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األخرى داخل القطاعات وعبرها واإلجراءات االستراتيجية  التنوع البيولوجي تعميم
 لتعزيز التنفيذ

 ةمذكرة من األمينة التنفيذي

 مقدمة

اعتمددد مددؤتمر األ ددراج مددي اجتماعدده الثالددب عنددر ممدددررا بنددين تجمدديخ التنددوع البيولددوجي دا ددل الم اعددات وعبر ددا مددد    -1
مددن  ددذا  101مددي الفمددرة و . (11/1ومصدايد األمددماا والمددياحة رالممددرر  والحراجددة دداع ع ددا ق اعددات الزراعددة بنددكل تركيدز ال

 ،الممددرر، قددرر مدددؤتمر األ ددراج ين ينمدددر مددي اجتماعددده الرابدد  عندددر مددي تجمددديخ التنددوع البيولدددوجي مددي ق اعدددات ال اقددة والتجددددين
 ة.والصح ،والتجهيز ،الصناعات التحوي يةو  ،والبنية التحتية

مددي اجتماعهددا الحددادل والجنددرين  مددي الهيئددة الفرعيددة ل منددورة الج ميدة والتمنيددة والتكنولوجيددةنمددرت وباإلضدامة للددا ذلددا،  -2
 . ومديوالصدحة ،والتجهيدز ،الصدناعات التحوي يدةو  ،والبنيدة التحتيدة ،ال اقدة والتجددين اتالممائل الج مية والتمنية ذات الصد ة بم اعد

جدددد مدددذكرة لضددددامية إلتاحتهدددا للددددا الهيئدددة الفرعيددددة ل تنفيدددذ مددددي تين األميندددة التنفيذيددددة للددددا  ت الهيئددددة الفرعيدددة،   بددد21/4توصددديتها 
ل منددورة الممدمددة للددا االجتمدداع الحددادل والجنددرين ل هيئددة الفرعيددة  والوثددائا اإلعيميددةمددذكرة ن دداا التومدد  ين الثدداني، و  ااجتماعهد

وُ  دد   1. دذا البنددد مدن جدددول األعمدال مد  مراعدداة قائمدة الجناصددر الدواردة مدي مرمددا التوصدية بندين الج ميدة والتمنيدة والتكنولوجيددة
األ دراج والجهددات المجنيدة األ در  ذات الصد ة للددا تمدديخ درامدات حالدة ويمث ددة  ين تددعوالتنفيذيدة للدا األمينددة التوصدية ييضدا مدي 

 ممترحدا بنددين، لنمدر الهيئدة الفرعيددة ل تنفيدذ مدي اجتماعهدا الثداني، وين تجدد؛ تجمديخ التندوع البيولدوجي مددي  دذا الم اعداتع دا عم يدة 
 هيئدة الفرعيددة ل تنفيددذ، و ير ددا مددن لاألمينددة التنفيذيددة ها ت تجمديخ، امددتنادا للددا  ددذا المددذكرة التدي يعدددلنهد  امددتراتيجي  ويددل األجددل 

تجمددديخ مجنددي ب محتمددل م صددع مصددادر المج ومددات ذات الصدد ة، جنبددا للددا جنددد  مدد  منددروع ا تصاصددات لفريددا  بدددرا  تمنددي
المتج مدة ناقندات ل م التحضديرمدي األميندة التنفيذيدة لممداعدة  د زمنيدا يدر رمدمي محدد اامتنداريين تنند  مريمدا و ؛ التندوع البيولدوجي

 2الم اعات المذكورة مي  ذا الفمرة، مي االجتماع الثاني ل هيئة الفرعية ل تنفيذ واالجتماع الراب  عنر لمؤتمر األ راج.ب
الهيئددة الفرعيدددة تددددعو  هيئدددة الفرعيددة ل مندددورة الج ميددة والتمنيدددة والتكنولوجيددة ل 21/4التوصددية  مددد نباإلضددامة للدددا ذلددا، و  -1

المج ومددات الددواردة مدددي  ددذا المددذكرة، وكددذلا المج ومددات الممدمدددة مددن األ ددراج ويصددحا  المصدد حة ا  دددرين  تي ددذين ل تنفيددذ للددا 

                                                                 
*

CBD/SBI/2/1. 
 .ري(7، الفمرة 83/4 الفرعية ل منورة الج مية والتمنية والتكنولوجية الهيئةتوصية  1
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الثداني، وكددذلا  هدداالتجمدديخ، مدي االعتبددار يثندا  المددداوالت مدي اجتماعع دا ميمدا يتج ددا بدرامدات الحدداالت واألمث دة الجم يددة  المجنيدين
وي يدرا، تضدمنت التوصددية ييضدا عناصددر  2020.3ل تنددوع البيولدوجي لمدا بجددد  ل ددار عدالمي وضد ممترحددات لجم يدة  تحضديرعندد 

 .لمندروع ممدرر لمدؤتمر األ دراج، ويوصدت الهيئددة الفرعيدة ل تنفيدذ بدالنمر ميهدا عندد لعددداد توصديتها بندين تجمديخ التندوع البيولددوجي
كام ددددة المائمدددة وتدددرد ال 4.يو تجتمدددد ا الجناصدددر  دددذا لددددخ تمدددتجر  الهيئدددة الفرعيدددة ل مندددورة الج ميدددة والتمنيدددة والتكنولوجيدددة  يدددر ين

 ة.هذا الوثيمالمرما الثالب ب  جناصر ميل
يمضدددل الممارمددددات والنمدددداذ  الناجحددددة األمددددين التنفيددددذل  ين يحددددد،   ددد  مددددؤتمر األ ددددراج ييضددددا 11/1 الممددددررومدددي  -4
األمدددين مدددؤتمر األ ددراج للددا   دد  ذلددا،  . وباإلضدددامة للددار ((101ع دددا الممددتو  الددو ني رالفمددرة المائمددة مؤممددية الآلليددات ل

، مج ومدات عدن المجنيدينبالتنداور مد  األ دراج ويصدحا  المصد حة و ر ندا بتدوامر المدوارد، جد، يين ، 11/21مي الممرر  ،التنفيذل
الوثيمدددددددددة  وتتندددددددداول(. 4بتنفيدددددددددذ األ ددددددددداج الو نيددددددددة والجالميدددددددددة رالفمددددددددرة  المتج مددددددددةالجمبددددددددات، مضددددددددي عددددددددن الممارمدددددددددات الفجالددددددددة 

CBD/SBI/2/4/Add.1  ل.الممائ ذا 
تصدنيج ببيعمدال لضدامية ميمدا يتج دا  عاالض ي األمين التنفيذلاأل راج للا  مؤتمر ،    ييضا 11/1 مي الممررو  -1

 .CBD/SBI/2/4/Add.2  ذا الممائل ميوتُتناول لإلبيغ عن اإلجرا ات المتص ة باألعمال.  اإلرناداتاإلجرا ات ومنروع 
ال اقدددة  اتتجمدديخ التندددوع البيولددوجي مدددي ق اعددالمتج مدددة بمج ومددات ال ع دداعامدددة  نمددرةمدددن  ددذا المدددذكرة  يوالويمدددخ الممددخ  -6

 اويمددددخ الممددخ ثانيددد .يةات، مددد  التركيددز ع دددا ا ثددار الميامددوالصددحة ،والتجهيددز ،والصددناعات التحوي يدددة ،والبنيددة التحتيدددة ،والتجدددين
ا ليدددات المؤممددية، و يدددارات لضددامية لإلجدددرا ات بالمتج مددة و  CBD/SBI/2/4/Add.1 م  صددا ل نتددائ  الرئيمدددية الددواردة مدددي

 ريمددة ل مضدي قدددما نحدو نهدد  امددتراتيجي  ثالثداالممددخ  ويمددخوالممارمدات المحتم ددة لتحمدين تنفيددذ االتفاقيدة ع ددا الصدجيد الددو ني. 
 ة.التوصيات لتنمر ميها الهيئة الفرعيويجر  الممخ رابجا  . تجميخل ويل األجل 

ينندد  عمدد  االجتمدداع ل ذالدد محددد المدددة الرمددمي الفريددا االمتنددارل  يددر التددي قددمهايت وتتضدمن  ددذا الوثيمددة المددد  -7
لهددذا البنددد  اتضدداماإل، بمدا مددي ذلددا المددد يت الدواردة مددي  هيئددة الفرعيددة ل مندورة الج ميددة والتمنيددة والتكنولوجيددةالحدادل والجنددرين ل

، الصددادر 011-2012الددواردة مدن األ ددراج امدتجابة لإل  ددار  األ در  مدن جدددول األعمدال، وكددذلا درامدات الحالددة والمددد يت
جم ددة يمدددور ، للدددا المجنيددين، الدددذل دعددا األ ددراج ويصدددحا  المصدد حة 2012كدددانون الثدداني /يندداير 21مددي األمينددة التنفيذيدددة عددن 
والبنيددددة التحتيددددة، تمددددديخ درامدددات حالددددة ويمث ددددة عم يدددة ذات صدددد ة بتجمدددديخ التندددوع البيولددددوجي مدددي ق اعددددات ال اقددددة والتجددددين، منهدددا 

امدددتنادا للددددا  ت  دددذا الوثيمدددةوقددددد ُيعدددد 5متجدددددة الم اعدددات. الميامدددات، والصدددحة، وكددددذلا مدددي اعات التحوي يدددة، والتجهيدددزالصدددنو 
مدي اجتماعهدا الحدادل والجندرين  التدي يوصدت بهدا الهيئدة الفرعيدة ل مندورة الج ميدة والتمنيدة والتكنولوجيدة ت دامج ومات، بما مي ذلدا 

متج مدة بالم اعدات  وثدائا لعيميدةجددة بمتكمل  ذا الوثيمة ييضا يعيا، مضي عن مصادر لضامية ل مج ومات. وتُ حم  ما ورد 
 6ذات الص ة قيد المناقنة.

اعات الصنو  ،والبنية التحتية ،تعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين -أوال
 ، والصحةالتحويلية، والتجهيز

 والخلفية بشأن التعميم في إطار االتفاقيةالسياق  -ألف
مدي ل دار " تجمديخال" بندين. والواليدة الندام ة اتفاقيدة التندوع البيولدوجينع  جز ا ال يتجزي منتجميخ التنوع البيولوجي  يمثل -2

ع ددددا نحددددو قابدددددل  حفددددم التنددددوع البيولددددوجي وامددددت دامه الممددددتداخر (، التددددي تدددددعو األ ددددراج للددددا "دمدددد ، 6االتفاقيددددة  ددددي المددددادة 

                                                                 
 .2المرج  نفمه، الفمرة  3
 .9المرج  نفمه، الفمرة  4
5 sbi/preparation/default.shtml-/mainstreaming/sbsttahttps://www.cbd.int. 
6 CBD/SBI/2/4/Add.4؛ وCBD/SBI/2/4/Add.5؛ وCBD/SBI/2/4/Add.6. 
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تدددعو و . "الم اعددات تنددمل جميد ق اعيددة يو ليمدتمرار، للددا يقصدا حددد ممكددن وحمد  االقتضددا ، مددي   د  وبددرام  وميامدات 
 المدرارصدن  التندوع البيولدوجي وامدت دامه ع دا نحدو قابدل ليمدتمرار مدي عم يدة النمدر مدي حفدم  لدما ري( األ راج للا "10المادة 
بنددين  11بندين تميدديخ األثدر، والمددادة  14ال مديما المددادة و مددواد ي در  مددن االتفاقيدة ذات صدد ة بددالتجميخ،  نداا ". كمددا ين ةالو نيد

 ة.التدابير الحامز 
يلددددج  الغايدددةال مددديما مدددي و تجمددديخ، التركيدددزا قويددددا ع دددا  2020-2011ال  دددة االمدددتراتيجية ل تندددوع البيولدددوجي وتتضدددمن  -1
لبيولددددوجي عددددن  ريدددددا تجمدددديخ التنددددوع البيولددددوجي مددددي جميدددد  ق اعددددات الحكومدددددة التصدددددل لبمددددبا  الكامنددددة ورا  ممدددددان التنددددوع ار

 .( ف  الضغو  المبانرة ع ا التنوع البيولوجي وتنجي  االمت داخ الممتداخالغاية با  رو ( والمجتم 
التندددوع البيولددوجي. وتُنددداق   دددذا  كانددت  نددداا مجموعددة وامدددجة مددن الجهدددود مددي ل دددار االتفاقيددة التدددي تمددهخ مدددي تجمدديخو  -10

 خ. تجميلالنه  االمتراتيجي  ويل األجل  بنيندناا، الجهود مي الممخ ثالثا ي
 والصناعات التحويلية، والتجهيز الطاقة والتعدين، والبنية التحتية،قطاعات نظرة عامة على  -اءب

مجموعددة وامدددجة مدددن الصدددناعات  والصددناعات التحوي يدددة، والتجهيدددز ال اقدددة والتجدددين، والبنيدددة التحتيدددة،تنددمل ق اعدددات  -11
واألننددد ة. وبينمدددا تجتمددددد جميجهدددا، بددددرجات متفاوتددددة، ع دددا التندددوع البيولددددوجي و ددددمات الدددنمخ اإليكولوجيددددة التدددي يددددعمها التنددددوع 

ببجضددها  ددذا المجموعدات الددثيب مدن الم اعددات وتددرتب  كبيددرة محتم ددة ع دا التنددوع البيولدوجي.  آثدارالبيولدوجي، مدد ن جميجهدا لهددا 
يمكددن و ج ددا مدبيل المثدال، تندكل مرامددا ال اقدة الجديددة جددز ا كبيدرا مدن البنيدة التحتيددة الممدتمب ية المتوقجدة. مبندكل وثيدا.  الدبج 

مدددن قبدددل الصدددناعات األ دددر .  الصددناعات التحوي يدددةوامدددت دامها مدددي  تجهيز ددداامددت را  المدددواد والوقدددود عدددن  ريدددا التجدددين قبدددل 
 ا.لتوزيجهو ي م  وبة بدور ا جل بنائها، تت    البنية التحتية مواد و اقة من يو 

الو نيدة  تنبدؤاتالو دي مدي صدميخ  ،ومدا بجددا 2010عداخ  حتدا كبيدرالم اعدات بندكل مجمدخ  دذا ومدن المتوقد  ين تنمدو  -12
 8 ،2010.7وتنجكس  ذا الم اعات ييضا مي   ة التنمية الممتدامة لجاخ  .االقتصادلنمو ل 

مثدال، ع دا الممدتو  الجدالمي، ُينددار . وع دا مددبيل الع دا التندوع البيولدوجي كبيددرةانجكامدات يمكدن ين يكدون لهدذا النمدو و  -11
منددداري  الدددذل تُحدثدده  ويمكددن ين يددؤدل يثدددر التجددزؤ 9الدددوام  الرئيمددية لفمددددان التنددوع البيولدددوجي. كيحددددللددا ت ددوير البنيدددة التحتيددة 

امت را  الميداا وا ثدار  يدر المباندرة يو و ب التربة والهوا ، ت و و المياا، و الضوضا ، و البنية التحتية ال  ية الكبيرة رمثل ال را(، 
قدانوني يو  يددر بنددكل النندا  البنددرل رمدوا   يمداخمدن الممكددن الوصدول لليهددا مدن قبددل  لددخ يكدنثة المرتب دة بفددتن مندا ا دالممدتح

رة  وي دة بجدد نهايدة البندا . ومديتخ لفتد الدنمخ اإليكولوجيدةوتدد ور  ددمات  ممددان التندوع البيولدوجيللدا  ،(قدانوني مثدل الصديد الجدائر
مدددن ل ن داا وامدجة ال، بمدا مددي ذلدا التنميدة هدايو حولالمددن بندا  مجمدخ البنيدة التحتيدة الجديدددة ع دا مدد  الجمدود الم ي دة المادمددة مدي 

 خ.جديدة مي منا ا كثيرة من الجالال
يئدددة ل ه ني االجتمددداع الحددادل والجندددريمددد وامددجة مدددن المددديناريو ات الممددتمب ية المجمولدددة التدددي نوقنددتالمجموعدددة تدددل الو  -14

ميامدددات وتددددابير ي ددددر  لتجزيدددز ممدددارات التنميددددة وضدددد  ين  نددداا مرصدددا ل ع دددداة الفرعيدددة ل مندددورة الج ميددددة والتمنيدددة والتكنولوجيددد
                                                                 

 ".8111الممتدامة لجاخ  بجنوان "تحويل عالمنا:   ة التنمية 8135مبتمبر/يي ول  85المؤرخ  71/3انمر قرار الجمجية الجامة  7
رالصناعة واالبتكار  9الهدج و ؛ رالجمل اليئا والنمو االقتصادل( 2الهدج و ؛ يمجار مجمولة(رال اقة النميفة ب 7تنمل  ذا: الهدج  8

ع ا ال اقة  ، من بين يمور ي ر ، حصول الجمي ات البنرية(. وتتوق   ذا األ داجرالمدن والممتو ن 33التحتية(؛ والهدج  والبنية
صول ح، و (3-9 الغايةاالقتصادية والرماا ر التحتية لدعخ التنمية والبنية، (3-2 الغاية، والنمو االقتصادل الممتداخ ر(3-7 الغايةالحديثة ر
 (.8-33و 3-33الغايتان النمل رونمخ لمكان ع ا الجمي  

، واألنن ة البنرية والتنمية الجمارية، ال رابمب  ا صغيرة،  البمجزولة و بم  للا المكاني والوميفي ل موائل النامجة  االنمماخو  االنم اع" 9
محدثة ]عبر الالثانية . ال بجة وانن ن الجاصمة. ممرد المص  حات. 8138. ربرنام  تجويضات األعمال والتنوع البيولوجي األ ر "
وجر  اال يع ع يها مي مارس/آذار  .http://bbop.forest-trends.org/guidelines/Updated_Glossary. ومتاحة ع ا: اإلنترنت[

8132.)] 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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يدددة االقتصددادية المحدددددة ل  ددة التنمو  ، واأل ددداج االجتماعيدددة2010الممددتدامة بمددا يتماندددا مدد  ي دددداج االتفاقيددة، ورؤيتهدددا لجدداخ 
اعات التحوي يدددددة، الصددددنو  ،وال اقدددددة والتجدددددين ،م اعدددددات البنيددددة التحتيددددةل. وبددددالنمر للدددددا ا ثددددار المحتم ددددة 2010الممددددتدامة لجدددداخ 

ع دا التندوع البيولدوجي و ددمات  ق اعدات ي در  يدر مباندر(  دذا الم اعدات و ها ع ا التنوع البيولدوجي، وتبجيدات ربجضد والتجهيز
ضدمان امددتمرار مديمة  ددذا الم اعددات، لعتبدارات التنددوع البيولدوجي مددي  ددذا الم اعدات ضددرورل تجمدديخ امد ن الدنمخ اإليكولوجيددة، 

  .مضي عن الحد من ممدان التنوع البيولوجي الذل يدعخ  ذا الم اعات و ير ا، والتنمية الممتدامة ع ا ن اا يوم
، والصددناعات التحوي يددة، والتجهيدددز ال اقدددة والتجدددين، والبنيددة التحتيدددة،لم اعددات تح ددييت تُجددر  مددي ثدديب لضدددامات و  -11

الفجالدددة لمجالجددة  دددذا والممارمددات والتبجيددات ع دددا التنددوع البيولدددوجي، واألدوات المحتم دددة جنبددا للددا جنددد  مدد  االتجا دددات وا ثددار 
 ة.مرججي ا ثار، م  لنارات

 قطاع الصحةلتعميم الهج ن   -جيم
والتكنولوجيدة مدي اجتماعهدا الحدادل والجندرين مدي الممدائل الج ميدة والتمنيددة  مندورة الج ميدة والتمنيدة لنمدرت الهيئدة الفرعيدة  -16

"توحيددد األدا  هد  ذات الصد ة بالصدحة والتندوع البيولدوجي، بمدا مددي ذلدا اإلرندادات المتج مدة بددم  اعتبددارات التندوع البيولدوجي مدي نُ 
المتج مددة با ثدار المترتبددة ع دا ميامددات  ممدائلاليمددخ  ددذا الممدخ نمددرة عامدة وتحددديثا ويركدز ييضدا ع ددا و  10."الصددحةمدي مجدال 

 ة.تجميخ التنوع البيولوجي مي ق اع الصح
مجموعدة وامدجة مدن  ددمات  ترتكدز ع يدهالتنوع البيولوجي و دمات النمخ اإليكولوجية يمامية لصحة اإلنمدان. و ويجتبر  -17

ومدددائج الوالتنميددة االقتصددادية ويمدددا خ مددي تنمدديخ  مدددبل الجددي واألدويددة والمدديو  وال اقددة و  لب ذيدددةدر الددنمخ اإليكولوجيددة كمصدد
 ،وكميددة وجددودة الميدداا الجذبدددة ،والهدددوا  النمددي ،الغددذائيالتغددذول و األمددن يرتكدددز ع يهددا نمخ اإليكولوجيددة، التددي المتجددددة ل ددجم يددات الو 

الممددددببة الجوامدددل  وتدددؤدلوالحدددد مددددن م دددا ر الكدددوارب.  ،ا مدددات واألمدددرا  مكامحدددةو  ،وتنمددديخ المندددداخ ،والمددديخ الروحيدددة والثماميدددة
لتندددوع د امدددي بجدد  المدددياقات وتهدددتنميميددة موائدددد حيددب تكدددون لهددا التندددوع البيولددوجي والصدددحة، مجددالي دورا مجمدددا مدددي  لبمددرا 

، مثددل المنددامر ال بيجيدددة الددنمخ اإليكولوجيددةاإلنمددان مددي  هاثحددديالتغيرات التدددي مددي ددر .  مددياقاتالبيولددوجي وصددحة اإلنمددان مددي 
يمدددهخ تغيدددر و . يثر دددالميكروبدددات، تزيدددد مدددن م دددا ر انتمدددال األمدددرا  المجديدددة و ات ا، وامدددت داخ مضدددادالكثيفدددةالمجدلدددة، والزراعدددة 

مدي مهدور وانتنددار  فمددان التنددوع البيولدوجيالموائدل و ير دا مددن الجوامدل الدامجدة ل جدديلوت حصدداد اامدت داخ األراضدي واإلمدرا  مدي 
تهديددات صدحية عالميدة كبدر  تك دج مئدات ا الج مدن  ممدا يدؤدل للدا   ير المجدية واألمرا  المجديدة ع دا حدد مدوا ، األمرا

 11األرواح وعنرات الم يارات من الدوالرات منويا.
بدددرام  الميامدددات و الال بيجدددة مددي  المائمدددة ع ددا، والح ددول الدددنمخ اإليكولوجيدددةالتندددوع البيولددوجي، و  ويتجددين مواصددد ة تجمدديخ -12
يجدد تجمديخ و مدي بدرام  حفدم التندوع البيولدوجي. اإلنمدان صدحة عتبدارات جين الميداخ بدذلا بالنمدبة التيصحة اإلنمان مث ما لمتج مة با

الدددرواب  بدددين التندددوع البيولدددوجي وصدددحة اإلنمدددان يمدددرا يمامددديا لتحميدددا ي دددداج التنميدددة الممدددتدامة و  دددة التنميدددة الممدددتدامة لجدددداخ 
مدددرع يتجددين تصدددميخ ". و عددددخ تددرا يحدددد يت  دددج عددن الركددد "المتمثدددل مددي التنميددة الممدددتدامة  لهددددجيمامددي كمددا ينددده  2010.12

. و دذا األ دراج جميد تفيدد ح دول  وتكدون  نداا مدي مجمدخ األحيداناالحتياجات والمروج ال اصة بكل ق اع،  بما ينام تجميخ ال
                                                                 

 .CBD/SBSTTA/REC/XXI/4، وCBD/SBSTTA/21/9، وCBD/SBSTTA/21/4انمر  10
رب  األولويات الجالمية: التنوع البيولوجي والصحة البنرية، امتجرا  ، 8135منممة الصحة الجالمية ويمانة اتفاقية التنوع البيولوجي،  11

 .www.cbd.int/health/stateofknowledgeمتاحة ع ا :  .حالة المجرمة
رضمان تمّت  الجمي  بينما  عي  صحية وبالرما ية  1يجتبر النمر مي الرواب  بين الصحة والتنوع البيولوجي ذا ص ة  اصة بالهدج  12

، ممتداخ لتحميا التنمية الممتدامة( رحفم المحي ات والبحار والموارد البحرية وامت دامها ع ا نحو 34، والهدج (مي جمي  األعمار
دارة الغابات ع ا نحو ممتداخ، ومكامحة  35والهدج  رحماية النمخ اإليكولوجية البرية وترميمها وتجزيز امت دامها ع ا نحو ممتداخ، وا 

له لفمر بجمي  ينكارالمضا  ع ا ا 3الهدج مضي عن  ،(التصحر، ووقج تد ور األراضي وعكس ممارا، ووقج ممدان التنوع البيولوجي
رالمياا  6والهدج  ،رالمضا  ع ا الجوع وتومير األمن الغذائي والتغذية المحّمنة وتجزيز الزراعة الممتدامة( 8الهدج و ، مي كل مكان(

 .رالمناخ( 31والهدج  ،رالمدن( 33والهدج  ،(ةالصحي والنمامة
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ات ومجموعدات المصدالن ويصدحا  المصد حة تحمين التنميا واتمداا الميامدات عبدر م ت دج الم اعدع ا الر خ من ذلا يت    
ذلدا الميدادة المندتركة مد  ق داع حفدم التندوع البيولدوجي، و  ق داع الصدحة دور يدؤدلا  درين. ولكدي يكدون التجمديخ مجداال، يجد  ين 

ذلدا، يجد  يال يدتخ تجمديخ  دذا الدرواب  مدي االمدتراتيجيات و  د  الجمدل الو نيدة  . وباإلضدامة للدابالتجداون مد  الم اعدات األ در 
 ددر ، بمددا مدددي ذلددا االمددتراتيجيات والميامددات والبدددرام  األم اعيددة الميامدددات ال  دد  و مددي الولكدددن ييضددا ممدد   ل تنددوع البيولددوجي

 ة.ات الص الوزارات ذ نمد يت مبقدر اإلمكان،  ت وير ا، ينبغية، و الصحالمتج مة بالو نية والحمابات 
مدددن جانددد   نددداا مجموعدددة مدددن االلتزامدددات التدددي تدددخ ات اذ دددا مدددن  ددديل الجم يدددات الدوليدددة، ع دددا الممدددتو  الدددو ني، و و  -11

منممدة الصددحة و ماندة األ تمثدال، وضدجج دا مددبيل الم. الصدحةو التندوع البيولدوجي بددين الدرواب  الم اعدات ذات الصد ة لددعخ تجمديخ 
الصدادر عدن مدؤتمر  11/6 لممررعمدي بدا، 2012مدي مجدال التندوع البيولدوجي والصدحة مدي عداخ  ابرندام  عمدل مندترك الجالميدة
ل دددار برندددام  الجمدددل المندددترا، تجاوندددت منممدددة الصدددحة الجالميدددة واتفاقيدددة التندددوع البيولدددوجي مددد  الندددركا  لددددعخ  . ومدددياأل ددراج

 المدرار، بمدا مدي ذلدا عدن  ريدا: جمد  األدلدة الج ميدة لددعخ عم يدة صدن  الصدحةو التندوع البيولدوجي بين الرواب  األ راج مي تجميخ 
دعدخ األ ددراج مددي تنفيددذ ؛ و رمد  الددوعي الجدداخو ؛ مددات الجمددل اإلق يميدة لبنددا  المدددراتبندا  المدددرات مددن  ديل ح و ؛ المدائخ ع ددا األدلددة

نندا  مريدا اتصدال مندترا بدين و ؛ الصدحةو التندوع البيولدوجي بين الرواب   مجندي بدالتنوع البيولدوجي والصدحة. وقدد ولددت  الوكدالتينا 
المنممددات الدوليددة والمؤممددات ة و مددخ المتحددداأل ن وكدداالتوامددجة مدد  ائفدةجمدد  التددي ت دذا األنندد ة نددبكة وامددجة مددن النددراكات 

 ي.األكاديمية والمجتم  المدن
 بدرامدددة ممددديلةلمنممدددة الصدددحة الجالميدددة، و دددي جمجيددة الصدددحة الجالميدددة،  الج يدداهيئدددة ال، قامدددت 2012مددي مايو/ييدددار و  -20

جددر  التمريدددر "الصددحة والتنددوع البيولدددوجي" ألول مددرة مدددي ل ددار بندددد جدددول األعمددال المتج دددا بالصددحة والبيئدددة وتغيددر المنددداخ. ويُ 
 ة.كوثيمة لعيمي

دار  حفددمتنددمل الفددرع الرئيمددية لتجمددديخ و  -21  األعبدددا  الحددد مددنمددن يجدددل ه بندددكل ممددتداخ وامددت دام تددهالتنددوع البيولدددوجي وا 
 :  وتجميخ المنام  المنتركة ما ي يباألمرا ةالمرتب  ةالجالمي

مؤندرات  لوضد  الدرواب  بدين التندوع البيولدوجي والصدحةدعخ ت وير بحوب ع ميدة متجدددة الت صصدات بندين  ري(
تميدديخ مجاليدددة الميامددات وال  ددد  والبددرام  المتكام دددة ورصدددد لقائمددة ع دددا األدلددة بندددين الصددحة والتندددوع البيولدددوجي قويدددة و متكام ددة 

 واإلبدديغ عنهدددا ة المرتب ددة بددالتغيرات مدددي التنددوع البيولددوجي وتددد ور الددنمخ اإليكولوجيددةيالصددحالم ددا ر مجاليددة التدددابير ومجالجددة 
 ؛ بفجالية يكبر

 يلوجيدة مدي تمييمدات الضدجج الصدحالم ا ر المرتب دة بفمددان التندوع البيولدوجي وتدد ور الدنمخ اإليكو  انجكاس ر (
 ؛ الم ا ر واإلبيغ عن
تنفيدذ تددابير لزيدادة مددرع الحصدول ع دا الميداا النميفددة والصدرج الصدحي وذلدا ل حددد مدن التجدر  لإلصددابة  ر (

 والتربددة والحدددد مددن التجددر  لممددببات األمددرا  مدددن والميددااالهددوا  جددودة تددددابير لتحمددين و بدداألمرا  المنمولددة عددن  ريددا الميدداا 
 ؛ الم وثةواأل ذية والتربة المياا 

لتنددددجي  امدددت داخ الممدددداحات ال ضددددرا  مدددي المنددددا ا الحضددددرية  اإلبدددديغوضددد  المزيددددد مددددن التددددابير ويدوات  رد(
الوصدددول للدددا ال بيجدددة التدددي يتيحهدددا والح دددول المائمدددة ع دددا ال بيجدددة لددددعخ الفوائدددد الصدددحية، بمدددا مدددي ذلدددا موائدددد الصدددحة الجم يدددة، 

 ؛ الننا  البدني وتجزيز النمخ الغذائية الممتدامة وينما  الحياة الصحية تنجي و 
الدددرواب  بدددين الصددددحة والتندددوع البيولدددوجي بمددددا  تراعددددي لبددديغوضددد  ميامدددات ومجددددايير وبروتوكدددوالت ويدوات  ه(ر

، وات دداذ نهدد  يكثددر "صددحةتوحيددد األدا  مددي مجددال ال"هدد  دم  اعتبددارات التنددوع البيولددوجي مددي نُ اإلرنددادات المتج مددة بدديتماندا مدد  
 ؛ومتكامل ل تصدل ل تهديدات، مثل مماومة مضادات الميكروبات وينما  الحياة  ير الصحية امتباقية

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-06-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-06-ar.pdf
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التندوع البيولددوجي، ودعددخ نمددل حفددم دعدخ االبتكددار التكنولددوجي وتبدادل البيانددات عبددر ق اعددات الصدحة الجامددة و  رو(
 ؛ التكنولوجيا

 ؛ وتد ور النمخ اإليكولوجية ممدان التنوع البيولوجيدعخ البحوب لتمييخ يعبا  األمرا  التي تجز  للا  رز(
ل ت فيددج مدددن حددددة تغيددر المنددداخ والتكيددج مجددده كتدددبير ل حدددد مدددن  الددنمخ اإليكولوجيدددةهددد  قائمددة ع دددا اعتمدداد نُ  رح(

  امدي التي د  لم ددا ر الكدوارب ورصددد تجمديخ التندوع البيولددوجياألمدرا  المرتب ددة بفمددان التندوع البيولددوجي وتغيدر المندداخ و  يعبدا 
 ؛ لها واالمتجابة

الدرواب  بددين  لدمدا المددرات ع دا الممددتويات المح يدة والو نيدة والجالميدة لددعخ  رمد  الدوعي وتنميدةزيدادة الددعخ و  ر (
المح ددي  يينلددنمخ الصددحية ع ددا الممددتو مددي الميامددات وال  دد  والبددرام  بمددا مددي ذلددا كتدددبير لتجزيددز ا التنددوع البيولددوجي والصددحة

 ؛ والمجتمجي
، مدد  ليددي  ا تمدداخ  ددداع بنددكل منددترا االجتماعيددة واالقتصددادية والبيئيددة العددتيل الصددحة الدددوام  مجالجددة رل(

والمجتمجدات األصد ية لندجو  واالحتياجات ويعبا  الصدحة الجامدة ل مدكان األكثدر ضدجفا، بمدا مدي ذلدا الفمدرا  والنمدا  واأل فدال، 
 ؛ المح ية

حفدم  بندكل مندتراالجاخ وال اع مدي البدرام  المندتركة بدين الم اعدات التدي تددعخ  ينمتثمارات الم اعزيادة ا را(
 ؛ التنوع البيولوجي واالمت داخ الممتداخ والوقاية الصحية األولية، بما مي ذلا من  يل آليات التمويل المبتكرة

 .االجتماعية والبيئية العتيل الصحة لدوام ا تتناولبرام  تج يخ ويدوات تج خ  وض  رل(
مددددددي تنفيددددددذ ويمكدددددن ين يمدددددددخ مريدددددا االتصددددددال المنددددددترا بدددددين الوكدددددداالت المجنددددددي بدددددالتنوع البيولددددددوجي دعمددددددا لب دددددراج  -22

ة الج ميددة والتمنيدددة ل منددور  هيئددة الفرعيددة ل 21/1توصددية الينمر ميدده مددؤتمر األ ددراج ع دددا يمدداس الددذل مددممددرر الو  11/6 الممددرر
 والتكنولوجية.

يمكدن النمدر مدي وضدد   ار دة  ريدا عالميددة مدي ل دار برندام  الجمددل المندترا بدين اتفاقيددة التندوع البيولدوجي ومنممددة و  -21
الدددرواب  بدددين التنددددوع تجمدددديخ لراج بالمزيدددد مددددن الددددعخ الممدددتهدج الصدددحة الجالميدددة بندددين التنددددوع البيولدددوجي والصدددحة لتزويددددد األ ددد

 .البيولوجي والصحة
ع ددا الصدددجيدين  تجريبيدددةمندداري   وضددد يمكددن ين تنددمل األننددد ة اإلضددامية لددددعخ تجمدديخ الصدددحة والتنددوع البيولددوجي و  -24

الجزريدة الددول ، وال مديما بدين الب ددان الضدجيفة، بمدا مدي ذلدا التندوع البيولدوجي والصدحةالدرواب  بدين الدو ني ودون الدو ني لتجمديخ 
ع دا الممدتويات المح يدة والو نيدة  المنفدذةبندين التددابير الموجدودة جمي  يمضل الممارمات المائمة ع دا األدلدة ، وتالصغيرة النامية

 .ةالصحو  تنوع البيولوجي المنتركة لالفوائد واإلق يمية لتحميا يقصا قدر من 
مدي ل دار برندام  الجمدل المندترا بندكل يمضدل دم  الدرواب  بدين التندوع البيولدوجي والصدحة لدتمدخ كبير  ُيحرزمي حين و  -21

بددين بددذل جهدود لضدامية كبيدرة لزيددادة تجمديخ الدرواب  مدد ن  نداا حاجدة للدا بدين اتفاقيدة التندوع البيولددوجي ومنممدة الصدحة الجالميدة، 
  دة التنميدة الممددتدامة  ي ددداجالتندوع البيولدوجي والصدحة ع ددا الممدتويات المح يدة والو نيددة واإلق يميدة والجالميدة مددن يجدل تحميدا 

 ة.وااللتزامات الجالمية األ ر  ل تنمية الممتدام 2020-2011، وال  ة االمتراتيجية ل تنوع البيولوجي 2010لجاخ 
 اعات التحويلية، والتجهيزالصنو ، الطاقة والتعدين، والبنية التحتيةقطاعات في  لتعميماهج فرص ون   -الد

تنددمل مجموعدة مددن الجهدات الفاع ددة. و لتجمدديخ التندوع البيولددوجي مدي  ددذا الم اعدات،  والدُنه  نداا مجموعددة مدن الفددرع  -26
الممددتو  الدددو ني مددن قبدددل اإلجددرا ات التدددي يمكددن ات اذ دددا مددن  دديل الجم يدددات الدوليددة ع دددا ع دددا  والددُنه الفدددرع مل  ددذا توتندد

 ت.لزيادة تجميخ التنوع البيولوجي مي  ذا الم اعااأل ر  والجهات الفاع ة  ،المالي والم اع المصرميالم اع ق اع األعمال و 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-06-ar.pdf
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مفيددد مددي عددد مددن الفئددات، بمدا مددي ذلددا  بندكللجددرا ات تجمديخ التنددوع البيولددوجي يمكدن تجميدد  ع دا الممددتو  الددو ني، و  -27
 ؛الميامدددات والمددوانين وال دددوائن  (ر ؛(ومددا للدددا ذلددا، اإلنمدددائي، و راالقتصددادل الت  دددي  الددو ني االمدددتراتيجي ري(: الفئددات التاليددة

التددابير ع دا ن داا الموقد  يو مصدن   (هر؛ الت  دي  المكداني عبدر المندامر ال بيجيدة والمندامر البحريدة د(ر؛ التددابير الحدامزة  (ر
 .ميمل اإلمدادتدابير  و(ر؛ اإلنتا 

 ي.ويرد ميما ي ي موجز لبج  المجاالت األكثر ي مية لتجميخ التنوع البيولوج -22
 المنتديات والجم يات الدولية -1

 احددددد ل دددار مهددي تالجم يددات الجالميدددة لتجمددديخ التنددوع البيولدددوجي. ي دددخ واحددددة مددن  2010لجددداخ لتنميدددة الممددتدامة ا   ددةلن  -21
م ت ددددج  عبدددرالتنفيدددذ المتكامدددل  دعدددختجزيددددز اتمددداا الميامدددات و لالجالميدددة و مجموعدددة مدددن التحدددديات المجتمجيدددة ل تصددددل ل ا موحددد

يدومر مرصدة كبيددرة  2010يقدر مدؤتمر األ دراج بالفجدل بدين تنفيدذ   دة التنميدة الممدتدامة لجداخ وقدد الم اعدات ومجداالت المجتمد . 
 13.لتجميخ التنوع البيولوجي وتحميا ي داج ييني ل تنوع البيولوجي

ويحمددا اتبدداع نهد  متكامدل يحمدا األ ددداج االجتماعيدة واالقتصدادية  2010يت  د  تنفيدذ   دة التنميددة الممدتدامة لجداخ و  -10
باإلضددامة للدا الجديددد مددن األ دداج والغايددات المتج مدة بددالتنوع البيولددوجي و  14.األ ددداج والغايدات المتج مددة بددالتنوع البيولدوجي ييضدا

الجوانددددد  ين تهدددددج للددددا ضددددمان و مرتب ددددة بهددددذا الم اعدددددات،   ايدددداتتنميدددددة الممددددتدامة والددددنمخ اإليكولوجيددددة، تتضددددمن ي ددددداج ال
 4-1مدي الغايدة ، المتج دا بالبنيدة التحتيدة، 1الهددج  يددعومثدال، . وع دا مدبيل الاالعتبارات االجتماعيدة والبيئيدةتوازن االقتصادية 
عدادة تي يدل الصدناعات للدا تحدديب    دا ع دا التكنولوجيددات مدوارد واعتمادها لكفدا ة امدت دام وتزيددممدتدامة  لتكدونالبنيدة التحتيدة وا 

 صدددونللددا التحضدددر الممددتداخ، وتجزيددز الجهدددود لحمايددة و  ،1-11مددن  دديل الغايدددة ، 11الهددددج ويدددعو النميفددة والمدد يمة بيئيدددا. 
 ة.ال بيجيللا اإلدارة الممتدامة واالمت داخ الفجال ل موارد  12الهدج ويدعو . يالتراب الثمامي وال بيجي الجالم

مددد مدددي االمددتهيا واإلنتددا  الممددتدامين مبدددادرة عالميددة  امددة ي ددر ، اعتُ بالبددرام  ل مددنوات الجندددر المتج ددا  ل ددار ويجددد -11
نددوع البيولدوجي مددي ل دار  ددذا البرنددام  تجزيدز التركيددز ع دا الت ومدديكون. 2012، مددي عداخ ل تنميددة الممدتدامة األمددخ المتحددة مدؤتمر

 صددونمدد   تتمددامددن يجددل التحضددر التدي  النددا اتع دا الجديددد مددن  15ضددرية الجديدددةحال  ددة الحتدول وتمفيددا لتحميددا االتفاقيددة. 
يديددس يبابددا ل مددؤتمر الدددولي    ددةالمنتددد  الجددالمي ل بنيددة التحتيددة الددذل ان  ددا مددن كمددا ين التندوع البيولددوجي والددنمخ اإليكولوجيددة. 

، يجددر  مناقنددات حددول جهددات ي ددر جميدد  بنددوا التنميددة متجدددة األ ددراج، مددن بددين  وُينددرا 16التنميددةمددن يجددل تمويددل ل الثالدب 
ييضدددا ل حدددد مدددن تددددمير  ذا صددد ة 201017-2011ل دددار مددديندال ل حدددد مددن م دددا ر الكدددوارب ويجتبدددر البنيددة التحتيدددة الممدددتدامة. 

 برنددام  األمددخ المتحدددة ل بيئددة الجديددد مددن ولددد ل ممددتو نات البنددرية وجميدد  الم اعددات االقتصددادية.  األمامددية الدنمخ اإليكولوجيددة
كيانددات األمددخ عدددد مددن  ين ددر . وي يددرا، المواردالدددولي المجنددي بددفريددا ال، بمددا مددي ذلددا يعمددال ييضددا ذات الصدد ة المبانددرة البدرام 

ع دا  ددذا الم اعدات، بمدا مددي ذلدا منممددة األمدخ المتحددة ل تنميددة الصدناعية راليونيدددو(،  لهدا انجكامدداتمددي جهدود األ در  المتحددة 
 ة راألونكتاد(.ومؤتمر األمخ المتحدة ل تجارة والتنمي

                                                                 
وي داج التنمية الممتدامة؛ والممرر  8135تحدة ل تنمية لما بجد عاخ بنين لدما  التنوع البيولوجي مي   ة األمخ الم 38/4الممرر  13

وتحميا ي داج ييني ل تنوع  8181-8133بنين اإلجرا ات االمتراتيجية لتجزيز تنفيذ ال  ة االمتراتيجية ل تنوع البيولوجي  31/1
 .وعبر االبيولوجي، بما مي ذلا ما يتج ا بتجميخ التنوع البيولوجي ودمجه دا ل الم اعات 

، يمانة اتفاقية التنوع البيولوجي 8111  ة التنمية الممتدامة لجاخ موجز الميامات: التنوع البيولوجي و  14
 CBD/SBSTTA/21/2/Add.1و ،(en.pdf-brief-policy-agenda-3020-https://www.cbd.int/development/doc/biodiversityر

 ".8111"التنوع البيولوجي و  ة التنمية الممتدامة لجاخ 
الجمجية الجامة  ا( ويقرته8136تنرين األول /اعتمد ا مؤتمر األمخ المتحدة المجني باإلمكان والتنمية الحضرية الممتدامة ركيتو، يكتوبر 15

 .8136كانون األول /ديممبر 81المؤرخ  73/856مي قرار ا 
 ، المرما.69/131قرار الجمجية الجامة  16
 .الثاني ، المرما69/821قرار الجمجية الجامة  17

https://sustainabledevelopment.un.org/rio20
https://www.cbd.int/development/doc/biodiversity-2030-agenda-policy-brief-en.pdf
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/71/256
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&referer=http://www.un.org/en/ga/69/resolutions.shtml&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/283&referer=http://www.un.org/en/ga/69/resolutions.shtml&Lang=A
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 الجالمية البيئيةاالجتماعية و الضمانات  -2
، مدن محدثدة ضدمانات بيئيدة واجتماعيدة ع ا مدد  المدنوات الم ي دة الماضديةالبنا الدولي ومؤممة التمويل الدولية اعتمد  -12

بجدد  الجواندد  المتج مدددة المجددايير مضددل الممارمددات. وقددد عدددززت  ددذا جديدددة ألالجالميدددة المجددايير وضدد  التددؤدل للددا المددرجن ين 
 عتمدداد وامد  الن دداا لهددذا المجددايير، وتنفيددذ ا ع ددا نحددو مجددال،االضددمان ويمثددل  .بدالتنوع البيولددوجي و دددمات الددنمخ اإليكولوجيددة

كبيددر التمويدل حجددخ ال اصددة ل بنيدة التحتيددة، وال اقدة والتجدددين، بمدب  و مرصدة مهمدة لتجمدديخ التندوع البيولددوجي مدي  ددذا الم اعدات، 
 ة.المحتم ة ع ا التنوع البيولوجي و دمات النمخ اإليكولوجي ا ثار. كما تحمنت منهجيات تمييخ الم  و 

 لبيولوجياالمتراتيجيات و    الجمل الو نية ل تنوع ا -1
نم دة الدد ول الرئيمدية لتنفيدذ االتفاقيدة وال  دة االمدتراتيجية  االمدتراتيجيات و  د  الجمدل الو نيدة ل تندوع البيولدوجي تجدد -11

. وع دا مددبيل بهدذا الم اعدات يتج دداتركيدز  داع  منهددا ع داعددد ق يدل جددا ينددتمل . ومد  ذلدا، 2020-2011ل تندوع البيولدوجي 
 تتضدددمن 16ل تندددوع البيولدددوجي للدددا ين المنمحدددة الو نيدددة الجمدددل   ددد  و يمدددتراتيجيات لممدددتو  رميددد  ال يندددير امدددتجرا مثدددال، ال

 ولددد ؛ امدتراتيجيات يو لجدرا ات مرتب دة صدراحة بال اقدة 11 ؛ وتتضدمنمجدال التجددينبامدتراتيجيات يو لجدرا ات مرتب دة تحديددا 
 عدددا ق ديي يتضدمنحدين ين  . ومديواالجتمداعي/التمييخ البيئدي االمدتراتيجياألثدر البيئدي بتميديخ امدتراتيجيات يو لجدرا ات تتج دا  16

 ة.امتراتيجيات يو لجرا ات  اصة بالبنية التحتية، لال ين  ناا بج  األمث 
 الت  ي  االمتراتيجي ع ا الممتو  الو ني -4

والصدددناعات التحوي يدددة،  لتحتيدددة،ال اقدددة والتجدددين، والبنيدددة الن يحددد ي دددخ الفدددرع لتجمددديخ التنددوع البيولدددوجي مدددي ق اعدددات  -14
 قدراراتاالمدتراتيجي دا دل الحكومدات الو نيدة والحكومدات دون الو نيدة، وكدذلا ميامدات و  صن  المدرار و ع ا ممتو   والتجهيز

 2يحدد الجناصدر الهامدة مدي الهدددج  يدددعوو  .المدراراتاإلق يميدة التددي تدؤثر ع دا مثدل  دذا و  الجالميدةوالمؤممدات الحكومدات األ در  
مددددتراتيجيات االلدمددددا  قددديخ التنددددوع البيولدددوجي مددددي للدددا ، 1-11 التنميددددة الممددددتدامة والددددذل يدددنجكس مددددي  ايدددة، يينددديمدددن ي ددددداج 
التميددددديخ البيئدددددي و دددددي ، ي دددددر  يداة  امدددددةو نددددداا  18الفمدددددر. المتج مدددددة بالتنميدددددة والحدددددد مدددددنالو نيدددددة والمح يدددددة  الت  دددددي وعم يددددات 
يجدد امدت داخ التميديخ البيئدي و لمدا كدالتزاخ قدانوني يو ع دا يمداس  دوعي.  ب ددا 10ا ن مدي حدوالي  التي يجرل ت بيمهداجي، االمتراتي

ع دا  لواالمدتثمار  اإلنمدائيالمفاضديت والبددائل لممدارات االمدتثمار مدي الت  دي   النمدر مدياالمتراتيجي عامي يمامديا لضدمان 
، ل نمدر مددي مدا لذا كددان االمددتثمار بدايددة الجم يدداتيداة  امدة ل ت  ددي  مدي  تميديخ األثددر البيئدديويجددد  .الددو ني واإلق يمدي الممدتويين

يعددت  لعيميدةتدومر وثيمدة و هد  ي در  متاحدة لتحميدا األ دداج الو نيدة. مدي المرامدا الجديددة م  دو  بالفجدل، يو لذا كاندت  نداا نُ 
 19مج ومات نام ة عن  ذا الموضوع.والتمنية والتكنولوجية  ل منورة الج ميةليجتماع الحادل والجنرين ل هيئة الفرعية 
 الو نية الميامات والموانين وال وائن -1

تنددمل  ددي تجمديخ التنددوع البيولددوجي ع ددا الممدتو  الددو ني. و  صددميخال ددوائن والميامددات ع ددا الممدتو  الددو ني مددي تجدد  -11
 .الم اعات نام ة لجدةتدابير ولوائن مضي عن المت  بات ال اصة بالم اعات، 

يو مجيدار يو لجددرا   ُيحددد( حيددب والدتحكخالتنمدديخ المباندر رالميدادة ع دا جدادة مدي الم اعددات محدددة المت  بدات المل توتند -16
 ع دداالمت  بدات التنميميدة ندائجة ييضدا و ت دوب الميداا يو االنبجاثدات مدي الهددوا . يو  النفايدات ال  ددرةال دوائن المتج مدة ب، مثدل عم يدة

 ة.ن اا موق  المنني
ع ددا لدمدددا   وبددرام  التددداول التددي تمدداعد والدددعخوتنددمل التدددابير األ ددر  األدوات المائمددة ع ددا المددوا، مثددل الضددرائ   -17

زالددددةات الدميئدددة دددداز  تدددداولالنفايدددات، و  دددد   ممالدددد المددد بية رمثددددل ضدددرائ  البيئيددددة الجوامدددل ال ارجيدددة  يو الددددت  ع  الحدددوامز (، وا 
                                                                 

، للا ات اذ ا يتجينالتنمية الممتدامة لجرا ات نام ة تحميا التنوع البيولوجي من يجل المضا  ع ا الفمر و بنين  38/5يحدد الممرر  18
 ، مي  ذا الصدد.لرنادات تنينالجان  

 .(CBD/SBSTTA/21/INF/13انمر "الحالة الجالمية لت بيا تمييخ األثر النامل ل تنوع البيولوجي" ر 19



CBD/SBI/2/4 
Page 9 

 

ع دا تحدديب الجديدد مدن الب ددان  ديبدت، التدي تضدر بالبيئدة، مدن بدين يمدور ي در . و الددعخ، بما مدي ذلدا التدريجي منها يو لصيحها
مكامددددية األمددددواا نحدددو توجيددده ، ممددددا يمددداعد ع ددددا مدددرارالمنددددتريات الجامدددة، ودمدددد  االمدددتدامة مددددي عم يدددة صددددن  القوانينهدددا بندددين 

 .الممارمات الممتدامة
ا ليدات الداعمدة ألنددواع يو ، النميفددةامدت داخ التكنولوجيدا  ددا حدوامز، مثدل ت ددا ال اصدة بالميامدات ع يمكدن ين تندتملو  -12

بالغدددة ميامدددات ت  ددي  امدددت داخ األراضددي وتجتبددر  ."تكنولوجيددا متاحدددةمجينددة مددن يننددد ة ال اقددة والتجددددين يو مت  بددات "يمضدددل 
ائر صدامية مد  عددخ تكبدد التدي تن دول ع داميامدات ال ويجدرل بندكل متزايدد اعتمدادلتجن  ا ثار المتج مة بموق  المراما.  األ مية

، امددتنادا للددا مفددا يخ التم مددل الهرمدددي  اتت  دد  تنفيدددذامددتراتيجيات التنددوع البيولددوجي يو  تجدددززوالتددي صددامية مكامدد  تحميددا يو 
 الُنه .وتجويضات التنوع البيولوجي، ع ا الر خ من ا تيج وجهات النمر حول امت داخ  ذا األثر لت فيج 

تجمددديخ التنددددوع ل ددددخ األالبيئيددددة المحتم دددة والت فيدددج مددددن حددددتها مددددن بدددين  لآلثدددارت  ددد  تمييمددددا تي تددددال اتجتبدددر التندددريجتو  -11
مدددي تكدددون م  وبددة ال ،  اصددة وين مثدددل  ددذا التمييمددات ا ييضدداحددددود   يددر ين لهدددذا التنددريجات .البيولددوجي مددي  دددذا الم اعددات

ت التندريجات والميامدداوتجتبددر . عم يدة لنمائيددة محدددة  دذ بالفجددل قدرار تنفيددذين يكدون قددد اتُ ع دا ممددتو  المندروع، بجددد الجدادة لال 
الندددجو  األصدددد ية  ع ددداالمحتمدددل لهدددذا الم اعددددات  لبثددددر، نمدددرا ة ييضدددااإلنمدددان مهمددددن حمدددوا المتج مدددة بالممدددؤولية المدنيدددة عدددد

 ة.والمجتمجات المح ي
نفاذ داوتجتمد مجالية  -40 االمدت داخ الفجدال لتميديخ يجتمدد مثدال، . وع دا مدبيل الجمي   دذا التددابير ع دا مدد  مجاليدة تنفيدذ ا وا 

 ة.مر بيانات دقيمااألثر البيئي ع ا كل من امت داخ منهجيات مجالة وتو 
 الت  ي  المكاني عبر المنامر ال بيجية والمنامر البحرية -6

ا ثدددار ع ددا المرامدددا، وممددارات البنيدددة التحتيددة ال  يددة بمدددوة  ومكددان ،جم يدددات التجدددينلمحدددد الجغرامدددي الموقدد  مدديؤثر ال -41
الناجمددة ع ددا الددنمخ اإليكولوجيددة والتنددوع البيولدددوجي، مددوا  مددن حيددب البصددمة المباندددرة ل جم يددات وا ثددار الناجمددة عددن الت دددورات 

امددت داخ األراضددي والت  ددي  المكدداني يكدون ذلددا ممكنددا، مدا ال يكددون حيث هدداتم ي يو  ددذا ا ثددار،  مددن يجددل تجند و المرتب دة بهددا. 
م ت ددج الم اعدددات االقتصددادية لتحميددا يمضددل نتددائ  ممكندددة  عبددريخ التنددوع البيولدددوجي يدوات رئيمددية تجمددل دم  قدديددل ذالبحددرل الدد

 ندداا عددددد متزايدددد مددن األدوات المتاحدددة لددددعخ الت  ددي  المكددداني رمثدددل يداة التميدديخ المتكامدددل ل تندددوع و ل تنددوع البيولدددوجي والمجتمددد . 
مدا ل غايددة إلدمدا  ق اعدات متجددددة والبحدرل قيّ  المجددالين البدرللت  ددي  المكداني مدي ين يكدون ايمكدن (. و MapX 21و 20البيولدوجي

مدد  الحفدم واالعتبدارات االجتماعيددة رو البدا مدا ينددار لليهدا بامدخ االمددت داخ المتكامدل لبراضددي  التضدار مدي مكدان واحددد وتجند  
 (.و/يو ت  ي  الموارد

 الت  ي  الحضرل والتدابير ذات الص ة -7
 تنميدة الحضدرية الممدتدامة، لي  الحضرل بصورة متزايدة بالددور الحامدخ ل دنمخ اإليكولوجيدة والتندوع البيولدوجي يمر الت   -42
تدددومير المددوارد المائيددة الضدددرورية، واألمددن الغددذائي، ومكامحددة ت دددوب الهددوا  وتنمدديخ درجدددة الحددرارة، مضددي عدددن  يرتكددز ع يهدداي تددال

مدن بالددور الرئيمدي ل  بيجدة والتندوع البيولدوجي والدنمخ اإليكولوجيدة  ةالجديدد ةالحضدري ال  دةجتدرج وت. اصحة اإلنمان والتمتد  بهد
 ة.الحضريمي المنا ا لمدن الممتدامة ونوعية الحياة يجل ا

                                                                 
. ]تخ /https://www.ibat-alliance.orgل تنوع البيولوجي رال يوجد تاريخ( ]ع ا اإلنترنت[. متاح ع ا: تحالج يداة التمييخ المتكامل  20

 [.8132اال يع ع يه مي مارس/آذار 
21 MapX ]متاح ع ا: رال يوجد تاريخ( ]ع ا اإلنترنت .https://www.mapx.org/ [.8132. ]تخ اال يع ع يه مي مارس/آذار 
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رمددائ ه  الددذل تنددتمل 22،توقجددات المدددن والتنددوع البيولددوجيتمريددر التنددوع البيولددوجي والمدددن مددي بددين  تندداول االرتبددا تدخ و  -41
والت  دددي  الحضدددرل، الحضدددرية   التندددوع البيولددوجي والدددنمخ اإليكولوجيدددة مدددي الميامدددات ادمدددلالحاجدددة للدددا ع دددا  الرئيمددية الجندددرة

مكانيات المدن الكبيرة لتوليد يدوات   ة.لتنوع البيولوجي والتنمية الممتداممن يجل ايبتكار والحوكمة لوا 
 التكنولوجيا واالبتكار -2

التمددخ م. التندوع البيولدوجيع دا   دذا الم اعدات آثدارالتكنولوجيدا مدي الحدد مدن مجدال يمكن ين يماعد االبتكدار والتمددخ مدي  -44
 التنميددة  يدر المائمدة ع ددامدي الكفدا ة وزيدادة امددت داخ ال اقدة المتجدددة، وتحمددين التمنيدات مدي الممارمدات الزراعيددة، وتمنيدات مثدل 

قدد يددؤدل و ندرية ع ددا التندوع البيولدوجي والدنمخ اإليكولوجيدة. األنند ة االقتصدادية الب آثدارال درا تمدهخ لمدهاما كبيدرا مدي الحددد مدن 
األجهدزة رالمجدادن والف دزات( مدن  الممدت دمة مدن قبدلبمدا مدي ذلدا االمدتجادة ا مندة والفجالدة ل مدواد  -االقتصاد الدائرل  ُنه ت وير 

للدا لب ددا  ال  دد  ع دا اإلنتددا  األولددي. كمددا  -األمدواا الثانويددة لهددذا المددواد  تنميددة، و المتنم ددة، مثددل الهواتدج ة المديمددةالتكنولوجيد
بدذل جهددود م ت فددة ع دا الصددجيد الجددالمي . وتُ المائمددة ع دا الهندمددة ل ددُنه تدومر االبتكددارات مدي الح ددول المائمددة ع دا ال بيجددة بددائل 

اليونيددددو ومرمددددا البيئددددة  تضددد    بهددددات ددددا التددددي  بت دددوير تكنولوجيددددات ابتكاريدددة ذات آثددددار يقددددل ع دددا البيئددددة، مثدددل ل مضدددي قدددددما
مدددن المهدددخ تميددديخ موائددددد و ومددد  ذلدددا، كدددان االبتكدددار والتكنولوجيدددا  دددائبين نمدددبيا عددددن المناقندددات مدددي ل دددار االتفاقيدددة.  23.الجالميدددة

 ي.تجميخ من التنوع البيولوجبالنمبة ل التكنولوجيوم ا ر التمدخ 
  المح يةالتجميخ والنجو  األص ية والمجتمجات  -1

ل مجدددارج واالبتكددارات والممارمدددات التم يديدددة التددي دعمدددت ينمدددا   ةومالكدد حدددائزةالنددجو  األصددد ية والمجتمجددات المح يدددة  -41
 ة ل ددددنمخمدددددير بوصددددفها  ،الندددجو  األصدددد ية والمجتمجددددات المح يدددةويمكددددن ين تكددددون الحيددداة الممددددتدامة ع ددددا مدددد  آالج المددددنين. 

وضد  جيددد لددعخ جهدود تجمدديخ  مديالبيئدة المح يددة، بمدا مدي ذلدا تنوعهددا البيولدوجي، بمجرمدة  ولدديها، مدي الموقدد  اإليكولوجيدة المح يدة
   .التنوع البيولوجي مي  ذا الم اعات

يمكددن ين تصدبن ضددحايا م نهدا ، تكدون مهمنددة وممدتبجدةمدي حدين ين النددجو  األصد ية والمجتمجددات المح يدة كثيدرا مددا و  -46
لديس الحدال   يدر ينالصدناعات االمدت راجية(. ينند ة المددود الضد مة و بندا  المحميدة و المنا ا تحديد رمثل  التي ت ريل ت ورات 

ن اال رمددُيمدهخ نددراكات ناجحدة بدين ق اعددات مثدل التجدددين والندجو  األصد ية والمجتمجددات المح يدة حيددب  يقيمدتمددد م. كدذلا دائمدا
   .ب را م ت فة ويمتفيدانمنترا  دج مي تحميا 

التفاقيدددة التندددوع البيولدددوجي المندداركة الفجالدددة ل ندددجو  األصدد ية والمجتمجدددات المح يدددة مدددي  ةاألمامددي مدددن المبددداد كددان و  -47
مددن و بموجد  االتفاقيدة.  تجزيز دداصد ة بجهدود التجمدديخ التدي يدتخ ذا  يجتبدر ذلدداجميد  الممدائل التدي تددؤثر ع يهدا مدي ل ددار واليتهدا. و 

، المبدددداد  التوجيهيددددة 7/16تمر األ ددددراج، مدددي ممددددررا يجدددل دعددددخ الحكومددددات والندددجو  األصدددد ية والمجتمجددددات المح يددددة، يقدددر مددددؤ 
 رندادات بندين لدرا  االعتبددارات الثماميدة والبيئيدة واالجتماعيدة ل مجتمجددات ب، التدي تدزود األ ددراج والحكومدات  دول:اال وعيدة ي و 

مبدداد  التوجيهيددة إلدمدددا  األصدد ية والمح يددة مددي لجددرا ات تميدديخ األثدددر الجديدددة يو المائمددة. وينبغددي ت بيمهددا جنبددا للدددا جندد  مدد  ال
المتج مددة بددالتنوع البيولدددوجي مددي تنددريجات تميددديخ األثددر البيئددي و/يو عم يدددة التميدديخ البيئددي االمدددتراتيجي التددي يقر ددا مدددؤتمر  الممددائل

 وضدد  المبدداد  التوجيهيدددةتددددعا األ ددراج والحكومددات للدددا و ذلا الممددرر. بددحدددا م والددواردة مددي اليلدددج  6/7 مددي الممددرراأل ددراج 
ألراضددي والميددداا التددي تنددغ ها يو تمدددتجم ها المجتمجددات األصددد ية ايو لمواقدد  الممدمدددة ير ات ددو  متدددرحيُ ك مددا  االعتبدددارال وعيددة مددي 

 ا.من المحتمل ين تؤثر ع يهيكون يو والمح ية تم يديا 

                                                                 
صفحة. متاح ع ا اإلنترنت ع ا:  64مونتلاير،  .توقجات المدن والتنوع البيولوجي(. 8138يمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ر 22

https://www.cbd.int/doc/health/cbo-action-policy-en.pdf. 
االبتكار مي النركات الصغيرة والمتوم ة  برنام  التكنولوجيا النميفة الذل يموله مرما البيئة الجالمية واليونيدو ويهدج للا تنجي  23

 ل توم  مي التكنولوجيات ال ضرا  والنميفة لتيمين التناممية الو نية مي االقتصاد الجالمي ل مرن الحادل والجنرين. ولي يع ع ا مزيد
 .https://www.thegef.org/content/cleantechمن المج ومات: 

https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7181
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  ميمل اإلمدادتدابير  -10
بصدددفة الصدددناعات التحوي يدددة  ق ددداعربمدددا مدددي و يمكددن ين تكدددون ميامدددات ميمدددل اإلمدددداد مدددي جميددد   دددذا الم اعدددات،  -42

مددن  دديل المددوانين  الم البددة بهددايمكددن و  .لتنددوع البيولددوجيع ددا ا مددوردين لومددي ة قويددة ل غايددة ل تصدددل لآلثددار المحتم ددة  اصددة، 
ذلددا مددي ، ين ددول الصددناعات التحوي يددةق دداع  . ومدديوالميامدات الحكوميددة، و/يو اعتماد ددا كدد جرا ات  وعيددة مددن قبددل النددركات

تجامددل مد  كفددا ة امدت داخ المدوارد رع ددا مدبيل المثددال، امدت داخ الميدداا تالتدي مدل الميمدة بيكم هددا هدد  ميع دا نُ كثيدر مدن األحيددان 
نددت  مُ بدائ  التجزئدة للدا (، مدن للدا يدنددا حدد النفايدات تم يدلوالحدد مدن االنبجاثددات رع دا مدبيل المثدال،  (ا ال اقدةوالحدد مدن امدتهي

 خ.المواد ال ا
 لم اع امحددة  ةال وعي ةالدوليالمجايير  -11

لجمددل ع ددا اعدددد مددن الجهدود المبذولددة ع ددا ممددتو  الصدناعة ل حددد مددن آثدار  ددذا الم اعددات. و ندداا يمث دة جيدددة  ا ندا -41
لتنددجي  حمايددة التنددوع البيولدوجي و دددمات الددنمخ اإليكولوجيدة رع ددا مددبيل المثددال، كبيدرة الالدذل تمددوخ بدده ندركات التجدددين وال اقددة 

CSBIو IPIECAو ICMMيعددتها واألدوات التددي  اإلرندادات
 اإلرنددادات. وتندمل  ددذا واإلنفدداذومددن  دديل تجزيدز التنمدديخ ( 24

 IPIECA).25ر البيئية واالجتماعية  ممائللصناعة النف  والغاز لالجالمية راب ة ال اي وضجتهتالتمييخ األثر البيئي المتج مة ب
 مدزاعخلضدمان مصدداقية  26صددار الندهاداتإلدير   دة تُدي تدزيدت الن يدل الممدتداخ، الالمجنيدة بالمائدة الممدتديرة وتضخ  -10
و/يو ندركات  المد   االمدتهيكية وعددة مئدات مدن الندركات، بمدا مدي ذلدا مصدنج تهاعضدوي ميزيت الن يل، المتص ة بمتدامة اال

الصددناعية، مثددل المج ددس الدددولي ل تجدددين والمجددادن  ويمكددن ين تمدداعد الراب دداتن. و تجددار التجزئددة والمنتجددو  التجددارالتجهيدز و/يو 
عديخ نُ IPIECAندركة و  تمثدل الممددا لة و التنددوع البيولدوجي و ددمات الددنمخ اإليكولوجيدة. بندين هد  الم دداع ال داع ، مدي لرندداد وا 

نددركة مدن نددركات التجدددين والمجددادن  21 عضددويته ل تضددخذوالندفامية يحددد المبدداد  الجنددرة ل مج دس الدددولي ل تجدددين والمجددادن، الد
كيفيدددة تمددد ير المدددوارد المددوارد ال بيجيدددة مجموعدددة مدددن المبددداد  حدددول  حوكمدددةميثددداا مجهدددد يدددومر و تجددددين.  راب دددة 10ويكثددر مدددن 

 .المح ية تالحكومات والمجتمجاكل من و ي موجهة لال بيجية لدعخ التنمية الممتدامة، 
 ذا المجايير مهمة مي وض  مجايير قدد تكدون يكثدر صدرامة مدن المجدايير الم  وبدة ع دا الممدتو  الدو ني،  وبينما تكون -11

 يدددر  ميدددانللددا "ذلددا جميدد  الم اعدددات. ويمكددن ين يددؤدل  نددام ة عبددرب ريمددة مدد ن  ندداا تحددديا كبيددرا يتمثددل مددي ينهدددا ال ت بددا 

                                                                 
-www.csbi.org.uk/tools-and-guidance/timeline(. 8134ر CSBIني التي يعدتها نركة ع ا مبيل المثال، يداة الجدول الزم 24

tool ؛ ودليلCSBI متجدد الم اعات لتنفيذ التم مل الهرمي لت فيج، 8135ر )www.csbi.org.uk/tools-andguidance/mitigation-

hierarchy؛ وCSBI 8132ر )http://www.csbi.org.uk/ودرامة  ؛Gullison, R. E, Hardner, J., Anstee, S. and Meyer, M. 

(2015) Good Practices for the Collection of Biodiversity Baseline Data.  التي يعدت ل فريا الجامل المجني بالتنوع البيولوجي
-www.csbi.org.uk/tools-andguidance/biodiversityل مؤممات المالية المتجدد األ راج ومبادرة التنوع البيولوجي المتجددة األ راج. 

data-collection/؛ وIOGP-IPIECA م ا ر وتمديخ يدا  عالي مي صناعة النف  والغازل تصدل لل ار نماخ لدارة التنغيل (: 8134ر  .
التنوع دليل (: لرنادات  دمات النمخ اإليكولوجية. 8133ر IPIECA؛ وwww.ogp.org.uk/pubs/510.pdf. 531رقخ  IOGPوتمرير 

؛ www.ipieca.org/publication/ecosystem-servicesguidance. ةيموائخ المرججالالبيولوجي و دمات النمخ اإليكولوجية و 
(: لدارة الممائل المرتب ة بالتنوع البيولوجي و دمات النمخ اإليكولوجية ع ا  ول دورة حياة األصول مي يل 8134ر IPIECA-IOGPو

-http://www.ipieca.org/resources/good-practice/managing-biodiversityمي صناعة النف  والغاز. نصائن ل نجاح  31بيئة: 

ecosystem-services-bes-issues-along-the-asset-lifecycle-in-any-environment-10-tips-for-success-in-the-oil-and-gas-

industry/؛ وIPIECA-IOGP وثيمة لرنادية لصناعة النف  والغاز،  –ولوجي والنمخ اإليكولوجية (: يماميات التنوع البي8136ر
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/biodiversity-and-ecosystem-services-fundamentals. 

25 IPIECA-IOGP وثيمة لرنادية لصناعة النف  والغاز،  –(: يماميات التنوع البيولوجي والنمخ اإليكولوجية 8136ر
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/biodiversity-and-ecosystem-services-fundamentals. 

 .8132مارس/آذار  5، وتخ اال يع ع يه مي https://www.rspo.org/certificationمتاح ع ا:  26
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االتفداا بمدب  ان فدا  تكاليفهدا، ويندير للدا الحاجدة للدا   ير م يمة بنفس المدر تدابيرالنركات التي تتب   تُكام متكام " حيب 
نفاذ اريمضل الممارمات ع ا   ا.عالمي (وا 

  الميامات والتدابير المؤممية -12
التندوع  األثدار التدي تمد  ع دانركات مي صيا ة مياماتها وتددابير ا ال اصدة لت فيدج راب ات يو مردية نرعت نركات  -12

نمدددددخ اإلدارة البيئيدددددة رمثددددددل   اعتبدددددارات التندددددوع البيولددددددوجي مدددددي ادمدددددلتمددددددخ كبيدددددر مددددددي  حددددددبمثددددددال، . وع دددددا مدددددبيل الالبيولدددددوجي
ISO 14001 ي دداج ومؤندرات يدا  رئيمددية التدي عدادة مدا تنددتمل ع دا  27،(البيئيدةوالمراججددة إلدارة لد، و  دة االتحداد األوروبدي

متجدددة الجنمديات. ويمكددن ربد  ذلددا للدا حددد اللرصدد مدمات التنددوع البيولدوجي الم تددارة مدي المواقد  المم وكددة يو المدؤجرة ل نددركات 
( ع دددا ممدددتو  بددداالنمرا  روكدددذلا مجموعدددات األندددواع المهدددددة تهدداوحالالموائدددل  مندددا امددد ن كبيددر بدددالجهود المبذولدددة لتحمدددين 

. وباإلضددامة للدا ذلدا، وضدجت مبددادرات ق اعيدة ي در  م ت فدة مبدداد  توجيهيدة مفيددة ع دا ممددتو  الصدناعات التحوي يدةمصدان  
لتحمدددين لدارة التندددوع البيولدددوجي لمواقددد   الصدددناعات التحوي يددةم ت دددج ق اعدددات لالمواقدد  ويمضدددل الممارمدددات التدددي يمكددن تكييفهدددا 

 (.29 اقة والتنوع البيولوجيومبادرة ال 28الم اعات متجددةادرة التنوع البيولوجي المصان  رمثل مب
  لبيغ النركات عن ينن تها المتج مة بالتنوع البيولوجي -11

الحدد  ع داالمتج مدة بدالتنوع البيولدوجي تددبيرا مهمدا آ در يمكدن ين يمداعد ينند تها يجتبر اإلبيغ من جان  النركات عن  -11
إلبديغ مدن قبددل ا ات بندينعدن اإلرندداداألميندة التنفيذيدة  التددي يعددتها مدذكرةوتجدر  ال. ه  اإليجابيدةمدن ا ثدار وتدومير حدوامز ل ددنُ 

رندادا  الندركاتإلبديغ  امحددثا تصدنيف (CBD/SBI/2/4/Add.2) المتج مدة بدالتنوع البيولدوجيينند تها عدن الندركات  مدي ندكل وا 
تركيدز الجمددل الحاجدة للدا للدا  الممدائلع دا  دذا  تندير البحدوب التدي يجريدتذلدا،  . وباإلضدامة للداالجيددةالممارمدات ع دا يمث دة 

مدتراتيجية ذات الصد ة بالجوامدل التدي تجتبدر ندرو ا ممدبمة لإلبديغ الفجدال، المجال ع ا عددد مدن األولويدات اال الممتمب ي مي  ذا
ع ددا التنددوع  آثددار النددركات واعتماد دداال  ددوة األ يدرة مددي عم يددة تحديددد  ينددكينمد  األ ددذ مددي االعتبددار ين اإلمصدداح واإلبدديغ 

وتحمدددين  وضددد ، و ركاتبدددين الندددور التندددوع البيولددوجي مهدددخ لجددرا ات امدددتراتيجية لتحمددين البيولددوجي. وتندددمل  ددذا الحاجدددة للدددا 
 ت.ثار التنوع البيولوجي والتبجيا منهجيات قياس ومماييس 

 الم اع المالي  -14
الدددذل يدت مددد  تغيددر المنددداخ،  ذلددا ممارندددةع البيولددوجي  يدددر مرئددي نمدددبيا مددي مجمدددخ الم دداع المدددالي. ويمكددن كددان التندددو  -14

 وتجتبددرماليدة جديدددة ومبتكددرة، بمددا مددي ذلددا آليدات التمويددل ال اصددة ومنتجددات التدديمين.  ُنهدد للددا  المحي ددة بددهالم دا ر والفددرع 
 ع. ذا الم ا دعخ لمواص ة يماميةقيمة التنوع البيولوجي والنمخ اإليكولوجية  زيادةالجهود المبذولة ل

 لتنوع البيولوجيالجهود المبذولة لتمدير قيمة ا -11
بروتوكدول ريس ذلدا . ومدن األمث دة ع دا مضدلبندكل ي تحديدد قيمدة التندوع البيولدوجيليجرل االض يع بجدد مدن الجهدود  -11

عدداخ لدددعخ و  ل ددار موحدد تددوميرال بيجدي، الددذل يهدددج للدا ريس المددال تحددالج  2016مددي عداخ  اوننددر  الددذل يعدداالمدال ال بيجددي، 
ميمددداعد ذلدددا و الصددد ة.  لذ صدددن  المدددرار، بهددددج تحمدددين وتبجياتهدددا تحديدددد وقيددداس وتميددديخ آثار دددا ع دددا ال بيجدددة ع ددداالنددركات 

 تفهمهدددار ع دددا صدددامي يرباحهدددا، ب ريمدددة النددركات ع دددا مهدددخ ييدددن يندددكل ممددددان التندددوع البيولدددوجي "م ددا ر ماديدددة" يمكدددن ين تدددؤث
لميددددداس ريس المدددددال  والددددُنه  المائمدددددةمجموعدددددة يدوات بروتوكددددول ريس المدددددال ال بيجدددددي األدوات والمنهجيدددددات  وتحصدددددرلنددددركات. ا

                                                                 
27 E.g., Hammerl, M., Hormann, S. (2016). The ISO management system and the protection of biological diversity. 

Lake Constance Foundation (LCF) and Global Nature Fund (GNF), Germany, 72 pp. 
مباد     االمتوا ،  ، والمج س الدولي ل تجدين والمجادن وراب ةIPIECAلن مبادرة التنوع البيولوجي متجددة الم اعات  ي نراكة بين  28

والبنا األوروبي لإلننا  والتجمير تهدج للا وض  وتبادل يمضل الممارمات المتج مة بالتنوع البيولوجي و دمات النمخ اإليكولوجية مي 
 .8132يناير/كانون الثاني  5، وتخ اال يع ع يها مي /http://www.csbi.org.ukالصناعات االمت راجية. متاحة ع ا: 

29 http://www.theebi.org/ ، 8132يناير/كانون الثاني  5تخ اال يع ع يها مي. 
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 ميبدس مضدي ل، بمدا مدي ذلدا لضداميةوُي  مدت لرندادات ومكمديت ق اعيدة ال بيجي ممابل ل دار بروتوكدول ريس المدال ال بيجدي. 
 نداا عدددة منداري  جاريدة تهددج، ضددمن يمدور ي در ، للدا زيددادة تجزيدز دور التندوع البيولدوجي مددي و  30.والمندروبات  ذيدةاألعدن 

حتمدل لهددذا م مدوس ملتندوع البيولدوجي" لبروتوكددول ريس المدال ال بيجدي كنددات  تكمي دي بنددين ا"م حدا ومفهدوخ ريس المدال ال بيجددي، 
 ي.دور التنوع البيولوجي مي مفهوخ ريس المال ال بيج بنينبجمل  االض يعبهدج  وينن  مريا عاملالجمل. 

  ليات المؤممية ع ا الممتو  الو ني ا -16
لننددا  آليددات مؤممددية  التدددابير التددي يمكددن ين تت دذ ا األ ددراج ل مضددي قدددما مددي تجمدديخ التندوع البيولددوجي  ددو مدن ي ددخ -16

مددت دخ  دذا ا ليدات ييضدا ل تنداور مد  يصددحا  يمكدن ين تدؤثر ع يده. وتُ التدي  المدراراتالتندوع البيولدوجي مددي  مراعداةمجالدة تضدمن 
يدنداا  امدي الممدخ ثالثد بندكل يكمدل دذا الموضدوع  ويدتخ تنداوله  الج ميدة والتمنيدة، وأل درا  ي در . البيانات والنُ  ولتحديدالمص حة، 

  .CBD/SBI/2/4/Add.1 ومي
 تجميخ التنوع البيولوجي االتصاالت مي ور د -17

ين قيمددة التنددوع البيولددوجي بوجده عدداخ ال تددزال  يددر مرئيددة   دي تنفيددذ جهددود اإلدمددا  تجتدر مدن الجمبددات الرئيمددية التددي  -17
مدددي  المدددرارمثدددال، ال ينمدددر الجديدددد مدددن صدددانجي . وع دددا مدددبيل الالجددداخ وال ددداع المدددرارات مدددن الم ددداعينللددا حدددد كبيدددر لصدددانجي 

ا ييضدا نمدع مدي المؤندرات المويدة  نداو صد ة بهدخ.  والوقدت الحدالي ع دا ينده ذ الم اعين الجاخ وال اع للا التنوع البيولدوجي مدي
الرئيمدية، التجمديخ ، وع دا وجده ال صدوع، بجد  ي دداج 2020-2011جواند   امدة مدن ال  دة االمدتراتيجية ل تندوع البيولدوجي ل

 التنميدددة والحدددد مدددن الفمددددريجيات امدددتراتمدددي  التندددوع البيولدددوجي لدمددددا مدددن ي دددداج ييندددي ل تندددوع البيولدددوجي، بندددين  2مثدددل الهددددج 
 ة.وعم يات الت  ي  والحمابات المومي الو نية والمح ية

ل تصدددل لهدددذا التحددددل ع ددا ممدددتويات م ت فددة، مدددن رمددائل الميامدددات المتج مدددة  ةالفجالددد تتندددكل االتصدداالتيمكددن ين و  -12
والصددددحة، للدددا بياندددات يكثددددر تمنيدددة توضددددن قيمدددة التنددددوع  مددددبل الجدددي بي ميدددة التندددوع البيولددددوجي ل مضدددا  ع ددددا الفمدددر والتنميدددة، و 

. ومددي اجتماعده الثالددب عنددر،   دد  ةمحدددد وجهددات ماع دةاالتصداالت الفجالددة للددا جمدا ير وق اعددات  ويتجددين توجيددهالبيولدوجي. 
جي لفئدددات يضددد ، حمدد  االقتضدددا ، ُنهددد  لتوجيدده رمدددائل بندددين تجمدديخ التندددوع البيولدددو ين " التنفيدددذل األمددين للدددامددؤتمر األ دددراج 

ممدتهدمة محدددة تتج دا بهدذا الم اعدات، بمدا مدي ذلدا الزراعدة والغابدات ومصدايد األمدماا وتربيدة األحيدا  المائيدة والمدياحة كجددز  
(. 101الفمدرة  ،11/1" رالممدرر  12/2من تنفيذ امتراتيجية االتصدال الجالميدة وُنهد  توجيده الرمدائل ع دا النحدو الدوارد مدي الممدرر 

 ت.هذا التحديال تصدل لوض  نه  امتراتيجي ا ويجرل الجمل ع 
 االستنتاجات  -هاء

األنندد ة التددي تنندددي مددن  دددذا وتجتمدددد مدددي  ددذا الم اعددات.  تجمددديخ التنددوع البيولددوجيي ميددة ال يمكددن المبالغددة مدددي تمدددير  -11
. يهداكبيدرة ع  ييضدا آثدارااإليكولوجيدة، ولكنهدا تولدد  هالتندوع البيولدوجي و ددمات نممد ع دامباندر يو  يدر مباندر  بنكلالم اعات 

قديخ التندوع البيولدوجي مدي  دذا الم اعدات . وال يجدد لدمدا  مدي كدل مدن  دذا الم اعدات كبيدرةت دورات وتومدجات  ومن المتوق  حدوب
 يكونمددد ه، ولكنددمحمددد  2020-2011لتحميددا ال  دددة االمددتراتيجية الحاليدددة ل تنددوع البيولددوجي  االميامددات الندددام ة ضددروريمددي و 

نمددر مدددي ي، والمددرجن ين 2020مددا بجددد لعنددد النددروع مددي لعددداد اإل ددار الجددالمي ل تنددوع البيولددوجي ميدده مددا ل نمددر ييضددا مجدداال  ا
بين التنوع البيولدوجي والجم يدات االجتماعيدة واالقتصدادية األ در ، وال مديما ن اقا وم  ل رواب  األمصادر المج ومات ذات الص ة 

الغددذائي كوكد  رمثدل األمدن اإليكولوجيدة ل الحددود  ضدمنتحدول الم اعدات االقتصدادية والصدناعة الماليدة لتحميدا التنميدة الممددتدامة 
 ،واالمدددتهيا واإلنتدددا  الممدددتدامين ،والتكنولوجيددا ،واالبتكدددار مددي مجدددال األعمدددال ،والمددددن والتنميددة الحضدددرية ،والصدددحة ،البيئدديو 

 ر(.والمياا واالمت داخ الكج  ل موارد، ع ا مبيل المثال ال الحص

                                                                 
30 https://naturalcapitalcoalition.org/protocol/. 
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ن قبددل مددؤتمر مددمجتددرج بدده ع ددا النحدو ال، ضددمن  ير ددا وع دا الددر خ مددن ي ميددة تجمدديخ التنددوع البيولدوجي مددي الم اعددات -60
 ي ددداج مضددي عدنمددن يجدل تحميددا ي دداج االتفاقيدة،  كبيدريعدديا بندكل ه  المدذكورة الفدرع والددنُ يتجدين تومددي  ن داا األ دراج، 

 ل مضي قدما مي المممين ثالثا ورابجا.اقتراحات وترد . 2010  ة التنمية الممتدامة لجاخ 

 اآلليات المؤسسية واإلجراءات الفعالة لتعزيز التنفيذ على المستوى الوطني  -ثانيا
  خلفية وموجز -ألف

"تحديددددد اإلجددددرا ات المتمث ددددة مددددي جددددز  واحدددد ممدددد  مددددن واليددددة الهيئددددة الفرعيدددة ل تنفيددددذ  مجددددردتجمددديخ التنددددوع البيولددددوجي  لن -61
ومجالدة وي ددر  مددمةتددابير مت ووضد ، حمد  االقتضددا ، لجدرا ات تتج دا بددالتجميخ؛ قدد يتضددمنل "ذاالمدتراتيجية لتجزيدز التنفيددذ"، الد

ويوجدده التدددعزر مدد  االتفاقيددات األ ددر  المتج مددة بدددالتنوع البيولددوجي، ونددراكات مدد  المنممددات الحكوميدددة  مؤممددية داعمددة وتنفيددذ ا؛
موضدددوعات وُيدمجددت  31.. ".وتحمددين دور الجهدددات الفاع ددة ذات الصددد ة مددي التنفيدددذ الدوليددة والمنممددات  يدددر الحكوميددة األ دددر ؛

نمدر ميده الهيئدة تالممدتو  الدو ني ييضدا مدي  دذا البندد مدن جددول األعمدال لا ليات المؤممية والتدابير الفجالدة لتجزيدز التنفيدذ ع دا 
 .، والتي يرد موجز لها يدنااالموضوعاتالمزيد من التفاصيل عن  ذا  CBD/SBI/2/4/Add.1 تمدخ الوثيمةو  .الفرعية

 اآلليات المؤسسية  -اءب
امددت داخ آليدددات مؤممدددية   دددو 2020-2011ي دددخ عناصددر تنفيدددذ االتفاقيددة وال  دددة االمددتراتيجية ل تندددوع البيولددوجي  مددن -62

وتنفيدددددذ  مددددي لعدددددادمجالددددة ع ددددا الممددددتو  الدددددو ني. وتجتبددددر  ددددذا ا ليدددددات يمامددددية لضددددمان اتبدددداع نهددددد  ع ددددا ممددددتو  الحكومدددددة 
دمددا واإلجددرا ات التددي قددد تددؤثر  المددراراتالتندوع البيولددوجي مددي  مراعدداة  االمدتراتيجيات و  دد  الجمددل الو نيددة ل تنددوع البيولددوجي، وا 
نددراا يصدددحا  المصدد حة مددي صددن    مددديبمزيددد مددن االمتفاضددة مناقندددته  تددتخ. ومدد  ذلددا، وكمددا المدددرارع ددا التنددوع البيولددوجي، وا 

CBD/SBI/2/4/Add.1 لو نيدددددة ل تندددددوع االمدددددتراتيجيات و  دددد  الجمدددددل ا بدددددينميمددددا ، مدددد ن  دددددذا ا ليدددددات تتبدددداين بندددددكل م حدددددوم
 ا.مجاليته عن، و ناا الم يل من البيانات البيولوجي

مت  بدددات ع دددا مل تع دددا الممدددتو  الددو ني، والتدددي تندددآلليددات المؤممدددية الفجالدددة له   ندداا مجموعدددة متنوعدددة مدددن الدددنُ و  -61
 تنداوريةوعم يدات  ،حارمدةومؤممدات  ،ع ميدةمنصدات ومجدالس و  ،تنميمية ولجان رممية مندتركة بدين الدوزارات وترتيبدات ي در 

الحصددول آليددات  ر (؛ آليددات التنمدديا الحكوميددة إلنددراا يصددحا  المصدد حة. وتنددمل األمث ددة ع ددا يمددالي  م ت فددة مددا ي ددي: ري(
مراججددة المؤممددات  رد(؛ يصددحا  المصدد حةمتجددددة منصددات المجددارج  ر (؛ تهخمندداركيصددحا  المصدد حة و مددن مددد يت ع دا 

 ، بمدا مدي ذلددا بجد  األمث دة الم ريدة، ع دا كددل مدن  دذا الفئدات مدي الوثيمددةالوصدجمزيددد مدن  دويدر يو التميديخ الحكوميدة الممدتم ة. 
CBD/SBI/2/4/Add.1ن  االمتنتاجات التي تنجكس مي التوصياتا، للا ج.  

 التدابير الفعالة لتعزيز التنفيذ  -جيم
تحدددد ا الهيئدة الفرعيدة لتجزيددز  يمكدن ينكمدا ذكدر يعدديا، يجدد التجمديخ مجددرد واحدد مدن مجموعددة وامدجة مدن التدددابير التدي  -64

ن يجددل النمددر مددي لمكانيددة ات دداذ تدددابير مجالددة لتجزيدددز مددد، CBD/SBI/2/4/Add.1 كمددا نددوق  بنددكل يكبددر مدديو تنفيددذ االتفاقيددة. 
مجاليددة الممارمددات المائمددة،   مدديلنمددر يوالا، مددن الضددرورل 2020-2011تنفيددذ االتفاقيددة وال  ددة االمددتراتيجية ل تنددوع البيولددوجي 

   .التنفيذ تجتر والجمبات التي 
، تميديخ الفجاليدة والجمبدات المرتب دة بهددا 11/27وتندمل المبداد  التوجيهيدة ل تمريدر الدو ني المدادس، المجتمدددة مدي الممدرر  -61

ضددامة للددا ذلددا، نددج  مدددؤتمر واالحتياجددات الج ميددة والتمنيددة لتحميددا األ ددداج الو نيددة كيحددد األجددزا  المددبجة مددن التمددارير. وباإل
، األ دددراج، مدددي جم دددة يمددددور، ع دددا لجدددرا  تمييمدددات لفجاليدددة التددددابير المت دددذة لتنفيدددذ ال  ددددة 11/1األ دددراج، مدددن  ددديل الممدددرر 
   .2020-2011االمتراتيجية ل تنوع البيولوجي 

                                                                 
31 . 
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 ويدرد ممتدرح إلعدداد مثدل ،بندين التجمديخ األجدل باإلضامة للا ذلا، حددت األ راج الحاجدة للدا نهد  امدتراتيجي  ويدلو  -66
يجرتهدا التدي األ در  والدرامدات المادمدة  دذا الدنه  الممتدرح، للدا جاند  التمدارير الو نيدة  رومديوم .يدنداا مي الممخ رابجدا ذا النه  

التدددددابير الراميددددة للددددا تجزيددددز  متيمددددر تحديدددد مج ومددددات التددددي مهمددددة ل دراوالنددددركا  ويصددددحا  المصدددد حة، مصددد ةالتنفيذيدددد األميندددة
بدديغاإلجددرا ات االمدددتراتيجية ل تنفيددذ ع دددا الممددتو  الدددو ني، و  لمدددا بجدددد ل تندددوع البيولددوجي اإل دددار الجددالمي المتج مددة بالمناقندددات  ا 

2020.   

  للتعميمنحو نهج استراتيجي طويل األجل  -ثالثا
 األنشطة المتعلقة بالتعميم في إطار االتفاقية  -ألف

كجددز  مدددن  (وتنددمل  ددذا: ري .التجمدديخ مكونددا بندددينمددن الجهددود مدددي ل ددار االتفاقيددة التددي تتضددمن  كبيددرةمجموعددة  ُبددذلت -67
ييندددي  الجمدددل ع دددا النهددو  بتنفيدددذ ي دددداج (ر ؛ ل تنددوع البيولدددوجيالمنمحدددة لعدددداد االمدددتراتيجيات و  دد  الجمدددل الو نيدددة عم يددة 

رندداداتبندين الفمدر والتنميدة الممدتدامة  2الهددج و  32بندين التوعيدة، 1الهدددج ، بمدا مدي ذلدا الرئيمديةالندام ة ل تندوع البيولدوجي   وا 
الجمدددل ع ددددا  (ر  35؛بندددين االمدددتهيا واإلنتددددا  الممدددتدامين 4والهدددددج  34الحدددوامز، بندددين 1الهدددددج و  33،ذات الصددد ة تندددينال

مددددت مبددداد  اعتُ و . والحراجدددةمائيدددة ، بندددين لدارة الزراعدددة وتربيدددة األحيدددا  ال7النهددو  بتنفيدددذ الميامدددات الم اعيدددة، مثدددل الهددددج 
اعتمدد مدؤتمر األ ددراج، و  36.توجيهيدة  وعيدة لتميديخ األثدر البيئدي النددامل ل تندوع البيولدوجي مدي االجتمداع الثددامن لمدؤتمر األ دراج

م اعددات الزراعدددة والغابددات ومصددايد األمدددماا لمددي اجتماعدده الثالددب عندددر، ممددررا نددامي بندددين التجمدديخ، بمددا مددي ذلدددا لجددرا ات 
مدددي الجم يددات الدوليددة ذات الصددد ة، ودور الجهددات الفاع دددة الرئيمددية بمددا مدددي ذلددا ق ددداع  واالن ددرا  ندددام ة؛ميامددات و ؛ والمددياحة
مددا خ مرمددا البيئددة الجالميددة ممددا مة كبيددرة مددي التجمدديخ، ال مدديما ميمددا يتج ددا باالمددتثمار مددي مندداري  تجمدديخ التنددوع و  37.األعمدال

 38مي جمي  ينحا  الجالخ.لإلنتا  والمنامر ال بيجية البيولوجي مي المنامر ال بيجية 
لتجمدديخ التنددوع البيولددوجي، دعددا مددؤتمر األ ددراج مددي ليضدد يع بينندد ة لمواصد ة دعددخ الجهددود التددي تبددذلها األ ددراج و  -62

ة والتمنيددة والتكنولوجيددل منددورة الج ميددة  الهيئدة الفرعيددةتمددديخ  يددارات للددا ر نددا بتددوامر المدوارد، للددا  ،األمددين التنفيددذل 11/1الممدرر 
تجمديخ وال  دة الاحتياجدات تجزيدز تنفيدذ االتفاقيدة مدي ضدو   لمواصد ةمن برام  الجمل الحاليدة  وجهيمضل عن كيفية االمتفادة ع ا 

 مندورة الج ميددة ل هيئدة الفرعيددة للدا االجتمداع الحددادل والجندرين ل. وحددد تح يدل ممدددخ 2020-2011االمدتراتيجية ل تندوع البيولددوجي 
األحكددداخ  مضددي عددنالتددي تددؤثر ع ددا تجمددديخ التنددوع البيولددوجي، ليتفاقيددة التمنيددة والتكنولوجيددة بددرام  الجمددل المواضدديجية والندددام ة و 

 39.التي يقر ا مؤتمر األ راجالمتج مة بالتجميخ اإلضامية 
لتنميددددة   دددة امددددي الجم يدددات الدوليدددة ذات الصددد ة، بمددددا مدددي ذلدددا  االن دددرا كجدددز  مدددن عم هدددا، واصدددد ت األماندددة ييضدددا و  -61

األمدددخ المتحددددة المجنددددي ، ومددددؤتمر يديددددس يبابدددا ل مدددؤتمر الدددددولي الثالدددب ل تمويدددل مددددن يجدددل التنميدددة و  دددة، 2010لجددداخ  الممدددتدامة
النددراكات المائمددة  زتجديدددة وعدز  يدةتجاونينندد ة األمانددة ييضدا  ويقامدت. (رالموئدل الثالددب باإلمدكان والتنميددة الحضدرية الممددتدامة

                                                                 
 بنين التج يخ والتوعية الجامة. 7/84؛ والممرر اتصال المتراتيجية ل اربنين  31/88الممرر  32
 .الممتدامة التنمية وتحميا الفمر ع ا المضا  يجل من البيولوجي التنوعبنين  38/5الممرر  33
 .حند المواردبنين  38/1الممرر  34
اإلجرا ات االمتراتيجية لتجزيز تنفيذ ال  ة االمتراتيجية ل تنوع بنين  31/1؛ والممرر لنراا ق اع األعمالبنين  38/31الممرر  35

ما يتج ا بتجميخ التنوع البيولوجي ودمجه دا ل الم اعات وتحميا ي داج ييني ل تنوع البيولوجي، بما مي ذلا  8181-8133البيولوجي 
 .وعبر ا

 .2/82الواردة مي الممرر  المباد  التوجيهية لتمييخ األثر النامل ل تنوع البيولوجي 36
 .31/1الممرر  37
38 Huntley, B.J. and Redford, K.H. (2014). “Mainstreaming biodiversity in Practice: a STAP advisory document”. 

Global Environment Facility, Washington, D.C. 
39 CBD/SBSTTA/21/INF/15. 
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اإل اريددة بنددين تغيددر المندداخ واتفاقيددة األمددخ المتحدددة ربمددا مددي ذلددا منممددة األ ذيددة والزراعددة الرئيمددية األمددخ المتحدددة مدد  كيانددات 
ومنممدددة موئددل األمددخ المتحدددة وبرنددام  األمددخ المتحدددة ل بيئددة و  مكامحددة التصددحر ومنممددة الصددحة الجالميددةاألمددخ المتحدددة لواتفاقيددة 

 .ميما يتج ا بتجميخ التنوع البيولوجي، األمخ المتحدة ار  من  نركا التجارة الجالمية(، وكذلا م  
تجمدديخ التندوع البيولددوجي ع دا الممددتو  المت دذة لجددرا ات حجدخ اإل مد نمحددددة، الجهدود الالهامددة و  المدراراتع دا الدر خ مددن و  -70

 مديبمزيدد مدن االمتفاضدة كمدا تمدت مناقندته و تندير بجد  البياندات للدا مجدوات كبيدرة مدي  دذا الصددد. و  .ال تدزال متدي رةالدو ني 
CBD/SBI/2/2/Add.1  التمددخ المحدرز مدي تنمين/تحدديب وتنفيددذ االمدتراتيجيات و  د  الجمدل الو نيدة ل تندوع البيولددوجي، المتج مدة

؛ "بيمددر احكومدة ندام ة ل اعتبار دا "يدوات ممد  ب ة ل تندوع البيولددوجيالمددتراتيجيات و  د  الجمدل الو نيدمدن ا 41لال  تخ اعتمدادلدخ يد
مدددي   دد  التنميدددة  ُيدمدد ين التندددوع البيولددوجي   رمددا 11وذكددر ؛ ب دددداللتندددوع البيولددوجي مددي ا جرا  درامددات تميدديخ بددد رمددا  41ويمدداد 

مددتراتيجيات و  دد  الجمددل الو نيددة ل تنددوع البيولددوجي مددي   ددد  االللددا لدمددا    رمددا 20وينددار ؛ مكددام  لهدداالصددا الالو نيددة يو 
امدددتراتيجيات المضددددا  ع دددا الفمددددر، وع دددا يمدددداس بللدددا روابدددد    رمددددا 41ويندددير ؛ لهددددا ةمكامئدددال واصددددكالالتنميدددة الممدددتدامة يو 

   دة دون و نيددةع دا األقددل  رمددا  11 مج ومددات، لدد  ي در  لاالمدتراتيجيات و  د  الجمددل الو نيدة ل تنددوع البيولدوجي ومصددادر 
 ي.لتنوع البيولوجبنين اواحدة 
ل مصدالن بالنمدبة . يوال، ال يدزال  نداا عددخ مهدخ لميمدة التندوع البيولدوجي ذلاعددة تفمديرات لد ومن المرجن ين تكدون  نداا -71

يمكددن و دو مدا  ات داذ المددرارمثددل  دذا الميمدة مددي الت  دي  و  مراعداةضددمان ين يدتخ مددن ثدخ عددخ االقتصدادية واالجتماعيدة الو نيدة، و 
كمددا و قيمدة التنددوع البيولدوجي و ددمات الدنمخ اإليكولوجيدة،  كثيدرا مدا ال تُمددر األمدوااثانيددا، و ين يدؤثر مد با ع دا التندوع البيولدوجي. 

بدالتنوع البيولددوجي كنتيجدة لفنددل  تُ حددا، يمكددن النمدر للدا األضددرار التدي ميمددا يتج دا بتغيددر المنداخمدتيرن المدير نيكددوالس  يوضدن
رابجددا، و بده. األضددرار يمجدالهخ  تُ حدايولئدا الدذين قددد   يددروثالثدا، قددد تتددما قيمدة التنددوع البيولدوجي للدا ممددتفيدين آ درين  ا.امدو األ

مدن المددرجن ين تكددون الفوائدد الميامددية لحمايددة التندوع البيولددوجي يقددل وضددوحا ل مدادة الميامدديين مددن ات داذ لجددرا ات بنددين ممددائل 
 ج.مثل االقتصاد والومائ

مدي حددين و ؛ آثدداريكبدر  لهددا المحتمددل ين يكدونتجمديخ التنددوع البيولدوجي مهدخ إلجددرا ات  عدددخع دا الممدتو  التمنددي،  نداا و  -72
جهدددد لتحديددددد يل  ُيبدددذلالندددركا ، لدددخ مدددن جانددد  لتجمددديخ التندددوع البيولدددوجي مدددي ل دددار االتفاقيدددة و  كثيدددرةتدددخ تحديدددد لجدددرا ات ويدوات 

 . ومديالتدي تهددج للدا تجمديخ التندوع البيولدوجي األنند ةمؤندرات يكدون  نداا نمدع مدي وعادة مدا األولويات لإلجرا ات الرئيمية. 
ه  ال اصدة بالمؤندرات المحتم دة لرصدد التمددخ ، تمدخ منممة التجداون والتنميدة مدي الميددان االقتصدادل بجد  الدنُ قيد اإلصدارتمرير 

 ذ.مي المج ومات عن الجمبات والتحديات التي تواجه التنفي انمص ين  نااكما  40.نحو تجميخ التنوع البيولوجي
 لتعميم لنحو نهج استراتيجي طويل األجل  -باء

االتفاقيددة بندين ن و المفاوضد يقدر، اتفاقيدة التنددوع البيولدوجيتجميخ مدي ندع بدالعددد مدن األحكداخ المتج مددة  عدن  ريدا لدرا  -71
ز ذلددددا مدددن  دددديل الممدددررات األ يددددرة لمددددؤتمر يددددتجز تدددخ تحميدددا ي دددددامها. و ولدددوجي مددددن يجددددل  ميدددة الرئيمددددية لتجمددديخ التنددددوع البياألب

 ة. م اعات ذات الص النام ة لللا التركيز ع ا بج  الم اعات الرئيمية وكذلا ع ا الميامات  تي دعت راج، والاأل
قد  حدددوب نمددو كمددا لدوحم يعدديا، مددن المتو و  يمكدن مصددل تجمديخ التنددوع البيولددوجي عدن االتجا ددات الجالميددة األومد . وال -74

الم اعددددات مدددي  توقدددد ين النمدددو م، كمددددا ، والتجهيدددزالصدددناعات التحوي يددددةو  ،ال اقدددة والتجدددددين، والبنيدددة التحتيددددةكبيدددر مدددي ق اعددددات 
تجمديخ التندوع  لمواصد ة لدمدا مرصدة  2020مدا بجدد ل تندوع البيولدوجي لعدالمي وض  ل ار  ومُيتينالرئيمية األ ر ، مثل الزراعة. 

 ا.البيولوجي مي الجمل بموج  االتفاقية والنمر مي  ذا االتجا ات األوم  ن اق
حتددا ا ن ع دا تددابير الميامدات الندام ة مضددي بموجد  اتفاقيدة التندوع البيولدوجي النمدر مدي تجمدديخ ، اندتمل وحتدا ا ن -71

 مددجامدي الممدررات المدابمة ذات صد ة بجميد  الم اعدات. وقدد  المدرجددةالندام ة  اتتجتبدر تددابير الميامدو  عدن نهد  محددد الم داع.
                                                                 

40 Karousakis, K (forthcoming, 2018), “Evaluating the effectiveness of biodiversity policies: impact evaluation, 

cost-effectiveness analysis, and other approaches”, OECD Environment Working Paper. 
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 نه  يدر ين الدكبيدرة ع دا التندوع البيولدوجي.  آثدارين تكدون لهدا  المدرجندرامدة الم اعدات  ع دا حددة للداق داع ال داع بكدل نه  الد
 ة.والميامات النام  موامخ المنتركة والرواب  بين الم اعات نمرا ليكثر مجالية، قد يكون متراتيجي البرنامجي يو اال

، 21/4التوصددية مدن  ر (7الفمدرة مدي  الهيئدة الفرعيدة ل مندورة الج ميدة والتمنيدة والتكنولوجيدةندا  ع دا ال  د  الممددخ مدن وب -76
؛ افريدددا  بددرا  محتمددل بنددين تجمدديخ التنددوع البيولددوجي لدددعخ يعمالهدددل، للددا جاندد  ا تصاصددات بهددذا النددين ممترحددايعدددت األمانددة 

 الممتدددرحيتضددمن الممددخ رابجدددا. و  مدددي التوصدديات الدددواردة مدديالممتددرح واال تصاصدددات مددي المدددرممين األول والثدداني وينجكمددان رد يددو 
متدددرح مدددبي يوالندددركا  ويصدددحا  المصدد حة. و األميندددة التنفيذيددة األ دددراج و  التدددي يمكدددن ين تت ددذ اجددرا ات تمدددتهدج اإلعناصددر 

األولويددات لمجالجددة يكبددر  ترتيدد الحاجددة للددا ييضددا تحديددد و جميدد  الم اعددات،  بددرعلمواصدد ة التمدددخ نحددو تجمدديخ التنددوع البيولددوجي 
مجاليدة. وينددمل ذلدا الحاجدة للددا تحديدد الفجدوات، واالمددتفادة  ُنه لتندوع البيولدوجي، وامددت داخ يكثدر الدالتدي يتجدر  لهددا االتهديددات 

الحاجدددة للدددا ضدددمان ربددد  يل نهدددد   الممتدددرحيحددددد مدددن الندددركا  الرئيمددديين، مددد  تجنددد  االزدواجيدددة مددد  الجهدددود األ ددددر . وي يدددرا، 
 .2020 تنوع البيولوجي لما بجد لعالمي ل ار  بالمناقنات المتج مة بوض  تجميخ بجناية لامتراتيجي  ويل األجل 

منددروع التوصدديات التددي ينددتمل الممددخ رابجددا يدندداا ع ددا  ل تجمدديخ، نهدد  امددتراتيجي  ويددل األجددلوضدد  اإلضددامة للددا وب -77
م اعات قيد النمدر مدي االجتمداع الرابد  عندر لمدؤتمر األ دراج، بندا  ع دا مندروع الجناصدر الدواردة الع ا وجه التحديد  تمتهدج

بوصدفها المرمدا الثالدب مدي ، والتدي تدرد ل مندورة الج ميدة والتمنيدة والتكنولوجيدة هيئة الفرعية االجتماع الحادل والجنرين لمي توصية 
مدي ل دار  دذا البندد مدن  تدخ تناولهدااأل در  التدي  الممدائلتوصديات بندين  مندروعوكذلا  41ة الفرعية،الهيئ ذا الوثيمة لتنمر ميها 

الراميددة مؤممددية، واإلجدرا ات االمددتراتيجية األ در  الليدات ا ، و بندين اإلبدديغ مدن جاند  النددركاتجددول األعمدال، بمددا مدي ذلددا 
 تنددوع البيولددوجي لا  ددار عدالمي و  تجمديخ لنهد  امددتراتيجي  ويدل األجددل  لوضدد ذات ي ميدة كبيددرة تجدد ك هددا تجزيددز تنفيدذ، والتددي للدا 

 .2020لما بجد 

 المقترحةلتوصيات ا  -رابعا
  ع ا  رار ما ي ي:قد تر   الهيئة الفرعية ل تنفيذ مي اعتماد توصية  -72

 ،الهيئة الفرعية ل تنفيذلن 
بنددددين تجمددديخ التنددددوع البيولددددوجي األميندددة التنفيذيددددة التددددي يعدددددتها مدددذكرة البالمج ومدددات الددددواردة مددددي  حدددي  ع مددددات -1

يجتمداع الحدادل والجنددرين ل هيئدة الفرعيددة ل مندورة الج ميددة لالمدذكرة الصددادرة و  42تنفيددذ،الواإلجدرا ات االمدتراتيجية األ ددر  لتجزيدز 
ال اقدة والتجدددين، والبنيددة ق اعددات تجمدديخ التندوع البيولددوجي مدي المتج مدة ب 44عيميددةاإلوثدائا المضدي عددن  43والتمنيدة والتكنولوجيددة،

 ؛ التحتية، والصناعات التحوي ية، والتجهيز، والصحة
ين التجمديخ نهد  بدالأل األ ميدة لممداعدة األ دراج مدي تنفيدذ االتفاقيدة، وين التغييدر التحدوي ي م  دو  مددي  تيحدم -2

دارتهددا، بمدددا مددي ذلددمجددال  ع دددا  المددرارا التغييدددرات مددي المدد وا وصدددن  حفددم التندددوع البيولددوجي والددنمخ اإليكولوجيدددة وامددت دامها وا 

                                                                 
 ل هيئة الفرعية ل منورة الج مية والتمنية والتكنولوجية. 83/4 التوصيةمن  9الفمرة  41
42 CBD/SBI/2/4. 
43 CBD/SBSTTA/21/5. 
"تجميخ التنوع البيولوجي مي ق اعي ال اقة و ؛(CBD/SBSTTA/21/INF/5" رنام ةنمرة عامة  -التمييخ البيئي  تنريجات" 44

بنين تجميخ حفم التنوع البيولوجي مي ق اع البنية  اتورقة ميامو يمضل؟  ارتبا "التنوع البيولوجي والبنية التحتية: و ؛(INF/9ر والتجدين"
صناعة التجهيز: تجمي  يولي ل وثائا المرججية والبيانات والجهات الصناعات التحوي ية و تنوع البيولوجي مي "تجميخ الو ؛(INF/11ر التحتية"

"النمو الحضرل والتنوع و ؛(INF/13"الحالة الجالمية لت بيا تمييخ األثر النامل ل تنوع البيولوجي" رو ؛(INF/12الفاع ة الرئيمية" ر
لمواص ة تجزيز تنفيذ االتفاقية مي ضو   المائمة ع ا يمضل وجهامت داخ برام  الجمل " يارات بنين كيفية و ؛(INF/14البيولوجي" ر

 .(INF/15" ر8181-8133احتياجات التجميخ وال  ة االمتراتيجية ل تنوع البيولوجي 

https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-21/sbstta-21-rec-05-ar.pdf
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وي دداج يينددي  202045-2011ال  دة االمدتراتيجية ل تندوع البيولدوجي ل تندوع البيولدوجي و  2010تحميدا رؤيدة لجميد  الممدتويات، 
 ؛ الواردة ميها ل تنوع البيولوجي

يندددده بينمددددا توجددددد الجديددددد مددددن الميامددددات واألدوات لمجالجددددة تجمدددديخ التنددددوع البيولددددوجي مددددي  ددددذا  تيحدددم ييضددددا -1
 ؛ اامت دامها ع ا الممتو  الو ني وترتي  يولوياته ه يتجين تومي  ن ااالم اعات، م ن
ع ددا الممدددتو  الددو ني لتنفيددذ االتفاقيدددة، بمددا مدددي المت ددذة جدددرا ات امددتجرا  اإلي ميدددة مراججددة  يحددم كددذلات -4

 ؛ وتحديد الجمبات والتحديات التي تواجهها تجميخ التنوع البيولوجيبذلا ما يتج ا 
ع ددا ي ميددة دور النددجو  األصدد ية والمجتمجددات المح يددة، وكددذلا النمددا  والنددبا  والحكومددات المح يدددة  نددددت -1

 ؛ المجنيين، مي مجالجة التجميخ مي  ذا الم اعاتا  رين ودون الو نية ويصحا  المص حة 
ها تيعددد واإلرندادات ذات الصدد ة التديلتنوع البيولددوجي األعمددال المتج مدة بداإلجدرا ات تصدنيج المددنمن بال رحد ت -6

   ؛األمينة التنفيذية
نه  امدتراتيجي  ويدل األجدل لتجمديخ التندوع البيولدوجي، جنبدا للدا جند  ال اع بدممترح المنروع ب رح  ييضات -7

   ؛األمينة التنفيذيةها تالتنوع البيولوجي لتمديخ الدعخ له، يعدتجميخ محتمل م صع ل م  ا تصاصات لفريا  برا  تمني
 46ع ا  رارا ما ي ي:بين يجتمد مؤتمر األ راج مي اجتماعه الراب  عنر ممررا  وصيت -2

 مؤتمر األ راج،لن 
، والحراجدددة، تجمددديخ التندددوع البيولددوجي مدددي ق اعدددات الزراعدددة ه مددديميددد ل نمددرذالددد ،11/1 للدددا الممدددرر لذ ينددير

تنداول، مدي اجتماعده الرابد  عندر، تجمديخ يالندام ة، والدذل قدرر ميده ين  الممدائلاألمماا والمياحة، مضي عدن ومصايد 
 ،والصحةال اقة والتجدين، والبنية التحتية، والصناعات التحوي ية، والتجهيز، التنوع البيولوجي مي ق اعات 

ل ذلرمداا، الدوامدت دامه الممدتداخ مدن يجدل التندوع البيولدوجي احفدم تجمديخ  بندين عين كدانكون بد وا ذ يحدي  ع مدا
 2016،47 األولكانون /ديممبر 1 يل الجز  الرمي  الممتو  مي كانكون، المكميا، مي  مداعتُ 

، مددددن والصدددحةال اقددددة والتجددددين، والبنيدددة التحتيددددة، والصدددناعات التحوي يدددة، والتجهيددددز، ين ق اعدددات  وا ذ يددددرا
التددي يددعمها التنددوع البيولددوجي وين  الددنمخ اإليكولوجيدةناحيدة، تجتمددد، بددرجات متفاوتددة، ع دا التنددوع البيولددوجي و ددمات 

 ددددذا  ين دددر ، األناحيدددة الممددددان التندددوع البيولدددوجي النددداجخ عدددن ذلددددا يمكدددن ين يدددؤثر مددد با ع دددا  ددددذا الم اعدددات، ومدددن 
تهددد تدومير ومدائج و ددمات الدنمخ اإليكولوجيدة التدي تجتبدر  يمكدن ينوجي محتم دة ع دا التندوع البيولد آثارالم اعات لها 

 حيوية لإلنمانية،
ال اقددة والتجددين، والبنيددة التحتيددة، والصددناعات ين تجمديخ التنددوع البيولددوجي مدي ق اعددات  وا ذ يضد  مددي اعتبددارا

يمددددر ضدددددرورل لوقددددج ممددددددان التنددددوع البيولدددددوجي وتحميددددا ال  دددددة االمددددتراتيجية ل تندددددوع  والصدددددحةالتحوي يددددة، والتجهيددددز، 
االتفاقدددات المتجدددددة األ دددراج والجم يدددات الدوليدددة، بمدددا مدددي ذلدددا م ت دددج وي دددداج و ايدددات  202048-2011البيولددوجي 

 2010،49  ة التنمية الممتدامة لجاخ 

                                                                 
 .، المرما31/8الممرر  45
ضامتها مضي عن الجناصر الواردة مي الفمرة  46 ة  83/4 من التوصية 9يمتند منروع الممرر للا امتنتاجات  ذا الوثيمة وا  ل هيئة الفرعي
 .در  النع الكامل لتوصية الهيئة الفرعية مي النع الوارد بين قومينوُي منورة الج مية والتمنية والتكنولوجية. ل

47 UNEP/CBD/COP/13/24. 
 .، المرما31/8الممرر  48
 ".8111بجنوان "تحويل عالمنا:   ة التنمية الممتدامة لجاخ  8135مبتمبر/يي ول  85المؤرخ  71/3قرار الجمجية الجامة انمر  49

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/ae13/cbd5/5c1d504ea7215ffd2a8e425a/cop-13-24-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-ar.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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، األعمددددالق دددداع  يددددة، واألومدددا  األكاديميددددة، و الدددددور الهدددداخ ل ندددجو  األصدددد ية والمجتمجددددات المح ييحدددموا ذ 
النددددبا  ويصدددحا  المصددد حة ا  ددددرين، مدددي التصددددل لتجمدددديخ و والحكومددددات المح يدددة ودون الو نيدددة،  ،والمجتمددد  المددددني

 ،والم اعات األ ر  التنوع البيولوجي مي  ذا الم اعات
التدي تحممهدا النددركات تجزيدز اإلنجدازات الراميددة للدا الندريكة ذات الصد ة المبدادرات و عمدل المنممدات  يددراوا ذ 

والميثدداا الجددالمي لبمدخ المتحدددة، ونددجبة  ،برندام  األمددخ المتحدددة ل بيئدةت ددا ال اصددة ب، مثدل بددالتنوع البيولددوجيوالمتج مدة 
المتكامدددل، ومجهدددد كامبريدددد   الدددولي لإلبددديغمج دددس والاألمخ المتحددددة، واالتحددداد الدددولي لحفدددم ال بيجدددة، بددداإلحصددا ات 

البيولدددوجي، ومبددادرة اإلبددديغ  الفريدددا الجامددل التدداب  لددده المجنددي بددالتنوعريس المددال ال بيجددي و  تحدددالجدامة الميددادة، و المددت
 األعمال الم اعية، راب اتالنركا  ا  رين، بما مي ذلا ت ا ال اصة بالجالمية، مضي عن 

ورمددائ ه الرئيمدددية لتجمددديخ التنددوع البيولدددوجي ع دددا  50توقجدددات المددددن والتنددوع البيولدددوجي بتمريددر وا ذ يحددي  ع مدددا
 ،اعات التحوي ية، والتجهيزالصنو  ،رواب  الموية م  ق اعات ال اقة والبنية التحتيةنمرا ل  المدنممتو  

بيندددده مددددي حددددين توجددددد الجديددددد مددددن الميامددددات واألدوات لمجالجددددة تجمدددديخ التنددددوع البيولددددوجي مدددددي  مددددري -1
، ال يددددزال  نددداا الكثيددددر مددددن والصدددحةال اقددددة والتجددددين، والبنيددددة التحتيدددة، والصددددناعات التحوي يدددة، والتجهيددددز، ق اعدددات 

 ن ددااميامدات ع دا الواالقتصداد و  المدرار صدن المتج مددة بدالت  ي  االمدتراتيجي و  ت داالفجدوات مدي التنفيدذ، بمدا مدي ذلدا 
دمدا  اعتبدارات التندوع البيولدوجي مدي  اتتمييمدن اقدا لومد  األ ت بيداال، و بيكم ده الم داع األثدر الندامل ل تندوع البيولدوجي وا 
الم ددا ر واإلبدديغ عددن الم دا ر، وال مدديما التميدديخ البيئددي االمدتراتيجي ل ميامددات وال  دد  والبددرام  وامددت داخ  اتتمييمد

 ؛ الو ني واإلق يمي يينالت  ي  المكاني ع ا الممتو 
 ات المت ددذة ع دا الممددتو  الدو ني لتنفيددذ االتفاقيدة، بمددا مددي اإلجدرا مجاليددة امدتجرا ي ميددة  ييحدم -2

 ؛ بتجميخ التنوع البيولوجي وتحديد الجمبات والتحديات التي تواجهها الجوان  المتج مةذلا 
تنفيدددذ ممددددررات  للدددااأل دددراج، والحكومدددات األ دددر  والندددركا  ويصددددحا  المصددد حة المجنيدددين  يددددعو -1

جمدديخ التنددوع البيولدوجي مددن يجددل مجالجدة ا ثددار المحتم ددة ع دا التنددوع البيولددوجي تبذات الصد ة المددابمة مدؤتمر األ ددراج 
 ؛ من  ذا الم اعات

المددنمن إلجددرا ات األعمدال المتج مددة بددالتنوع البيولددوجي التصددنيج المددتفادة مدن للددا االنددركات  يددعو -4
 ؛واإلرنادات ذات الص ة التي يعدتها األمينة التنفيذية

 :للا المياخ بما ي ي األ راج يدعو -1
اعات الصددددددنو  والبنيدددددة التحتيددددددة، ،امدددددتجرا  االتجا ددددددات ميمدددددا يتج ددددددا بم اعددددددات ال اقدددددة والتجدددددددين ري(

 ؛ والصحة مي ب دانها ،التحوي ية، والتجهيز
امدتجرا  األ در المانونيدة والميامدات والممارمدات وتحدديثها، حمد  االقتضدا ، ميمدا يتج دا بتجمديخ  ر (

، مد  المنداركة الكام ددة اعات التحوي يدة، والتجهيدزالصدن، و والبنيدة التحتيدةالتندوع البيولدوجي مدي ق اعدات ال اقدة والتجددين، 
يصددحا  المصدد حة والمؤممددات األكاديميددة و  ،لمح يددةوالمجتمجددات ااألصدد ية النددجو  و  والفجالدة ل م اعددات ذات الصدد ة،

 ؛ ا  رين، ضمن  ير خ
، بمددا مدي ذلدا ت دا ال اصددة مدرارات لت بيدا يمضدل الممارمدات الجالميدة بنددين تمييمدات األثدر البيئدي  ر (

 ؛ بالمؤممات المالية الميادية وال اصة، ميما يتج ا بالمواممة ع ا المناري  واالمتثمارات مي  ذا الم اعات

                                                                 
 .. مونتلاير، كنداالمدن والتنوع البيولوجيتوقجات (. 8138يمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ر 50

https://www.cbd.int/doc/health/cbo-action-policy-en.pdf
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، بددعخ مدي جميد  المؤممدات ذات الصد ة المدت داخ يمضدل الممارمدات، حمد  الحاجدة، المدراتبنا   رد(
 ؛ من الب دان المانحة والكيانات األ ر 

تددومير حددوامز لتنددجي  االمددتثمارات مددن جاندد  الم دداع المددالي مددي تجمدديخ التنددوع البيولددوجي مددي  دددذا   (ر
 ؛ الم اعات

للدا يقصدا حددد واالمددتفادة منهدا المائمدة ع دا ال بيجدة  ت داخ البنيددة التحتيدةالفدرع المتاحدة المدتميديخ  رو(
 ؛ ممكن

 ؛ وتنميتهاالنمخ اإليكولوجية مي ت  ي  المدن الممتدامة  دمات و لدرا  التنوع البيولوجي  رز(
االمدتثمار مددي  ددذا المدرارات المت ددذة مددي المراحدل األوليددة مددن النمدر مددي التندوع البيولددوجي مددي  لدرا  رح(

االمددتراتيجية، والت  دي  المكدداني المتكامددل، بمدا مددي ذلددا مثددل التمييمدات البيئيددة الم اعدات، مددن  ديل األدوات المتاحددة 
  ؛تمييخ بدائل لهذا االمتثمارات

لتجزيدز تجمديخ حفدم  األ در المانونيدة والميامدات والممارمدات ، حمد  االقتضدا ،امدتجرا  وتحدديب ر (
تنفيددذ مدن بينهددا يمددور،  عدن  ريددا جم دةاألعمددال والت  ددي ، دوائدر لددوجي وامدت دامه الممددتداخ مدي ميامددات التندوع البيو 

وا ثدددار  التندددوع البيولددوجي تبجيدداتعدددن بدداإلبيغ النددركات  وم البدددة، اإلمدددادالحددوامز ألمضددل الممارمدددات مددي ميمدددل 
والميامددات المماث ددة لتحويددل األمددواا نحددو منتجددات المنددتريات الممددتدامة المتج مددة ب، واعتمدداد يو تحددديب المددوانين ع يدده

 ؛ وتكنولوجيات يكثر امتدامة
فجاليدددددددة التدددددددابير المت دددددددذة ع ددددددا الممدددددددتو  الددددددو ني لتنفيدددددددذ االتفاقيددددددة وال  دددددددة امددددددتجرا  للجددددددرا   رل(

درا  نتدددائ ببمدددا مدددي ذلدددا ت دددا المتج مدددة  2020،42-2011االمدددتراتيجية ل تندددوع البيولدددوجي   دددذا  ا ليدددات المؤممدددية، وا 
 المادمة؛ الو نية  اتمارير  االمتجراضات مي

ونددركات التددديمين والم ددداع ال ددداع والمؤممدددات الماليدددة  األ دددراجمتجدددددة مصدددارج التنميدددة  يدددعو -6
ت بيددا يمضدل الممارمددات الجالميددة ميمدا يتج ددا بالضددمانات للددا و ير دا مددن مصددادر االمدتثمار المددالي لهددذا الم اعدات 

 ؛ االمتثمارات مي  ذا الم اعاتلمرارات المتج مة بع ا ااالجتماعية والبيئية 
اإلنجددازات المتج مدددة بدددالتنوع ل نهدددو  بالمنممدددات والمبددادرات ذات الصددد ة للدددا تكثيددج عم هدددا  يدددعو -7

   :من يجل المج ومات والتجاون، وع ا وجه ال صوعتبادل النركات وتجزيز  جان البيولوجي من 
تبدادل ال بدرات  مدن بينهدا تيمدير يمدورجم دة  البيولدوجي مدن  ديلميمدة التندوع لالندركات  تحمدين مهدخ ري(

ع دددا التنددوع البيولدددوجي و ددددمات الدددنمخ الندددركات ل مفدددا يخ المتج مددة باعتماد دددا  مهدددخزيددادة المتج مدددة بوالممارمددات الجيددددة 
التمييمدات الماديدة" ريل " لبديغ، بهددج هداالتجاريدة ونمداذ  يعمال هداالتدي تجتبدر بالغدة األ ميدة لجم يات والفوائداإليكولوجية 

وتجزيددز تحديددد التندددوع البيولددوجي كممددديلة  ( ندددركاتماديددة ل م ددا ر ممدددان التنددوع البيولدددوجيين يندددكل احتمددال  اتتمييمدد
 ؛ عالية األ ميةمادية ذات صفة 

 تزويددددوتحمددين منهجيددات قيددداس وممدداييس  ثددار التنددوع البيولدددوجي والتبجيددات، وذلددا بهدددج وضدد   ر (
 ؛ المرارلتحمين صن  يمكن التصرج ع ا يمامها وذات مصداقية و موثوقة مج ومات بمديرل األعمال 
والتنددوع البيولددوجي لإلبددديغ  الددنمخ اإليكولوجيددةوضدد  لرنددادات محددددة بنددين كيفيددة تجزيدددز مكونددات  ر (
 41؛الممتدامةوي داج التنمية  2010  ة التنمية الممتدامة لجاخ النركات ممابل  هالذل تموخ ب
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الددددنمخ  المضددد    بدددده بنددددين محامددددبةتجزيدددز الددددرواب  بددددين الجمددددل المبذولددددة للجهددددود الممدددا مة مددددي ا رد(
ل دنمخ  الندركاتل ار نماخ األمخ المتحدة ل محامبة البيئية واالقتصدادية واأل در المحامدبية ع دا ممدتو   مي اإليكولوجية

 ؛ اإليكولوجية والتنوع البيولوجي
ممتددرح المنددروع ب حدي  ع مددايو وضدد  نهدد  امدتراتيجي  ويددل األجددل لتجمديخ التنددوع البيولددوجي،  يمدرر -2

 51؛األمينة التنفيذيةه تيعد الذل
ممتدددرح لدددنه   مواصددد ة لعدددادتجمددديخ التندددوع البيولددوجي لددددعخ مجنددي بلننددا  مريدددا  بدددرا   رر ييضدددايمدد -1

 ؛بهذا الوثيمةالثاني المرما  اال تصاصات الواردة مي ويجتمد ويل األجل لتجميخ التنوع البيولوجي، 
  :، المياخ بما ي ير نا بتوامر الموارد المالية ،األمينة التنفيذيةللا  ي     -10
ع ددا النحدددو  بددالتجميخ،دعددخ الجهدددود المتج مددة  مواصدد ةالممددرر و   دددذااالضدد يع بينندد ة لدددعخ تنفيددذ  ري(

 ؛ الم  و  مي الممررات المابمة الصادرة عن مؤتمر األ راج
الم حددا األول الددوارد مدي  امدتنادا للددا الممتدرحتجمدديخ،  وضد  نهدد  امدتراتيجي  ويددل األجدل ل مواصد ة ر (
 ويددل  نهد  ع دا وضد الجمدل  ربد ضددمان و يعديا،  1فريدا ال بددرا  المندار لليهدا مدي الفمدرة ب دعمدهالدذل يو  بهدذا الوثيمدة

 ؛ 2020 تنوع البيولوجي لما بجد لجالمي ال ار اإلالمتج مة بالتنوع البيولوجي بنكل منام  بالمناقنات األجل لتجميخ 
 النددركات ع ددا التنددوع البيولددوجيعدن آثددار اإلمصدداح واإلبدديغ لمواصدد ة لضددامي  االضد يع بجمددل ر (

  ؛يعيا 7دعخ األ داج الواردة مي الفمرة ل، بالتجاون م  المنممات والمبادرات ذات الص ة، بما مي ذلا وتبجياتها
 الصحة والتنوع البيولوجي

تنفيددذ ل  ددذين الممدررينالصددحة والتندوع البيولددوجي وي ميدة ب ينالمتج مد 52--/14و 11/6 ينممددرر الللدا  لذ يندير
 ،الممتدامة التنميةوتحميا ي داج  2010لجاخ لتنمية الممتدامة   ة ا

بدددالنمر مدددي الددددرواب  بدددين الصدددحة البنددددرية والتندددوع البيولدددوجي مددددن جانددد  جمجيدددة الصددددحة  يرحددد   -11
 53؛الجالمية الحادية والمبجين

وممددا و  ،، حمد  االقتضدا 54--/14و 11/6 ينتنفيدذ الممددر  للدااأل دراج والحكومدات األ ددر   دعويد -12
لددا  ميمدددة حفدددم الجامدددة المتج مددة بتوعيددة اليدوات االتصددال والتثميدددج و  لعددددادلبولويددات والمددددرات والتنددريجات الو نيدددة، وا 

المددرات ووضدد  الصدحة الجامدة، بهددج دعدخ تنميدة ذات الصدد ة ب الدنمخ اإليكولوجيدةع دا  ةه  المائمدالتندوع البيولدوجي والدنُ 
لجددداخ لتنميدددة الممدددتدامة ال تندددوع البيولدددوجي بمدددا يتفدددا مددد  ي دددداج   دددة  ةالندددام توحيدددد األدا  و  ددد  وبدددرام  ميامدددات 

 ؛ 2010
منممة الصحة الجالمية، من  ديل مج مدها التنفيدذل، للدا مواصد ة دعدخ وضد  وتنفيدذ التددابير  دعوي -11
مدي ق داع الصدحة الجامدة، والنمدر مددي  ين التندوع البيولدوجي والصدحةالدرواب  بدواألدوات لتجزيدز ودعدخ تجمديخ  واإلرندادات

                                                                 
51 CBD/SBI/2/4المرما األول ،. 
الصحة والتنوع البيولوجي التي اعتمدتها الهيئة الفرعية ل منورة الج مية والتمنية بنين  83/1من المتوق  اعتمادا ع ا يماس التوصية  52

 .والتكنولوجية
 .A71/11انمر وثيمة منممة الصحة الجالمية  53
التي اعتمدتها الهيئة الفرعية ل منورة الج مية والتمنية و الصحة والتنوع البيولوجي بنين  83/1من المتوق  اعتمادا ع ا يماس التوصية  54

 .والتكنولوجية

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-06-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_11-ar.pdf
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التمدددخ المحددرز مدددي األنندد ة المتج مددة بددالتنوع البيولددوجي والصددحة بموجدد  برنددام  الجمدددل عددن  لننددا  آليددة لبدديغ منددتمخ
 ؛ المنترا بين اتفاقية التنوع البيولوجي ومنممة الصحة الجالمية بنين التنوع البيولوجي والصحة

منممددة الصددحة الجالميددة، بالتجدداون مددد  النددركا  ا  ددرين ذول الصدد ة، للددا دعددخ تنفيدددذ  دعو ييضددايدد -14
 ؛ 11/6 ذا الممرر والممرر 

التدددي م ريدددة اللمنددداري  للدددا اتمدددديخ ممددداعدة ماليدددة للدددا التمويدددل وكددداالت الوكددداالت المانحدددة و  دعويدد -11
األ دراج مدن الب ددان الناميدة، وال مديما يقدل ذلدا   د  ت تنوع البيولدوجي والصدحة عنددما لالم اعات  التجميخ متجدد تتناول

  ؛الجزرية الصغيرة الناميةالدول ، بما مي ذلا من بينها الب دان نموا
بالتجدداون مد  منممددة الصدحة الجالميددة، حمدد  االقتضدا  ور نددا بتددوامر  ،األميندة التنفيذيددةللددا    د ي -16

   :المياخ بما ي ي الموارد
 ؛ مؤنرات متكام ة قائمة ع ا األدلة بنين التنوع البيولوجي والصحة لعداد ري(

كجدز  ، بمدا مدي ذلدا ةتجمديخ التندوع البيولدوجي لم داع الصدح ممدتهدمة عدنرمدائل لتوجيده هد  نُ  وضد  ر (
   ؛12/2 ممررالرمائل ع ا النحو المبين مي ُنه  توجيه الامتراتيجية االتصال الجالمية و من تنفيذ 

التندددوع البيولدددوجي والصدددحة مدددي الميامدددات الدددرواب  بدددين مندددروع   دددة عمدددل عالميدددة لتجمددديخ لعددداد  ر (
التندوع البيولددوجي الددرواب  بدين األ دراج مدي تجمديخ مواصد ة دعددخ يجدل ، مدن الو نيددة واالمدتراتيجيات والبدرام  والحمدابات

توحيدد األدا  مددي هدد   دمددا  اعتبدارات التندوع البيولددوجي مدي نُ واإلرنددادات المتج مدة ب 11/1 ممدرراللددا امدتنادا ل، والصدحة
 55.الصحةمجال 

                                                                 
55 CBD/SBSTTA/21/4الممخ ثالثا ،. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-02-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-21/sbstta-21-rec-04-ar.pdf
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األول المرما  

 لنهج استراتيجي طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي مقترح
 مقدمة -أوال

 ددددذت الجديددددد مددددن اإلجددددرا ات الرئيمددددية لتحميددددا ي ددددداج االتفاقيددددة. وبينمددددا اتُ  الددددُنه يجدددد تجمدددديخ التنددددوع البيولددددوجي يحددددد   -1
 نداا حاجدة للدا نهد  امددتراتيجي مد ن لمواصد ة تجمديخ التندوع البيولدوجي مدي الم اعدات الرئيمدية ومدي الميامدات الندام ة،  والمدرارات

 .لتجميخ ع ا نحو يكثر مجاليةا جرا ات االض يع ب ويل األجل من يجل 
 لتعميم للوضع نهج استراتيجي طويل األجل المتاحة جاالت الم -ثانيا

 التدي تت ددذ اتجمدديخ، بمدا مددي ذلدا اإلجددرا ات  نهد   ويددل األجدل ل لوضدد  ةكون مهمدتمددالتدي  نداا عدددد مدن اإلجددرا ات  -2
الحكومددات والنددركات والنددركا  ويصدددحا  المصدد حة. كمددا ين  نددداا حاجددة للددا ينندد ة ع دددا الممددتويات الدوليددة والو نيدددة ودون 
الو نيدددة. وينبغدددي ين يكددددون الهددددج مدددن  ددددذا الدددنه   دددو تحديددددد يولويدددات الجمدددل، امددددتنادا للدددا يدلدددة ع ميددددة ع دددا ا ثدددار والمنددددام  

 .األنن ةمي تنفيذ مثل  ذا  يتجين لنراكهاالتي  المحتم ة، وكذلا الجهات الفاع ة الرئيمية
ع دددا تنددكيل  ددذا الدددنه ، الددذل مدددتدعمه األنندد ة التدددي ين يمدداعد المزيدددد مددن الجمدددل مددي المجدداالت التاليدددة  مددن نددينو   -1
  :ومريا ال برااألمينة التنفيذية ض    بها ت

 ؛ ولويات من حيب النتائ  المحتم ةتجميخ الم ت فة التي امت دمت، وتحديد األالمجالية ممارمات امتجرا   ري(
 ؛ والجمبات والتحديات الرئيمية فجواته  التجميخ، وتحديد البحب وتح يل مد  امت داخ األ راج لنُ  ر (
بحدب وتح يددل الممارمددات الفجالدة لتجمدديخ التنددوع البيولدوجي، وال  ددوات اليزمددة لتومدي  ن دداا امددت دامها، بمددا  ر (

 ؛ والميامات الو نيةمي ذلا التنريجات 
 ؛ وت بيمهاتجميخ بنين ُنه  المؤنرات  الرامية للا وض لجهود تجزيز ا رد(
 ؛ تمييخ التنوع البيولوجي و دمات النمخ اإليكولوجيةب المتج مةالجهود  المما مة مي (هر

 ؛ التجميخ مي مجالالتجاون التمني والج مي تيمير  رو(
 ددذا الدنه  االمددتراتيجي  مدييمضددل  بندكلالبدرام  المائمدة لبمانددة  تمدهخ بهددا ال ريمددة التدي يمكددن ينالنمدر مدي  رز(

، مددن بدددين يمددور ي دددر ، وتحديددد الفجدددوات المائمددة مددي مجددداالت الجمددل التدددي تجتبددر مهمدددة اتالمدددر بندددا  ميمدددا يتج ددا باألجددل  ويددل 
 ؛ تجميخ ل

 ؛ تجميخ التنوع البيولوجينراكات جديدة وتجزيز النراكات المائمة لدعخ  المتاحة إلقامةالفرع  تحديد رح(
بتجمدددديخ التندددوع البيولددددوجي ع ددددا  المضددددي قددددمالرصددددد تنفيدددذ اإلجددددرا ات الراميددددة للدددا  المحتم دددةا ليددددات تحديدددد  ر (

 ؛ الممتو  الو ني
 ؛ م  ق اعي األعمال والتمويل تجزيز االن را  مي الجمل رل(
   .2010لجاخ  لتنمية الممتدامة  ة المناركة مي الجم يات الدولية الرئيمية، بما مي ذلا مواص ة ا را(

  0202مدخالت لعملية ما بعد   -ثالثا
 وبالتددالي .2020 تنددوع البيولددوجي لمدا بجددد لعدالمي مديكون تجمدديخ التندوع البيولددوجي بددي ندا عنصددرا رئيمدديا مدي ل ددار   -4

 تنددددوع لجددددالمي ال دددار اإل وضدددد تجميخ بنددددكل منامددد  مدددد  المتج مدددة بددددالالمناقنددددات والمددددد يت  ضددددمان ين تدددرتب مدددن الضددددرورل 
 ريدا لهددذا الغددر ، بمدا مددي ذلددا   ار ددة، بوضد  مريددا ال بددرا بدددعخ مدن  ،األمينددة التنفيذيدةموخ ومددت. 2020البيولدوجي لمددا بجدد 

  .المص حة والنركامد يت من م ت ج يصحا  مضي عن  يةالمناقنات التمنية والميامات
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 الثانيالمرما 

  تعميم التنوع البيولوجيبفريق الخبراء المعني  اختصاصات
مدددن يصددددحا  ال بدددرة مددددي يتددديلج مريدددا ال بددددرا  المجندددي بتجمدددديخ التندددوع البيولددددوجي مدددن      بددددرا  ترندددحهخ األ ددددراج  -1

ذات الصددد ة بتجمددديخ التنددوع البيولدددوجي، مددد  ليددي  االعتبدددار الواجددد  ل تمثيددل الجغرامدددي والتدددوازن بددين الجنمدددين والمدددروج  الميددادين
بمرح دة انتماليدة، اقتصداداتها التدي تمدر  والب ددانالجزريدة الصدغيرة الناميدة  ال اصة ل ب دان النامية، وال ميما يقدل الب ددان نمدوا والددول

ل بددرا  مدن النددجو  األصد ية والمجتمجددات المح يدة والمنممددات ذات الصد ة، بمددا مدي ذلددا المنممددات مضدي عددن عددد محدددود مدن ا
ال يتجداوز عددد ال بدرا  مدن المنممدات عددد ال بددرا  يويجد   .الصدناعية والراب داتالدوليدة ذات الصد ة، والمنممدات  يدر الحكوميدة 

 .الذين ترنحهخ األ راج
مدددي ق اعددددات بجينهدددا ومددددي عدددددة  دددراج بنددددين تجمدددديخ التندددوع البيولددددوجي مدددي االعتبددددار ممدددررات مددددؤتمر األ ومددد  وضدددد  -2

، 2010وكدددذلا عمدددل الجم يددات والمنممدددات الدوليدددة األ دددر  ذات الصدد ة، بمدددا مدددي ذلدددا   ددة التنميدددة الممدددتدامة لجددداخ  ق اعددات،
منممدة األمدخ المتحدددة و وبرندام  األمدخ المتحدددة اإلنمدائي، وبرندام  األمدخ المتحدددة ل بيئدة،  ة،بمددخ المتحددة لأل ذيدة والزراعدامنممدة و 

المتاحددة مددي ل تنميددة الصددناعية، ومنممددة التجددارة الجالميددة، والبنددا الدددولي، واالمددتفادة مددن المج ومددات المتاحددة، بمددا مددي ذلددا ت ددا 
وضدد  نهد  امددتراتيجي  ويددل  المندورة بندديناألمينددة التنفيذيددة  را  للدا رمدة تبددادل المج ومدات التابجددة ليتفاقيددة، مديمدخ مريددا ال بدد

 ي:ما ي ع ا مل مجاالت الجمل المحددة تتنو األجل لتجميخ التنوع البيولوجي. 
تجمدددديخ التندددددوع بذات الصددددد ة الفجالددددة تحديددددد الممارمدددددات والمبدددداد  التوجيهيدددددة والمنهجيددددات وال بدددددرات واألدوات  ري(

 ؛ تجزيز تنفيذ االتفاقيةمن يجل المتراتيجية األ ر ، البيولوجي، واإلجرا ات ا
والجم يدات والميامدات والبدرام  ع دا الممددتو   ال دوائنتجمديخ التندوع البيولددوجي مدي  تجتدر تحديدد الجمبدات التدي  ر (

 ؛ الو ني
 ؛ تجميخ التنوع البيولوجي تجتر تحديد ال يارات والح ول ل تغ   ع ا الجمبات التي  ر (
 ؛  ذا اإلجرا اتتنفيذ مي  فجواتالتحديات وال مضي عنتحديد المهاخ الرئيمية  رد(
 ؛ الزمنية والجهات الفاع ة ذات الص ة الجداولاإلجرا ات ذات األولوية و  اقتراح ه(ر

 ؛ مزيد من التمدخ مي تجميخ التنوع البيولوجيالتحميا من يجل تحديد امتراتيجيات لتجزيز النراكات  رو(
تجمدديخ المزيددد مددن التمدددخ مددي التحميددا  ميده مددن يجددل ضددامي مر وبددااإلجمددل يكددون ميهددا الالتددي  المجدداالتتحديدد  رز(

 ؛ بموج  االتفاقية
واالجتماعدات والفدرع األ در ، ت دورات المبدادرات يو البندين ي ر  ذات صد ة، بمدا مدي ذلدا  منورةتمديخ يل  رح(

   .هذا الجملمي المضي قدما بمماعدة األ ر  ل 
 مريا ال برا .جمل بدور األمانة لاألمينة التنفيذية موخ تمو  -1

 التشغيلطريقة 
جمد مدددتُ و مددوج يجتمدد  الفريدددا، للددا يقصددا حدددد ممكددن، مددن  ددديل ومددائل امتراضددية، بمدددا مددي ذلددا مدددؤتمرات الفيددديو.   -4

 د.مرة واحدة ع ا األقل كل عاخ، ر نا بتوامر الموار  الفج يةاالجتماعات 
 مدة العمل

ع دددا مددؤتمر األ ددراج مدددي اجتماعدده الرابددد  عنددر مواممدددة التجميخ مددور المجنددي بدددالنددروع مدددي عمددل مريدددا ال بددرا   ينبغددي -1
يجتمداع المدادس لمي موعدد ال يتجداوز االجتمداع الرابد  ل هيئدة الفرعيدة ل تنفيدذ، مدي الوقدت المنامد  منها واالنتها   اال تصاصات

 .2022جمد مي عاخ عنر لمؤتمر األ راج، الذل ميُ 
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 الثالب المرما
 لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةل 02/4التوصية من  9الفقرة 
 ة:ل منورة الج مية والتمنية والتكنولوجي هيئة الفرعية ل 21/4توصية المن  1الفمرة النع التالي من يمتنمخ 

بددددين تنمددددر الهيئدددة الفرعيددددة ل تنفيددددذ مددددي اجتماعهدددا الثدددداني، مددددي لعددددداد توصددديتها بنددددين تجمدددديخ التنددددوع  يوصدددي -1
  :جتمد مي اجتماعه الراب  عنرالبيولوجي، مي الجناصر التالية لمنروع ممرر لمؤتمر األ راج يُ 

 ]لن مؤتمر األ راج،
الزراعدددة والغابددددات تجمددديخ التندددوع البيولددددوجي مدددي ق اعددددات  الدددذل نمددددر ميددده مددددي، 11/1الممددددرر للدددا لذ يندددير 

ماعدده مدي اجت يتندداولين  ميده قددرر والدذلالنددام ة،  الممدائل، والمدياحة وكددذلا ومصدايد األمدماا وتربيددة األحيدا  المائيددة
الرابدد  عنددر، تجمدديخ التنددوع البيولدددوجي مددي ق اعددات ال اقددة والتجدددين، والبنيدددة التحتيددة، والصددناعات التحوي يددة وصدددناعة 

 ،التجهيز، والصحة
بددد عين كدددانكون بندددين تجمددديخ حفدددم التنددوع البيولدددوجي وامدددت دامه الممدددتداخ مدددن يجدددل تحميدددا وا ذ يحددي  ع مدددا 

 8136،56ديممبر/كانون األول  1رمي  الممتو  مي كانكون، المكميا، مي  الجز الرما ية الذل تخ اعتمادا يثنا  
وصددناعة التجهيددز، والصددحة،  الصددناعات التحوي يدةبددين ق اعددات ال اقددة والتجددين، والبنيددة التحتيددة، و وا ذ يمدر 

وع تجتمددددد مدددددن جهدددددة، بدددددرجات م ت فدددددة، ع دددددا التندددددوع البيولددددوجي و ددددددمات الدددددنمخ اإليكولوجيدددددة التددددي تجتمدددددد ع دددددا التنددددد
البيولددوجي، وين الفمدددان النددات  ل تنددوع البيولدددوجي قددد يددؤثر مدد بيات ع ددا  دددذا الم اعددات، لال ين لهددذا الم اعددات مددن جهدددة 
ي ددر  آثدددار محتم ددة ع دددا التنددوع البيولدددوجي، و دددو مددا قدددد يهدددد تمدددديخ ومدددائج و دددمات الدددنمخ اإليكولوجيددة التدددي تجتبدددر 

 حيوية ل بنر،
الصددناعات لتندوع البيولددوجي مدي ق اعددات ال اقدة والتجددين، والبنيددة التحتيدة، و ين تجمديخ اوا ذ يي دذ مدي الحمددبان 

وصدناعة التجهيدز، والصددحة، يجتبدر يمدرا ضددروريا مدن يجدل التصدددل لفمددان التندوع البيولددوجي ومدن يجدل تنفيددذ  التحوي يدة
ت المتجددددة األ ددراج وتحميدا  ايددات وي دداج م ت ددج االتفاقدا 2020،57-2011ال  دة االمددتراتيجية ل تندوع البيولددوجي 

 ،2010والجم يات الدولية، بما مي ذلا   ة التنمية الممتدامة لجاخ 
الددور الهدداخ ألصدحا  المصدد حة المجنيدين مثدل النددجو  األصد ية والمجتمجددات المح يدة، واألومددا   وا ذ ييحدم

ا ، مدي مجالجددة تجمديخ التنددوع األكاديميدة، والم داع ال دداع، والمجتمد  المددني، والحكومددات المح يدة ودون الو نيددة والندب
 البيولوجي مي  ذا الم اعات وق اعات ي ر ،

ورمددائ ها الرئيمدية لتجمدديخ التنددوع البيولدوجي ع ددا ممددتو   58بتوقجدات المدددن والتنددوع البيولدوجي وا ذ يحدي  ع مددا
 هيز،وصناعة التج الصناعات التحوي يةالمدن نمرا ل رواب  الموية بم اعات ال اقة، والبنية التحتية، و 

يندده بدالر خ مددن وجدود ميامددات ويدوات متجدددة لمجالجددة تجمديخ التنددوع مدي البيولددوجي مدي  ددذا ييحدم  -1
الم اعددات، ال تددزال  ندداا مجدددوات عديدددة مددي التنفيدددذ، بمددا مددي ذلدددا ميمددا يتج ددا بدددالت  ي  االمددتراتيجي وصددن  المدددرار، 

يمدات األثدر النددامل ل تندوع البيولدوجي، وال مديما التميدديخ واالقتصداد والميامدات الندام ة ل م اعدات، والت بيددا األومد  لتمي
البيئددي االمددتراتيجي ل ميامددات، وال  دد  والبددرام ، واالمددتجانة بددالت  ي  المكدداني ع ددا الممددتويات الددو ني، واإلق يمدددي 

 ؛ واألقاليمي
                                                                 

56 UNEP/CBD/COP/13/24. 
 ، المرما31/8 رالممر  57
 . مونتلاير، كندا.توقجات المدن والتنوع البيولوجي(. 8138يمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ر 58

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-03-ar.doc
https://www.cbd.int/kb/record/meetingDocument/111405?Event=COP-13
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/health/cbo-action-policy-en.pdf
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ين  نددداا ييضدددا مبدددادرات قّيمدددة تجدددزز حفدددم التندددوع البيولدددوجي وامدددت دامه الممددددتداخ،  ييحدددم ييضدددا -2
 ؛ وتجزز مي بج  المياقات تجميمه مي الجم يات اإلنتاجية

بددالمرار بندددين الت فيددج مددن حددددة الت ددوب عددن  ريدددا تجمدديخ التنددوع البيولدددوجي مددي الم اعدددات  يرحدد  -1
 59؛ لجمجية األمخ المتحدة ل بيئةالرئيمية الذل تخ اعتمادا مي الدورة الثالثة 

 األ راج، والحكومات األ ر  ويصحا  المص حة المجنيين للا:يدعو  -4
امتجرا  االتجا ات ميمدا يتج دا بم اعدات ال اقدة والتجددين، والبنيدة التحتيدة، والصدناعات التحوي يدة  ري(

والممارمددات المائمدة، لمجالجددة ا ثددار  وصدناعة التجهيددز، والصدحة مددي ب دددان كدل منهددا، مضدي عددن المددوانين والميامدات
المحتم دة ع ددا التنددوع البيولددوجي وع ددا مددبل الجددي  التم يديدة ومجددارج النددجو  األصدد ية والمجتمجددات المح يددة مددن  ددذا 

 ؛ الم اعات
تجزيدز تجمدديخ حفدم التنددوع البيولدوجي وامددت دامه الممددتداخ مدي  ددذا الم اعدات مددن  ديل، عدددة يمددور  ر (

الميمدة االقتصدادية، واالجتماعيدة والبيئيدة ل تنددوع البيولدوجي و ددمات الدنمخ اإليكولوجيدة مدي صدن  المددرار مدن بينهدا، لدرا  
وامددتحداب ومدائل ابتكاريددة لتحمددين دمدد  ؛ بندين االمددتثمارات، بمددا مدي ذلددا مددن  ديل تميدديخ البدددائل لهدذا االمددتثمارات

د  توجيهيدة ل ممارمدات الجيددة تتج دا بدالتنوع البيولدوجي وتجزيز وض  مجدايير ومبدا؛ التنوع البيولوجي مي  ذا الم اعات
مدي  ددذا الم اعدات، مدد  مراعداة الددُنه  المائمدة ع ددا الددنمخ اإليكولوجيدة وتددداعيات التديثيرات البيئيددة المتراكمدة ع ددا التنددوع 

 ؛ البيولوجي
ز تجمديخ األ در التندريجية والميامدات والممارمدات مدن يجدل تجزيد امتجرا ، وعند الضدرورة تحدديب ر (

حفدددم التندددوع البيولددددوجي وامدددت دامه الممدددتداخ، وكددددذلا  ددددمات الددددنمخ اإليكولوجيدددة، مدددي الميامددددات وعم يدددات الت  ددددي  
ال اصدة بندركات األعمدال، وذلدا مدن  ديل عددة يمدور بينهدا تصدميخ وتنفيدذ حدوامز ع دا  دول ميمدل اإلمدداد وتجزيددز 

 ؛ تهيا الممتدامةالمؤممات الصغيرة والمتوم ة مي ينما  اإلنتا  واالم
وضد ، يو تجزيدز يو تنددجي  ي در مؤممدية، وتنددريجية وتنميميدة، تندمل نهجددا اقتصداديا واجتماعيددا  رد(

ندامي وممددتداما مدن الناحيددة البيئيدة، يضددخ يصددحا  المصد حة المجنيددين، مثدل النددجو  األصد ية والمجتمجددات المح يددة، 
 ؛ اع والحكومات الو نية ودون الو نية، حم  االقتضا واألوما  األكاديمية، والمجتم  المدني، والم اع ال 

صددددددديح الميامدددددددات، وال  دددددددد   ر ( امدددددددتجرا  تجمددددددديخ التندددددددوع البيولدددددددوجي عندددددددد صددددددديا ة وتحدددددددديب وا 
وصدددناعة التجهيدددز، مددد   الصدددناعات التحوي يدددةواالمدددتراتيجيات ال اصدددة بم اعدددات ال اقدددة والتجددددين، والبنيدددة التحتيدددة، و 

 م اعددات ذات الصدد ة، والمؤممددات ال اصددة والحكوميددة واألكاديميددة، والمجتمجددات األصدد ية المندداركة الكام ددة والفجالددة ل
 ؛ والمح ية، من بين جهات ي ر ، حم  االقتضا 

الممارمددات الجيددددة بنددين اإلنتددا  واالمددتهيا الممدددتدامين التددي تُنفددذ مددي ق اعدددات  تنددجي  وتجزيددز رو(
وصددناعة التجهيددز، والصددحة والتددي مددن نددينها ين تجددزز حفددم  لتحوي يددةالصددناعات اال اقدة والتجدددين، والبنيددة التحتيددة، و 
 ؛ التنوع البيولوجي وامت دامه الممتداخ

االمددددتثمارات مدددي التنددددوع البيولدددوجي كومددددي ة لتحمددددين قددددرة الددددنمخ اإليكولوجيدددة ع ددددا الميدددداخ  تندددجي  رز(
 ؛ بوميفتها وال دمات التي تمدمها

المدددني لمجالجدة األمددبا  الكامندة ورا  ممدددان التندوع البيولددوجي الجمدل مدد  الم داع ال دداع والمجتمد   رح(
وتجمدديخ التنددوع البيولددوجي عبددر جميدد  الم اعددات ذات الصدد ة والمندداركة مددي وضدد  توصدديات مددن نددينها ين تمدداعد مددي 

 ؛ الت فيج من حدة الم ا ر المتج مة بالتنوع البيولوجي
                                                                 

59 UNEP/EA.3/L.6/Rev.2 

http://papersmart.unon.org/resolution/uploads/k1709231.docx


CBD/SBI/2/4 
Page 27 

 

 ؛ والترتيبات التجاونية بنين التجميخالمدرات المؤممية  النراكات وتجزيز تنجي  ر (
 ؛ التجميخ مي االمتراتيجيات و    الجمل الو نية ل تنوع البيولوجي ومي التمارير الو نية تجزيز رل(
مندابر ل مجدارج ل جمد  بدين وكداالت الددول، والم داع ال داع والندجو  األصد ية والمجتمجدات  لنندا  را(

دة والتمنيدددة، مدد  مراعددداة الممددائل ذات الصددد ة باإلنددراج البيئدددي والممدددؤولية المجمددد الممددائلالمح يددة بهددددج مجالجددة  دددذا 
 ؛ االجتماعية المؤممية، والم صصة لفئة مجينة من الجمهور

توليدددد وتمامدددخ المج ومدددات مدددن  ددديل آليدددة  رمدددة تبدددادل المج ومدددات، بندددين تجمددديخ التندددوع البيولدددوجي  رل(
وصددناعة التجهيدددز،  الصددناعات التحوي يددةلتجددددين، والبنيددة التحتيددة، و و دددمات الددنمخ اإليكولوجيددة مددي ق اعددات ال اقددة وا

بمدددا مددددي ذلدددا درامددددات حالدددة، والدددددروس الممدددتفادة، وميامددددات ويدوات الممارمدددات الجيدددددة مضدددي عددددن مج ومدددات عددددن 
 ؛ الفجوات المحددة و يارات لضامية من يجل تجميخ التنوع البيولوجي مي  ذا الم اعات بنكل يكثر مجالية

وضد  نهدد   ويدل األجددل لتجمديخ التنددوع البيولدوجي مددي الم اعدات الرئيمددية، وعم يدة بددين  ع دداامدا يو  -1
 ؛ الدورات ل مماعدة مي توجيه األمانة مي عم ها

 ين تموخ، ر نا بتوامر الموارد المالية، بما ي ي:التنفيذية األمينة ي    للا  -6
مدددت دامه الممددتداخ مدددي الم اعددات ذات الصددد ة مج ومددات عددن تجمددديخ حفددم التندددوع البيولددوجي وا لدرا  ري(

 ؛ التوقجات الجالمية ل تنوع البيولوجي مي اإلصدار ال امس من
المنهجيدددات الميئمددة لتميددديخ وتجزيدددز مندداركة الجهدددات الفاع ددة المجنيدددة، بمدددا مددي ذلدددا الم ددداع  تحديددد ر (

عدددات ال اقددة والتجددددين، والبنيددة التحتيدددة، ال دداع، مددي تجمددديخ التنددوع البيولدددوجي مددي ينمدددا  اإلنتددا  واالمدددتهيا مددي ق ا
 ؛ وصناعة التجهيز الصناعات التحوي يةو 

تبددددادل ال بددددرات والمج ومددددات، ع ددددا الممدددتويين اإلق يمددددي والجددددالمي، بنددددين ا ليددددات الممكنددددة  تجزيدددز ر (
 ؛ وصناعة التجهيز الصناعات التحوي يةلتجميخ التنوع البيولوجي مي ق اعات ال اقة والتجدين، والبنية التحتية، و 

التواصددل مددد  الوكددداالت اإلق يميدددة والدوليدددة الرئيمددية ذات الصددد ة بهدددذا الم اعدددات االقتصدددادية بغيدددة  رد(
 ؛ تيمير الحوار المجزز بنين التنوع البيولوجي و ذا الم اعات االقتصادية، وتحديد ميناريو ات مفيدة ل جمي  وتجزيز ا

  ع دددا الممددتويين اإلق يمدددي ودون اإلق يمددي، وتبدددادل ال بدددرات، يننددد ة بنددا  المددددرات والتدددري تيمددير ر (
 21/4ذات الصد ة المندار لليهدا مدي التوصددية  وثدائا لعيميدةعندد امدت داخ الدُنه  واألدوات الدواردة مدي المدذكرة المحدثدة و 

 ؛ الصادرة عن الهيئة الفرعية ل منورة الج مية والتمنية والتكنولوجية
ويددل األجدل لتجمدديخ التندوع البيولددوجي، بمدا مددي ذلدا مددن  ديل وضدد  مبدداد  نهدد  امدتراتيجي   تنفيدذ رو(

 ؛ توجيهية لدعخ الجهود ع ا الممتو  الو ني
اإلبيغ عن التمدخ المحدرز للدا الهيئدة الفرعيدة ل تنفيدذ مدي اجتمداع يجمدد قبدل االجتمداع ال دامس عندر  رز(

 لمؤتمر األ راج.[
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