
 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الثالثاالجتماع 

 الحقاسيتم تحديد المكان والتاريخ 
 *من جدول األعمال المؤقت 11البند 

تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات وعبرها واإلجراءات االستراتيجية األخرى من 
 أجل تعزيز التنفيذ

 نهج طويل األجل للتعميم
 مقدمة -أوال

في اجتماعه الرابع عشر وضع نهج استراتيجي طويل األجل لتعميم التنوع مؤتمر األطراف  قرر، 3/14في المقرر  -1
نشاء فريق استشاري غير رسمي معني بتعميم التنوع البيولوجي إلسداء المشورة لألمينة التنفيذية والمكتب و ، (17البيولوجي )الفقرة  ا 

ن ُسبل إدماج التعميم بشكل مناسب في اإلطار العالمي للتنوع بشأن مواصلة إعداد مقترح لنهج طويل األجل، بما في ذلك بشأ
وفي الفقرة  .(18ة )الفقر  المقرر تقديمه إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه في اجتماعها الثالثو ، 0202البيولوجي لما بعد عام 

وضع لى عالعمل مع الفريق االستشاري غير الرسمي المشار إليه من المقرر، طلب مؤتمر األطراف من األمينة التنفيذية  ))ج19
 .نهج استراتيجي طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي

ضمان دمج المناقشات والمدخالت طلب مؤتمر األطراف من األمينة التنفيذية ، 14/3)ب( من المقرر 19وفي الفقرة  -2
. باإلضافة إلى 0202ضع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام المتعلقة بتعميم التنوع البيولوجي بشكل مناسب في و 

الفريق  اجتماعه األول في 0202الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ذلك، دعا 
رحات ملموسة الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ مقت عاالستشاري غير الرسمي المعني بالتعميم إلى أن يدرج في تقريره إلى االجتما

وفي المقرر نفسه، اتخذ مؤتمر األطراف قرارات حول عدد من األنشطة التشغيلية األخرى التي ستضطلع بها  1.حسب االقتضاء
  )ط((.-)أ(، )د(19األمينة التنفيذية )الفقرة 

راء الفريق االستشاري غير الرسمي وشبكة إضافية من الخب ومخرجاتهذه الوثيقة أنشطة  توجزستجابة لهذه الطلبات، وا -3
عن  وتبلغ(، ثالثام )القس الفريق االستشاري غير الرسمي عملعن  الناتج(، وتشرح هيكل النهج الطويل األجل المقترح ثانيا القسم)

من المقرر  61و، 61و، 61فقرات الناتجة عن الو تحت هذا البند من جدول األعمال الواردة التقدم المحرز في العناصر األخرى 

                                                      
* CBD/SBI/3/1. 
1 CBD/WG2020/1/5 ج(.7، الفقرة(
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للتعميم  ل(. ويرد النهج طويل األجخامساتنظر فيه الهيئة الفرعية )القسم كي توصية لنص  مشروع(، وتقدم رابعا)القسم  61/3
كيفية تعزيز  لحو المرفق األول توصيات الفريق االستشاري غير الرسمي لألطراف  يتضمنفي المرفق الثاني، بينما المقترح 

على خطة عمل تكميلية توفر  CBD/SBI/3/13/Add.1تحتوي الوثيقة و وهذا النهج.  0202وابط بين إطار ما بعد عام الر 
وضعها الفريق االستشاري غير الرسمي في إطار كل عنصر من عناصر النهج طويل األجل وقد قام ب ،لألنشطة ةإرشادي قائمة

 .النهج طويل األجلتنفيذ من أجل شركاء الكتوجيه إضافي لألطراف و 

بالمقرر  عمالو ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ، في اجتماعها الثالث، في النظر في المعلومات الواردة في هذه الوثيقة،  وقد -4
 .وتكوينه، في استعراض والية الفريق االستشاري غير الرسمي 1، المرفق الثاني، الفقرة 61/3

 االستشاري غير الرسمي المعني بالتعميمتقرير مرحلي حول عمل الفريق  -ثانيا
غير  ستشارياالفريق الإنشاء  تم ،بالمقرر، واختصاصاته الواردة في المرفق الثاني 11، الفقرة 14/3بالمقرر  عمال -5
بشأن مواصلة إعداد مقترح لنهج طويل األجل لتعميم التنوع  ولمكتب مؤتمر األطرافرسمي إلسداء المشورة لألمينة التنفيذية ال

المقرر و ، 2222البيولوجي، بما في ذلك بشأن ُسبل إدماج التعميم بشكل مناسب في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 .تقديمه إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه في اجتماعها الثالث

خبيرا رشحتهم  15من  الذي تم إنشاؤهالفريق االستشاري غير الرسمي  يتألف، 14/3ي للمقرر بالمرفق الثان وعمال -1
في المجاالت ذات الصلة بتعميم  كفاءتهمتم اختيارهم على أساس و ومبادرات دولية ذات صلة،  لمنظماتممثال  15حكومات و

كما هو و  2نامية.ال بالبلدانبين الجنسين والظروف الخاصة والتوازن  ،التنوع البيولوجي، مع المراعاة الواجبة للتمثيل اإلقليمي
 .موضح أدناه، تم إنشاء شبكة استشارية مفتوحة موسعة

الندوات بهذا العمل من خالل  وتم االضطالع. 2212 حزيران/شهر يونيوبدأ الفريق االستشاري غير الرسمي عمله في و  -7
ستشاري الفريق اال ألعضاء بالحضور الشخصيجتماعات االجتماعات عن بعد، وعقدت االو  والدراسات االستقصائية، ،الشبكية

ما العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي ل للفريقغير الرسمي على هامش االجتماعين األول والثاني 
 :المراحل التالية عبرتم تنفيذ العمل و  .2222بعد عام 

وخطة العمل وطريقة  المتوقعة،والنواتج  ،األهداف واستعراض 0261 /حزيرانفي يونيو شبكيةندوات  تم عقد (أ)
الفريق  فقواتقدمتها األمانة. التي على نظرة عامة على ُنهج التعميم الحالية في االتفاقية ومع شركاء مختارين،  بناءالعمل، 

 االستشاري غير الرسمي على خطة عمل وجدول زمني؛
رسائل البريد  عن طريق تبادل 0261 /آبوأغسطس يونيو/حزيرانبين شهري  سة استقصائيةدراتم إجراء  (ب)
جال موالممارسات في  ،واألدوات ،اإلنترنت يركز على التعاريفشبكة منتدى عبر  عالوة على"، surveymonkey"و ،اإللكتروني

البيولوجي لمؤتمر تروندهايم التاسع بشأن التنوع عن تعميم التنوع  معلوماتالتعميم. وكنتيجة لهذا العمل، تم إعداد مذكرة 
 ؛0261 يوليو/تموز 5إلى  0في الفترة من  انعقدالذي و البيولوجي، 
لفريق لاألفكار عقده الفريق االستشاري غير الرسمي على هامش االجتماع األول  الستثارةإلى اجتماع  استنادا (ج)

، للنهج طويل األجل هيكلي، أعدت األمانة مشروع إطار 0202ا بعد عام العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لم
التقدم المحرز . كما تم إطالع الفريق العامل على 0261 /أيلولفي سبتمبر بتنقيحه وتعديله وقام الفريق االستشاري غير الرسمي

                                                      
على  ولالطالع. 0261 مايو/أيار 63بتاريخ  215-0261اإلخطار  بواسطةاالستشاري غير الرسمي  واإلبالغ عن تكوين الفريقتمت دعوة الترشيحات 2 

 قائمة بأعضاء الفريق االستشاري غير الرسمي والشبكة الموسعة، انظر

07.pdf-2019-Members-ECN-tps://www.cbd.int/mainstreaming/doc/IAGht. 

https://www.cbd.int/mainstreaming/doc/IAG-ECN-Members-2019-07.pdf
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خالل تحديث قدمته السيدة ، ومن CBD/WG2020/1/INF/2خالل الوثيقة عمل الفريق االستشاري غير الرسمي، من  في
 تيريزا ليم من الفلبين؛

شاري على الفريق االست تم تعميمها، أعدت األمانة مسودة أولية لنهج طويل األجل الهيكليإلى اإلطار  استنادا (د)
. كما تمت دعوة شبكة أوسع ل الحقاوالتعدي لالستعراض مرتين المسودة ت. وخضع0261 /تشرين األولغير الرسمي في أكتوبر

 ؛استجابة 35تم تلقي ما مجموعه و ، والتعقيباتمن الشركاء )انظر أدناه( إلبداء التعليقات 
 0202العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام تقرير مرحلي ثان إلى الفريق  تم تقديم (ه)

 يضاأن هذا التقرير الثاني تضم  و زا ليم. ومن خالل تحديث قدمته السيدة تيري 3شكل تقرير مكتوب علىفي اجتماعه الثاني، 
تم و . 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإلالتعميم في  التعبير بصورة مالئمة عنعناصر مشورة حول كيفية 

ستعراض الللمشورة والنهج طويل األجل  المعدلةوخضعت النسخ  ،في الفريق العاملالتي جرت المداوالت  تعكستعديالت  إدخال
 .0202 /تموزويوليو /نيسانفي أبريل الذي صادق عليها من قبل الفريق االستشاري غير الرسمي إضافي

 خاص بالتعميم على شبكيلموقع  ياأولعاما  اعلى عمل الفريق االستشاري غير الرسمي، أعدت األمانة مخطط وبناء -8
https://www.cbd.int/mainstreaming/، األطراف قبل وهو مفتوح للتعليقات من. 

المناقشات التقنية والسياساتية، فضال عن  دعم، كان على األمانة 3، المرفق األول، الفقرة 14/3بالمقرر  وعمال -2
نهج طويل األجل. ولهذا الغرض، أنشأت األمانة، بالتزامن الالمدخالت من مختلف أصحاب المصلحة والشركاء من أجل تطوير 

على عناصر  تعملمنظمة ومبادرة ذات صلة  38مع الفريق االستشاري غير الرسمي، شبكة استشارية مفتوحة موسعة تضم 
الشبكة  ذههاالستشاري غير الرسمي، تم إطالع  الفريقمن أجل دعم عمل و جدول أعمال تعميم التنوع البيولوجي. مختلفة من 

 وبغية أعاله. الموجزةودعوتها للمساهمة بآراء ومقترحات على طول المراحل  الفريق، الذي أحرزه تقدمالعلى  بصورة منتظمة
هذا المقرر، ب، 1، والمرفق األول، الفقرة 12، الفقرة 14/3في المقرر  المعرب عنهابالطلبات  وعمالتشجيع المشاركة النشطة، 

. (التفاصيل لالطالع على ت مع عدد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة )انظر القسم التاليأجرت األمانة اتصاال
المقترحات الواردة من الشبكة الموسعة والمشاورات اإلضافية إلى الفريق االستشاري غير الرسمي للموافقة النهائية. وتمت إحالة 

 14/22.4الموارد، عماًل بالمقرر  بحشدباإلضافة إلى ذلك، تم النظر في الروابط المشتركة مع العمل المتعلق 
كون حاسم كموذلك األشهر الماضية بمجال عمل التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان،  خاللاالهتمام بشكل كبير  وتزايد -12

في جدول أعمال تعميم التنوع البيولوجي، وكيف يمكن أن يساهم، على سبيل المثال، في الحد من مخاطر األمراض الحيوانية 
لمواصلة النهوض بهذا العمل على جميع مستويات الحوكمة، من المستوى  سبالالنهج طويل األجل، كإطار عام، يوفر و المنشأ. 

اإلقليمي ومن المستوى الوطني إلى المستوى المحلي، بما في ذلك من خالل تحديد أولويات جهود التعميم  المستوى العالمي إلى
تم تناول التعاون مع منظمة الصحة العالمية والهيئات األخرى ذات الصلة وي. وشروط محددةلظروف  وفقافي قطاعات محددة، 

 أدناه. رابعافي القسم 

 0202 عام وتداخله مع اإلطار العالمي لما بعد األجلالنهج طويل  هيكلية -ثالثا
في  رئيسي إجراء 11النهج طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي، كما هو وارد في المرفق الثاني، من  مشروع تكوني -11
قرير كما هو مبين في التو . الجهات الفاعلة توجههاتحت ثالثة مجاالت استراتيجية وقد تم تجميعها  مجاالت عمل عالمية، 5

أربعة من  امتقالعامل المفتوح العضوية في اجتماعه الثاني،  إلى الفريقاالستشاري غير الرسمي  الذي قدمه الفريقالمرحلي 
عد إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بل الحالي المشروعبإبالغ النهج طويل األجل بالفعل  مشروعفي ردة الوامجاالت العمل 

                                                      
3 en.docx-mainstreaming-02-https://www.cbd.int/doc/c/ef76/8279/9e6afdae557407bcc891a789/wg2020. 

  .3Add.و  CBD/SBI/3/5انظر4 

https://www.cbd.int/mainstreaming/
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-22-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/ef76/8279/9e6afdae557407bcc891a789/wg2020-02-mainstreaming-en.docx
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(. 175و، 15و، 14و، 13قسم "األدوات والحلول" )أي األهداف  تحتانعكست في أهداف إجراءات مماثلة  كما أنها، 2222عام 
تمام إعداد خالل اوتعزيزه المواءمةالحفاظ على هذا  وسيكون من المفيد كل من اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  وا 

في م تنفيذ عناصر التعمي حولمن التوجيه  المزيدالنهج طويل األجل  مشروع وفري حيثالنهج طويل األجل،  ومشروع 2222
 .2222عام  ما بعدللتنوع البيولوجي ل اإلطار العالمي

مواءمة السياسات وتنسيق العمل بين وزارات البيئة والمجاالت االقتصادية والتخطيط،  اعتبارتم المجال األول،  وبموجب -12
 يستحق بالتاليو  ،لتعميم التنوع البيولوجي أمرا بالغ األهمية بين المستويات الحكومية الوطنية ودون الوطنية والمحلية، وعموديا

ذلك  المالي، بما فيوالخاص بالميزانية و  والتعميم النقديطيط، عبر السياسات وعمليات التخ حول اإلدماجإجراءات مخصصة 
 ضمينتالمجال الثاني، كان  وبموجب، وبشكل مماثلعلى التنوع البيولوجي.  الصافية مواءمة الحوافز لمكافأة اآلثار اإليجابية

تنفيذ بلمنتجين والمستهلكين ل من شأن ذلك أن يسمحذا أهمية حاسمة، ألن  الشركاتقيمة الطبيعة في عملية صنع القرار في 
، تم اعتبار كباإلضافة إلى ذل. عليها إيجابي أثرالتي لها تلك بالطبيعة أو حتى  األقل إضراراالحلول وشراء المنتجات والخدمات 

 ،يةلتجار ا والمصارف ،األسهم ومديري عالوة على الصناديق ،)الوكاالت المشتركة بين القطاعين العام والخاص قطاع التمويل
بيولوجي في تحقيق تعميم التنوع ال حاسما" مضاعفا" دوراألن هذا القطاع يلعب  ومخصص منفصل بإجراء جديراوشركات التأمين( 

 .القطاعات جميععبر 
 وهي، CBD/SBI/3/13/Add.1الوثيقة ستكمل النهج طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي بخطة عمل ترد في يُ و  -13

 لرئيسية المحتملةا ، بما في ذلك المعالمباإلجراءات التفصيلية ةإرشادي قائمة، تحت كل إجراء رئيسي، وتوفرتتبع نفس الهيكل 
 تقدم وثيقة المعلوماتو واإلرشاد. اإلضافية والمؤشرات، والجهات الفاعلة ذات الصلة، ومصادر المعلومات 

CBD/SBI/3/INF/21  الفريق االستشاري غير  وفرهاخطط العمل،  إعدادمجموعة من المراجع والمنشورات الرئيسية لدعم
 .الرسمي والشبكة الموسعة

في  ،حياةتحقيق االستهالك المستدام وأنماط ال يستندعلى سبيل المثال، فروابط متبادلة بين المجاالت المقترحة.  وتوجد -14
 الشركاتغير أن . 3ال االستراتيجي في إطار المج التطرق إليهاختيارات األفراد كمستهلكين، وبالتالي يتم  إلى ،نهاية المطاف

لعب الحكومات ت في حينمنتجات وخدمات مستدامة، ل هاتوفير  عبر للمستهلكين المستدامة خياراتالفي تمكين  حاسما دوراتلعب 
الحوافز  يئةوته، المتعلقين باالستدامةوتنظيمها ورعاية التعليم والتوعية  قطاع األعمالعمليات في اإلشراف على  حاسما دورا

ل النقل العام مثبصورة مستدامة خدمات البعض المجاالت الحيوية، تقديم  وفي حالةالمناسبة والعناصر األخرى لبيئة تمكينية، 
 .حياة أكثر استدامةوأنماط  تسمح باستهالكوالبنى التحتية األخرى التي 

 نظرا، وظيفة مخصصةب يحظىالذي و ، التمويلقطاع  غير اقتصادية إلى قطاعاتالنهج طويل األجل صراحة  يشيرال و  -15
سياسات ل وخالل إعدادهانفوذ فريد. بالمالي  القطاع يتمتعجميع القطاعات االقتصادية على الخدمات المالية، وبالتالي  العتماد
 أعدهاالتي  طاعبالق، قد ترغب األطراف والجهات الفاعلة األخرى في النظر في التوجيهات الخاصة المحددة الخاصة بهاالتعميم 

الحكومي الدولي  لمنبرافي اجتماعيه الثالث عشر والرابع عشر، والتي تعكس النتائج التي توصل إليها بالفعل مؤتمر األطراف 
طة والمنتدى االقتصادي العالمي بشأن العوامل المرتب للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

الخمسة األولى لفقدان التنوع البيولوجي )التغيرات في استخدام األرض والبحر، واالستغالل المباشر للكائنات الحية،  بالمحركات
النهج  إعدادملية ع وخاللوالصناعات االستخراجية.  ،والبنية التحتية ،ر المناخ، والتلوث، واألنواع الغريبة الغازية(، أي الغذاءوتغي  

نما حسب األثر حسبليس  توائم نفسهاما  غالباأن الشركات نفسها  مالحظ أيضاكان من الطويل األجل،  الغذاء، بالوظيفة ) وا 
واالبتكار(،  تجاري،التبادل الالتجارة/و التنقل، و النفايات، و البناء، و التأمين، و ، والمصارفاألثاث، و األلياف، و التغذية، و المشروبات، و 

                                                      
لتنوع البيولوجي إلى تلك الواردة في الوثيقة التي استعرضها النظراء بشأن إطار الرصد لما بعد عام ل لإلطار العالميستشير جميع األرقام المستهدفة  5

 .لالجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الذي تم إعداده 0202
)en.pdf-monitoring-24/post2020-https://www.cbd.int/sbstta/sbstta(. 

https://www.cbd.int/sbstta/sbstta-24/post2020-monitoring-en.pdf
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السلع(. وبالتالي،  )التجارة البيولوجية، التي يتم االتجار بهاأو الموارد  ،لتجزئة أو بالجملة(طريقة التشغيل )االستخراجية، البيع باو 
ي ف الفرص إلحراز تقدماألكبر و  األثرذات  للقطاعاتاألولوية  جهة فاعلةكل  أن تعطيخطة عمل النهج طويل األجل  تقترح
أن تكون ب ذات احتماالت أكبر، وبالتالي استهدافامسبق إلجراءات تعميم أكثر كشرط وذلك معين،  مواضيعيأو  قطريسياق 

، مثل تلك 2222لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإل إجراءاتيمكن لبعض أهداف و . خالل العقد القادمأكثر فعالية، 
على و وى الوطني. على المست بهذا الشكل د األولوياتتحدي لعملية، أن توفر مؤشرات مفيدة السكانالمتعلقة بالتهديدات واحتياجات 

اإلشارات إلى النظم اإليكولوجية الزراعية وغيرها من النظم اإليكولوجية المدارة، أو الحلول القائمة على الطبيعة توفر سبيل المثال، 
ول مفيدة لسكان المدن، نقاط دخ ماوال سي، والرفاهالتي تساهم في توفير المياه النظيفة، أو فوائد المساحات الخضراء للصحة 

 .لتعميمللعمل في مجال ا
التنسيق مع بوذلك  ،يقترح الفريق االستشاري غير الرسمي مواصلة عمله إلبقاء النهج طويل األجل قيد االستعراضو  -11
أصحاب المصلحة المتعددين التي  تجاربعلى  الفريق وسيبنيوكجزء منها.  2222العالمي لما بعد عام  اإلطار استعراضآلية 

 االتحاد جاربمختلف تلى سبيل المثال ومنها ع، له الموسعة الداعمة والشبكةغير الرسمي  الفريق االستشاري من خاللتم جمعها 
، شرق آسيا ة أمم جنوبالتابع لرابط ومركز التنوع البيولوجيالتنوع البيولوجي، ب المتعلقة تفاقيةاالالدولي لحفظ الطبيعة، وتحالف 

باإلضافة و المستدامة، وتحالف العواصم.  التنمية بشأن المحفل العالمي لدوائر األعمالو منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، و 
 المعلوماتتبادل ل العمل كمنصتينألعمال والتنوع البيولوجي ل المنتظم منتدىالالعالمية و  للشراكةإلى ذلك، على سبيل المثال، يمكن 

في ة في النهج طويل األجل، ولتعزيز االلتزامات المحتمل بقطاع األعمالحول التقدم المحرز في تنفيذ العناصر المتعلقة بانتظام 
 .والناس من أجل الطبيعة 2222ما بعد عام  خطة عمل

ات الصلة ذ للغاياتاالهتمام  ، تم إيالءللنهج طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي اإلفراديةولدى صياغة العناصر  -17
 :على األجليعتمد النهج طويل كما التآزر في التنفيذ. أوجه تمكين  بغيةأهداف التنمية المستدامة  ضمن

لبيولوجي لفقدان التنوع ا الحادمواجهة المعدل من أجل الضغوط والتبعيات العاجلة لتحقيق التغيير التحويلي  (أ)
تقرير التقييم ي مثل تلك الواردة ف توصياتمع  بما يتماشىللتنوع البيولوجي  الكامنةو"ثني المنحنى" على الدوافع غير المباشرة أو 

وع الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتن العالمي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛

 والتعليم، تاتفاقية التنوع البيولوجي بشأن بناء القدرات، واالتصاال بموجبالعمليات  مع االندماجالحاجة إلى  (ب)
برامج ى والمبادرات القائمة، والبناء عل الهياكلاالزدواجية في  بغية تفاديوالتوعية العامة، والرصد والمؤشرات، وتعبئة الموارد، 

 ؛يعالمجتماالنخراط األعمال و قطاع  االنخراط فيعن  فضال، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي العمل المواضيعية الشاملة
 للتنمية 2030عام  لمنظمات ذات الصلة، مثل خطةبا الخاصةاالتفاقات البيئية الدولية وجداول األعمال  (ج)

ات ، والتجارب والممارسلألمم المتحدة والزراعة األغذية، ومنظمة إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارثالمستدامة، واتفاقيات ريو، 
 .السياسات العالمية ذات الصلة تنفيذالعالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية في  الخاصة بالمنظماتالجيدة 

 األنشطة اإلضافية الخاصة بالتعميم التي اضطلعت بها األمانةحول  تقرير -رابعا
-د()12لفقرات الواردة في او  إلى األمينة التنفيذية ت الموجهةبنود العمل والطلبا حولتحديثات  تقديمفي هذا القسم، يتم  -18

، ُطلب 14/3أ( من المقرر )12في الفقرة و . المقررو( من )12هذه التحديثات في الفقرة  تم طلب. وقد 14/3)ط( من المقرر 
يولوجي، على تنوع الباالضطالع بأنشطة لدعم تنفيذ هذا المقرر ومواصلة دعم الجهود المتعلقة بتعميم ال ةالتنفيذي ةإلى األمين

 .األنشطة ذات الصلة في الفقرات التاليةوُتعرض النحو المطلوب في المقررات السابقة الصادرة عن مؤتمر األطراف. 
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االضطالع بعمل إضافي لتيسير اإلفصاح واإلبالغ  ةالتنفيذي ة، ُطلب إلى األمين14/3د( من المقرر )12في الفقرة و  -12
البيولوجي وتبعياتها على التنوع البيولوجي، بالتعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة، بما في عن آثار الشركات على التنوع 

وأدوات  ،وخطوط أساس ،ومؤشرات ،وضع وتحسين قياساتب، المتعلقة من المقرر 11ذلك لدعم األهداف المذكورة في الفقرة 
ويد مديري األعمال، لتز  ، وذلكالقطاعات وأثرها على التنوع البيولوجيفي هذه للشركات أخرى لقياس تبعيات التنوع البيولوجي 

والمستثمرين بمعلومات موثوقة وذات مصداقية ويمكن التصرف على أساسها لتحسين صنع القرار وتعزيز االستثمارات البيئية 
لتابع لبرنامج ا حفظ الطبيعةالمي لرصد . واستجابة لذلك، تم تنفيذ األعمال ذات الصلة من قبل المركز العواالجتماعية والحوكمة

هج قياس التنوع البيولوجي لألعمال. تطوير نُ مجال منظمة ومبادرة في  22األمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع األمانة وأكثر من 
ي، وبحث جالتنوع البيولو ب الخاص واإلفصاحقياس األعمال ب المتعلقةوالممارسات الحالية  للمحركات استعراضاالعمل  وتضمن
نتائج  إيجازسيتم و أهداف السياسة العالمية.  من أجل إبالغالمستقبلي  اإلفصاحقياس التنوع البيولوجي في ل الُنهج الناشئةدور 

يتاح في الوقت المناسب لالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ وس إصدارهصناع السياسات من المقرر موجه لالعمل في تقرير 
 .لالجتماع الثالث للهيئة الفرعية معلوماتكوثيقة 

االضطالع بعمل إضافي لبحث دور الشعوب األصلية  ةالتنفيذي ة، ُطلب إلى األمين14/3هـ( من المقرر )12ي الفقرة وف -22
 كل من الفريق االستشاري غير الرسمي والشبكة الموسعة للشركاء، نتضم  والمجتمعات المحلية في تعميم التنوع البيولوجي. و 

تقدم الشعوب األصلية و حسب التصميم، ممثلين عن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب الحقوق اآلخرين. 
لهذا السبب، و بيولوجي؛ المألوف المستدام للتنوع ال واستخدامهاوالمجتمعات المحلية مساهمة كبيرة من خالل معارفها التقليدية 

ن خالل م ناقشت األمانة وجمعت مدخالت حول التعميم من أعضاء المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي
 .2212 /تشرين الثانيونوفمبر /تشرين األولفي أكتوبر شبكيتينندوتين 

مواصلة تنظيم، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة  ةالتنفيذي ةز( ُطلب إلى األمين)12في الفقرة و  -21
المعنيين، وبالتزامن مع األنشطة األخرى الخاصة ببناء القدرات، منتديات للمناقشة وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتعميم التنوع 

ق االستشاري خبراء والمنظمات المكونة للفريال يس ر اختيارالبيولوجي في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك على أساس إقليمي. وقد 
 أوسع توحةمع شبكة مف اتصاالتقامت األمانة أ، الفريقبالتوازي مع عمل و . هذا التبادل للخبرات غير الرسمي والشبكة الموسعة

لي للتعدين الدو  ، والمجلسلرابطة الدولية لصناعة النفط من أجل الحفاظ على البيئةوامن الشركاء، بما في ذلك البنك الدولي، 
تعلق بالبنية فيما ي باإلضافة إلى،، التعادلمبادئ  لرابطةالقطاعات  متعددة، وكذلك من خالل مبادرة التنوع البيولوجي والفلزات

 .استدامة الخرسانة، كخلف لمبادرة نةسمنت والخرساالتحتية والصناعات االستخراجية، الرابطة العالمية لإل
ا من مرحلتين لدعم األطراف في تعزيز جهودهمشروعا الياباني للتنوع البيولوجي، نفذت األمانة وبدعم من الصندوق  -22

في بروتوكول قرطاجنة أنشطة على  طرفا 22ذ . وفي هذا السياق، نف  2212 عام إلى 2215 عام حيائية منلتعميم السالمة األ
قطاعات إلى الجمع بين أصحاب المصلحة من  هدفتفي أنشطة على المستوى اإلقليمي  طرفا 32المستوى الوطني وشارك 

حيائية. حيائية، مما أدى إلى وضع استراتيجيات لتعميم السالمة األتعميم السالمة األبغية لتخطيط إجراءات عملية  مختلفة
حيائية المة األسعملية لتعميم ال طرقامن مواد التعلم اإللكتروني العالمية، والتي تعرض  سلسلةباإلضافة إلى ذلك، تم تطوير و 

 ي قطاعاتفنجح المشروع في الجمع بين أصحاب المصلحة و تجارب البلدان.  إلى باالستنادفي السياسات والقوانين والمؤسسات، 
للخطة جابة تم تطوير المشروع استو . الهامةعدد من النتائج الملموسة  عن وأسفروالتمويل،  ،والزراعة ،، بما في ذلك البيئةةمختلف

 VII/5-BSالقرارين  وتمشيا معها، باإلضافة إلى 2222-2211للفترة  االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 VIII/15-CP.6و

                                                      
 ./http://bch.cbd.int/protocol/issues/mainstreamingالرابط:  المزيد من المعلومات حول تعميم السالمة األحيائية وأنشطة المشروع على تتاح 6

https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-07/mop-07-dec-05-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-08/mop-08-dec-15-ar.pdf
http://bch.cbd.int/protocol/issues/mainstreaming/
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ها من المرتبطة بمبادرات األعمال القطاعات االقتصادية ذات الصلة و  الذي تبديهاالهتمام  يزيدوباإلضافة إلى ذلك،  -23
مختلف المبادرات. ونتيجة  لتوحيد جهود 2222البيولوجي لما بعد عام  للتنوع ر العالميطااإل يتيحهاالفرصة التي  المناقشات حول

لبيولوجي لتنوع ال العالمي طاراإلفي دعم تنفيذ  هاما دورالذلك، تم إنشاء العديد من المنصات التعاونية التي يمكن أن تلعب 
 ة التنوعبرعاية شراكات ذات صلة بعمل اتفاقي المنتدى االقتصادي العالمي، قام لعلى سبيل المثاو وعناصر التعميم الخاصة به. 

كاء، مثل االستشاري غير الرسمي والشبكة األوسع من الشر  الفريقفي  هذه الشراكات التعميم، ويتم تمثيل فيما يخص البيولوجي
 يالعالم مجلسالأطلق المنتدى االقتصادي العالمي و و أصدقاء المحيطات. شبكة عمل و  ،الغذاء واستخدام األراضي ائتالف

االستشاري غير الرسمي، مبادرة األعمال من أجل  الفريقالمستدامة، وكالهما عضو في  التنمية التجارية من أجلألعمال ل
لبيولوجي للتنوع اأعمال الكوكب الواحد تعد المبادرات األخرى ذات الصلة بالمنتدى االقتصادي العالمي مثل تحالف و الطبيعة. 
تنوع البيولوجي. بالللشركات آخر على االهتمام المتزايد  دليالتحالف أعمال دولي فريد متعدد القطاعات وموجه نحو العمل بصفته 

وائتالف الغذاء  ،)الطبيعية( العواصم، وائتالف Act 4 Nature أيضا، بما في ذلك الشركاتالمبادرات التي تقودها  وتساهم هذه
العديد  ن بينمللتنوع البيولوجي،  أعمال الكوكب الواحدتحالف و ، تالقطاعا متعددةواستخدام األراضي، ومبادرة التنوع البيولوجي 

جراءاتها نحو تحقيق طريقة  ل األمانة دعوة وستواص تشغيل أكثر استدامة،من المبادرات األخرى، في تسخير التزامات الشركات وا 
طاق ننهج طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي، مع تشجيع مشاركة المجتمع المدني على الهذه الجهات الفاعلة لالنخراط في 

 .أوسع
شكل قرض  على ،الوكالة الفرنسية للتنميةمن دعم  حالياعلى وجه التحديد، تستفيد األمانة  بقطاع التمويلفيما يتعلق و  -24

فة، لدعم االتفاقية في بناء أو تعزيز التعاون مع القطاع المالي بمكوناته المختل بعثةلمدة عامين غير قابل للسداد لخبير موفد في 
 والمصارف، العام الوطني والتمويل ،اإلقليمية والوطنية اإلنمائية والمصارفالمتعددة األطراف والثنائية،  اإلنمائية المصارفمثل 

عاد عالوة علىوصناديق التقاعد، والتأمين،  يةصناديق االستثمار الالمركزية والهيئات التنظيمية، و  ة التأمين، شركات الضمان وا 
األصول  نالناتجة عالمخاطر على التنوع البيولوجي  للحد منلمخاطر )الشامل ل نهجهاوجي في مخاطر التنوع البيول إدماج بهدف

 ( وزيادة االستثمارات المخصصة للتنوعحافظاتهاالمخاطر المتعلقة باالعتماد على التنوع البيولوجي في  الحدالممولة و/أو 
  .البيولوجي فع التنوعالتي تشترك في مناالبيولوجي و/أو القطاعات االقتصادية األخرى 

من خالل توفير منصة للمبادرات الوطنية  7والتنوع البيولوجي األعمال بشأن دوائرواصلت األمانة دعم الشراكة العالمية و  -25
اعد لتحديات والحلول التي يمكن أن تسل للتطرق، واألدوات واآلليات المحددةواإلقليمية لتبادل المعلومات ذات الصلة، والحاالت 

الفريق في  وأعضائهاالمنصة ويتم تمثيل  8.القطاعات مختلف عبر استدامة بممارسات أكثرالقطاعات المختلفة على المساهمة 
 مستواصل األمانة التعاون مع المجتمع المدني وأصحاب الحقوق لتعزيز مشاركتهكما غير الرسمي وشبكته الموسعة.  االستشاري

 .وتمثيلهم في النهج طويل األجل وهيئات االستعراض المرتبطة به
رات التنوع البيولوجي في تنظيم سلسلة من الحوارات والمشاو ب المتعلقة تفاقيةاالشاركت منظمة األغذية والزراعة مع أمانة و  -21

والشرق  12وأفريقيا، 11وآسيا والمحيط الهادئ، 10الكاريبي،و واإلقليمية ألصحاب المصلحة المتعددين: ألمريكا الالتينية  9العالمية
اعتمد مجلس و على متابعة هذه االجتماعات.  حالياوتعمل  (،CBD/COP/14/INF/1ا أيضانظر ) 13األدنى وشمال أفريقيا

في عام  ةالزراعيتعمــيم التنــوع البيولــوجي عــبر القطاعات منظمة األغذية والزراعة بشأن اســتراتيجية منظمة األغذية والزراعة 
                                                      

التي7 
 

 .)أ(5و 1، الفقرتان 11/7المقرر و )أ(3)د( و1، الفقرتان 10/21مقرر تم تأسيسها بموجب مقرري انخراط قطاع األعمال ال
 ./https://www.cbd.int/businessلالطالع على معلومات تفصيلية انظر  8

CBD/COP/14/INF/19 ؛biodiversity/en/-on-dialogue-stakeholder-http://www.fao.org/about/meetings/multi. 

www.fao.org/americas/eventos/ver/en/c/1156040/http:// 10. 

events/en/c/1604/-http://www.fao.org/asiapacific/events/detail 11. 

news/en/c/1249491/-http://www.fao.org/africa/news/detail 12. 

http://www.fao.org/neareast/news/view/en/c/1244948/ 13. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-21-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-07-ar.pdf
https://www.cbd.int/business/
http://www.fao.org/about/meetings/multi-stakeholder-dialogue-on-biodiversity/en/
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/en/c/1156040/
http://www.fao.org/asiapacific/events/detail-events/en/c/1604/
http://www.fao.org/africa/news/detail-news/en/c/1249491/
http://www.fao.org/neareast/news/view/en/c/1244948/
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  CBD/SBSTTA/24/INF/14)انظر 15االستراتيجية من أجل تنفيذخطة العمل يجري حاليا إعداد و  2212،14
 (.CBD/SBI/3/INF/6و

المحيطات  أصدقاء عمل ، واالئتالف السياحي فيالعالميةفيما يتعلق بقطاع السياحة، تعمل األمانة مع منظمة السياحة و  -27
 ةاركمش الدعوة إلىربط السياحة والتنوع البيولوجي، من أجل شبكة خبراء و  EcoTrans خبراء ةبقيادة معهد الموارد العالمية، وشبك

 .لتنوع البيولوجي والنهج طويل األجلل العالمي طاراإلكبيرة من القطاع في أهداف 
 لمدنللعمل المحلي ودون الوطني بشأن التنوع البيولوجي ل ة العالميةنسقت األمانة مع اللجان االستشارية في الشراكو  -28

من أجل  المناطقوشبكة  منظمة الحكومات المحلية من أجل االستدامة - والحكومات دون الوطنية بموجب االتفاقية، على التوالي
قدمت هذه الجهات وغيرها من الجهات الفاعلة الرئيسية، مثل مجموعة الحكومات دون الوطنية و . 4 األقاليمالتنمية المستدامة، 

 أكدتو التابعة لالتحاد األوروبي بيانات ومدخالت على المدى الطويل،  المناطقالرائدة ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي ولجنة 
 .ة دون الوطنية في إجراءات التعميم المكثفةعلى أهمية التكامل الرأسي ودور ومساهمات جميع مستويات الحكوم

ابطة أمم جنوب التابع لر  ع مركز التنوع البيولوجيالتعميم م بشأناألمانة  تشاورتأما بالنسبة للمنظمات اإلقليمية، فقد  -22
عن  ضالف، وأمانة الجماعة الكاريبية، من بين جهات أخرى، البرنامج البيئي اإلقليمي لجنوب المحيط الهادئ، وأمانة شرق آسيا

جي األمم المتحدة والهيئات دون اإلقليمية، مثل منصة األعمال التجارية والتنوع البيولو  لوكاالتالمكاتب اإلقليمية والمكاتب التمثيلية 
  .التابعة لالتحاد األوروبي ولجنة المناطق التابعة لها

تطوير التعاون والشراكات مع أمانات االتفاقات  ةالتنفيذي ة، ُطلب إلى األمين14/3المقرر ح( من )12في الفقرة و  -32
سابقة التعاون تغطي الفقرات ال وفي حين. المتعددة األطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بتعميم التنوع البيولوجي

لروابط بين ا إلى حد كبيريعالج  ألمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخاتفاقية اتعاون األمانة مع  إال أنمع المنظمات الدولية، 
 هنالك، وجيفريق االتصال المعني باتفاقيات التنوع البيولو  ر المناخ؛ من خالل برنامج األمم المتحدة للبيئةالتنوع البيولوجي وتغي  

، قد يصبح العمل في إطار فريق إدارة البيئة التابع لألمم باإلضافة إلى ذلكو . 2222تعاون بشأن أوجه التآزر لعملية ما بعد عام 
لمشاورات بين ل وتيسيره 2222-2211 للفترة على مشاركته الحالية في دعم تنفيذ الخطة االستراتيجية بناءالمتحدة ذا صلة، 

 .2222 إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عامأعضاء فريق اإلدارة البيئة بشأن 
بمقررات مؤتمر األطراف، لدى األمانة برنامج عمل مشترك مع منظمة الصحة العالمية بشأن الروابط بين التنوع  وعمال -31

البيولوجي والصحة. وفي هذا السياق، انعقد االجتماع الثاني لفريق االتصال المشترك بين الوكاالت المعني بالتنوع البيولوجي 
/أيار مايو 1إلى  4في الفترة من  ،التنوع البيولوجي ومنظمة الصحة العالميةب المتعلقة اقيةتفاالالذي اشتركت في عقده و  ،والصحة
 ن.في اجتماعها الرابع والعشري المسألةهذه  الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة. وستتناول 2222

مواصلة تطوير، بالتعاون مع شراكة مؤشرات التنوع  ةالتنفيذي ة، ُطلب إلى األمين14/3ط( من المقرر )12في الفقرة و  -32
البيولوجي وغيرها من الشراكات وأصحاب المصلحة، حسب االقتضاء، أدوات قياس من أجل قياس نجاح التعميم الذي سيوفر 

افة إلى العمل باإلضو . 2222األساس لدمج تعميم التنوع البيولوجي على نحو مالئم في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 
لنهج طويل لاالتصال بالمنظمات والعمليات ذات الصلة باألهداف المقترحة  ةالتنفيذي ةاألمين تاألعمال، واصل أدوات قياسعلى 

، أو اإليجابيةو  الضارة للحوافزمؤشر  حولاالقتصادي والتنمية في الميدان ، مثل منظمة التعاون األجل لتعميم التنوع البيولوجي
مع برنامج و ، فيما يتعلق بمحاسبة النظام اإليكولوجي كأداة تعميم رئيسية. االقتصادية -لخبراء المعنية بالمحاسبة البيئية لجنة امع 

بدوره  والمستوحىمن أهداف التنمية المستدامة ) 15.2 الغايةاألمم المتحدة للبيئة، تشارك أمانة االتفاقية في اإلشراف على مؤشر 

                                                      
 163/11 Rev.1; CL 163/RE CL 14 ز 10، الفقرة. 
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ك بين فريق العمل المشتر  خاللمن  وتحديثهتطويره  مواصلةوساهمت في  ،للتنوع البيولوجي( يشيأمن أهداف  2من الهدف 
 16 طويل األجل. في النهج 1عمل الكمجال  15.2 ويتم اقتراح الغايةبمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.  المعنيو  الوكاالت

في الختام، من المتوقع أن يستفيد تنفيذ النهج طويل األجل وخطة العمل المرتبطة به من تعزيز اآلليات القائمة بموجب و  -33
والتنوع  اع األعماللقطتعزيز الشراكات الوطنية واإلقليمية  يؤدي أن المتوخىعلى وجه التحديد، من و االتفاقية لدعم جهود التعميم. 

ات والممارسات ، كمظلة لتبادل الخبر الشراكة العالمية بشأن دوائر األعمال والتنوع البيولوجي افة إلىباإلض، وتوسيعها البيولوجي
المزيد من التعاون المكثف مع المنظمات والمبادرات ذات  بالترافق معانتداب خبير مالي إلى أمانة االتفاقية،  عالوة علىالجيدة، 

، 2222اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  من أجل تنفيذن المشاركة، الصلة، على النحو المبين أعاله، إلى مزيد م
تمويل، وفي القطاعات االقتصادية، بما في ذلك قطاع ال ،وجمعياتها وشبكاتها على المستويين اإلقليمي والوطني من قبل الشركات

أن  أيضا عالمتوقباإلضافة إلى ذلك، من و التنوع البيولوجي. ب الخاصةهج على أساس تحسين المواءمة واالتساق في النُ وذلك 
النهج طويل األجل في تحسين المواءمة بين منظمات األمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية األخرى ذات الصلة، يسهم 

 أمانة االتفاقية، في دعم إجراءات التعميم. باإلضافة إلى

 صيةالتو  لمشروع مقترحةالعناصر ال -خامسا
 :على غرار ما يلي مقررقد ترغب الهيئة الفرعية في اعتماد  -34

 ،الهيئة الفرعية للتنفيذإن 
مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر بوضع نهج استراتيجي طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي،  مقررإلى  شيرتإذ 

ومواصلة تطويره بدعم من فريق استشاري غير رسمي، والنظر في مشورته بشأن ُسبل إدماج التعميم بشكل مناسب في اإلطار 
 2222،17العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ذ بالمقرر  عمال نشاؤهالذي تم إبعمل الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بتعميم التنوع البيولوجي  التقديررحب مع ت وا 
 18،المقدم إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث ةالتنفيذي ة، على النحو المبين في التقرير المرحلي لألمين14/3

عد فتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بالرئيسين المشاركين للفريق العامل الم تدعو -1
والفريق العامل المفتوح العضوية في اجتماعه الثالث إلى أخذ مشورة الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بتعميم  2222عام 

بيولوجي لما االعتبار في مواصلة تطوير اإلطار العالمي للتنوع ال بعينالتنوع البيولوجي تعميم  إدماجبل التنوع البيولوجي بشأن سُ 
 ، على النحو المعبر عنه في المرفق األول لمشروع التوصية الحالي؛2222بعد عام 

 على غرار ما يلي: مقررابأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر  توصي -2
 ،إن مؤتمر األطراف

على األهمية الحاسمة لتعميم التنوع البيولوجي عبر جميع مستويات الحكومة، وداخل جميع قطاعات  التأكيد إذ يعيد
 مناسب تعميم التنوع البيولوجي بشكل إدماجالمجتمع وعبر القطاعات االقتصادية لتحقيق أهداف االتفاقية، والحاجة الملحة إلى 

 ،2222م لتنوع البيولوجي لما بعد عال العالمي طاراإلفي تنفيذ 
ذ   ،2252رؤية عام  لتحقيقالالزم  التحوليعلى أهمية تكثيف إجراءات التعميم لتحقيق التغيير  يؤكدوا 

                                                      
 .انظر المرفق الثاني والمعلومات اإلضافية الواردة فيه16 
 .14/3المقرر 17 
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ذ يعيد على دور وأهمية نهج استراتيجي طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي، كعنصر رئيسي في اتخاذ  التأكيد أيضا وا 
 المستويات، في العقد المقبل؛ فةكاإجراءات فعالة ضد تدهور التنوع البيولوجي، على 

بعمل الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بتعميم التنوع البيولوجي على النحو المبين في التقرير  يرحب -1
 إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث؛ ةالتنفيذي ةالمرحلي لألمين

 هذا المقرر؛بالنهج طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي الوارد في المرفق الثاني  يعتمد -2
، والمجتمع المدني، الشركات باإلضافة إلىاألطراف والحكومات األخرى، على جميع المستويات،  يدعو -3

 إلى استخدام النهج طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي المعنيينوالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وأصحاب المصلحة 
 بتعميم التنوع البيولوجي؛ ةالمتعلق 2020عناصر اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  كتوجيه إضافي في تنفيذ

األطراف والحكومات األخرى،  ويدعو 19طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي، النهج عملبخطة  يرحب -4
، والمجتمع المدني، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وأصحاب المصلحة باإلضافة إلى الشركاتى جميع المستويات، عل

إجراءات التعميم الممكنة التي يتعين اتخاذها على جميع المستويات وعبر الحكومات  قائمة األخذ بعين االعتبارالمعنيين إلى 
 والقطاعات االقتصادية والمجتمع؛

، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والمبادرات الدوليةاألطراف والحكومات األخرى، والمنظمات  يدعو -5
أصحاب المصلحة اآلخرين، إلى اإلبالغ عن ممارساتهم الجيدة،  باإلضافة إلىومنظمات المجتمع المدني،  وقطاع األعمال

 ريرها الوطنية؛، كجزء من تقاعملهالنهج االستراتيجي طويل األجل وخطة تنفيذ بوالدروس المستفادة، والتجارب األخرى ذات الصلة 
، إلى 14/3لمقرر ل وفقامحددة باختصاصات  والذي تم إنشاؤهالفريق االستشاري غير الرسمي،  يدعو -1

ويل على تنفيذ النهج االستراتيجي ط اإلبقاء بغيةمواصلة عمله، واالنخراط مع شبكة أوسع من المنظمات والمبادرات الشريكة، 
لتنوع ل إلطار العالميلتعميم التنوع البيولوجي قيد االستعراض، بما يتفق مع الترتيبات القائمة لإلبالغ والرصد واالستعراض لاألجل 

، بما في ذلك دراسات الحالة، والممارسات الجيدة والدروس المستفادةوتحليل ، من خالل تبادل 2222البيولوجي لما بعد عام 
و)ب(  على التنوع البيولوجي، ذات األثر والتبعيات األكبرفي القطاعات  تعميم اإلجراءات)على سبيل المثال ال الحصر( )أ( 

عن عمله إلى  الغواإلبتعزيز المشاركة االجتماعية وتمثيل المجتمع المدني وقدرته في تنفيذ إجراءات التعميم،  وسبلبشأن طرق 
 الرابع؛ افي اجتماعه للتنفيذ الهيئة الفرعية
م إلى النظر في تقدي ،المنظمات والمبادرات ذات الصلة باإلضافة إلى ،األطراف من البلدان المتقدمة يدعو -7
 لعمل الفريق االستشاري غير الرسمي؛ دعم مالي

الرسمي وأن  رإلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الرابع أن تنظر في تقرير الفريق االستشاري غي يطلب -8
 تضع توصيات لينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس عشر؛

طار للترتيبات المعمول بها لإلبالغ والرصد واالستعراض لإل وفقاالهيئة الفرعية للتنفيذ،  إلى أيضايطلب  -2
، استعراض منتصف المدة 2225 عام أو 2224 عام اجتماع في إجراء، ضمن، 2222العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ةطويل األجل، واستعراض التقدم المحرز، والتحديات التي تمت مواجهتها، والدروس المستفادة، وتحديد أي للنهج االستراتيجي
 ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع عشر؛كي حاجة إلى مزيد من اإلجراءات، 

، إرساءالمجتمع المدني، على منظمات و  قطاع األعمالن مع األطراف والحكومات األخرى، بالتعاو  يشجع -12
 والتنوع البيولوجي كشركاء قطاع األعمال معتعزيز، الشراكات الوطنية أو دون الوطنية أو اإلقليمية أو العالمية  مواصلةأو 

                                                      
 CBD/SBI/3/13/Add.19. 
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وائر األعمال العالمية بشأن دالشراكة  خبرة ، بناء علىالعمل الوطنيمؤسسيين لتنفيذ النهج االستراتيجي طويل األجل من خالل 
 ومنتدى األعمال العالمي بشأن التنوع البيولوجي واألدوات المرتبطة به؛ ،والتنوع البيولوجي

يولوجي، تعميم التنوع الببشأن ألمم المتحدة األغذية والزراعية لباستراتيجية منظمة  يحيط علما مع التقدير -11
 طويرتة، فضال عن المصارف اإلنمائية العالمية واإلقليمية المتعددة األطراف، إلى المنظمات والمبادرات الدولية ذات الصل ويدعو

وأخذ خطة جل البناء على النهج االستراتيجي طويل األبمنها،  للقائم، و/أو تعزيز تنفيذها طها الخاصة بالتعميموخط هااستراتيجيات
 االعتبار؛ بعين عمله

نوع الذي قدمه الصندوق الياباني للتبالعمل المنجز بشأن التعميم بموجب بروتوكول قرطاجنة والدعم  يرحب -12
األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين على تكثيف جهود التعميم، بالبناء على النهج االستراتيجي  ويشجعفي هذا الصدد،  البيولوجي

 نشطة؛إلى دعم مثل هذا أ الجهات المانحة ويدعوطويل األجل 
إجراءات  عدادإإلى مرفق البيئة العالمية تعزيز التعميم في برامجه المستقبلية ومساعدة األطراف في  طلبي -13

 على النهج االستراتيجي طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي؛ بناء ا وتنفيذهاالتعميم الخاصة به
حدة التابع لبرنامج األمم المت الطبيعةحفظ بالتقرير المؤقت الذي أعده المركز العالمي لرصد  يحيط علما -14

على التنوع  ياتهاوتبعآثار الشركات  للبيئة بشأن بناء وجهة نظر مشتركة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن قياس ورصد
 ؛واإلفصاح عنها البيولوجي

اونة إلى لمتعالتابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمؤسسات ا حفظ الطبيعةالمركز العالمي لرصد  يدعو -15
في  إدماجهامكن ي للشركاتمواصلة العمل بهدف االتفاق على مجموعة قابلة للمقارنة من القياسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

بالغها؛  إفصاح الشركات وا 
لعمل الرامي إلى تنمية قدرة مديري األعمال ل هادعم زيادةلتمويل والتنمية إلى ل الدولية منظماتال يدعو -11

حقق منها ، وتقديم معلومات يمكن التعلى التنوع البيولوجي االقتصادية اإلجراءات وتبعيات آثاروالمؤسسات المالية على قياس 
 الحوكمة؛خاصة ببيئية واجتماعية و  لمعاييرمن أجل تحسين عملية صنع القرار والترويج  وتطبيقها

 :بتوافر الموارد رهنا، ةالتنفيذي ةمينإلى األ يطلب -17
 أعاله؛ 1مواصلة دعم عمل الفريق االستشاري غير الرسمي وفقًا للفقرة  (أ)
تعاون مع ، بالتنظيم، ومواصلة هاوعمليات األمم المتحدة مواصلة التنسيق مع االتفاقيات ذات الصلة ومنظمات (ب)

 ألخرى،ا والمواضيعية ذات الصلة وأصحاب المصلحة اآلخرين، وباالقتران مع أنشطة بناء القدرات ،واإلقليمية ،المنظمات العالمية
، 14/3 مال بالمقررعمناقشة وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتعميم التنوع البيولوجي في القطاعات الرئيسية، ل ومنتديات عملحلقات 
 ز(؛)12الفقرة 

التآزر بين  هبغية تعظيم أوجذات الصلة بالتنوع البيولوجي  واالتفاقياتاألخرى التعاون مع أمانة اتفاقيات ريو  (ج)
 المتعلقة بالتعميم والتعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين؛و المبادرات المماثلة 

ى التنوع الشركات عل وتبعيات األعمال لتأثيرات أدوات قياس قطاع فيما يخص والتعاون مواصلة تعزيز العمل (د)
 ؛البيولوجي
شراكاتها لو العالمية بشأن دوائر األعمال والتنوع البيولوجي  للشراكةوتقديم الدعم  ،وتوسيع ،مواصلة تعزيز (ه)

الخبرات تبادل و  الشركاتتعزيز فعاليتها كآلية إلشراك  مواصلةتوسيع نطاق هذه الشراكات، من أجل  بغيةالوطنية واإلقليمية، 
أصحاب ددة متعوالتنوع البيولوجي كمنصة  لقطاع األعمال، بما في ذلك من خالل المنتدى العالمي ذات الصلة والممارسات الجيدة
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والتحديات  ،والفرص ،ومع الجهات الفاعلة ذات الصلة، وكذلك لتحديد الثغرات الحوكمةالمصلحة للتبادالت على جميع مستويات 
 والدروس المستفادة في التعميم؛

لى التقارير إ وذلك استنادافي تنفيذ النهج االستراتيجي طويل األجل وخطة عمله، رصد وتحليل التقدم المحرز  (و)
 األطراف والخبرات ذات الصلة للمنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة؛التي تقدمها الوطنية 

تطورات أخرى ذات صلة، بما في ذلك مقترحات  ةأي باإلضافة إلىهذه األنشطة،  بشأنتقرير مرحلي  تقديم (ز)
اإلطار العالمي ن ع إلجراء استعراض منتصف المدة للنهج االستراتيجي طويل األجل، بما يتفق مع الترتيبات المعمول بها لإلبالغ

 .رابع، لتنظر فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الورصده واستعراضه 2222للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 المرفق األول
 0202بشأن ُسبل إدماج التعميم بشكل مناسب في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  مشورة

على النحو المشار إليه في التقرير المرحلي للفريق االستشاري غير الرسمي المعني بتعميم التنوع البيولوجي للفريق  -6
النهج  ومشروع 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام  الناشئ اإلطار العالمي يتواءم اني،العامل المفتوح العضوية في اجتماعه الث

 :بالفعل على نطاق واسع االستراتيجي طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي
النهج  وعمشر لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي أيضا  األوليةفي المسودة  المعروضةنظرية التغيير تدعم  (أ)

 االستراتيجي طويل األجل؛
بالتلوث، وهو نتيجة مباشرة لعمليات اإلنتاج غير  ةالمتعلق 120 الغايةفي إطار "الحد من التهديدات"،  (ب)
بالحلول القائمة على  ةالمتعلق 7 والغايةبالدورات االقتصادية، والمرتبطة  ،إدارة األنواع البريةب المتعلقة 4 والغايةالمستدامة، 

 ؛إلجراءات التعميم نقاط دخول هامةالطبيعة لتغير المناخ، توفر 
)الوصول  11 والغايةوالزراعة(  ،)النظم اإليكولوجية المدارة 2 الغايةتحت عنوان "تلبية االحتياجات"، توفر  (ج)

النظم الغذائية ب المتعلقة، 8 الغاية أنل يمكن القو و . هامة أيضاخاصة في المدن( نقاط دخول  ،إلى البنية التحتية الخضراء
 الزراعي؛ الهدف األكثر أهمية لتعميم التنوع البيولوجي في القطاع تعتبرالمستدامة واألمن التغذوي عبر التنوع البيولوجي الزراعي، 

تنوع ليذكر كل من مشروع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي ومشروع النهج االستراتيجي طويل األجل لتعميم ا (د)
 البيولوجي مساهمات الحكومات المحلية ودون الوطنية؛

 المتعلقة 13لمشروع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي ) غاياتتحت عنوان "األدوات والحلول"، تعكس أربعة  (ه)
االستهالك وأنماط الحياة ب المتعلقة 15، ووالشركاتاستدامة القطاعات االقتصادية ب المتعلقة 14قيم التنوع البيولوجي، و بإدماج

أربعة من مجاالت العمل الخمسة للنهج االستراتيجي طويل األجل لتعميم عن كثب الحوافز( بالفعل ب المتعلقة 17المستدامة، و
 .التنوع البيولوجي

تمام خاللتعزيزه  ومواصلة التواؤمالحفاظ على هذا يعد  -2 عد عام ب كل من اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما إعداد وا 
 لألسباب التالية: مفيداوالنهج االستراتيجي طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي  2222

                                                      
ولوجي لما بعد لإلطار العالمي للتنوع البي األوليةالبيولوجي إلى تلك الواردة في "تحديث المسودة  للتنوع لإلطار العالميجميع األرقام المستهدفة  ستشير20 

 .)CBD/POST2020/PREP/2/1(" 0202عام 

https://www.cbd.int/doc/c/3064/749a/0f65ac7f9def86707f4eaefa/post2020-prep-02-01-en.pdf
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تكميلي لدعم  وجيهتفهم النهج االستراتيجي طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي بوضوح على أنه  عندئذيمكن  (أ)
ذات  اإلجراءات، وعلى وجه الخصوص، أهداف 2222تنفيذ عناصر التعميم لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 أعاله؛ تم ذكره، كما األخرى المحتملة العناصر أيضاالصلة، ولكن 
عند  بالبقاء 2222م العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عا لإلطارهذا التفاعل  سيسمحفي الوقت نفسه،  (ب)

الستراتيجي التشغيلي من خالل النهج ا التوجيه، حيث سيتم توفير المزيد من نسبيا غير عاليةالمستوى االستراتيجي، مع دقة 
 .هطويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي وخطة عمل

 :تعزيزه من خاللمواصلة و  التواؤميمكن الحفاظ على هذا  -3
ت ومجاالت العمل الخاصة بالنهج االستراتيجي طويل األجل لتعميم التنوع استخدام لغة متسقة لإلجراءا (أ)
 ، تحت قسم "األدوات والحلول"؛2222لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإلذات الصلة في  والغاياتالبيولوجي 
 الوثيق وتفاعلها؛ ترابطهافي ضوء  مع بعضها،"األدوات والحلول" ذات الصلة  غاياتتجميع  (ب)
ي للتنوع لإلطار العالم اإلصدارات المقبلةلجدول أعمال التعميم في  والشاملة العامةزيادة إبراز وتعزيز الطبيعة  (ج)
 البيولوجي.
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الثانيالمرفق   
 النهج االستراتيجي طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي

 مقدمة
ظام التنوع البيولوجي وتدهور الن تراجع يتواصلالعقد الماضي،  خاللبالفعل  إحرازهالذي تم على الرغم من التقدم  -6

تغييرات  حداثإ ومن الضرورياإلنسان.  ورفاهالتنمية المستدامة  ةمتزايد بصورةيهددان هما و  ،اإليكولوجي بال هوادة إلى حد كبير
 تخفيفالة و التنوع البيولوجي في التنمي إدماجواالستثمار من أجل عميقة لتحويل اآلليات التي توجه التنمية وكذلك قرارات األعمال 

األنواع. على النظم اإليكولوجية و  إيجابية صافية آثاروالسعي نحو  ،القطاعات االقتصاديةفي و  ،تغير المناخ والتكيف معه من
، بما في ر واإلجراءات عبر المجتمعلطبيعة في جميع عمليات صنع القرال متعددة األوجه قيمال التعبير عنلتحقيق ذلك، يجب و 

ينص المنبر و (، وعبر المجتمع. قطاع األعمال والتمويلفي القطاع الخاص )و ذلك في جميع مجاالت ومستويات الحكومة، 
 شأنبالحكومي الدولي للعلوم والسياسـات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، في تقرير التقييم العالمي 

 ولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، على ما يلي:البي

 اراتالمس باتباع االستدامة وتحقيق مستدام نحو على الطبيعة واستخدامها حفظ بلوغ أهداف يمكن ال
 نطاق علىتحولية  تغيرات تنفيذ خالل من ه إالبعد وما 0232 عام ق أهدافتحقي يمكن وال الحالية،
 21 .والتكنولوجية والسياسية واالجتماعية االقتصادية العوامل

اسم لتعميم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، والتق الطموح واإلرادة السياسيةنرفع مستوى  يجب أن
 22.الجينية عن استخدام الموارد الناشئةالعادل والمنصف للمنافع 

( 61/3و XIII/3تعميم التنوع البيولوجي )ب المتعلقةالتنوع البيولوجي ب لالتفاقية المتعلقةالقرارات السابقة  وقد سلطت -0
النهج  حددويالضوء بالفعل على أهمية تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات االقتصادية وعبر جميع مستويات الحكومة. 

رات والمنافع إلى األدلة العلمية للتأثي وذلك باالستناداالستراتيجي طويل األجل الحالي لتعميم التنوع البيولوجي أولويات العمل، 
 يحدد الجهات الفاعلة الرئيسية التي يجب أن تشارك في تنفيذ مثل هذههو للقدرات والظروف الوطنية لألطراف. و  وفقاالمحتملة 

 اإلجراءات واآلليات المناسبة للقيام بذلك.

ستجابة بما يكفي لال مرنار األطراف وأن يكون النهج طويل األجل قيد االستعراض من قبل مؤتم اإلبقاء علىوينبغي  -3
 .للتغييرات ذات الصلة

 :، فإن النهج الطويل األجل وخطة العمل المرتبطة به سوفتحديد أولويات العملعند  -1
لضغوط الواقعة على التنوع البيولوجي والعوامل غير المباشرة أو الكامنة وراء تدهور التنوع البيولوجي، ل يتطرقا (أ)

مثل تلك الواردة في تقرير التقييم العالمي بشأن البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الصادر عن  توصياتمع بما يتماشى 
امس من اإلصدار الخ وفي ،المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسـات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 ؛التوقعات العالمية للتنوع البيولوجينشرة 
نمااالزدواجية  تفادياي (ب) على المقررات السابقة الصادرة عن مؤتمر األطراف ذات الصلة بالتعميم، مثل  يبنيان وا 

شراك ، وتالتحفيزيةالمقررات السابقة بشأن التعميم، والتدابير  عالوة على، القائمة والشاملة المواضيعيةبرامج العمل  قييمات األثر، وا 
 قطاع األعمال؛

                                                      
21 

02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_ar.pdf-https://ipbes.net/sites/default/files/2020 . 

 22 
.(CBD/COP/13/24) تحقيق الرفاهية ن أجلتعميم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام مبشأن كانون إعالن 

 

https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/official/cop-13-24-ar.pdf
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الموارد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  حشدعنصر فيما يخص وال سيما  المرجعيةيقوما باإلحالة  (ج)
إلجراءات التعميم واالستفادة ( توليد الموارد الالزمة 0و) ،الموارد من خالل إجراءات التعميميسير حشد ( ت6، بهدف )0202عام 
 ؛منها

أو إطار للتنمية المستدامة  0232 خطة عاملبناء عليها، مثل االتفاقات والنهج البيئية الدولية القائمة وا يدعما (د)
 والممارسات الجيدة في تنفيذ هذه السياسات العالمية األخرى. والتجارب(، 0232-0265سنداي للحد من مخاطر الكوارث )

 :وخطة العمل الخاصة به سوف األجل، فإن النهج طويل تسهيل الرصد والتقييم وبمعرض -5
تبط بها من وما ير  ذات األولوية تعميم الوطنيةالتحديد وتنفيذ إجراءات  وتيسيرلدعم  ومتينا امرن اإطار  يوفرا (أ)

 ومؤشرات؛ رئيسية، ومعالم ،محددة وقابلة للقياس وطموحة وواقعية ومحددة زمنيا أهداف
 .مقترحة من أجل تمكين رصد التقدم المحرز نحو النتائج واآلثاررئيسية معالم  يقدما (ب)

الة المرجعية باإلحالعمل المصاحبة  ستقوم خطة الوطنية ذات األولوية،تعميم المن أجل تسهيل تصميم وتنفيذ إجراءات و  -1
 وحاالت ممارسات جيدة مفيدة. ،وأدوات ،إلى توجيهات أيضا

 والعمل واإلجراءات الرئيسية المقترحة االستراتيجيةمجاالت 
 التنوع البيولوجي عبر الحكومة وسياساتها : تعميماألول الستراتيجيةامجال 

عمليات الفي التخطيط الوطني والمحلي، و  23والتنوع البيولوجي اإليكولوجي: اإلدماج الكامل لقيم النظام 1مجال العمل 
دماج 24، واستراتيجيات وحسابات الحد من الفقر،اإلنمائية  25.ام اإليكولوجيالتخطيط المكاني وتطبيق مبادئ نهج النظ وا 

 26 مؤشرات النجاح:

للتنوع  العمل الوطنية طةوخ استراتيجيةأعاله في الوارد عدد البلدان التي وضعت أهدافا وطنية وفقا للهدف  (أ)
 هذه األهداف؛تحقيق والتقدم المبلغ عنه نحو فيها البيولوجي 

 والذينية، في نظم المحاسبة واإلبالغ الوط وقيمه وتبعيتهالتنوع البيولوجي  قياس آثارعدد البلدان التي أدمجت  (ب)
 ؛نظام المحاسبة البيئية واالقتصاديةتنفيذ  ف على أنهعر  يُ 

عدد البلدان التي أدرجت أهداف التنوع البيولوجي في وثائق السياسات الرئيسية، مثل خطط العمل الوطنية  (ج)
 هذه األهداف.تحقيق نه نحو للتصدي لتغير المناخ وخطط التنمية الوطنية، وكذلك التقدم المبلغ ع

ات الصلة ذ مجاالت السياسات: يضمن التعميم عبر الحكومات وسياساتها مراعاة التنوع البيولوجي في جميع األساس المنطقي
 ،والتخطيط ،واالقتصاد والتجارة ،على جميع المستويات، وال سيما فيما يتعلق بالسياسات المتعلقة بالتمويل في الحكومات

البحث نهج متكامل للصحة، و ل والترويجواألمن الغذائي والمائي،  ،والحد من عدم المساواة ،الفقر وطأةوالتخفيف من  ،والتنمية
المتعلقة  السياسات باإلضافة إلىواالبتكار، والتعاون العلمي والتكنولوجي، والتعاون اإلنمائي، وتغير المناخ والتصحر، 

                                                      
والجينية واالجتماعية واالقتصادية والعلمية والتثقيفية والثقافية والترفيهية  (: القيمة المتأصلة والقيم اإليكولوجية0)ب()1، الفقرة 62/3انظر المقرر 23 

 .والجمالية للتنوع البيولوجي وعناصره
  .(2020عوضا عن  2030، مع خط زمني محدث )15.9غاية التنمية المستدامة 24 
. /https://www.cbd.int/ecosystem، 5/6انظر المقرر 25 

 

)من  مؤخرا وترقيتهامن أهداف التنمية المستدامة، مع صياغة محدثة بشكل مناسب، كما تم اعتمادها  65.1 بالغايةتتوافق مع المؤشرات الخاصة 26 

 .المستوى الثالث إلى المستوى الثاني( من قبل فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة

https://www.cbd.int/ecosystem/
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التنوع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بما تلك التي تتعلق بنهج بالقطاعات االقتصادية الرئيسية، وال سي
 28.الترابطومجاالت  27،واإلجراءات والمسارات الممكنة ،من أجل االستدامةالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

 وعللتقدير والتقييم والمحاسبة الخاصة بالتن المعززة منهجياتالدوات و األالمستويات  كافةالحكومات على تطبق : 1.1 اإلجراء
 .عملية صنع القرار إلرشادالنتائج  وتستخدمالتنوع البيولوجي،  في تعميمبشكل منهجي  البيولوجي

السياسات من خالل إنشاء هياكل وعمليات فعالة للتعاون بين الوزارات وعبر القطاعات  اتساق: تعزز الحكومات 1.2اإلجراء 
 .ولتنسيق البرامج والسياسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بين الحكومات الوطنية ودون الوطنية والمحلية

اآلثار السلبية  من أجل الحد من المستويات التخطيط المكاني المتكامل واإلدارة كافة: تنفذ الحكومات على 1.3 اإلجراء
ذلك،  والمستوى الحضري، بما في والبحرية اإليجابية على التنوع البيولوجي على مستوى المناظر الطبيعية وزيادة اآلثار
ة المتعلقة بالقطاعات االقتصادي االبتكاريةوالسياسات والبرامج  ،، من خالل الخطط الطوعية أو التنظيميةءحسب االقتضا

 .صافيةال احترام التسلسل الهرمي للتخفيف والسعي نحو اآلثار اإليجابيةمع على فقدان التنوع البيولوجي،  رةالمؤث

 والمتعلقة بالميزانية، وال سيما عن طريق إلغاء الحوافز النقدية والماليةتعميم التنوع البيولوجي في األدوات  :2مجال العمل 
ن مأو إصالحها، بما في ذلك اإلعانات الضارة بالتنوع البيولوجي في القطاعات االقتصادية الرئيسية،  إنهائها تدريجياأو 

واستخدامه  لحفظ التنوع البيولوجي واستعادته، ومن خالل تطوير وتطبيق حوافز إيجابية االبتكاريةتطبيق التكنولوجيات  خالل
الظروف االجتماعية  مراعاةات الدولية األخرى ذات الصلة، مع المستدام، بما يتسق وينسجم مع االتفاقية وااللتزام

 .واالقتصادية الوطنية
 29:مؤشرات النجاح

في العناصر الضارة المحتملة للدعم الحكومي للزراعة )تقديرات دعم المنتجين في منظمة التعاون  التوجهات (أ)
 كومي لمصايد األسماك )تقديرات دعموالتنمية في الميدان االقتصادي( والعناصر الضارة المحتملة للدعم الح

 (؛اإلعدادمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، قيد في مصايد األسماك 
بشأن و وجي؛ ذات الصلة بالتنوع البيول والتكاليفوالرسوم  ،عدد البلدان التي لديها صكوك وطنية بشأن الضرائب (ب)

خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة  ي ذلك مخططات، بما فالنظم اإليكولوجيةالمدفوعات مقابل خدمات 
مخططات التصاريح القابلة للتداول ذات الصلة بالتنوع البيولوجي  وبشأن؛  +الغابات وتدهورها في البلدان النامية

 المزيد ،أدوات السياسات من أجل البيئة الخاصة بمنظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي )قاعدة بيانات
 قيد التنفيذ(. من التمديدات

تنوع اإليجابية أن تعزو التكاليف الحقيقية لألنشطة الضارة بال التحفيزيةوالتدابير  النقدية: يمكن لألدوات األساس المنطقي
في  ماأو إصالح الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي، ب إلغاءيعد و للتنوع البيولوجي.  المراعيةاألنشطة  وأن تكافئالبيولوجي 

يق أهداف في تعميم التنوع البيولوجي وتحق ارئيسي ابند فإنه يعدفي مواءمة الحوافز، وبالتالي  حاسما عنصراذلك اإلعانات، 
يمكن أن تؤدي إزالة اإلعانات الضارة بالتنوع البيولوجي إلى تحرير و . 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإل

تهدف و لبرامج الحد من الفقر.  الالزمة لإلعاناتالبلدان النامية  إلغاءالهدف ضرورة  وال يعني هذا الموارد المالية الشحيحة.
                                                      

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم موجز التقييم العالمي لواضعي السياسات الصادر عن 27 

 ،47إلى  44، الصفحات من يةاإليكولوج

 .pdf02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_ar-https://ipbes.net/sites/default/files/2020. 

 28 
document-https://ipbes.net/nexus/scoping

 

 .، المرفق13/28من المقرر 29 

https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_ar.pdf
https://ipbes.net/nexus/scoping-document
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الدوحة التجارية إلى توضيح وتحسين ضوابط منظمة التجارة العالمية بشأن مفاوضات المفاوضات الحالية في إطار جولة 
افة مع هذا الهدف، باإلض تآزرأوجه أن تولد المفاوضات  هذهويمكن لمصايد األسماك واإلعانات الزراعية المشوهة للتجارة، 

يمكن أن و إللغاء و/أو إصالح اإلعانات الضارة بالبيئة.  خاصة بها مبادراتإلى البلدان أو المجموعات اإلقليمية التي تتخذ 
عن  لناجمةااآلليات التي تساعد في تجنب الحوافز الضارة  أحداالستخدام األكثر فعالية للتقييم البيئي االستراتيجي  يشك ل

 السياسات الجديدة المقترحة.

بالتنوع البيولوجي، في القطاعات االقتصادية الرئيسية،  الضارة: حظر أشكال الحوافز، بما في ذلك اإلعانات، 2.1اإلجراء 
لغاء اإلعانات التي  األنشطة  في تسهمبما في ذلك عن طريق إعادة توجيهها إلى األنشطة اإليجابية للتنوع البيولوجي، وا 

 روف االجتماعية، مع مراعاة الظإعانات جديدة مماثلة تطبيقالضارة بالتنوع البيولوجي، واالمتناع عن و غير المشروعة 
 مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى. بما يتسق وينسجم، ةواالقتصادية الوطني

ما يتسق المستدام، ب واستخدامه استعادتهو  لحفظ التنوع البيولوجيوتعزيز وتطبيق حوافز إيجابية  ،: تطوير2.2اإلجراء 
 .الصلةوينسجم مع االتفاقية وغيرها من االلتزامات الدولية ذات 

، اع األعمالوقطوالتمويل  ،والتنمية ،لتعميم التنوع البيولوجي في التخطيط تقنيات رقمية ابتكارية: تطبيق 2.3اإلجراء 
 والحكومات بإمكانية الوصول إلى البيانات ،والقطاع الخاص ،المواطنين وتزود في الوقت نفسهبطريقة تحمي الخصوصية 

 .القرارات الخاصة بالتعميم تحسين عملية صنع بغيةوالمعلومات 

ادية االقتص القطاعات وممارسات وعمليات، عمل،الطبيعة والتنوع البيولوجي في نماذج  إدماجالثاني:  االستراتيجية مجال

 الرئيسية، بما في ذلك القطاع المالي

الشركات في جميع القطاعات االقتصادية ذات الصلة وعلى جميع المستويات، وال سيما الشركات  انتقال: 3مجال العمل 
تدامة، بما والممارسات المس التكنولوجياتعلى التنوع البيولوجي، بنشاط نحو  األكبر اآلثار ذاتالكبيرة وعبر الوطنية وتلك 

إليجابية ازيادة اآلثار السلبية و  اآلثار مع إثبات الحد من ،سالسل التوريد والتجارة والقيمة الخاصة بهاعلى طول في ذلك 
 .ورفاه اإلنسان وصحته ،والتنوع البيولوجي لألشخاص،وخدماتها  اإليكولوجيةالصافية على النظم 

 :مؤشر النجاح
 ،الصافي األثر اإليجابيتتعهد بالتزامات أو  30عدد الشركات التي تدمج قيمة الطبيعة في عملية صنع القرار (أ)

 أو حجم أو نسبة استثماراتها؛
 31؛سسيةالمؤ تقارير الالصافية في  وآثارهاعدد الشركات التي تنشر تبعياتها على التنوع البيولوجي  (ب)
 ،إليكولوجيةومساهماتها في النظم االصافية عدد الشركات التي تبين، في تقاريرها المؤسسية، آثارها اإليجابية  (ج)

 واألنواع وصحة اإلنسان؛
 .إلى فقدانها/استعادتها أنشطة القطاع الخاص أدتائل الطبيعية التي مساحة المو  (د)

لتغييرات ا بإحداثوالنظم اإليكولوجية وقيمها في القطاعات االقتصادية  ،التنوع البيولوجي إدماج يسمح: األساس المنطقي
الالزمة في اإلنتاج واالستهالك، مثل دمج الحلول الطبيعية في سالسل اإلنتاج، وتقليل هدر الموارد على جميع مستويات 

                                                      
 .12.6.1مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 30 

 .12.6.1مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 31 
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يمكن إحداث مثل هذه اإلجراءات التحولية من خالل السياسات المالية والقطاعية ولكن يمكن تشجيعها و اإلنتاج واالستهالك. 
 واآلثار والتبعيات، ،القيم المساءلة علىيمكن للشركات أن تضمن و . ورابطاتهاات ذات الصلة من خالل إشراك الشركأيضا 

ميم وتنفيذ التدابير في تص جهة شريكةللمعايير الدولية وأن تكون  وفقاسالسل التوريد الخاصة بها  عبرعلى التنوع البيولوجي 
نها بشأن التنوع م التثبتعلومات المستندة إلى العلم والتي يمكن باستخدام الموذلك اإليجابية للتنوع البيولوجي،  التحفيزية

سبيل  مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، على وينسجم ، بما يتسقالمستهلكين واألفرادقرارات البيولوجي في 
التجارة  أو معايير اإليكولوجية أو إصدار الشهادات أو وضع العالمات ،المثال من خالل تطبيق التسلسل الهرمي للتخفيف

 .، حسب االقتضاءبين المؤسسات التجارية

 ،اإليكولوجيالتنوع البيولوجي، وحسابات النظام  أدوات قياس: تطبق الشركات مجموعة متفق عليها من 3.1 اإلجراء
ودورها في نماذج  32قيم التنوع البيولوجي مع إدماجعلى التبعيات وقياس األثر الصافي،  بناءومعايير اإلبالغ واإلفصاح، 

 وفقا اسالسل التوريد الخاصة به عبرالتنوع البيولوجي  علىوالتبعيات واآلثار  ،القيم المساءلة عنوالتأكد من  العمل
 .عموماالسلوك الدولية المقبولة  ومدوناتلمبادئ 

تعظيم اآلثار اإليجابية تقوم بنتاج المستدامة، و : تنتقل الشركات على جميع المستويات إلى ممارسات اإل 3.2اإلجراء 
والتنوع البيولوجي وصحة اإلنسان، وتطبيق التسلسل الهرمي للتخفيف، مع إدارة التبعيات وتجنب  ،الصافية على الطبيعة

وضع ية، و ومن خالل المعايير الطوع العملاآلثار السلبية واالستغالل المفرط والتلوث، بما في ذلك في نماذج  الحد منأو 
ع البيولوجي التنو على ثار اآلأدلة يمكن التحقق منها على التغيير، مثل إمكانية تتبع  وتوفيراالستدامة،  اتالعالمات وشهاد

 .والشفافية في سالسل التوريد والمكونات

من أجل : تتعاون الحكومات على جميع المستويات، وأصحاب الحقوق، والقطاع الخاص والمجتمع المدني 3.3اإلجراء 
التواصل التعاون و تسمح بالتزامات قطاع األعمال بالتنوع البيولوجي والشراكات التي  ودعمآليات لتشجيع  وتعزيز إنشاء
 المستويات. كافةعلى 

ذلك و ات المالية على جميع المستويات سياسات وعمليات تقييم مخاطر التنوع البيولوجي، : تطبق المؤسس4مجال العمل 
ولوجي اآلثار السلبية على النظم اإليكولوجية والتنوع البي الحد من إثبات أجلمن دوات لتمويل التنوع البيولوجي أل تطويرهابعد 
 .وزيادة مبالغ التمويل المخصص حوافظهافي 

 :مؤشرات النجاح
 33صنع القرار؛عملية في  وفرصه عدد المؤسسات المالية التي تدمج مخاطر التنوع البيولوجي (أ)
 34عدد المؤسسات المالية التي تنشر تقارير استدامة يمكن التحقق منها؛ (ب)
، في تقارير االستدامة الخاصة بها، أنها تحسن بشكل كبير من آثارها تثبتعدد المؤسسات المالية التي  (ج)

 .حوافظهاوالتنوع البيولوجي وصحة اإلنسان في  ،لنظم اإليكولوجيةومساهماتها في ا

                                                      
القيمة المتأصلة والقيم اإليكولوجية والجينية واالجتماعية واالقتصادية والعلمية والتثقيفية والثقافية والترفيهية (: 0)ب()1، الفقرة 62/3انظر المقرر 32 

 .والجمالية للتنوع البيولوجي وعناصره
.12.6.1أهداف التنمية المستدامة  مماثل لمؤشر33 

 

.12.6.1أهداف التنمية المستدامة  مماثل لمؤشر34 
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عادة توجيهه انسجامنحو العيش في يتجه التدفقات المالية مع مسار  تتسق: يجب أن األساس المنطقي ا نحو مع الطبيعة وا 
ز في اإلطار التركي علىويجب  ،يجب مواءمة التمويل العام والخاص بشكل أكثر فعاليةو الطبيعة. ب المتعلق طموحالتحقيق 
 " إلى "تخضير النظام المالي ككل".أيضاالخضراء  المشروعات"تمويل  أن يتوسع منالعالمي 

مع عمالئها في مجموعة متفق عليها وقابلة للتحقق  وتنخرط: تطبق المؤسسات المالية على جميع المستويات 4.1اإلجراء 
دماجو األثر الصافي و التبعيات  إلى قياس باالستنادالتنوع البيولوجي، ومعايير اإلبالغ واإلفصاح،  أدوات قياسمن  قيم  ا 

 االستثمار وقرارات اإلقراض. حافظاتالتنوع البيولوجي في 

 آثارا دتولو تحليالتها للمخاطر  ضمن: تدمج المؤسسات المالية على جميع المستويات فقدان التنوع البيولوجي 4.2اإلجراء 
على التنوع البيولوجي، بما في ذلك عن طريق تمويل األنشطة التي يمكن أن تثبت بشكل يمكن  إيجابية صافية متزايدة

 .التنوع البيولوجي أو المنافع المشتركة على فوائدالالتحقق منه 

 ، والتمويل المختلط والتأميناألثر: تطبق المؤسسات المالية أدوات مثل االستثمارات الخضراء، والقروض ذات 4.3جراء اإل
 .القائم على المؤشرات، وتشجع على استخدامها

ل بالتنوع البيولوجي والتعاون والتواص للمؤسسات االلتزامات الماليةتعزيز  بغيةالشراكات أو تعزيزها  إرساء: 4.4جراء اإل
 ويات.المست كافةعلى 

 البيولوجي عبر المجتمعمجال االستراتيجية الثالث: تعميم التنوع 

المستدامة وأنماط  من أجل التنميةوالقدرات  ،والوعي ،في كل مكان المعلومات ذات الصلة يمتلك األشخاص: 5مجال العمل 
وسبل عيشهم،  األشخاصودورها المركزي في حياة  36التنوع البيولوجي 35الحياة التي تنسجم مع الطبيعة، وتعكس قيم

، مع مراعاة الظروف المستدامة قابلة للقياس نحو االستهالك وأنماط الحياةو  جنسانية مخصوصة خطوات ويتخذون
 .االجتماعية واالقتصادية الفردية والوطنية

 :مؤشرات النجاح
( تعميم التعليم من 3) ؛( المواطنة العالمية والتعليم البيئي0البيئية؛ ) ة( احترام حقوق اإلنسان في السياس6مدى ) (أ)

 37.البالطتنمية المستدامة في )أ( سياسات التعليم الوطنية؛ )ب( المناهج؛ )ج( إعداد المعلمين؛ )د( تقييم أجل ال
 38(.اتحاد التجارة البيولوجية األخالقية بالتنوع البيولوجي )مثل مقياس يمؤشرات قياس الوعي العالم (ب)

لى التنوع ع والمجموعاتالجنسانية )اإليجابية والسلبية( لألفراد  باآلثارالتعميم عبر المجتمع  يرتبط األساس المنطقي:
لقيم الروحية والجوهرية عن ا فضالالنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي،  المتولدة عنالفوائد االجتماعية والثقافية بالبيولوجي، و 

في  ب دورا مركزياالتي تلع المجتمعات المحليةاألصلية و للشعوب  بالنسبةأهمية محورية  ذاتللتنوع البيولوجي، والتي تعتبر 
تي يمكن اتخاذها، بالخطوات ال يرتبط التعميم. كما ومناطقها اال سيما في أراضيهو التنوع البيولوجي، ب المتعلقةالقرارات اتخاذ 

بني أو تعزيز ت عن طريقالتنوع البيولوجي واستخدامه بشكل مستدام، على سبيل المثال  من أجل حفظبشكل فردي وجماعي، 
                                                      

: هروالقيم اإليكولوجية والجينية واالجتماعية واالقتصادية والعلمية والتثقيفية والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي وعناصالقيمة المتأصلة 35 

(.2)ب()9، الفقرة 10/9انظر المقرر 
 

 مع تعديل يعكس دور قيم التنوع البيولوجي واإلجراءات المتخذة.  12.8هدف التنمية المستدامة  36
 

 37 
، مع بعض التعديالت عليه. 12.8.1أهداف التنمية المستدامة  مؤشر
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د يمكن تحقيق التعميم على سبيل المثال من خالل تحديو االستهالك التي تقلل من اآلثار البيئية. و أنماط الحياة المستدامة 
تاحة الوصول إلى التدريب والتعليم وبناء القدرات في مجال التنوع البيولوجي لدعم  الجنسانية المخصوصةاالحتياجات  وا 

 وآثار تثقيف الصحيالالوصول إلى  وتهيئةالمعرفة التقليدية،  نظملتشاركية والشاملة والمنصفة، وتعزيز عمليات صنع القرار ا
 الضغوطات البيئية والفوائد على الصحة، واالستفادة من أدوات االتصال القائمة على األدلة لتوعية الجمهور.

والجوهرية  ،والثقافية ،االجتماعيةالجنسانية صلة القيم : تعكس المؤسسات التعليمية والهيئات األخرى ذات ال5.1اإلجراء 
قني والجامعي، التدريب التفي والتقليدية للطبيعة والتنوع البيولوجي في نظم التعليم الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك 

لبيولوجي التنوع ا ودورالمستدامة بشأن االستهالك وأنماط الحياة  مخصوص جنساني توجيهتعزيز التفاهم وتقديم من أجل 
 .في تحقيقها

 ،وممارسات ،وابتكارات ،: تضمن الحكومات على جميع المستويات االستخدام المنصف والعادل لمعارف5.2اإلجراء 
للتشريعات  فقاو ومؤسسات وقيم الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تعميم وتطبيق الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة 

والشعوب األصلية  ،والشباب ،المصلحة، مثل النساءو الحقوق  أصحابإشراك وتحفيز وتمكين عالوة على الوطنية، 
 .في صنع القرار المتعلق بتعميم التنوع البيولوجي 39والمجتمعات المحلية، للمشاركة بشكل كامل وعادل وفعال

 ماعية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية، وبدعماالجتالجنسانية لظروفهم  وفقافي كل مكان،  األشخاص: يتخذ 5.3اإلجراء 
صمة الب والحد من المستدامة من المجتمع المدني المنظم، خطوات ملموسة وقابلة للقياس العتماد االستهالك وأنماط الحياة

عطاء ةمتداومس ةصحي ةغذائي حمية، واتباع المستدام واختيار النقل والشراء المستدامين،البيئية، من خالل االستهالك  ، وا 
 ، من بين أمور أخرى.الخضراءاألفضلية للوظائف وفرص العمل 

 
__________ 

                                                      
عبئة الناس وإدارة عني تت وهيوالصيانة الالحقة للتدخل اإلنمائي.  ،والتنفيذ ،والتصميم ،المشاركة إشراك المستفيدين المستهدفين في التخطيط تعني39 

participation-sensitive-capital-social-https://www.socialcapitalresearch.com/designing-؛ الموارد واتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم"

ticipation/par-methodologies/definition.
 

https://www.socialcapitalresearch.com/designing-social-capital-sensitive-participation-methodologies/definition-participation/
https://www.socialcapitalresearch.com/designing-social-capital-sensitive-participation-methodologies/definition-participation/
https://www.socialcapitalresearch.com/designing-social-capital-sensitive-participation-methodologies/definition-participation/

