خبرة المجتمع العالمي كله –شبكة معارف التنوع البيولوجي   )أ(
تطوير واالستخدام الواسع لنظام مشترك إلدارة الهوية لمن يسهم بالبيانات وإنشاء أدوات ، على جملة أمور

  الت مرجعية مفتوحة؛تفاعو
. ضمان إمكانية فهم البيانات واستخدامها عبر النظم وعبر التخصصات –معايير البيانات   )ب(

ية ومعاجم مشتركة لدعم استخدام لمعايير بين تطوير واالستخدام الواسع، على ضمن جملة أموروينطوي ذلك، 
  البيانات وإعادة استخدامها في العناصر األخرى؛

إنشاء بنية تحتية مستقرة لحفظ البيانات، وذلك لضمان عدم  –والمحفوظات التخزين استمرار   )ج(
انات إرشادات عن كيفية تنظيم البي، على ضمن جملة أموروينطوي ذلك، . ضياعهافقدان أي من هذه البيانات أو 

لتسهيل الحفظ والصيانة مستقبال، وكيفية تخطيط مرافق التخزين التي ستضمن الوصول إليها طويل األجل 
وتشغيلها البيني، بغية إنشاء مراكز إيداع للبيانات تقدم مكانا مستمرا لحفظ بيانات البحوث ومنتجات البيانات 

  الرئيسية الخاصة باالنخراط العلمي للمواطن؛
إنشاء إطار للسياسات يشجع بنشاط على تقاسم بيانات التنوع البيولوجي وإعادة  –ياسة حوافز الس  )د(

، على زيادة تمويل ضمن جملة أموروينطوي ذلك، . هذه البيانات بغض النظر عن طريقة ظهوراستخدامها، 
 جهود الترقيم وإنشاء تخزين مستمر ومحفوظات مستمرة؛

وينطوي ذلك على . جعل تقاسم البيانات أمرا معتادا –تخدام ثقافة الوصول المفتوح وإعادة االس  )ه(
 .آليات النقل من البيانات وتحسين نوعية النقل من البيانات، مثل تحسين النقل من المطبوعات العلمية

معلومات التنوع البيولوجي إطارا إلدارة بيانات التنوع البيولوجي وتحليلها نظم وتقدم التوقعات العالمية ل - 45
ولين وصناع السياسات، والباحثين، موتقدم هذه التوقعات إطارا يمكن من خالله للم. مها وتوصيلهاواستخدا
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ا على إدارة وتحليل نأن يتحدوا لتطوير قدرات وعامة الناسوالمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، والمعلمين، 

 .معلومات التنوع البيولوجي وبياناته

 المؤشرات

، واعترف )المرفقة بالمقرر(مر األطراف علما بقائمة المؤشرات اإلرشادية ، أحاط مؤت11/3في مقرره  - 46
على  2020- 2011توفر نقطة البداية لتقييم التقدم المحرز في إنجاز الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي بأنها 

جيات وخطط في تحديثها لالستراتيالمؤشرات بطريقة مرنة، األطراف إلى استخدام ودعا ، مختلف المستويات
وباإلضافة . طار قيد االستعراضاإلعلى بقاء اإلمؤتمر األطراف أيضا قرر و .العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

أن يقوم بما يلي، بالتعاون مع الشراكة المعنية بمؤشرات إلى ذلك، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي، 
 :وغيرها من الشركاء التنوع البيولوجي

  ؛)11الفقرة (لدعم استخدام األطراف للمؤشرات  بناء القدرات تقديم  )أ(
  ؛))ج(، و)ب(12 تانالفقر( مواصلة تطوير اإلطار العالمي للمؤشرات  )ب(
 اتالفقر(عن تطبيق المؤشرات، بما في ذلك على االنترنت  معلومات عملية مواصلة تطوير  )ج(

  ؛))ح(و) ز(و) أ(12
االتفاقيات األخرى والقطاعات األخرى والمساعدة في عملية  مع حول المؤشرات التعاونتعزيز   )د(

 )).و(و) ه(، و)د(12ات الفقر(إلنشاء غايات للتنمية المستدامة 

، ركزت الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي على تعزيز القدرات على بناء القدراتبوفيما يتعلق  - 47
بلوغ األهداف الوطنية للتنوع البيولوجي التي تنشأ استجابة اإلبالغ عن التقدم المحرز لبع وتتلصعيد الوطني لا

مسهلي مؤشرات لسلسلة حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات والتدريب  أمور من بينها، من خالل 10/2للمقرر 
وعن  هذه وترد المواد اإلرشادية الناشئة عن أحداث بناء القدرات)). ج(11استجابة للفقرة (التنوع البيولوجي 

وتفاصيل عن التقدم المحرز من خالل هذه األنشطة، ترد في مذكرة )) أ(11الفقرة (مل التقني بشأن المؤشرات الع
 7.إعالمية، وعلى الصفحات الشبكية للشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي

يلة قلعلى الشروع في إنشاء وتطبيق مؤشرات  تهاالدعم وإرشادات لمساعدب تم أيضا تزويد األطرافو - 48
، وذلك من خالل جلسات بشأن المؤشرات ))ج(11الفقرة (بسيطة وفعالة من حيث التكلفة ويسهل تطبيقها لإلبالغ 

في حلقات العمل اإلقليمية بشأن تحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وفي حلقات عمل 
 .إقليمية بشأن إعداد التقارير الوطنية الخامسة

، بغية ضمان رصد كل هدف من أهداف أيشي بمواصلة تطوير إطار المؤشرات العالميعلق وفيما يت - 49
، جرى تحديد عدد ))ب(12الفقرة ( 2014للتنوع البيولوجي بواسطة مؤشر عالمي واحد على األقل بحلول عام 

ي باإلضافة إلى من المؤشرات اإلضافية لالستخدام العالمي بواسطة الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوج
لتتبع التوعية العامة (بارومتر التنوع البيولوجي : وهي. 11/3بالفعل في المرفق بالمقرر  الواردةالمؤشرات 

، وعدد مصايد األسماك المرخصة من مجلس التوجيه البحري )1السلوك بشأن التنوع البيولوجي للهدف و
وباإلضافة ). 10للهدف (ومؤشر صحة المحيطات ) 8دف لله(، وفقدان النتروجين التفاعلي في البيئة )6 للهدف(

                                                        
7  www.bipindicators.net  وwww.bipnational.net  

http://www.bipindicators.net
http://www.bipnational.net
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تفاقية بخصوص التصديق االإلى  بلدانعلى أساس المعلومات التي تقدمها ال 17و 16إلى ذلك، يمكن رصد الهدفين 

عددا من  عالجهذه معا تو. عمل الوطنية للتنوع البيولوجيعلى بروتوكول ناغويا وتحديث االستراتيجيات وخطط ال
الذي  8،"جواز أيشي"ومن المتوقع أن هذه المؤشرات ستنعكس في الطبعة الثانية من  ،التي حددت من قبلالثغرات 

 .سيتم إطالقه في االجتماع السابع عشر للهيئة الفرعية

وهناك مؤشرات إضافية متوافرة على الصعيد الوطني كما أشرنا أدناه، وفي الضميمات بهذه المذكرة  - 50
ولذلك، وحتى لعدد قليل من أهداف أيشي للتنوع ). 4، و3، و2، وUNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.1الوثائق (

الصعيد دون معلومات كافية عن المؤشرات على  البيولوجي التي ال يوجد حاليا مؤشر عالمي لها، فمن المتوقع أن
بيات العلمية، مما اإلقليمي أو معلومات بديلة، ستكون متاحة الستكمال المعلومات المقدمة من األطراف ومن األد

 .يمكن التقييمات للتقدم نحو كل هدف بحلول وقت االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف

، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي، بالعمل مع آخرين، 11/3من المقرر ) ج(12وفي الفقرة  - 51
كلفة والتي يمكن أن تستخدمها اقتراح عدد محدود من المؤشرات البسيطة وسهلة التطبيق والفعالة من حيث الت

وفي نفس المقرر، دعا األطراف وشجعها . مراعاة ظروفها وأولوياتها المحددةمع األطراف، حسب االقتضاء و
اإلسهام وعلى  ،تطبيق تلك المؤشرات الجاهزة لالستخدام على الصعيد العالمي، حيثما يكون ذلك ممكناعلى 

 ).7و 6الفقرتان ( ر وتنسيق إعداد المؤشراتبالبيانات الوطنية وذلك كإسهام في تطوي

وعند النظر في هذه النقطة، وبدون اإلشارة إلى أن مجموعة شاملة وضرورية وكافية من المؤشرات أو  - 52
للتنوع  مجموعة دنيا منها ستفي بجميع احتياجات األطراف في رصد التقدم المحرز نحو جميع أهداف أيشي

تنوعة واالحتياجات الفردية لألطراف في إعداد مؤشرات ألغراضها الخاصة ، واالعتراف بالظروف المالبيولوجي
في سياق مراجعة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وتنفيذها ورصدها، قدمت االقتراحات 

تي يحتمل أن ومن المرجح أن تتضمن أكثر المؤشرات بساطة وسهلة التطبيق والفعالة من حيث التكلفة، ال 9.التالية
 :تستخدمها األطراف، تتضمن مؤشرات تفي بواحدة أو أكثر من الخصائص التالية

مؤشرات الو. المؤشرات المتعلقة بأنشطة األطراف استجابة ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي  )أ(
في تجاهات العملية هذه تستند إلى إجراءات األطراف هي في العادة أبسط في جمعها عن المؤشرات النهائية لال

وبالرغم من أنه ليس بديال . تهديدات التنوع البيولوجي، وحالته والمنافع من خدمات النظم اإليكولوجية المرتبطة به
عن مؤشرات النتائج، فإن مؤشرات اإلجراءات لألطراف بخصوص السياسات، والخطط والعمليات واآلليات 

علومات عن الموارد المالية المحشودة، فهي تكميلية ويمكن أن أو م ،المراجعة أو المستصلحة أو المعتمدة أو المعدة
السيما في إطار الغايتين ألف  للتنوع البيولوجي، مجموعة من أهداف أيشيفي تساعد في رصد التقدم المحرز 

االتجاهات في برامج وإجراءات االتصال التي تشجع على : وتتضمن أمثلة المؤشرات العملية هذه ما يلي. وباء
ؤولية االجتماعية للشركات، واالتجاهات في دمج قيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في المس

السياسات القطاعية وسياسات التنمية، أو االتجاهات في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية، بما فيها 
  ؛إعدادها وشموليتها واعتمادها وتنفيذها

                                                        
  :ولى من جواز أيشي على العنوان التالييمكن الحصول على الطبعة األ  8

  available_936.html-now-app-passport-aichi-wcmc.org/the-http://www.unep 
 .لعام ويعمل من خالل منتدى نقاس إلكترونيتستند هذه إلى عمل فريق غير رسمي من الخبراء أنشأه األمين ا  9
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انات عنها على الصعيد الوطني المتاحة بالفعل والتي قد تكون مستخدمة المؤشرات التي توجد بي  )ب(

                                                                                       عمليات أخرى، مثل التي جم عتها وكاالت األمم المتحدة مثل منظمة األغذية والزراعة، وتلك المبلغ قات ولفي سيا
ابعة لألمم المتحدة أو عنها في عملية األهداف اإلنمائية لأللفية، أو داخل هيئات إقليمية مثل اللجان االقتصادية الت

االتجاهات في نطاق المناطق األحيائية المختارة، والنظم : وتتضمن أمثلة هذه المؤشرات. مناطق التجارة الحرة
منظمة صادرة عن الموارد الحرجية العالمية ال اتالمشتقة للغابات من المساهمات في تقدير(اإليكولوجية والموائل 

، )5-7مؤشر األهداف اإلنمائية لأللفية (في نسبة موارد المياه العذبة المستخدمة  ؛ واالتجاهات)األغذية والزراعة
  أو االتجاهات في نوعية المياه في النظم اإليكولوجية المائية؛

عداد أو أنواع تصنيفية داخل أتقة من البيانات المتاحة المتعلقة بمواقع معينة أو شالمؤشرات الم  )ج(
وقد تتوافر هذه البيانات من مصادر حكومية أو غير . بسهولة في عدد أو مؤشر وطني البلدان والتي يمكن تجميعها

وتتضمن األمثلة االتجاهات في تغطية . عدها في مؤشر عام لالتجاهاتحكومية، وهي في حالة تجميعها، يمكن 
ة التي يمكن إنشاء مؤشر استنادا إلى البيانات المتوافر(المناطق المحمية أو االتجاهات في وفرة األنواع المختارة 

  ؛)عن وفرة األعداد الوطنية يشبه مؤشر الكوكب الحي
المؤشرات التي أعدت إقليميا أو عالميا من خالل تجميع البيانات الوطنية أو باستخدام البيانات   )د(

العالمية  والمؤشرات اإلقليمية أهذه ويمكن لخفض مثل . العالمية المتاحة بنوعية كافية للسماح بالفصل الوطني
حال المتوافرة، رهنا بالتحقق المناسب وإذا كانت مجموعات البيانات هذه ال تحفظها أطراف بعينها، يمكن أن يكون 

مؤشرات القائمة (ومن أمثلة ذلك االتجاهات في خطر انقراض األنواع . ة في بعض الحاالتففعاال من حيث التكل
بيانات العالمية لنطاق من المجموعات التصنيفية، ولكنها أكثر قوة الحمراء الوطنية يمكن اشتقاقها من مجموعات ال

فاعلية  أو/أو االتجاهات في حالة المناطق المحمية و) الحمراء على المستوى الوطنيإذا استندت إلى تقييمات القائمة 
إجراؤها  م وسائل قياسية يتمالمناطق المحمية باستخدا تقييمات فاعلية إدارة(اإلدارة األكثر إنصافا  اإلدارة بما في ذلك

وينبغي أن تكون المعلومات متاحة من سلطات المناطق . حول العالم وتكراراها في أعداد متزايدة من المناطق المحمية
 .)ع على الصعيد الدولي ويمكن أن تقسم على الصعيد الوطني             ن النتائج تجم ذلك، فإباإلضافة إلى و .المحمية الوطنية

رات التشغيلية التي تعتبر متوافرة لالستخدام على الصعيد العالمي متضمنة في القائمة إن كثيرا من المؤش - 53
، تفي بواحدة أو أكثر )ألف(في الفئة  الموجودة، أي أن هذه المؤشرات 11/3اإلرشادية للمؤشرات المرفقة بالمقرر 

ة لألطراف التي تسعى إلى ولذلك، فإن هذه المؤشرات تمثل نقطة بداية محتمل. من الخصائص المذكورة أعاله
وستكون هناك مؤشرات مهمة أخرى لألطراف التي تنطبق  10.إعداد مؤشرات بسيطة وفعالة من حيث التكلفة

في رصد البيانات وجمعها أو  متواضعة استثماراتفي حدود  إعدادهاي يمكن تبسهولة على الصعيد الوطني أو ال
، بما في ذلك الكثير من التي تصنف باعتبارها في ة على التحليلتقييمات الخبراء، والقدرات المؤسسية المناسب

تكون لأي المؤشرات التي يمكن استخدامها على الصعيد العالمي ولكنها تتطلب مزيدا من التطوير )" (باء"(الفئة 
د دون عيد الوطني أو الصعيصأي مؤشرات إضافية للنظر في استخدامها على ال)" (جيم"(والفئة ) جاهزة لالستخدام

 .11/3في المقرر ) العالمي

                                                        
قامت الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي بإعداد وتجميع أوصاف تقنية تفصيلية للمؤشرات وهي متاحة على العنوان   10

  www.bipindicators.net: التالي
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وكذلك تطوير )) أ(12الفقرة (عن المؤشرات  المعلومات العمليةويجري العمل اآلن لمواصلة تطوير  - 54

)). ز(12الفقرة ( 2020- 2011قاعدة البيانات اإللكترونية بشأن مؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
مؤشرات صفحات الشراكة المعنية بمن خالل (المؤشرات المعدة عالميا وورقات الحقائق متاحة بالفعل عن جميع 

وتم تحديث قاعدة البيانات في ضوء ). التنوع البيولوجي وقاعدة بيانات المؤشرات في اتفاقية التنوع البيولوجي
ع التنومؤشرات وهناك خطط اآلن لربطها بصورة أفضل بالصفحات الشبكية للشراكة المعنية ب. 11/3المقرر 

وكذلك الصفحات  56بأداة اإلبالغ المباشر على االنترنت المشار إليها في الفقرة أيضا وينبغي ربطها . البيولوجي
 11.الشبكية لمنتدى االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

ولوجي، بما عداد حزمة أدوات عملية تفسيرية لكل هدف من أهداف أيشي للتنوع البيويجري العمل اآلن إل - 55
في ذلك الخطوات الممكنة لقياس التقدم المحرز صوب تحقيق هذه األهداف، مع مراعاة الظروف واألولويات 

وسوف تصدر مسودة كوثيقة إعالمية للمشاركين . 11/3من المقرر ) ح(12، تمشيا مع الطلب في الفقرة الوطنية
 .في االجتماع السابع عشر للهيئة الفرعية

التي يجري إعدادها الوطني األدوات العملية األداة المباشرة على االنترنت لإلبالغ وسوف تدعم حزمة  - 56
وسوف تمكن هذه األداة البلدان من إدخال معلومات عن األهداف اإلقليمية . الستكمال التقارير الوطنية الخامسة

ف تعتزم البلدان تقييم التقدم وكي ،أو دون الوطنية، وكيفية ارتباطها بأهداف أيشي للتنوع البيولوجي/والوطنية و
المحرز، وإذا أمكن أين ستستخدم المؤشرات وما هي المؤشرات التي ستستخدم، وكيفية ارتباطها بالمؤشرات 

المقرر  الواردة في 2020- 2011الواردة في القائمة اإلرشادية للمؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
مباشر يمكن للبلدان أن تقوم دوريا بتحديث التقدم المحرز نحو بلوغ كل هدف من ومن خالل أداة اإلبالغ ال. 11/3

وسوف تسهل األداة . وسوف تمكن أيضا تحديد احتياجات تطوير المؤشرات على الصعيد الوطني. أهدافها الوطنية
 .أيضا من التعاون التقني بين األطراف لرصد المؤشرات وتصميمها وتطبيقها

، 2، وUNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.1الوثائق (الضميمات لهذه المذكرة  وكما أشير إليه في - 57
، هناك مجموعة من المؤشرات ومصادر البيانات المرتبطة بها متاحة الستخدام األطراف لمساعدتها في )4و ،3و

وهي . هااألهداف الوطنية المرتبطة بوتقييم التقدم المحرز نحو بلوغ كل هدف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 
 .تقدم نقطة بداية إلعداد حزمة األدوات العملية

المرفقة حول المؤشرات مع العمليات األخرى، تالحظ قائمة المؤشرات اإلرشادية  بالتعاونوفيما يتعلق  - 58
في عمليات أخرى وأن الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع أيضا تستخدم  التيالمؤشرات  بالفعل أي 11/3بالمقرر 

بحث بنشاط عن المؤشرات الموجودة في عمليات وقطاعات أخرى التي يمكن استخدامها لرصد التقدم البيولوجي ت
وييسر ذلك االعتراف المتزايد بالخطة . المحرز نحو بلوغ أهداف مختارة من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 .تراتيجيعلى أنها إطارا مشتركا للتخطيط االس 2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

وكانت األمانة تقدم مدخالت لعملية إعداد أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك عن طريق تقديم  - 59
اإلحصاءات "التقرير عن  أشاروقد . المعلومات المتعلقة بالغايات، واألهداف والمؤشرات في الخطة االستراتيجية

بشأن منظومة األمم المتحدة ب ةالعمل المعني موعةمج ته، الذي أعد"2015بعد عام لما والمؤشرات لجدول التنمية 

                                                        
11  http://nbsapforum.net 
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ما المعني بالرصد والمؤشرات، والذي أعده  2015عمال التنمية المستدامة لما بعد أالفريق العامل المعني بجدول 

 12.تفاقيةالوإطار المؤشرات التي أعدته ا 11/3هيئة في األمم المتحدة، أشار إلى المقرر  60 يزيد على

لية تحديد وإضافة مؤشرات جديدة على مزيد من التعاون مع قطاعات مختلفة، مثل إضافة وقد انطوت عم - 60
. غاباتال رعايةمؤشر ترخيص الغابات ضمن مجلس مؤشر جديد بشأن عدد مصايد األسماك المرخصة وإعادة 

دم المحرز وسوف تواصل الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي تحديد وإعداد مؤشرات جديدة لرصد التق
 .معها ضروريا لتحقيق النجاح األخرى والتعاون االشتراك مع القطاعاتيعتبر و للتنوع البيولوجي نحو بلوغ أهداف أيشي

ودعا مؤتمر األطراف أيضا شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصـد األرض  - 61
(GEO-BON) المقرر من  13الفقرة ( لبيولوجي األساسيةإلى مواصلة عملها بشأن تحديد متغيرات التنوع ا

ي ينبغي رصدها من جانب الشبكات توتحدد الشبكة قائمة من المتغيرات األساسية للتنوع البيولوجي ال). 11/3
فهي ) أ: (وتتبع المتغيرات األساسية للتنوع البيولوجي مجموعة من المعايير. اإلقليمية والوطنية ودون الوطنية

وهي قابلة للتوسيع ويمكن استخدامها من جانب نظم رصد المناطق ) ب(وسائل والموارد الحالية؛ قابلة للقياس بال
من عدة أشهر (وهي حساسة للتغير اإليكولوجي في فترات زمنية تتعلق بصنع القرار ) ج(ذات األحجام المختلفة؛ 

 .2020وهي مهمة لتقييم أهداف عام ) ه(ويمكن تحقيقها عبر مجاالت وفئات تصنيفية مختلفة؛ ) د(؛ )إلى عدة عقود

ع، عداد األنواع، وسمات األنواأالتكوين الجيني، و: ويتم تنظيم هذه المتغيرات في ست فئات رئيسية - 62
وتسمح المعلومات التي تم تنظيمها حول هذه المتغيرات . اووظائفه ةم اإليكولوجيوتكوين المجتمعات، وهيكل النظ

مختلفة، ولكنها على قدر كافي من التفصيل للسماح بالنمذجة المكانية لتأثير بدمج المشاهدات من مصادر وأنظمة 
ويمكن اشتقاق . مختلفة على التنوع البيولوجي والتحقق من السيناريوهات تحت خيارات مختلفة من السياسة دوافع

المتغيرات معظم مؤشرات التنوع البيولوجي التي أعدت ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي من قواعد بيانات 
األساسية للتنوع البيولوجي، مع إعالم الكثير من متغيرات التنوع البيولوجي األساسية، مثل وفرة أعداد األنواع، 

 .إعالمها ألهداف متعددة

اتفاقية التنوع البيولوجي في إنشاء في طراف األويمكن أن تساعد متغيرات التنوع البيولوجي األساسية  - 63
لعمليات التقييم التي سيعدها المنبر  الرصد بياناتمن اإلبالغ وتقدم مجموعات من  ارصد رصد تعالج احتياجاته

 .الحكومي الدولي في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

تحسن وتم سد توختاما، فإن القدرة على قياس التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  - 64
تركز إرشادات مؤتمر األطراف على المرونة في استخدام مختلف المؤشرات، والتشجيع و. الثغرات بالفعل ضبع

على استخدام المؤشرات التي تعتبرها األطراف مناسبة ألغراضها، بينما في نفس الوقت تشير إلى مزايا إعداد 
لها على الصعيد مجموعة أصغر من المؤشرات تستند إلى منهجية قياسية لدعم الجمع المتماسك للبيانات وتحلي

موارد إضافية  وينبغي تحديدة قليلوالموارد إلعداد مؤشرات جديدة وجمع البيانات الضرورية لها هي . العالمي
وهناك حاجة إلى خيارات ذكية لمواصلة أو إعداد نظم الرصد . لصيانة وتعزيز نظم رصد التنوع البيولوجي

يمات يقوم بها الوكالء أو الخبراء الستكمال المؤشرات التي الفعالة من حيث التكلفة، بما في ذلك باستخدام تقي
للمؤشرات عبر البلدان من األمور المرغوب  أكثر تجانساويعتبر االتجاه إلى استخدام . تتوافر عنها بيانات جيدة

                                                        
12  http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/UNTT_MonitoringReport_WEB.pdf 
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فيها وهناك مؤشرات من بين هذه المؤشرات الجاهزة لالستخدام على الصعيد العالمي وهي مناسبة بصفة خاصة 

 .الستخدام على الصعيد الوطنيل

 القضايا الجديدة والناشئة  -رابعا 

يمكن أن تشير المقترحات للقضايا الجديدة والناشئة الممكنة إلى االحتياجات العلمية والتقنية التي ينبغي  - 65
دة في سياق ولذلك، فمن المناسب أن تناقش التقديمات الجدي. النظر فيها في إطار االتفاقية أو بالتعاون مع الشركاء

وع البيولوجي ـة للتنـالمناقشات حول تحديد االحتياجات العلمية والتقنية المتعلقة بتنفيذ الخطة االستراتيجي
 .وأهداف أيشي فيها 2020- 2011

وثالث منظمات ) األرجنتين، والبرازيل والصين(ثالثة أطراف  ترد، 2013آب /أغسطس 6وحتى  - 66
 اإلخطارعلى ) ، ومعهد نهر أوتاوا ومركز ويلسون(ETC)لوجيا والتركيز فريق العمل المعني بالتحات والتكنو(

كز ن تروأوصت البرازيل في تقديمها على أن عملية االتفاقية ينبغي أ. بشأن القضايا الجديدة والناشئة 018-2013
تزامات التي حددتها بالفعل االجتماعات السابقة لمؤتمر األطراف وأنه لهذا السبب لالعلى تنفيذ أهدافها والوفاء با

 ETCوقدمت األرجنتين والبرازيل والصين وفريق . لن تضاف أية قضايا جديدة على جدول أعمال الهيئة الفرعية
عن المكونات، والكائنات والمنتجات الناتجة عن أساليب  ومركز ويلسون معلومات إضافية تتعلق بالمعلومات

التخليقية التي قد يكون لها آثار على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وما يرتبط به من  البيولوجيا
 .11/11من المقرر ) أ(3لمطلوب في الفقرة ا ية وثقافية، على النحوقتصادية واعاعتبارات اجتما

الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، في اجتماعها الثامن عشر، بإجراء تحليل وستقوم الهيئة  - 67
علمي وتقني عن التكنولوجيا التخليقية كقضية جديدة وناشئة محتملة تتعلق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 

 .عالمستدام، وسيتم النظر في هذه التقديمات في التحليل الذي سيعد لذلك االجتما

على التنوع  بمادة األناباسينآثار مبيدات الحشرات ودعا معهد نهر أوتاوا أن يتم العمل في مجال  - 68
وثقت موت نحل العسل وملحقات النباتات  وفي تبريره، الحظ المعهد أن الكثير من الدراسات قد .البيولوجي

ويذكر المعهد أن هذا ينشئ تهديدات . األخرى التي تعرضت لمبيدات الحشرات هذه خالل العمليات الزراعية
في المائة من أنواع المحاصيل النباتية التي تعتمد  60 لحواليلألمن الغذائي، ويضع العرض العالمي في خطر 

 .ذلك التقديم في المرفق بهذه المذكرة ويرد ملخص عن. على التلقيح

من جدول األعمال، قد ترغب الهيئة الفرعية في األخذ ) ج(3ولدى النظر في هذا المقترح في إطار البند  - 69
في الحسبان أن فريق الخبراء المتعدد التخصصات التابع للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال 

وأثره  حبشأن موضوع التلقي (FTA)قرر إدماج تقييم سريع  (IPBES)ظم اإليكولوجية التنوع البيولوجي وخدمات الن
آذار /بحلول مارس سيجرى( 13 2018- 2014على األمن الغذائي وذلك في مشروع برنامج عمل المنبر للفترة 

 .، مع مالحظة أيضا أن المقترح من معهد نهر أوتاوا هو أوسع نطاقا)2015

                                                        
13      http://www.ipbes.net/images/IPBES%20Work%20Programme%20Review%20Draft%20-

%20for%20online%20review.pdf  
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  مرفق

  المقدمة من معهد نهر أوتاوا بشأن القضايا الجديدة والناشئةموجز للتعليقات 
، 9/29من المقرر  11كانت التعليقات المقدمة من معهد نهر أوتاوا مصحوبة بمعلومات حسبما دعت إليها الفقرة 

في إطار  لملتبرير ضرورة بحث القضية في الع من نفس المقرر وذلك 12وتطبق المعايير المذكورة في الفقرة 
  :تفاقية، وفيما يلي موجز لهااال

مهمة لحفظ التنوع  الحشرات بمادة األناباسين اتمبيد إن قضية :األهمية بالنسبة ألهداف االتفاقية  )أ(
  .البيولوجي، واالستخدام المستدام لمكوناته

 اتمبيدآثار حجم  إن :أدلة جديدة عن اآلثار غير المتوقعة والضخمة على التنوع البيولوجي  )ب(
عندما تم تسجيل هذه لم يكن متوقعا على التنوع البيولوجي والكائنات غير المستهدفة  رات بمادة األناباسينالحش

ويمكن أن يسبب التعرض المتكرر لهذه المبيدات ضررا عصبيا مزمنا أو متراكما في الكائنات . المواد الكيميائية
  ؛عالجتها في تقييمات مخاطر المواد الكيميائية الجديدةالتي لم تتم م) وكذلك في اآلفات المستهدفة(غير المستهدفة 

األثر الفعلي والمحتمل على التنوع  حجم/وشكوك المخاطر/الحاجة الملحة إلى معالجة القضية  )ج(
ن الكائنات الموجودة في المناطق الزراعية حاالت كارثية من التدهور، بما متواجه مجموعات كثيرة : البيولوجي

وهناك حاجة ملحة لفهم . والخنافس النحل الطنان، والفراشات، واليرقاتخفاش، والبرمائيات، وفيها الطيور، وال
كيفية مساهمة درجة التعرض لمبيدات الحشرات بمادة األناباسين هذه في حاالت التدهور هذه، وكيفية تفاعل لأكبر 

  ؛بيولوجي في المناطق الزراعيةالتعرض لهذه المواد الكيميائية مع الضغوط السلبية األخرى على التنوع ال
مبيدات الحشرات هذه : التغطية الجغرافية الفعلية واالنتشار المحتمل، بما في ذلك معدل االنتشار  )د(

ما يزيد بلدا لحماية  120ويتم تسويقها في أكثر من . هي اليوم أكثر مبيدات حشرات المحاصيل استخداما في العالم
  ؛محصول 140 على

ياب األدوات أو توافرها المحدود للحد أو التخفيف من اآلثار السلبية للقضية على دليل على غ  )ه(
 )بمادة األناباسينمثل مبيدات الحشرات (تتواجد بشكل مستمر مبيدات اآلفات الجهازية : الحفظ واالستخدام المستدام

ير المستهدفة لمبيدات ويؤدي ذلك إلى صعوبة تجنب تعرض الكائنات غ. خالل الفترة الكاملة لنمو المحصول
ويفرض التوافر المحدود ألدوات اإلدارة المتكاملة لآلفات المطبقة بالتحديد على مبيدات الحشرات . الحشرات هذه

  ؛الجهازية تحديات فريدة لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
بمادة مبيدات الحشرات ركز القلق إزاء آثار : المحتمل على رفاه اإلنساناألثر الفعلي و حجم  )و(
على رفاه اإلنسان بدرجة كبيرة حتى اليوم على آثارها السلبية غير المقصودة على حشرات التلقيح  األناباسين

وتشير دراسة . ةدى إنتاج المحاصيل الزياوما يتبعها من تأثيرات ع) مفترسةوإلى حد أقل على المفصليات ال(
في الثدييات مستقبالت األسيتال الكلوريني  في إثارةاألناباسين تؤثر  حديثة إلى أن بعض مبيدات الحشرات بمادة

مثلما يفعل النيكوتين، وهي سموم عصبية لنمو المخ وعامل مخاطرة معروف لمالزمة موت الرضيع المفاجئ، 
  ؛االنتباه وفرط الحركةعند الوالدة، واضطرابات نقص  رضيعونقص وزن ال

دليل األكثر قوة يتعلق ال: لقطاعات اإلنتاجية والرفاه االقتصادياألثر الفعلي والمحتمل على ا  )ز(
لآلثار الضارة الفعلية لمبيدات الحشرات بمادة األناباسين على القطاعات اإلنتاجية بغلة المحاصيل التي تعتمد على 

عة أوسع من ويجب بحث اآلثار المحتملة لالستخدام المستمر لهذه المبيدات في سياق مجمو. التلقيح مثل اللوز
وسيتطلب الرفاه االقتصادي طويل األجل للقطاع الزراعي . التي تؤثر على اإلنتاجية الزراعية واالستدامة لالعوام

من األبذل جهود أكبر لتقليل اعتمادها على مدخالت كيميائية خارجية والوقود األحفوري، وذلك للحفاظ على 
 .الغذاء ات غير المتوقعة في أسعارزيادوتجنب ال ئيالغذا
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