
 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 العشرونو  ثانيالاالجتماع 
 8102 /تموزيوليو 7-2 كندا، ،مونتلاير

 *تقمن جدول األعمال المؤ  6البند 
 
 
 

 تقييم العلمي المحّدث للتقدم المحرز صوب تحقيق أهداف مختارة منال

  أهداف أيشي للتنوع البيولوجي والخيارات المتاحة لتسريع وتيرة التقدم  

 ةالتنفيذي ةمذكرة من األمين

 معلومات أساسية

وأقر بأن هناك  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي نشرة من دصدار الراب باإل 11/1في المقرر  ب مؤتمر األطرافرح   -1
في معظم  ، ولكن لم يكن هذا التقدم كافياً للتنوع البيولوجي أهداف أيشيالعنادصر من معظم  بعض تقدمًا مشجعًا نحو تحقيق

 .هتدهور لى التنوع البيولوجي ومن  استمرار عالحاالت لتحقيق األهداف ما لم تتخذ إجراءات عاجلة وفعالة لخفض الضغوط 
، بالتعاون م  أعضاء أن يعدبتوافر الموارد،  رهناً  األمين التنفيذي، إلى، طلب مؤتمر األطراف 30/31في المقرر و  -8

أيشي تحقيق أهداف نحو المحرز للتقدم حديثة ، تقييمات علمية اآلخرين شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي والشركاء المعنيين
عقد قبل االجتماع الراب  عشر يلتنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع  للتنوع البيولوجي

أقل تقدم واالستفادة من البيانات والمؤشرات المتاحة فيها أحرز  التيخاص على األهداف  بشكللمؤتمر األطراف، م  التركيز 
الراب  من  اإلدصداروكذلك مدصادر المعلومات األخرى المستخدمة في حسب االقتضاء، ، 03/82الواردة في المرفق بالمقرر 

نحو  أن يعد خيارات لتسري  التقدم ، في المقرر نفسه،األمين التنفيذي إلىُطلب . و التوقعات العالمية للتنوع البيولوجينشرة 
 .تقدم تحقيق األهداف التي تم تحديد أنها حققت أقل

الدورة في  ،الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية المنبروافق و  -3
للتنوع البيولوجي  ةاإلقليمي اتالسياسات للتقارير المتعلقة بالتقييم الخادصة بمقرري وجزاتمالعلى  الجتماعه العام، السادسة

وقبل الفدصول الفردية لتقارير  ،وآسيا الوسطى ،وأوروبا ،وآسيا والمحيط الهادئ ،واألمريكتين ،ألفريقياوخدمات النظم اإليكولوجية 
 المتعلق بتدهورمقرري السياسات عن التقييم ب الموجز الخاص على وافق أيضاً  فقد وبالمثل، التقييم وموجزاتها التنفيذية. 

العلمية  للمشورةالهيئة الفرعية  تُدعى، 08/82م  اإلجراءات المندصوص عليها في المقرر  اً تمشي. و راضي واستدصالحهااأل
االضطالع، عند االتفاقية، ومن أجل  نتائجها لعملوالتقنية والتكنولوجية إلى النظر في هذه التقييمات فيما يتعلق بأهمية 

  إلى مؤتمر األطراف. االقتضاء، بوض  تودصيات تقدم

تحقيق أهداف أيشي  دصوبثة ذات دصلة بالتقدم المحرز معلومات علمية محد   ول من هذه الوثيقةاأل قسميقدم الو  -4
العلمية والمعلومات المتعلقة بالمؤشرات  ؤلفاتمن المالمستقاة أربعة أقسام فرعية تلخص المعلومات  ويضم ،للتنوع البيولوجي

                                                                 
*
 CBD/SBSTTA/22/1. 

CBD 

 
 

 

Distr. 
GENERAL 
 
CBD/SBSTTA/22/5 
24 April 2018 
 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH  

 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-30-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-28-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-25-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-22/official/sbstta-22-01-ar.pdf


CBD/SBSTTA/22/5 
Page 2 

 

لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي الدصادر عن ا المستقاة من التقييم اإلقليميوالمعلومات 
يحدد القسم و الدصادر عن المنبر بشأن تدهور األراضي.  التقييم المواضيعي المستقاة منوالمعلومات  وخدمات النظم اإليكولوجية

مشروع تودصية  ثالثويقدم القسم ال، تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي دصوبالتقدم  وتيرة الخيارات الممكنة لتسري  نيالثا
ومات عن المؤشرات التي أتيحت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية. وترد في المرفق األول معل لكي تنظر فيها

 لإلسراع بوتيرة التقدم دصوب، ويرد في المرفق الثاني موجز للخيارات المتاحة 8104نقاط البيانات المحدثة منذ عام بشأنها 
 .تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

استعرضت التي لك المراج ، المعلومات العلمية، بما في ذ تتناول بالتفدصيل 1بوثيقة معلومات الوثيقةستكمل هذه وتُ  -2
تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  المتعلقة بالتقدم المحرز دصوب. وعالوة على ذلك، أتيحت المعلومات وثيقةإلعداد هذه ال

 نفيذللهيئة الفرعية للت التي قدمت استنادًا إلى التقارير الوطنية الخامسة واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
أرب  وثائق معلومات تتعلق بالسيناريوهات  ستُنقح وتدصدر، 80/0للتودصية  واستجابةً وعالوة على ذلك،  2.في اجتماعها الثاني

 أيضاً  واستجابةً  3لالجتماع الحادي والعشرين للهيئة الفرعية. ُأعدت أدصالً للتنوع البيولوجي، التي  8121ة برؤية عام متعلقال
 متطلباتالفهم  حسينعمل لت حلقة للحفظ مبادرة كامبريدج مبادرة كامبريدج للحفظ ، نظمتنفسهامن التودصية  7و 6للفقرتين 

نتائج هذا  وأتيحت أيضاً . 8181بعد عام  لما للتنوع البيولوجي ممكن إطار عالميلدعم وض   دلةاأل التي تقتضيها قاعدة
 4.في دصورة وثيقة معلوماتاالجتماع 

 المعلومات العلمية المحّدثة -أولا 
 العلميةمؤلفات من ال المستقاة المعلومات موجز -لفأ

في الفترة  والمنشورة  الستعراض األقران الخاضعةمن المجالت  بدصورة رئيسية مأخوذةالالمؤلفات العلمية  استُعرضت -6
، من 8102و، التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياإلدصدار الراب  من نشرة فيها  ُنشرالسنة التي هي ، و 8104 عامي ما بين
دصت المؤلتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.  دصوبللتقدم المحرز  حد ثتقييم م وض أجل   التي تناولهاالعلمية  فاتوُلخ 

 .CBD/SBSTTA/22/INF/10 وثيقة المعلومات دصورة هذا التقييم لكل هدف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في

 سوى معلومات قليلة نسبياً  في السنوات األرب  األخيرة تُتحمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، لم  وفيما يتعلق بعدد -7
 8و 0التي تتناول القضايا االجتماعية واالقتدصادية، مثل األهداف  على األهداف تحديداً وينطبق ذلك على المستوى العالمي. 

تحقيق  المحرز دصوباالجتماعية في المساعدة على تقييم التقدم  العلوم إشراك ضرورة زيادة. وتشير هذه الفجوة إلى 02و 3و
ألهداف با سوى معلومات قليلة نسبيًا فيما يتعلق العلمية في المنشورات در لم تُ عالوة على ذلك، و أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. 

االجتماع الثاني للهيئة الفرعية  في، 3الهدف  النظر في هذه األهداف، إلى جانب وسيتوادصل النظر في. 81و 07و 06
 .للتنفيذ

 8104في عام  ُأنجزلذي تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ا دصوبوخلص تقييم منتدصف المدة للتقدم المحرز  -2
من  06، باستثناء الهدف عدم سير أي هدف إلى ي،التوقعات العالمية للتنوع البيولوجاإلدصدار الراب  من نشرة وورد في 

 02و 07و 00و 7و 0سبعة أهداف )األهداف  وتضمنت. تحقيقه بالكامل يتيحالذي بروتوكول ناغويا، على المسار الدصحيح 
الهدف.  الذي ال يسمح بتحقيقمعدل الإحراز بعض التقدم فيه ولكن ليس ب سنىعلى األقل ت اً واحد اً ( عندصر 81و 01و

                                                                 
1 CBD/SBSTTA/22/INF/10. 
2 CBD/SBI/2/2 .ضافتيها  وا 
 (االقتدصادية المشتركةو  االجتماعيةالمسارات وجز م) "Summary of the shared socioeconomic pathways: "ووثائق المعلومات المنقحة هي 3
(CBD/SBSTTA/21/INF/2/Rev.2 ،)و"Use of biodiversity scenarios at local, national and regional scales( " استخدام سيناريوهات التنوع

 Summary of the shared socioeconomic "و(، CBD/SBSTTA/21/INF/3/Rev.1) (البيولوجي على المستويات المحلي والوطني واإلقليمي

pathways( "المسارات االجتماعية االقتدصادية المشتركة وجزم) (CBD/SBSTTA/21/INF/4/Rev.1 ،)و" Multiscale, cross-sectoral scenarios 

for nature futures: the positive visions for biodiversity, ecosystem services, and human well-being( "اريوهات متعددة القطاعات سين
( اإلنسان يةم اإليكولوجي ورفاهاالطبيعة: رؤى إيجابية للتنوع البيولوجي وخدمات النظ لمستقبل ومتعددة المقاييس

(CBD/SBSTTA/21/INF/18/Rev.1). 
4 CBD/SBSTTA/22/INF/10. 

https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-21/sbstta-21-rec-01-ar.pdf
http://www.cambridgeconservation.org/
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 إجماليإحراز أي تقدم لم ُيتح على األقل  اً واحد اً عندصر ( 02و 03و 1و 6و 4و 3و 8سبعة أهداف )األهداف  وتضمنت
 .الهدف ابتعد عن مساراألقل على  اً واحد اً عندصر ( 04و 08و 01و 2و 2خمسة أهداف )األهداف تضمنت و  ،بشأنه

 دصوبفي تقييم التقدم المحرز  عامةتغييرات  ةمن المؤلفات العلمية إلى حدوث أي التي أتيحتوال تشير المعلومات  -1
. وم  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياإلدصدار الراب  من نشرة تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي على النحو الوارد في 

أنواع مختلفة من النظم اإليكولوجية، استعادة بعض التقدم، على سبيل المثال فيما يتعلق ب إحرازذلك، تشير المعلومات إلى 
واللوائح المتعلقة باألكياس البالستيكية. وباإلضافة إلى ذلك، ُنشر عدد  ،الغابات انحساروتحسين إدارة مدصائد األسماك، ومعدل 

، بما في ذلك توفير أنواع معينة من خدمات من تدهورجوانب التنوع البيولوجي  ما تشهده بعضير إلى من الدراسات التي تش
 تناولت بالبحثالنظم اإليكولوجية، وانقراض األنواع، ومعدل فقدان بعض أنواع الموائل. وبالمثل، يشير عدد من الدراسات التي 

 ما لم تتغير لتنوع البيولوجي في المستقبل المنظورا رار وتوادصل فقداناستمالتنوع البيولوجي إلى  فقدانسيناريوهات ونماذج 
 .اتجاهات العمل المألوفة

اإلدصدار الراب  من نشرة التودصل إليها في  سنىاالستنتاجات التي ت أن عام إلى وجهتشير المؤلفات العلمية الحديثة بو  -01
لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  يكون كافياً لن  المحرز حالياً التقدم والتي تفيد بأن  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

على  1111-1111الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  على إلبقاءاتخاذ إجراءات إضافية ل يلزم، وأنه 8181بحلول عام 
تحقيق أهداف  المحرز دصوبإلى أن تقييم التقدم  أيضاً  العلميةوتشير المؤلفات . حيحةدص استنتاجات ر الدصحيح، ال تزالالمسا

. ويتسق هذا ال يزال دصالحاً  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياإلدصدار الراب  من نشرة أيشي للتنوع البيولوجي الوارد في 
تقييم وتحليل المعلومات الواردة في التقارير الوطنية الخامسة واالستراتيجيات وخطط  تسنت مالحظته مناالستنتاج م  ما 

-8100منذ اعتماد الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  وضعت أو حد ثت أو نقحت التي العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
8181. 

النظم البيولوجية  التغيرات في للعيان الذي تظهر فيهوالوقت  ُيتخذ فيه اإلجراءتأخر بين الوقت الذي  ق ما ي غالباً و  -00
والوقت المعلومات  فيه جم تُ  بين الوقت الذي فغالبًا ما يحدث تأخرذلك،  وباإلضافة غلىواالجتماعية االقتدصادية والسياسية. 

المنشورة  بحوثعلى ال ضفقد ركز هذا االستعراعلى سبيل المثال، و . متاحة في أحد المنشوراتهذه المعلومات  الذي تدصبح فيه
 .قبل ذلكقد ُجمعت  التي استندت إليها هذه المنشورات العديد من مجموعات البيانات والمعلومات، ولكن 8104بعد عام 

 من المؤشرات المستقاة المعلومات وجزم -باء
من هذه  مؤشراً  81 وتضمن. مؤشراً  22من  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياإلدصدار الراب  من نشرة  فاداست -08

من المؤشرات التي آخر  مؤشراً  07 اعتبر. وباإلضافة إلى ذلك، اإلدصدار الراب  نشر بعد أخرى أضيفتبيانات نقاط  المؤشرات
تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي )انظر  دصوبالتقدم المحرز  تقييم سياق في أهميةذا الراب   دصدارفي اإل لم تستخدم

اتجاهات يمكن اعتبارها إيجابية للتنوع منها  01أظهر  5،مؤشراً  46المرفق األول(. ومن بين هذه المؤشرات البالغ عددها 
 تظهرتي ال 01الـ جمي  المؤشرات وتتعلق سلبية.  وكانت باقي المؤشراتغير واضح.  وأظهر أحد المؤشرات اتجاهاً البيولوجي 

األطراف لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام. وتتعلق المؤشرات الـ  باالستجابات التي أبدتهااتجاهات إيجابية 
ها. قدمالتي ي مناف اتجاهات سلبية للتنوع البيولوجي بحالة التنوع البيولوجي، والضغوط التي يتعرض لها، وال ظهرالتي ت 86
نقاط  تضمنتو اإلدصدار الراب  استخدمت في التي يتغير المسار العام لالتجاه بالنسبة إلى المؤشرات  ، لمعالوة على ذلكو 

على الرغم من  التنوع البيولوجي استمرار تدهورإلى ، الراب  دصداراإلفي  سابقاً  وردهذه المعلومات، كما  وتشيربيانات محدثة. 
  .البيولوجيالتنوع تدصدي لفقدان مبذولة للجهود الالتزايد 

 الحكومي لمنبرالصادرة عن االتقييمات اإلقليمية من  المستقاة المعلومات وجزم -جيم
 والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية للعلوم الدولي       

 وجزات الخادصة بمقرريمالعلى ،  في الدورة السادسة الجتماعه العام للعلوم والسياسات،وافق المنبر الحكومي الدولي  -03
وآسيا والمحيط  ،واألمريكتين ،ألفريقياللتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  ةودون اإلقليمي ةاإلقليمي اتللتقييمالسياسات 

                                                                 
 .11/12مقرر في قائمة المؤشرات التي رحب بها مؤتمر األطراف في ال بعدُ سبعة من هذه المؤشرات لم تُدرج  5

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-ar.pdf


CBD/SBSTTA/22/5 
Page 4 

 

تقييمات من ال المستقاة تحدد الرسائل الرئيسيةو  6.وموجزاتها التنفيذية اتالتقييمفدصول وقبل ، وآسيا الوسطى ،وأوروبا ،الهادئ
مكانية وض  إطار عالمي للتنوع 8181-8100ذات دصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  مختلفة قضايا ، وا 

 .أعم وجهالتنوع البيولوجي بالمتعلقة بتفاقية االوتنفيذ ، 8181بعد عام  لما البيولوجي

اإلنسان والتنمية المستدامة، وتالحظ أن كل منطقة من  يةجمي  التقييمات على أهمية التنوع البيولوجي لرفاه دشد  تو  -04
استمرار تدهور حالة التنوع البيولوجي، على الرغم ب أيضاً  جمي  التقييمات فيد. وم  ذلك، تاً فريد اً بيولوجي اً المناطق تضم تنوع

خدمات النظم اإليكولوجية،  رديتإلى  تدهور. ويؤدي هذا العينةمن إحراز بعض التقدم في نظم إيكولوجية محددة أو مواق  م
 .اإلنسان يةللتنمية المستدامة ورفاه داً ينبغي اعتباره تهدي من ثم،و 

ال تزال و . آخذة في االزدياد المناطقالتنوع البيولوجي في جمي   لها التي يتعرضتالحظ التقييمات أن الضغوط و  -02
تغير الموائل، وتغير المناخ، واألنواع الغريبة الغازية، والتلوث،  تتمثل فيعلى التنوع البيولوجي المفروضة الضغوط الرئيسية 

 ولوحظ في معظم المناطق أنبين المناطق.  الضغوط فيمااألهمية النسبية لهذه  نيوم  ذلك، تتباواالستخدام غير المستدام؛ 
عوامل تتأثر هذه الو المستقبل. التنوع البيولوجي في  الذي سيتعرض له تغير المناخ الضغط الرئيسي شكلمن المتوق  أن ي

عالوة و غير مباشرة(. عوامل ، والضغوط االجتماعية والسياسية والثقافية )وس  الحضريمثل النمو السكاني، والت مورالمباشرة بأ
بينها فيما  في أغلب األحيان التنوع البيولوجي تتفاعلفقدان  الكامنة وراءالمباشرة عوامل على ذلك، لوحظ في التقييمات أن ال

 .جماليةاإل يؤدي إلى تدصاعد حدتهاوهو ما غير المباشرة، عوامل وم  ال

اتخاذ إجراءات لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام. وم  ذلك، لوحظ ، لوحظ في جمي  المناطقو  -06
، في معظمها، كافية. ويالحظ كذلك وض  خطط واستراتيجيات مختلفة لحفظ التنوع البيولوجي لم تكنأن هذه اإلجراءات  أيضاً 

 .فعالعام إلى أ وجههذه الخطط لم تترجم ب ولكنواستخدامه المستدام، 

يمكن و . هواتجاهات تحدد التقييمات اإلقليمية مختلف اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين حالة التنوع البيولوجيو  -07
الحقوق. اإلجراءات القائمة على والحوافز و فيها اإلجراءات التشريعية والتنظيمية بما  ،تقسيم اإلجراءات المحددة إلى عدة أنواع

تحقيق  التي تتطلب مجتمعيةاألولويات ال مختلف ستؤدي إلى مقايضات بين المتخذةأن اإلجراءات  وم  ذلك، لوحظ أيضاً 
زمنية مختلفة. ونتيجة لذلك،  جداول على امتدادذلك، يمكن أن تحدث بعض هذه المقايضات عالوة على و . التوازن فيما بينها
". وعالوة على ذلك، غير المباشرة" اآلثارو  التسربات" السياساتية"بـآثارالمرتبطة  قضاياإيالء مزيد من االهتمام لل فمن الضروري

. بما يتيح تنفيذها بفعاليةمحددة  خدصيدصًا لسياقات ومقاييس وطنية تدصميمها ويتعين بطابعها العاماإلجراءات المحددة  تتسم
الطريقة التي تتفاعل بها  علىتغييرات تحويلية  ضرورة إدخالات إلى موجز ، تشير اإلجراءات المحددة في الوبوجه عام

 .الطريقة التي تدير بها هذه التفاعالت علىالمجتمعات م  التنوع البيولوجي و 

قضايا  تناولعلى  تكون قادرةحوكمة نظم  وجود ضرورة فيالتقييمات األربعة  المستخلص مناالستنتاج يتمثل و  -02
في جمي   هاأو تعميم الحاجة إلى تحسين إدماج قضايا التنوع البيولوجي الحظ أيضاً تالتنوع البيولوجي بطريقة متسقة. و 

التشاركية ُنهج زيادة استخدام ال ما يلي: )أ(في التقييمات في تي ُحد دتوالتحقيق ذلك ب الكفيلة وسائلالتتمثل و قطاعات المجتم . 
  (ج)؛ اتخاذ القراراتفي عمليات  بدصورة مجديةبناء قدرات أدصحاب المدصلحة ليكونوا قادرين على المشاركة   (ب)؛ في اإلدارة
لمتعلقة بالتنوع البيولوجي وتعزيز البحوث اتعزيز  (د) ؛تثقيفالوعي بالتنوع البيولوجي من خالل تعزيز االتدصال وال رف  مستوى

نهج  عدم وجودإلى  والتكنولوجيات. وم  ذلك، تشير التقييمات أيضاً  المالية الموارد على حدصولال إمكانية تحسين (ه) ؛ردصده
لى ضرورة وض   للحوكمةوحيد   .م  الظروف الوطنية ات تتالءمفي سياق ةحوكمالوا 

تلك وأفضت . لتنميةلالممكنة  مساراتتحدد ال التيسيناريوهات ال مختلف في أيضاً  نظرت التقييمات اإلقليميةو  -01
 إلى تحقيق ،هجًا شاملةبطريقة استباقية واعتمدت نُ  قد اتخذتالمتعلقة بالتنوع البيولوجي  مقرراتأن ال افترضتالتي  ،المسارات
 ُبحثت فيالمسارات التي  تظهر. وعالوة على ذلك، ذلك التي لم تفعلالمسارات  النتائج التي حققتها منإيجابية أكثر نتائج 
سيكون ، بما في ذلك األدوات القانونية والتنظيمية واالقتدصادية واالجتماعية، مختلف من السياسات مزيج أن وجودالتقييم 

 هتخدامالتنوع البيولوجي واسحفظ  من حيث، األنج السيناريوهات  وشددتإحداث التغييرات المطلوبة. من أجل ضروريًا 
االجتماعية على المدى الطويل أو  تحوالتالمستدام، على تعميم التنوع البيولوجي في مسارات التنمية دون الوطنية والمحلية وال

 .واتخاذ القرارات على أساس تشاركي وتقاسم المعارف تثقيفتغيير السلوك من خالل ال

                                                                 
 .https://www.ipbes.net/outcomes يُمكن االطالع عليها على الرابط التالي: 6
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تحسين القدرة على تقييم التنوع  هم سدها فياأن يس ويمكنفي المعلومات،  ثغرات عدةحددت التقييمات اإلقليمية و  -81
تحديدها  سنىالثغرات التي ت وتندرج ضمنمستدام. على نحو واستخدامه  حفظهالبيولوجي واتخاذ إجراءات أكثر فعالية ل

يم غير المادية اإليكولوجي، والق اموخدمات النظ ناسالتنوع البيولوجي على نوعية حياة الفقدان تأثيرات ب المتعلقةمعلومات ال
معلومات الالتنوع البيولوجي، و فقدان المسؤولة عن المباشرة وغير المباشرة لعوامل بين ا القائمة للتنوع البيولوجي، والدصالت

تعميم التنوع  عن كيفيةمزيد من المعلومات الالتنوع البيولوجي، و  في المحليةالمجتمعات مساهمات الشعوب األدصلية و ب المتعلقة
 األكثر دصلة من الناحية الجغرافيةمزيد من المعلومات البعض التقييمات اإلقليمية الحاجة إلى  وأبرزتبفعالية.  البيولوجي

إلى أن  تلك المتعلقة بالبيئة البحرية. وأشار التقييم األفريقي أيضاً  ن قبيلوالحاجة إلى معلومات عن نظم إيكولوجية محددة، م
 .مطروحاً  تحدياً  شكلا تأفريقيب محدودية المعلومات المتعلقة

سيناريوهات أكثر تكاماًل، وض   أن من الضروري فيما يتعلق بالسيناريوهات والنمذجة،فقد لوحظ، وعلى وجه التحديد،  -80
سيناريوهات  ولوحظ أيضًا أن من الضروري وض . القائمة تقدير كمي أفضل للمسارات الممكنة إجراءكذلك من الضروري وأن 

فقدان التنوع البيولوجي وتعكس بشكل أفضل عن العوامل المتعددة المسؤولة بدصورة مباشرة وغير مباشرة  تأخذ في االعتبار
قليمية محددة من الضروري وض أن  خدمات النظام اإليكولوجي. ولوحظ أيضاً   .سيناريوهات يمكن تكييفها م  ظروف وطنية وا 

للتنوع  ةودون اإلقليمي ةاإلقليمي اتللتقييمالسياسات  قرريوجزات الخادصة بممال التي تضمنتهاالرسائل الرئيسية  وتتسق -88
 م  االستنتاج، وآسيا الوسطى ،وأوروبا ،وآسيا والمحيط الهادئ ،واألمريكتين ،ألفريقياالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

تفاقية االفي إطار تي دارت مؤخرًا المداوالت الو ، التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة  اإلدصدار الراب من  المستخلص
تحقيق أهداف أيشي للتنوع  دصوبواألدلة المستقاة من المؤلفات العلمية الحديثة بشأن التقدم المحرز  ،التنوع البيولوجيالمتعلقة ب

 ،ذة في التزايدالتنوع البيولوجي آخ يتعرضالتي دلياًل إضافيًا على أن الضغوط  وتقدم هذه الرسائلالبيولوجي المذكورة أعاله. 
لوقف  غير كافية إلى اآلن ال تزال على الرغم من اإلجراءات الجاري اتخاذها، فهيوأنه  دهورفي الت ةآخذ ة هذا التنوعحالوأن 

 للتنوع راهنةاالتجاهات ال تبين ،القائمة بين المناطق االختالفاتعلى الرغم من و عالوة على ذلك، و فقدان التنوع البيولوجي. 
وتستبعد إلى حد بعيد إمكانية تحقيق  على المدى البعيد، االستدامة آفاق ضمان وجود خطر يهدد في جمي  المناطق البيولوجي

 إدماج ةضرور على أيضًا  الضوء ات اإلقليميةموجز ال سلطوت. قائماً  المسار الحالي ظلأهداف أيشي للتنوع البيولوجي إذا 
في في اإلجراءات الوطنية ودمج التنوع البيولوجي  إدماجًا أفضل االلتزامات العالمية، مثل أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،

حفظ التنوع البيولوجي  تكريسترمي إلى  عدة مسارات وجودالمالحظات التي تشير إلى  أيضاً  وتتسقالقطاعات.  مختلف
 وأن من الضروري، من السياسات فمختل مزيج وأن من المطلوب وجودعية أخرى، مجتم تحقيق أهدافم   واستخدامه المستدام

في تودصيتها الهيئة الفرعية التي خلدصت إليها  الستنتاجات، م  ام  الظروف واألولويات الوطنية تتالءمإجراءات وتدابير  وض 
80/0. 

 تدهور األراضيب التقييم المتعلق من المستقاة المعلومات وجزم -دال

مقرري ب الموجز الخاصعلى  ،في الدورة السادسة الجتماعه العام للعلوم والسياسات،وافق المنبر الحكومي الدولي  -83
إلى ما  8خلص التقييمو  وقبل فدصول التقييم وموجزه التنفيذي. 7األراضي واستدصالحها المتعلق بتدهورالسياسات عن التقييم 

 يلي:

وشاملة: فهي تحدث في جمي  أنحاء اليابسة في العالم ويمكن أن تتخذ ظاهرة متفشية تدهور األراضي  )أ(
التدصدي لتدهور األراضي واستدصالح األراضي المتدهورة أولوية ملحة لحماية التنوع البيولوجي وخدمات النظم أشكااًل عديدة. و 

 ؛اإليكولوجية وهي أمور حيوية لجمي  أشكال الحياة على األرض ولضمان رفاه البشر
إن تدهور مساحة اليابسة، في الوقت الحالي، من خالل األنشطة البشرية يؤثر سلبًا على رفاه ما ال يقل عن  )ب(

في المائة من الناتج العالمي  01باليين نسمة، مما يدف  الكوكب نحو انقراض جماعي لسدس األنواع، ويكلف أكثر من  3.8
 ؛مات النظم اإليكولوجيةاإلجمالي السنوي من حيث فقدان التنوع البيولوجي وخد

                                                                 
 .https://www.ipbes.net/outcomes يُمكن االطالع عليها على الرابط التالي: 7
الذي أصدره  غير المحررة من الموجز الخاص بمقرري السياساتمسبقة الواردة في النسخة الو مكتوبة بخط داكنالرئيسية ال توضحها الرئاسلكما  8

 .)IPBES/6/15/Add.5)  استصالحهاالتقييم المواضيعي لتدهور األراضي و عن المنبر

https://www.ipbes.net/outcomes
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/ipbes-6-15-add-5_spm_ldr_advance.pdf
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ففوائده  ؛تدهور األراضي واستدصالح األراضي المتدهورة نهجًا اقتدصاديًا حكيماً االستثمار في تجنب يمثل  )ج(
 ؛بوجه عام تتجاوز التكاليف بكثير

يعزز أن  والتقليل منه وعكس مسارهتدهور األراضي  لتجنبمن شأن اتخاذ اإلجراءات في الوقت المناسب  )د(
نشوب وأن يسهم في تجنب  ويمكن أن يسهم إسهامًا كبيرًا في التكيف م  تغير المناخ وتخفيف أثره والمائي الغذائي األمن

 ؛النزاعات والهجرة
الواردة في  أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتقليل منه وعكس مسارهتدهور األراضي تجنب  )ه(
 ؛8131خطة العام 
تدهور األراضي في مواجهة النمو السكاني، واالستهالك غير المسبوق، واالقتدصاد المتزايد العولمة، سيتفاقم  (و)

 ؛ومتضافرة تغير المناخ، ما لم تتخذ إجراءات عاجلةو 
 ؛مشكلة عقبة رئيسية تحول دون اتخاذ اإلجراءاتباعتباره  تدهور األراضينقص الوعي ب يشكل )ز(
تشكل أنماط الحياة المرتفعة االستهالك في االقتدصادات األكثر تقدمًا، المقترنة بزيادة االستهالك في  )ح(
 ؛والناشئة، العوامل المهيمنة الكامنة وراء تدهور األراضي على الدصعيد العالميالنامية االقتدصادات 
غير مرئي في كثير من األحيان  األثر الكامل لخيارات االستهالك على تدهور األراضي حول العالم يبقى )ط(

 ؛والمنتجينمستهلكين لبعد المسافات التي يمكن أن تفدصل بين الكثير من النتيجة 
كمة الرامية إلى التدصدي و كثيرًا ما تكون االستجابات المؤسسية واالستجابات في مجالي السياسات والح )ي(

 ؛معالجة األسباب الحقيقية للتدهور لتدهور األراضي قائمة على رد الفعل ومجزأة، وغير قادرة على
إن تدهور األراضي عندصر مساهم رئيسي في تغير المناخ، في حين يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم  )ك(

 ؛وعكس مسارهمنه  والتقليلتدهور األراضي  تجنب إلى الراميةخيارات بعض الآثار تدهور األراضي وتقليل جدوى 
دارتها غير المستدامة المحرك المباشر األوس  يمثل التوس  السري  لأل (ل) راضي الزراعية وأراضي المراعي وا 

 ؛انتشارًا على الدصعيد العالمي لتدهور األراضي
حياة الماليين من البشر  جعلتدهور األراضي وبالتالي  لمكافحةسيدصبح تنفيذ اإلجراءات المعروفة والمثبتة  (م)

في جمي  أنحاء المعمورة أكثر دصعوبة وتكلفة بمرور الوقت. فهناك حاجة إلى نقلة نوعية في الجهود الرامية إلى الحيلولة دون 
 ؛االستدصالح تدابيرال رجعة فيه والتعجيل بتنفيذ  تدهور األراضي تدهوراً 

العمل  غير مسبوقين من أجلمة منبرًا يتميز بنطاق وطموح توفر االتفاقات البيئية المتعددة األطراف القائ (ن)
 ؛والتقليل منه وتشجي  االستدصالحتدهور األراضي  تجنبعلى 

لتمكين دصانعي القرارات ومديري  معلومات أكثر دصلة وموثوقية ويسهل الودصول إليهاهناك حاجة إلى  )س(
 ؛ويل وتحقيق استدامة استخدام الموارد الطبيعيةاألراضي ومشتري السل  من تحسين إدارة األراضي على المدى الط

األكثر اإلنتاج واالستهالك ممارسات  بشكل متزامن تشج هناك حاجة إلى جداول أعمال منسقة للسياسات  (ع)
 ؛والتقليل منه وعكس مسارهتدهور األراضي تجنب من أجل  المستخرجة من األراضي البريةللسل  األساسية استدامة 

هناك حاجة إلى القضاء على الحوافز الضارة التي تشج  على التدهور واستنباط حوافز إيجابية تكافئ  (ف)
 ؛والتقليل منه وعكس مسارهتدهور األراضي  تجنباعتماد الممارسات المستدامة إلدارة األراضي من أجل 

 والغاباتعمال الزراعة هناك حاجة إلى اتباع ُنهج على نطاق المساحات الطبيعية تدمج وض  جداول أ (ص)
والتقليل منه تدهور األراضي  لتجنبوالطاقة والمياه والهياكل األساسية، يسترشد جميعها بأفضل المعارف والخبرات المتاحة، 

 ؛عكس مسارهو 
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المشاكل المرتبطة بتدهور للتوس  الحضري البيئية اآلثار االستجابات الرامية إلى الحد من ال تعالج  )ق(
ضرية فحسب، بل من شأنها أيضًا أن تحسن نوعية الحياة وأن تسهم في الوقت نفسه في التخفيف من آثار تغير األراضي الح

 .المناخ والتكيف معه

ز يتعز من و  أهمية ذلكو  تدهور األراضي للتدصدي لظاهرة تأكيد الضرورة الملحة وتزيد النتائج الرئيسية للتقييم من -84
. 10وتحدي بون 9استعادة النظام اإليكولوجي من أجل نسقبشأن بذل جهد محيدر أباد  نداء ن قبيلمبادرات مل الداف  المحرك

أهمية تنفيذ خطة العمل قدصيرة األجل بشأن استعادة النظام اإليكولوجي، التي اعتمدها مؤتمر األطراف في  أيضاً  يعزز وهو
 .03/2المقرر 

 الخيارات الممكنة لإلسراع بوتيرة التقدم -اا نيثا

 مؤتمر األطراف أحاطالتي  ستنتاجات العامةواال، التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالراب  من نشرة  دصدارحدد اإل -82
تحقيق كل من أهداف أيشي للتنوع  دصوبالتقدم  وتيرة ، مجموعة من اإلجراءات الممكنة لتسري 08/0في المقرر بها  علماً 

الدصادرة لتقييمات اإلقليمية والمواضيعية واالراب   اإلدصدار نشر استعراضها منذ جرىالمعلومات العلمية التي  تشيرو البيولوجي. 
راءات. تنفيذ اإلج إمكانية فيما يتعلق بكيفية وتتيح دقة أكبرأن هذه اإلجراءات ال تزال وجيهة الحكومي الدولي المنبر عن 

ومن أجل هذه  تحقيق أهداف أيشي للتنوع. دم دصوبالتقوتيرة الخيارات الممكنة لتسري   وتُبحث أدناه بمزيد من التوس 
 شاملة ، في العديد من الحاالت،الخيارات هذه . وم  ذلك، تكونأهميةأهداف أيشي للتنوع البيولوجي األكثر  ، حددتالخيارات

 المتاحة لخياراتلللتنوع البيولوجي. ويرد في المرفق الثاني موجز  المتعددة هداف أيشيهم في تحقيق أاوتس لعدة قطاعات
 .عن هذه التقييمات والدراسات منبثقةالو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  دصوبالتقدم  وتيرة تسري ل

الكيفية التي ينظر بها  علىتغييرات دخال إ ضرورةالعلمية إلى  مؤلفاتفي ال حددتتشير اإلجراءات المختلفة التي و  -86
إلى  أيضاً  تشير. و اتخاذ القراراتفي عملية ية أخذه في الحسبان تقييمه، وكيف وعلى كيفيةالمجتم  إلى التنوع البيولوجي، 

 توازنتحقيق ال وكيفية وتنفيذها التنوع البيولوجي التدصدي لفقداناإلجراءات الرامية إلى  وض تغييرات في كيفية  ضرورة إدخال
 التي كيفيةالتغيير تحويلي في  ضرورة إجراء، إلى باإلجماع، تشير المؤلفات، وباختدصار. مجتمعيةال ولوياتمختلف األ ينب
 .المجتم  م  التنوع البيولوجي بها تفاعلي

وأوضاعه. الوعي بأهمية التنوع البيولوجي إذكاء  الحاجة إلىفي العديد من المقاالت المنشورة في المجالت  تولوحظ -87
وذلك مثاًل الوعي،  ذكاءإل عينةوسائل م في حين حددت مقاالت أخرى، وعامةبعض المقاالت ذلك مسألة شاملة  اعتبرتوقد 

 0التنوع البيولوجي بطريقة منظمة )الهدف  الكتساب الخبرة في مجالالفرص لألشخاص  إتاحةاستخدام األلعاب أو  من خالل
بدور الموارد الجينية  من قبيل التوعية، تنبغي معالجتها عينةم قضايا أخرى مقاالتت من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي(. وحدد

دوائر األفراد والمجتمعات و  على مستوىالحاجة إلى إحداث تغيير في السلوك  وحددت أيضاً في التكيف م  تغير المناخ. 
 .المستدام ستخدامهالبيولوجي والتنوع لفعال لحفظ اال باعتبارها ضرورة من ضروراتاألعمال والحكومات 

دار  عدد من الدراسات أهمية تقنيات التخطيط المكاني في حفظ التنوع البيولوجي نويبيً  -82 من أهداف  8)الهدف  تهوا 
عن بعد ونظم  الردصد عملياتاستخدام  وعلى وجه التحديد، لوحظ(. 02و 00و 2أيشي للتنوع البيولوجي وكذلك األهداف 

(. ولوحظت أهمية 01)الهدف  وتوجيه عمليات اتخاذ القراراتفي التنوع البيولوجي  ردصد التغيراتفي المعلومات الجغرافية 
بين المقايضات المحتملة المتعلقة باستخدام األراضي الزراعية وتحسين تدصميم المناطق  تحقيق التوازنالتخطيط المكاني في 

ومن المنطلق نفسه، لوحظ أيضًا في (. المحدصنة من المخاطر المناخيةالمحمية لمواجهة آثار تغير المناخ )المناطق المحمية 
 .(8اتخاذ قرارات أكثر استنارة )الهدف يسير وسيلة لتباعتبارها  االقتدصادية-لمحاسبة البيئيةا استخدام زيادة المؤلفات

التنوع  أوضاع تحسينمن وسائل البيولوجي في عدة منشورات وسيلة  التنوع حوكمة الحاجة إلى تعزيز اعتبرتو  -81
أيضًا حاجة إلى  ثمة، ولكن المتاحة والسياسات والممارسات اإلدارية بالحوكمةوهناك مزيج من الخيارات المتعلقة البيولوجي. 

من  8تأخذ في االعتبار مختلف المقايضات وتساعد على تحقيق التوازن بين الطلبات المتنافسة )الهدف  تسقةُنُهج موض  
التي يشارك فيها أدصحاب مدصلحة  المتعددة المستويات التكيفية حوكمةلبيولوجي(. ولوحظت أهمية الأهداف أيشي للتنوع ا

عالوة على و (. 02)الهدف  حوكمةإدماج المعارف األدصلية والمحلية في عمليات ال ،على سبيل المثال ،، والتي تُحسِّنمتعددون
                                                                 

 en.pdf-restoration-call-ww.cbd.int/doc/restoration/Hyderabadhttps://wاالطالع عليه على الرابط التالي:  يُمكن 9
 http://www.bonnchallenge.org/content/challengeيمكن االطالع عليها على الرابط التالي:  10

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-05-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/restoration/Hyderabad-call-restoration-en.pdf
http://www.bonnchallenge.org/content/challenge
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تعميم ترمي إلى على ضرورة اتخاذ إجراءات  وثيقةإعداد هذه ال استعرضت لدىذلك، يشدد الكثير من مدصادر المعلومات التي 
القطاعات االقتدصادية واالجتماعية ذات الدصلة  في مختلفو  والسياسات اإلنمائيةالتخطيط الوطني  اتالتنوع البيولوجي في عملي

الحاجة إلى العمل  لفات العلميةالمؤ  فقد اعتبرتأكثر تحديدًا،  على نحو. و هواتجاهات تحسين حالة التنوع البيولوجيمن أجل 
(، 7لتنوع البيولوجي )الهدف ا تتسم بفعالية أكبر وتراعيممارسات  عتمادال األراضي مالكم  دصغار  بمزيد من الفاعلية

المؤسسية  والقدرات والحاجة إلى بناء أو موادصلة تطوير األطر ،(6مدصايد األسماك )الهدف  حوكمةوالحاجة إلى تعزيز 
تحقيق أهداف أيشي للتنوع  دصوبالتقدم  وتيرة إجراءات ممكنة لتسري ، (03الحيوانية )الهدف  جينيةرة الموارد الداإل الالزمة

 ، فيما يتعلق باللوائح المتعلقة باستخدام األكياس البالستيكيةالذي يمكن أن يضطل  به التشري الدور  وُحد د أيضاً البيولوجي. 
 .(2)الهدف  على سبيل المثال

تراعي  ومن الضروري أنالمباشرة وغير المباشرة للسياسات.  للتأثيراتإيالء المزيد من االهتمام  أيضاً  ويتعين -31
. وبالمثل، اآلثار الواقعة عليهاوالنظم اإليكولوجية البعيدة و  ماكن النائيةبين األ القائمة التفاعالت السببية يةتدخالت السياساتال

، داخل الحدود الوطنية السياساتية"آثار" القرارات  إلى تحسين سبل مواجهة راءات الراميةإيالء المزيد من االعتبار لإلج يتعين
تنفيذ االتفاقات  لدىالتآزر الممكنة أوجه  المحتمل جنيها من استغاللالفوائد  واعتبرت(. 4وخارجها على حد سواء )الهدف 

لى ، ع 3181 خطة التنمية المستدامة لعاماإلقليمية األخرى، مثل متعددة األطراف والمبادرات الدولية و الوالبروتوكوالت الثنائية و 
 .التقدم وتيرة لتسري  مكناً م المستوى الوطني، إجراءً 

، بشأن قضايا التنوع البيولوجي وسيلة ممكنة المستوياتمختلف الحاجة إلى تعزيز التعاون والشراكات، على  برتواعتُ  -30
لوحظت أهمية التعاون  فقد على سبيل المثال،و حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.  دصوبالتقدم  لإلسراع بوتيرة

الشراكات  اعتبرت، (. وبالمثل00)الهدف  على حد سواء تنفيذهافي و  عبر الحدودالحفظ ب المتعلقة مبادراتالاإلقليمي في وض  
ارف م  الشعوب األدصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص واألفراد وسيلة لتجمي  الموارد والمع

 أبرزتفيما يتعلق بالشعوب األدصلية والمجتمعات المحلية، و (. 81و 01)الهدفان  بمزيد من الفعالية والكفاءةتنفيذ االتفاقية لو 
الشعوب  ديرهاالمحمية التي ت للترويج للمناطقآليات مشاركة أكثر فاعلية، وكذلك الحاجة إلى اتخاذ إجراءات وض  الحاجة إلى 

 .(02و 00 الهدفان) واالستفادة منها بشكل أفضل األدصلية والمجتمعات المحلية

. الراهنةتحديات مواجهة اللطبيعة لا المستمدة مناستخدام مختلف الحلول  وعولجت أيضًا في هذه المؤلفات مسألة -38
مساحات دصغيرة من  استبعادفي النظم الزراعية، و  غالل أشرطة طبيعية من األرضاست فقد اعتبر كل منعلى سبيل المثال، و 

سائل و  يكولوجية،التنوع النباتي، وزيادة تنوع الملقحات في النظم اإل الستفادة مناإلنتاج، وزيادة ا دائرة األراضي الزراعية من
استخدام التجدد  اعتبرعالوة على ذلك، و (. 04و 03و 7)األهداف  بطريقة مراعية للبيئةاإلنتاجية الزراعية رف  ممكنة ل
هج متكاملة قائمة نُ اعتماد ب وأودصي أيضاً (. 02من حيث التكلفة الستعادة النظام اإليكولوجي )الهدف  فعاالً إجراًء الطبيعي 
 11اتفاق باريس بشأن تغير المناخ هابما في ،مل م  التحديات األخرى في إطار مختلف األطرم اإليكولوجي للتعااعلى النظ

طارو   .وأهداف التنمية المستدامة 8131- -8102ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  ا 

حاجة يمثل ذلك  أن والحظ البعض منها(. 01أهمية الردصد الفعال في العديد من المنشورات )الهدف  ولوحظت أيضاً  -33
أن  لوحظ ،على سبيل المثال فيما يتعلق بمدصايد األسماك،و . أكثر تحديداً  ردصدإجراءات  في حين أبرزت منشورات أخرىعامة 

وغير  مشروعوالحرفي وغير ال األسماك المحدود النطاقدصيد جمي  أشكال أنشطة الدصيد، بما في ذلك  مراعاة من الضروري
تحسين الحاجة إلى  أبرزت أيضاً (. في البيئة األرضية، 6في قرارات اإلدارة )الهدف  مراعاة أفضل المبلغ عنه وغير المنظم،

األنواع  ردصدتعلقة باالحتياجات اإلضافية الم وتتضمن(. 03)الهدف  لألقارب البرية للمحادصيل وال سيماتنوع الجيني، ال ردصد
بذل المزيد توجد ثغرات في بعض األجناس، و  ينماإلعداد و/أو تنوي  قوائم األنواع ح الالزمة جراءاتاإلالغريبة الغازية اتخاذ 

ُبحثت أيضًا في (. وبالمثل، 1، وتحديد المناطق المعرضة بشدة لخطر الغزو )الهدف ةالجهود لتحديد مسارات الغزو الثانويمن 
تطبيقات هذه التقنيات  وستسمحألنواع الغريبة الغازية. المتعلقة بامختلفة لتحديد األولويات وتحليل المخاطر  مخططات اتالمؤلف

أدلة متزايدة  أيضاً  وثمةعلى التنوع البيولوجي. المفروض للتدصدي لهذا الضغط المباشر  استهدافاً باتخاذ إجراءات أكثر فعالية و 
تحديد التنوع البيولوجي تتمكن من النووي كي  الريبي مختلف تقنيات تسلسل الحمضلمة المحتملة القي مستقاة من المؤلفات عن

أدصبحت ميسورة على نحو هذه التقنيات، التي تتطور بوتيرة سريعة و وتنطوي (. 01)الهدف أفضل دصورة ب فهرستهو  هوردصد

                                                                 
 (.United Nations, Treaty Series, Registration No. I-54113بشأن تغير المناخ )اعتمد بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  11

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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عام، لوحظ أن تعزيز ردصد مختلف جوانب  وجهوب العديد من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.ب ذات دصلةتطبيقات  على، مطرد
 .تطبيق إدارة تكيفيةبالتنوع البيولوجي سيسمح باتخاذ قرارات أكثر استنارة و 

تحقيق في النظم اإلنتاجية إلى بها زيادة كفاءة استخدام الموارد  ؤديتأن  الكيفية التي يمكند عدد من الدراسات وحد   -34
المدخالت الزراعية، مثل المياه  استعمالعلى سبيل المثال، تبين أن استهداف استخدام أو و نتائج إيجابية للتنوع البيولوجي. 

 فقد ثبتت فعالية، يحسن الكفاءة في النظم الزراعية. وبالمثل، الذي تجرى دراستهواألسمدة ومبيدات اآلفات، حسب المحدصول 
استخدام األغطية  ذلك مثلو إضافية،  مغذيات استعمال عن عوضاً  على مر  الزمنالتي تراكمت في التربة  غذياتاستخدام الم

أن  تبينفي البيئات المائية، و  .التغذوية المنخفضة حتياجاتالمحادصيل ذات االدصناف األرضية المناسبة وتحفيز استخدام أ
والتربية زر، واستخدام المد والجنماط وفقًا أل السمكية المنتجات جني، و المائياتإلى نظم تربية  غذاءالتوقيت المناسب إلدخال ال

 .(2و 7كفاءة استخدام الموارد )الهدفان  يحسن، للمائيات بمستويات غذائية متعددةالمتكاملة 

 البحوث المتدصلةتشجي   في وثيقةهذه ال أجريت ألغراضالتي  بحوثالموضوع المشترك في الكثير من الويتمثل  -32
نقص عام في المعلومات المتعلقة بالقضايا االجتماعية االقتدصادية التي تؤثر على التنوع  أن ثمةبالتنوع البيولوجي. وقد لوحظ 

مزيد الحاجة إلى إجراء  وجه التحديد، أن هناكعلى  ،حظو (. ول01بفعالية )الهدف  بهاوبالكيفية التي يمكن أن تعالج البيولوجي 
 أيضاً  لوحظتو (. 04)الهدف والمستضعفين جات النساء والفقراء من البحوث بشأن القضايا الثقافية والقضايا المرتبطة باحتيا

 .(01أكثر فعالية )الهدف  دصورةتقاسم نتائج البحوث بالمتعلقة بأهمية اآلليات 

التي يجري اإلجراءات  تيسيرالتغلب عليها ل تعينالتي ي قائمةالعقبات والتحديات ال مختلف تحدد العديد من المقاالتو  -36
الزراعة العضوية واعتماد الغابات ومدصايد  تبنيأمام  عائقاً  فقد اعتبرت كلفة إدصدار الشهاداتالمثال،  على سبيلو . اتخاذها

أكثر كفاءة،  ُنهجالعوائق المالية التي تحول دون اعتماد تكنولوجيات أو واعتبرت أيضًا (. 7مستدامة )الهدف  كأنشطةاألسماك 
(. وكانت االحتياجات المحددة مماثلة أو 81ممارسات مستدامة )الهدف الزراعة، عقبة أمام اعتماد  ما هو الحال فيمثل

علمًا بها  مؤتمر األطراف أحاطالتي  11/1لتلك االحتياجات التي حددتها الهيئة الفرعية في تودصيتها تكميلية، بوجه عام، 
 .جاري اتخاذهاهذه االحتياجات اإلجراءات ال وييسر تلبية. 08/0في المقرر  الحقاً 

 استنتاج -اا ثالث

عن  ينالدصادر  والتقييم المتعلق بتدهور األراضي التقييم اإلقليمي المستعرضة وكذلكتوفر المؤلفات والمؤشرات العلمية  -37
على استمرار المزيد من األدلة  مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةلمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في ا

جمي  مدصادر  وتعززاإلنسان.  يةعلى رفاه تدهوراآلثار المختلفة لهذا ال وتحدد أيضاً . عالمياً التنوع البيولوجي  تدهور
 فقد اعتبرت، تحديدالبيولوجي. وعلى وجه ال التنوع فقدانمعدل  خفضإجراءات عاجلة وفعالة ل اتخاذ المعلومات الحاجة إلى

والحاجة إلى  ،تعميم التنوع البيولوجي زيادة والحاجة إلى ،التنوع البيولوجي فقدانالحاجة إلى معالجة األسباب الكامنة وراء 
الحاجة إلى ت أيضًا ولوحظ. هامة يتعين التدصدي لهاتحديات  ية،لقرارات السياساتلالنظر في التأثيرات المباشرة وغير المباشرة 

حداث تغيير في السلوك، والحاجة إلى زيادة استخدام التخطيط المكاني، وتعزيز  موادصلة إذكاء الوعي بأهمية التنوع البيولوجي وا 
للتدصدي الطبيعة  المستمدة من، وتشجي  الحلول وزيادة فعالية الردصدالتنوع البيولوجي، وتعزيز التعاون والشراكات،  حوكمة

عالوة على ذلك، لوحظ أن العديد و . التحديات المجتمعية، وزيادة تشجي  إجراء البحوث، وزيادة كفاءة استخدام المواردلمختلف 
مختلف تشير و . سقةيجابي سيتطلب اتباع نهج متاإلتغيير الالتنوع البيولوجي مترابطة، وأن إحداث  التي تواجه تحدياتالمن 

يتفاعل و  التنوع البيولوجيبالمجتم   التي يرتبط بهاكيفية الفي  تحول وتغيير إحداث ضرورةإلى  ،عام وجهبمدصادر المعلومات، 
 .همع بها

ولتحسين التقدم  8181-8100اإلجراءات المحددة الالزمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  وسوف تختلف -32
 فمن الضروري استعراض، وعليهولويات الوطنية. تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي باختالف الظروف واأل المحرز دصوب

قرارات بشأن ال تتمكن بدصورة مجدية من توجيهالمعلومات المقدمة في المؤلفات العلمية وتكييفها م  الظروف الوطنية حتى 
مؤتمر ل سبقالتدابير التي ينبغي اتخاذها على الدصعيد الوطني للمساهمة في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. وقد 

 .08/0النقطتين في المقرر تحديد هاتين األطراف 

https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-17/full/sbstta-17-rec-ar.pdf
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 مشروع توصية  -اا رابع
 على غرار ما يلي:تودصية  تعتمدقد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في أن  -31

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةإن 
وآسيا والمحيط  ،واألمريكتين ،البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ألفريقيا بالتقييمات اإلقليمية للتنوع رحبت -0

الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المنبر  الدصادر عنوآسيا الوسطى والتقييم المواضيعي لتدهور األراضي  ،وأوروبا ،الهادئ
 ؛في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 لإلسراع بوتيرة التقدمثة، بما في ذلك الخيارات الممكنة باستعراض المعلومات العلمية المحد   تحيط علماً  -8
 تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ دصوبالمحرز 

اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية نظر في التقييمات تأن  ةالتنفيذي ةاألمين إلى تطلب -3
المنبر  الدصادر عنوآسيا الوسطى والتقييم المواضيعي لتدهور األراضي  ،وأوروبا ،وآسيا والمحيط الهادئ ،واألمريكتين ،ألفريقيا

في معلومات أخرى ذات دصلة، بما و  الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
إعداد الوثائق المتعلقة باإلطار لدى  ،قيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجيتح المحرز دصوبث للتقدم التقييم العلمي المحد   فيها

 ؛التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالخامس من نشرة دصدار واإل 8181العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 :غرار ما يليمقررًا على  في اجتماعه الراب  عشر بأن يعتمد مؤتمر األطراف تودصي -4

 طرافإن مؤتمر األ
قائمة مؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  أن تبقىرر فيه الذي ق 03/82المقرر إذ يشير إلى  

 ،االستعراض قيد 8100-8181
 يشج و حد ثةنقاط بيانات م تتضمنتحديدها وتلك التي  تسنىالمؤشرات اإلضافية التي يالحظ  -0

، وأدصحاب المدصلحة ،والشعوب األدصلية والمجتمعات المحلية ،والمنظمات ذات الدصلة ،والحكومات األخرى ،األطراف
 ؛الستفادة منها حسب االقتضاءعلى ا

لتقييمات األطراف ويدعو الحكومات األخرى والمنظمات ذات الدصلة إلى االستفادة من ا يشج  -8
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات المنبر  عن الدصادرةاإلقليمية والمواضيعية 

تكميلية تقييمات وض  لعلى المستوى الوطني و  المتخذة استخدامها لتوجيه اإلجراءاتسبل منها ، بالنظم اإليكولوجية
 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛تنوع للوطنية أو دون وطنية أو مواضيعية 

التقدم وتيرة األطراف والحكومات األخرى على االستفادة من الخيارات الممكنة لتسري   يشج  -3
 ةوالمرفق الثاني من مذكرة األمين ثانيتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي على النحو الوارد في القسم ال دصوب
تحقيق أهداف مختارة من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  دصوبلتقدم المحرز ث لبشأن تقييم علمي محد   ةالتنفيذي

 12والخيارات المتاحة لتسري  وتيرة التقدم؛

يشج  األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات ذات الدصلة، والشعوب األدصلية والمجتمعات  -4
لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع  ةالفعال جراءاتاإلب فيما يتعلقالمحلية وأدصحاب المدصلحة على تبادل خبراتهم 

 هذه المعلومات من خالل التقارير الوطنية السادسة؛ تبليغ سبل منها، ب8181-8100البيولوجي 

 

                                                                 
12 CBD/SBSTTA/22/5. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-28-ar.pdf
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 األول المرفق
 المحدثة المؤشراتب المعلومات المتعلقة

دصـــدار تحقيــق أهــداف أيشــي للتنــوع البيولــوجي فــي اإل دصــوبفــي تقيــيم التقــدم المحـــرز  مؤشــراً  22 مــا مجموعــه خدماســتُ  -0
وباإلضـافة إلــى  .بيانـات إضـافيةمؤشـرًا نقـاط  81 تضـمن، 8104منــذ عـام و . التوقعـات العالميـة للتنـوع البيولـوجيالرابـ  مـن نشـرة 

 دصــوبالتقــدم المحـرز  ذا أهميـة فــي سـياق تقيـيمالرابـ   دصــدارفـي اإل مـن المؤشــرات التـي لـم تســتخدمآخـر  مؤشــراً  07 اعتبـرذلـك، 
 المحدثة والجديدة. 46 بالـمؤشرات الـ المتعلقة تجاهاتتعرض االفي الجدول أدناه، و  13.تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

تحقيــق أهــداف  دصــوبال تمثـل تقييمــًا للتقــدم المحـرز هــي المؤشــر و  ااقترحهــ فــي تلــك التـيهــذه االتجاهــات فقـط  وتتمثـل -8
 وجي نفسها.أيشي للتنوع البيول

الراب  من نشرة  دصدارالواردة في اإلو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  دصوباستند تقييم التقدم المحرز قد و  -3
واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  ،من التقارير الوطنية الخامسةمستقاة معلومات  إلىالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي 

القائمة على  السيناريوهاتو  ،المؤشرات القائمة علىواالستقراءات  ،العلمية والتقارير األخرى ؤلفاتوالم ،للتنوع البيولوجي
 .النماذج

هدف أيشي  14المؤشر
 األكثر أهمية

 نوع المؤشر
الفترة الزمنية 
التي تغطيها 
 بيانات المؤشر

مؤشر اتجاه ال
الوارد في 

اإلصدار الرابع 
من نشرة 

 التوقعات العالمية
 للتنوع البيولوجي

في عام 
410215 

التجاه الراهن 
الذي اقترحه 

  المؤشر

النسبة التنوع البيولوجي ) بارومتر
 قالوا إنهم لمستجيبين الذينالمئوية ل

 سمعوا بالتنوع البيولوجي(
 متزايد متزايد 1112-1112 استجابة 1

النسبة التنوع البيولوجي ) بارومتر
 اً تعريف قدمواالذين  للمستجيبينالمئوية 
 للتنوع البيولوجي( اً دصحيح

 متزايد متزايد 1112-1112 استجابة 1

االهتمام عبر اإلنترنت بالتنوع 
 علىالبيولوجي )نسبة عمليات البحث 

 (لغو غ محرك
 تنازلي تنازلي 1112-1112 استجابة 1

 طرافألا 1الفئة  لبلدانالنسبة المئوية 
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع  في

الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
 باالنقراض

 متزايد متزايد 1112-1222 استجابة 2

 تنازلي غير متاح 1112-1222 حالة 2 مؤشر القائمة الحمراء )األنواع

                                                                 
 .شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي عن طريقالمحدثة  اتالمؤشرب أتيحت المعلومات المتعلقة 13
 .03/82بها مؤتمر األطراف في المقرر  في قائمة المؤشرات التي رحب( *نجمية ) المؤشرات التي تحمل عالمةرد حالياً ال ت 14
 .، يُستخدم مصطلح "غير متاح"التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياإلصدار الرابع من نشرة إعداد  التي لم تكن متاحة أثناء للمؤشراتبالنسبة  15
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 دولًيا( المتاجر بها
مؤشر القائمة الحمراء )آثار 

 تنازلي تنازلي 1112-1222 ضغط 2 االستخدام(

 مساحة األرض) يكولوجيةالبدصمة اإل
 متزايد متزايد 1111-1221 ضغط 2 المجتم  البشري(عيش الالزمة ل

 متزايد غير متاح 1112-1111 حالة 5 حرجيمساحة فقدان الغطاء ال
 تنازلي تنازلي 1115-1211 حالة 5 األراضي الرطبة مدى مؤشر اتجاهات

األخدصائيون القائمة الحمراء ) مؤشر
 الغابات(في 

 تنازلي غير متاح 1112-1222 حالة 5

 األخدصائيون فيمؤشر الطيور البرية )
 تنازلي تنازلي 1112-1222 حالة 5 الموائل(

 طرف مدصايد األسماك المعتمدة من
 متزايد متزايد 1112-1222 استجابة 2 البحري )باألطنان( توجيهمجلس ال

الحدود  داخلنسبة األردصدة السمكية 
 تنازلي تنازلي 1111-1212 حالة 2 البيولوجية اآلمنة

 تنازلي غير متاح 1112-1221 ضغط 2 مؤشر التغذية البحرية*
مدصايد  آثارمؤشر القائمة الحمراء )

 األسماك(
 تنازلي تنازلي 1112-1222 ضغط 2

 متزايد غير متاح 1111-1221 ضغط 1 استخدام النيتروجين* في توازنال
 المكرسةمساحة األراضي الزراعية 

 متزايد متزايد 1112-1222 استجابة 1 العضويإلنتاج ل

 تنازلي تنازلي 1112-1221 حالة 1 (مزارعمؤشر الطيور البرية )طيور ال
 الخاضعة لإلدارةمساحة الغابات 

مجموع شهادات إدارة المستدامة: 
الغابات الدصادرة عن مجلس رعاية 

برنامج اعتماد الشهادات و  الغابات
 الحرجية

 متزايد متزايد 1112-1111 استجابة 1

 متزايد غير متاح 1111-1111 ضغط 2 استخدام مبيدات اآلفات
 تنازلي تنازلي 1112-1222 حالة 2 مؤشر القائمة الحمراء )آثار التلوث(
مؤشر القائمة الحمراء )آثار األنواع 

 تنازلي تنازلي 1112-1222 ضغط 2 الغريبة الغازية(

 تنازلي تنازلي 1112-1211 حالة 11 حيال النسبة المئوية للغطاء المرجاني
 متزايد غير متاح 1111-1221 ضغط 11 أثر المناخ على الطيورمؤشر 

 تنازلي غير متاح 1112-1111 حالة 10 *مساحة الغطاء الحرجي للمانغروف
 تنازلي تنازلي 1115-1251 حالة 11 توازن الكتلة الجليدية*

في القطبي  يجليدالمدى المتوسط 
 *البحر

 تنازلي تنازلي 1115-1212 حالة 11
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النسبة المئوية للمناطق البحرية 
والساحلية التي تغطيها المناطق 

 المحمية
 متزايد متزايد 1112-1221 استجابة 11

النسبة المئوية للمناطق األرضية التي 
 متزايد متزايد 1112-1221 استجابة 11 تغطيها المناطق المحمية

لمناطق التنوع النسبة المئوية 
البيولوجي الرئيسية التي تغطيها 

 المناطق المحمية
 متزايد غير متاح 1111-1221 استجابة 11

 تنازلي تنازلي 1112-1222 حالة 11 مؤشر القائمة الحمراء
 تنازلي تنازلي 1111-1211 حالة 11 مؤشر الكوكب الحي

النباتية لألغذية  جينيةعدد الموارد ال
 متزايد غير متاح 1112-1225 استجابة 11 حفظفي مرافق ال ؤمنةوالزراعة الم

القائمة الحمراء )األقارب البرية  مؤشر
 تنازلي غير متاح 1112-1222 مناف  11 (مدجنةوالزروعة لألنواع الم

النسبة المئوية للتغير في ثراء األنواع 
 غير واضح غير متاح 1112-1211 حالة 12 المحلية*

القائمة الحمراء )أنواع  مؤشر
 تنازلي تنازلي 1112-1222 مناف  12 الملقحات(

القائمة الحمراء )األنواع  مؤشر
 تنازلي غير متاح 1111-1222 مناف  12 (األغذية واألدويةالمستخدمة في 

األرياف في النسبة المئوية لسكان 
 الحدصول علىالذين يمكنهم  العالم

 موارد مائية محسنة
 متزايد متزايد 1115-121 استجابة 12

النسبة المئوية للبلدان التي دصدقت 
 متزايد غير متاح 1111-1111 استجابة 12 على بروتوكول ناغويا

التي لديها النسبة المئوية للبلدان 
 استراتيجيات وخطط عمل وطنية

 للتنوع البيولوجي  منقحة
 متزايد غير متاح 1111-1111 استجابة 11

المنشورة بشأن التنوع  الورقاتعدد 
 متزايد متزايد 1112-1221 استجابة 12 *البيولوجي

في  ظهور األنواععدد سجالت 
معلومات التنوع ل العالمي مرفقال

 البيولوجي 
 متزايد متزايد 1112-1111 استجابة 12

 متزايد غير متاح 1112-1221 استجابة 12 معلومات حالة األنواع مؤشر
تم تقييمها من نسبة األنواع المعروفة 

لالتحاد الدولي القائمة الحمراء  خالل
 لحفظ الطبيعة

 متزايد غير متاح 1111-1111 استجابة 12
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المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة 
 متزايد متزايد 1115-1112 استجابة 11 االتفاقيةلدعم أهداف 

التمويل المقدم من مرفق البيئة 
 متزايد متزايد 1112-1221 استجابة 11 العالمية
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 المرفق الثاني
 صوب تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي لتسريع وتيرة التقدممكنة الخيارات الم

للظــروف واألولويـات الوطنيـة، لتيســير  وفقـاً يتضـمن هـذا المرفــق معلومـات عـن اإلجــراءات الممكنـة التـي يمكــن اتخاذهـا،  -0
 .تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

الحكـــومي المنبـــر الدصـــادرة عـــن التقييمـــات اإلقليميـــة والمواضــيعية  نتـــائجإلـــى  التـــي تســتند اإلجـــراءات الممكنـــة تضــمنوت -8
لــى  الــدولي للعلــوم والسياســات فــي مجــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة  مؤلفــاتمــن ال المستخلدصــةاالســتنتاجات وا 

 :ما يلي 16،العلمية
البحوث بشأن  شجي  إجراءالتنوع البيولوجي، بما في ذلك تب المتعلقة معلوماتال فرص الحدصول علىزيادة  )أ(

إيكولوجية  نظممجموعات البيانات التي يمكن تدصنيفها ل وض العلوم االجتماعية، و  واالستفادة بقدر أكبر منالتنوع البيولوجي، 
القضايا المرتبطة باحتياجات بشأن البحوث بشأن القضايا الثقافية و  إجراء مختلفة وعلى مستويات جغرافية مختلفة، وتشجي 

 ؛وتعزيز آليات لتبادل المعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على نحو أكثر فعالية ووض  والمستضعفين،النساء والفقراء 
 آثار تحسين مراعاةأو تعميم قضايا التنوع البيولوجي في جمي  قطاعات المجتم  من أجل  دمجتحسين  )ب(

  ؛اتيةلقرارات السياسنطاقًا لاألوس   تأثيراتوال اتخاذ القراراتفي عملية  غير المباشرة واآلثار يةالسياسات التسربات
االلتزامات  إدماجوتحسين  اتساقاً ثر تعالج قضايا التنوع البيولوجي بطريقة أك حوكمةنظم  وض تعزيز و  )ج(

 ومراعاة، الحوكمةالمحلية في عمليات المجتمعات األدصلية و  الشعوب معارف دمجتحسين  بسبل منهاالعالمية للتنوع البيولوجي 
المستدامة متعددة األطراف وأهداف التنمية التنفيذ االتفاقات والبروتوكوالت الثنائية و  لدى مراعاة أفضل أوجه التآزر الممكنة

 ؛على المستوى الوطني والمبادرات الدولية واإلقليمية األخرى
بناء قدرات أدصحاب المدصلحة  بسبل منهاهج التشاركية في إدارة التنوع البيولوجي، تشجي  استخدام النُ  )د(

م   د من الفاعليةبمزيالعمل ، من خالل اتخاذ القراراتفي عمليات  بدصورة مجديةالمدصلحة ليكونوا قادرين على المشاركة 
تعزيز التعاون والشراكات م  من خالل ، و لتنوع البيولوجيا تتسم بفعالية أكبر وتراعيممارسات  عتمادال مالك األراضيدصغار 

 ؛واألفراد ،والقطاع الخاص ،والمنظمات غير الحكومية ،والمجتمعات المحلية الشعوب األدصلية
إلحداث  الالزمة جراءاتاإلواتخاذ  ثقيفتعزيز االتدصال والتتحسين الوعي بالتنوع البيولوجي من خالل  )ه(

 ؛في السلوكتغيير 
 ؛عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية عمليات الردصدزيادة استخدام  بسبل منهاالتنوع البيولوجي،  ردصدتعزيز  (و)

 ؛التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام لحفظالموارد المالية والتكنولوجية  فرص الحدصول علىتحسين  )ز(
 ،السيناريوهات التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي م  األهداف المجتمعية األخرى وض تشجي  استخدام و  )ح(

العوامل المتعددة  تأخذ في االعتبارو  ا،تغير المناخ والتكيف معه آثار بما في ذلك التخفيف من حدة الفقر والجوع والتخفيف من
 ؛وتعكس بشكل أفضل خدمات النظام اإليكولوجي ،فقدان التنوع البيولوجيالمسؤولة بدصورة مباشرة وغير مباشرة عن 

هم في تحقيق أهداف اتسس التنوع البيولوجي والتيفقدان تعزيز اإلجراءات التي تعالج األسباب الكامنة وراء  )ط(
 ؛أيشي المتعددة للتنوع البيولوجي

 ؛االقتدصادية –البيئية  المحاسبة استخدام على زيادة تشجي ال )ي(
زيادة كفاءة استخدام وتشجي   مراعاة أفضل الكامل لخيارات االستهالك على التنوع البيولوجي مراعاة األثر )ك(

 ؛في النظم اإلنتاجيةالموارد 

                                                                 
 المتعلق 01/8مؤتمر األطراف، بما في ذلك المقرر بالفعل اإلرشادات التي وضعها  في إطارينبغي النظر إلى اإلجراءات المحددة في هذه المذكرة  16

(، وكذلك احتياجات التنفيذ التي حددها UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1التقني ) ومبررها 8181-8100الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ب
 .08/0مؤتمر األطراف في المقرر 
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تكافئ اعتماد الممارسات القضاء على الحوافز الضارة التي تشج  على التدهور واستنباط حوافز إيجابية  (ل)
 ؛المستدامة

دارته (م)  ؛التشجي  على زيادة استخدام تقنيات التخطيط المكاني في حفظ التنوع البيولوجي وا 
الطبيعة، مثل االستعادة الطبيعية وزيادة تنوع الملقحات، بما في ذلك من  المستمدةتشجي  استخدام الحلول  (ن)
القائمة على النظام اإليكولوجي، لمواجهة  األخرى الزراعية، وغيرها من النهج المتكاملةاألراضي الطبيعية في النظم استغالل 

 التحديات المجتمعية.

_________ 


