CBD

Distr.
GENERAL
UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.1
30 August 2013
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
االجتماع السابع عشر
مونتلاير 41-41 ،أكتوبر/تشرين األول 1043
*
البند  3من جدول األعمال المؤقت

تحديد االحتياجات العلمية والتقنية لبلوغ األهداف في إطار الغاية االستراتيجية ألف من الخطة
االستراتيجية للتنوع البيولوجي 1111-1122
مذكرة من األمين التنفيذي

أوال-
-4

مقدمة

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

االدتياجات العلمية والتقنية المتصلة بتنفيذ ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  1010-1044وأهداف
(أ)
أيشي للتنوع البيولوجي فيها؛
األدوات والمنهجيات القائمة لددم السياسات التي وضعت أو است،دمت في إطار االتفاقية ومدى كفايتها
(ب)
وأثرها والعقبات التي تدول دون ادتمادها وتدديد الثغرات واالدتياجات من أجل زيادة تطوير هذه األدوات والمنهجيات؛
(ج)
البيولوجي؛
( د)

مدى كفاية الرصد ونمم البيانات لرصد صفات التنوع البيولوجي التي دالجتها أهداف أيشي للتنوع
ال،يارات المتعلقة بتقييم تأثيرات أنواع التدابير المت،ذة وفقا ألدكام االتفاقية؛

وتقديم تقرير دن التقدم المدرز بشأن هذه المسائل إلى اجتماع للهيئة الفردية يعقد قبل االجتماع الثاني دشر لمؤتمر األطراف.
ووفقا لذلك ددا األمين التنفيذي من ،الل اإل،طار  )000-1043( CBD/STTM/DC/ac/81207المؤرخ 14
-1
يناير/كانون الثاني  1043األطراف والمنممات ذات الصلة إلى تقديم آراء بشأن هذه المسائل.
واستجاب لهذا اإل،طار أدد دشر طرفا (األرجنتين وأستراليا وبوليفيا وبلغاريا وكندا والصين وكولومبيا والمكسيك
-3
واالتداد األوروبي وفرنسا والمملكة المتددة) وثماني منممات (المنممة الدولية لدماية الطيور ومنممة الدفم الدولية والمرفق
العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي ( )GBIFوالفريق المعني برصد األرض وشبكة رصد التنوع البيولوجي ()GEO-BON
واالتداد الدولي لدفم الطبيعة ( )IUCNوالشبكة المدنية في اليابان المعنية بعقد األمم المتددة للتنوع البيولوجي وأمانة اتفاقية
دفم أنواع الديوانات البرية المهاجرة ( )CMSوالمركز العالمي لرصد الدفم التاب لبرنامج األمم المتددة للبيئة
(.))UNEP-WCMC
*

UNEP/CBD/SBSTTA/17/1
لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكوون منمموة األموم المتدودة مدايودة منا،يوا طبو دودد مدودود
من هذه الوثيقة .ويرجى من المندوبين التكرم بإدضار نس،هم إلى االجتمادات وددم طلب نسخ إضافية.
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وتدتوي هذه المذكرة التي أددت دلى أساس هذه المد،الت ومد،الت أ،رى لكل هدف من األهداف الواردة تدت
-1
الغاية االستراتيجية ألف من ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  1010-1044دلى :مالدمات وادتبارات دامة تتعلق بمدى
مالءمة أدوات الددم السياسي ومدى مالءمة البيانات والمشاهدات والمؤشرات؛ وآثار أنواع التدابير المت،ذة وفقا ألدكام اتفاقية
التنوع البيولوجي؛ ودلى هذا األساس ت،لص إلى استنتاجات بشأن االدتياجات العلمية والتقنية ذات الصلة بتنفيذ ال،طة
االستراتيجية وبكل هدف من هذه األهداف.
وقد ،ض مشروع لهذه المذكرة الستعراض النمراء من  12يونيه/دزيران إلى  40يوليه/تموز  .1043ووردت تعليقات
-0
من  10طرفا (كندا وجزر كوك واالتداد األوروبي وفيجي وغواتيماال واليابان وكيريباتي وجزر مارشال والمكسيك وميكرونيزيا
(واليات  -الموددة) وناورو ونيبال ونيوي وباالو وبابوا غينيا الجديدة وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو) ومنممتين
1
(منممة األغذية والزرادة لألمم المتددة واالتداد الدولي لدفم الطبيعة) وتنعكس في هذه المذكرة.

ثانيا-

االحتياجات العلمية والتقنية لبلوغ األهداف في إطار الغاية االستراتيجية ألف

الهدف  :2بحلول عام  1111كحد أقصى ،يكون الناس على علم بقيم التنوع البيولوجي ،وبالخطوات التي يمكن
اتخاذها لحفظه واستخدامه على نحو مستدام

2-2

عناصر الهدف 2

سيتطلب التصدي للدواف المباشرة والكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي في نهاية المطاف تغيير سلوك األفراد
-6
والمجتمعات والمنممات والصنادات والشركات والدكومات .ويستند استعداد األفراد إلجراء التغييرات وات،اذ اإلجراءات الالزمة
للتصدي لهذه الدواف إلى فهم القيم المتنودة للتنوع البيولوجي والودي بها وتقديرها .كما تسمح زيادة الودي بقيم التنوع البيولوجي
لألفراد والدكومات بإجراء تقدير أكثر دقة للمفاضلة بين م،تلف إجراءاتهم وق ارراتهم .ويتطلب تدقيق هذا الهدف أن يكون الناس
دلى دراية بقيم التنوع البيولوجي وكذلك باإلجراءات التي يمكن أن يت،ذونها لدفم التنوع البيولوجي واست،دامه مستدام
وبمساهمتهم في التنمية المستدامة.
ومن أجل التقدم ندو تدقيق هذا الهدف سيتعين دلى األطراف إدداد وتنفيذ جهود متسقة واستراتيجية ومستمرة في
-2
مجاالت االتصاالت والتعليم والتودية العامة بمفردها وبشراكة م جهات فادلة أ،رى .وهناك مجمودة متنودة من أساليب
االتصال والتودية التي يمكن است،دامها لبلوغ هذا الهدف .وستكون هناك داجة إلى أنواع م،تلفة من أنشطة التعليم والتودية
العامة أو الدمالت بما في ذلك تقنيات التسويق االجتمادي للوصول إلى جماهير م،تلفة بالنمر إلى أن األنشطة والرسائل
الفعالة لمجمودة من الجمهور قد ال تكون فعالة لمجمودات أ،رى .ومن شأن هذه األنشطة أن تسادد دلى تعميم التنوع
البيولوجي دبر فئات المجتم  .وهناك طرائق متعددة لزيادة الودي بالتنوع البيولوجي .وتشمل هذه الطرائق التعلم الرسمي من
،الل المدارس والجامعات والتعلم غير الرسمي في المنزل ودلى مستوى المجتم المدلي والتعلم غير النمامي في المتادف
والددائق النباتية وددائق الديوان وددائق األدواض المائية والددائق العامة فضال دن الودي الناتج دن التعرض لمادة دن
التنوع البيولوجي دلى التلفزيون واإلذادة وفي المنشورات المطبودة ودلى شبكة اإلنترنت ووسائل اإلدالم االجتمادية .كما
يددث الودي والتعلم من ،الل المشاركة في األدداث وغيرها من الفرص المتادة لتبادل المعلومات بين أصداب المصلدة.

1

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

المديط الهادئ بشأن التقرير الوطني ال،امس (نادي فيجي  16-11يوليه/تموز .)1043
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األدوات والمنهجيات القائمة للدعم السياسي ،ومدى مالءمتها ،وأثرها ،والعقبات التي تعترض
اعتمادها ،والثغرات

أدوات ومنهجيات الددم السياسي للمساددة في تدقيق الهدف  4من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
فووي إطووار اتفاقيووة التنوووع البيولوووجي يوووفر برنووامج العموول بشووأن االتصووال والتثقيووف والتوديووة العامووة ( )CEPAاإلطووار
-1
الرئيسووي للعموول ندووو تدقيووق هووذا الهوودف .ويوووفر البرنووامج الووذي يتعلووق بالمووادة  43موون االتفاقيووة إطووا ار للعموول ال ووطني بشووأن
التثقيف والتودية العامة دلى كل من المدى القصير والطويل وأدد ددد من موارد التثقيف والتوديوة العاموة لوددم تنفيوذه .ودلوى
سووبيل المثووال أدوودت دوودة أدوات تووربط التوديووة بووالتنوع البيولوووجي بووالتعليم موون أجوول التنميووة المسووتدامة مثوول دووزم تعلووم التنوووع
البيولوووجي لليونسووكو واتفاقيووة التنوووع البيولوووجي .وبالمثوول أدوودت األمانووة بالتعوواون م و التدووالف العووالمي للشووباب واألمووم المتدوودة
ومنممة األغذية والزرادة لألمم المتددة دليل الشباب للتنوع البيولوجي.
-9

وأدودت األمانوة أيضووا دوزم أدوات بالتعوواون مو جهوات فادلووة أ،ورى دلووى المسوتويات الوطنيوة واإلقليميوة والدوليوة .وموون

األمثلة دلى ذلك دزمة أدوات االتصال والتثقيف والتودية العامة (أددت في شراكة م لجنة التعليم واالتصاالت لالتدواد الودولي
لدفم الطبيعة) ودزمة أدوات تصميم تقييموات االتصوال والتثقيوف والتوديوة العاموة ودزموة أدوات االتصوال للجوزر (التوي أدودت
في شوراكة مو الشوراكة العالميوة للجوزر) ودزموة أدوات االتصوال االسوتراتيجي فوي مجوال الدصوول وتقاسوم المنواف (التوي أدودتها
مبادرة تنمية القدرات في مجال الدصول وتقاسم المناف ) .كما أددت ددائق الديوان وددائق األدوواض المائيوة والدودائق النباتيوة
ومتووادف التوواريخ الطبيعووي أدوات لرف و الووودي بووالتنوع البيولوووجي .ودلووى سووبيل المثووال أدوودت الرابطووة العالميووة لدوودائق الدي ووان
وأدوواض األسووماك ( )WAZAمجمودووة موون الم وواد اإلدالميووة بشووأن األنوواع وموائلهووا وبشووأن اإلجووراءات التووي يمكوون أن يت،ووذها
األفراد لدمايتها.
 -40وتمثوول االدتفوواالت السوونوية بوواليوم الوودولي للتنوووع البيولوووجي فووي  11مايو/أيووار فضووال دوون دقوود األمووم المتدوودة للتنوووع
البيولوجي أدوات هامة لزيادة الودي من ،الل أنشطة وادتفاالت .ويتيح تنميم االدتفاالت لليوم الدولي للتنوع البيولوجي في كول
من المناطق الدضرية والريفية فرصا لرف الودي بقيم التنوع البيولوجي .وباإلضافة إلى ذلك أدود دودد مون المنمموات والجهوات

الفادلووة منهجيووات وأنشووطة مصووممة لرفو الووودي موون ،ووالل التسووويق االجتمووادي ونهووج تغييوور السوولوك التووي يكووون أساسووها دلووم
النفس االجتمادي وت،صصات العلوم االجتماديوة األ،ورى .كموا دملوت منمموات مثول لجنوة التعلويم واالتصواالت لالتدواد الودولي
لدفوم الطبيعوة ومنمموة دفوم األنوواع النوادرة وم،تلوف شوركات التسووويق فوي القطواع ال،واص دلوى تدديود ونشور نهوج لرفو الووودي
وتغيير السلوك في بيئات معينة.
 -44وباإلضافة إلى األدوات المشار إليها أداله فإن اآلليوات الوطنيوة لتبوادل المعلوموات أيضوا تشومل أدوات هاموة .وتسومح
آليات تبادل المعلومات بتقاسم المعلومات بوين العديود مون أصوداب المصولدة ئوابقوائهم دلوى دلوم بقضوايا التنووع البيولووجي دا،ول
البلد.
 -41كم ووا أد وودت أدوات ذات صو وولة دلو ووى المس ووتوى ال وووطني .ودلو ووى س ووبيل المثوووال أد وودت المكسو وويك قرصو وا رقميو وا متعو وودد
االستعماالت ( )DVDبشأن أدوات تعليمية دن التنوع البيولوجي ودزمة أدوات تعلم دن األبعاد الجنسانية ئوادارة الم،اطر لدفم
التنوع البيولوجي وبوابة لألطفال من  1سنوات إلى  41سنة بشأن قيمة التنوع البيولوجي.

تطبيق أدوات ومنهجيات الددم السياسي القائمة
 -43اسووت،دمت دزمووة األدوات بشووأن االتصووال والتثقيووف والتوديووة العامووة واالتصوواالت االسووتراتيجية فووي سووياق دلقووات دموول
بناء القدرات دول العالم .وبالمثل يقوم ددد متزايد من البلدان والمنممات بتنميم أدداث متعلقوة بواليوم الودولي للتنووع البيولووجي
والمشاركة فيها .وأجرت اليابان أيضا استطالدات للرأي العام لتقدير درجة الودي بعبارة "التنوع البيولوجي".

UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.1
Page 4

 -41وال توجد بيانات دقيقة دن نشر كل األدوات الم،تلفوة المشوار إليهوا أدواله .غيور أن اتدواد التجوارة البيولوجيوة األ،القيوة
،لص في طبعته لعام  1043بشأن بارومتر التنوع البيولوجي إلى أن الودي بالتنوع البيولوجي يتزايد ببطء.

العقبات التي تعترض است،دام أدوات ومنهجيات الددم السياسي القائمة
 -40إن أغلبيووة هووذه األدوات ذات طوواب دووام والغوورض منهووا هووو أن تعموول بمثابووة إرشووادات ونموواذج ألنشووطة مدووددة دلووى
المسووتويين اإلقليمووي والوووطني .ودتووى اآلن كووان تكيفهووا للمووروف واألوضوواع الوطنيووة متفاوت وا .وال ت وزال دمليووة التوسو فووي تنفيووذ
أدوات الددم هذه ممارسة مكلفة ولم ت،صص دتى اآلن إال موارد مددودة الست،دامها.

الثغرات في أدوات ومنهجيات الددم السياسي
 -46كان هناك تقييم مددود ألثر أدوات ومنهجيات الددم السياسي القائمة .غير أن المعلومات المتادة تشير إلى أن هناك
ددة ثغرات كبيرة في المجمودة القائمة من أدوات ومنهجيات الددم السياسي المتعلقة بهذا الهدف .ذلك أن األدوات والمنهجيات
الالزمة لرصد أو تقييم مستويات الودي بشكل متسق دلى نطاق دالمي مددودة شأنها شأن أساليب تدديد أي مجمودة رئيسية
من أصداب المصلدة ينبغي استهدافها في جهود االتصال والتودية العامة .ودالوة دلى ذلك فإن أدوات وأساليب ترجمة زيادة
الودي إلى تغيير في السلوك مددودة أيضا شأنها شأن أدوات نشر آثار اإلجراءات الفردية دلى التنوع البيولوجي.

3-2

مدى مالءمة المشاهدات ،ونظم البيانات ،لرصد خصائص التنوع البيولوجي التي تمت معالجتها
في الهدف  2من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي واستخدام مؤشرات للهدف واعدادها

القدرة دلى تقييم/قياس دالة التقدم المدرز ندو بلوغ الهدف دلى المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية
-42

دددت المؤشرات التشغيلية التالية في المرفق بالمقرر  3/44ألف:
(أ)

االتجاهات في التودية والمواقف إزاء التنوع البيولوجي؛

(ب)

االتجاهات في إشراك الجمهور العام في التنوع البيولوجي؛

(ج)

االتجاهات في برامج التواصل واإلجراءات الرامية إلى الترويج للمسؤولية االجتمادية للشركات.

 -41وتدت أول مؤشر من هذه المؤشرات توم تدديود ندوو  10مسودا بشوأن الوودي بوالتنوع البيولووجي اضوطل بهوا بتكليوف
من إدارات دكومية ومنممات غير دكومية وشركات ومؤسسات أكاديمية بما في ذلك دشورة مسوودات تكوررت مورة وادودة دلوى
األقل .وتوفر هذه المسودات أساسا جيدا لتقدير االتجاهات دول الودي بالتنوع البيولوجي في البلدان المعنية .ومن المدتمول أن
تجري األطراف وجهات أ،رى مسودات إضافية الستكمال تلك المضطل بها بالفعول .ومون األمثلوة دلوى المسوح الوذي تكورر هوو
بووارومتر التنوووع البيولوووجي التدوواد التجووارة البيولوجيووة األ،القيووة الووذي أجووري فووي أربو سوونوات متتاليووة ( )1043-1009ونفووذت
2
المسودات في  44بلدا يمثلون نسبة كبيرة من سكان العالم.
 -49وفيمووا يتعلووق بإشووراك الجمهووور الع ووام فووي مجووال التنوووع البيولوووجي ل وودى بعووض البلوودان معلوم ووات دوون جهووود العم وول
التطودي العام ودن العضوية في المنممات ذات الصولة بوالتنوع البيولووجي 3.وبودأت الرابطوة العالميوة لدودائق الديووان وأدوواض
األسماك مسدا دالميا لوزوار دودائق الديووان يمكون أن يووفر بيانوات ذات صولة فوي دودة منواطق .وفيموا يتعلوق بتعزيوز المسوؤولية

2
3

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

مؤشرات التنوع البيولوجي في المملكة المتددة في جيبك لعام 1041
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االجتماديووة المؤسسووية فموون األمثلووة دلووى المؤش ورات هووو تتبو اإلشووارات إلووى التنوووع البيولوووجي فووي الصوودف والمجووالت الوطنيووة
4
الكبرى المضطل به في اليابان.
 -10وبالتالي فإن دددا من البلودان يقووم بالفعول بتقودير التقودم ندوو تدقيوق هوذا الهودف باسوت،دام مجمودوة مون المنهجيوات
والمؤشرات .وفي دين أنه ال توجد في الوقت الداضر مجمودات بيانات شواملة ومتماسوكة جغرافيوا فوإن هوذه المبوادرات يمكون
أن تسهم في تقديرات التقدم العالمي.

المجاالت التي سيؤدي فيها الرصد المعزز/بيانات أفضل/مشاهدات إضافية/مؤشرات إضافية إلى ا،تالف كبير فوي قودرتنا دلوى
رصد التقدم المدرز من أجل إرشاد األدمال المناسبة/المستهدفة
 -14دلى الرغم من أن كمية المعلومات المتعلقة بودي الناس بالتنوع البيولوجي آ،ذة في االزدياد فوإن البيانوات الشواملة ال
ت وزال مدوودودة دلووى المسووتوى العووالمي .وفووي دووين تت ووافر بعووض البيانووات الوطنيووة واإلقليميووة فووإن هنوواك ثغ ورات جغرافيووة كبي ورة.
وبشووكل دووام تقتصوور المعلومووات المتعلقووة ب والودي بووالتنوع البيولوووجي دلووى البلوودان شووديدة التنوووع فضووال دوون البلوودان األفريقيووة
واآلسيوية دموما.
 -11ونمو ار لعوودم وجووود بيانووات دالميووة شوواملة فإنووه يمكوون اسووت،دام المشوواركة أو العضوووية فووي مجمودووات المصووالح المعنيووة
بالدياة البرية/البيئة كمؤشورات بديلوة ولكون ال يوزال يتعوين إدوداد منهجيوات لرصودها .وبالمثول فوإن البيانوات المتعلقوة بوالقبول فوي
المؤسسات التي يتصل فيها الناس بمجوال التنووع البيولووجي مثول الدودائق النباتيوة ودودائق الديووان واألدوواض المائيوة والدودائق
العامووة يمكوون أن توووفر المعلومووات ذات صوولة أيضووا و،اصووة دنوودما تقتوورن ببيانووات دوون آراء ووجهووات نموور الووزوار بشووأن التنوووع
البيولوجي .ويمكن أن تعمل المعلومات دن ددد فعاليات التدريب وبناء القدرات وددد وأنوواع موواد التوديوة التوي توم جمعهوا أيضوا
بمثابووة مؤش ورات بديلووة لرصوود التقوودم ندووو تدقيووق هووذا الهوودف .وبالنسووبة لووبعض المنوواطق مثوول الوودول الجزريووة الصووغيرة الناميووة
( )SIDSفووإن المؤش ورات األكثوور مالءمووة يمكوون أن تتعلووق بإش وراك المجتم و المدلووي وجهووود الملكيووة .ويمكوون أن تكووون مشوواركة
المنممووات العلميووة والبدثيووة م و األط وراف فووي االتفاقيووة مؤش و ار آ،وور .وفيمووا يتعلووق بالقطوواع ال،وواص فووإن الشووركات والمؤسسووات
تعتمد بشكل متزايد ممارسات المسؤولية المؤسسية االجتمادية التي تشمل اإلبالغ .ويمكن أن توفر المعلومات المستمدة من هذه
الممارسات أيضا معلومات دن التقدم المدرز ندو تدقيق هذا الهدف.

القيود دلى القيام بهذه التعزيزات
 -13إن نطاق الرصد الالزم لتقدير ودي الناس بقيم التنوع البيولوجي دلى النطاق العالمي كبير إلى دد ما .ويمكن
االضطالع برصد دلى نطاقات أصغر يجري توسيعها بعد ذلك للسماح بالتوصل إلى استنتاجات دقيقة بقدر معقول ولكن
سيتطلب ذلك إجراء مسودات جيدة التصميم ألطر التودية واإلبالغ لجعل البيانات ذات صلة دلى المستوى العالمي وقابلة
للمقارنة دبر المجمودات الثقافية واللغوية .وسيتطلب إدداد مثل هذه المسودات موارد فضال دن هيئة إلجراء التقييم.

4-2

تقييم تأثيرات أنواع التدابير المتخذة وفقا ألحكام االتفاقية

 -11لدى جمي األطراف في االتفاقية تقريبا إجراءات لرف الودي بالتنوع البيولوجي مثل معمم منممات األمم المتددة
والمنممات الدكومية الدولية والمنممات غير الدكومية .وتشير المعلومات المتادة إلى أن الودي بالتنوع البيولوجي يتزايد
تدريجيا .ومن شأن تنسيق جم وتصنيف المعلومات القائمة بشكل أفضل إلى جانب تعزيز الجهود الرامية إلى تقدير االتجاهات
في الودي بالتنوع البيولوجي أن يؤدي إلى زيادة قدرتنا دلى تقدير فعالية أنواع اإلجراءات المت،ذة .وسيؤدي المزيد من العمل
م مجتم العلوم االجتمادية بشأن دور الودي في تعزيز التغيير وبشأن العوامل الدافزة للجهات الفادلة إلى توفير أسس أقوى

4

.https://www.cbd.int/doc/world/jp/jp-nbsap-v5-en.pdf
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للمزيد من العمل بشأن هذه المسألة .كما أن الرصد الدوري للودي بقيم التنوع البيولوجي سيسمح أيضا بتقدير ،طوط األساس
واالتجاهات في مجال الودي.

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

5-2

مدى مالءمة اإلرشادات واألدوات في ددم التنفيذ دلى الصعيد الوطني
 -10هناك مجمودة من اإلرشادات التي أددت في إطار االتفاقية ومن قبل مجمودة من المنممات األ،ورى .ومون المدتمول
أن تكون اإلرشادات القائمة كافية ولكون هنواك موا يوددو إلوى القيوام بمزيود مون العمول لضومان تماسوكها .ودوالوة دلوى ذلوك هنواك
داجوة إلوى إدوداد المزيود مون اإلرشوادات بشوأن كيفيوة ربوط الوودي بوالتنوع البيولووجي دموموا بوالودي بقويم التنووع البيولووجي وتغييور
السوولوك .وموون شووأن الم ووارد الالزمووة لضوومان تكييووف أدوات ومنتجووات االتصووال التووي أدوودت دلووى المسووتوى العووالمي للمووروف
الوطنية أن تسادد دلى ضمان است،دام اإلرشادات القائمة بكامل إمكاناتها.

مدى مالءمة البيانات والمعلومات لرصد التقدم المدرز دلى مستويات م،تلفة
 -16هناك معلومات متادة لتتبو التقودم المدورز فوي دودة بلودان .وفوي دوين ال توجود مجمودوات بيانوات دالميوة شواملة فوإن
التقييمات اإلقليمية والوطنية يمكن أن توفر مؤشرات بديلة في الوقت الذي يجري فيه إدداد مجمودات بيانات أو نمم رصد أكثر
تماسكا .وهناك أيضا ددد من المنممات التي تقوم داليا بإدداد أساليب لتقدير الودي بوالتنوع البيولووجي .ومو تقودم هوذا العمول
من المدتمل أن تتوافر معلومات أدسن وأكثور اتسواقا دون م،تلوف جوانوب هوذا الهودف .وفوي كثيور مون الدواالت سويؤدي تنسويق
الموارد وبيانات التقدير القائمة بشكل أفضل إلى تدسين قدرتنا دلى تقدير التقدم المدرز ندو تدقيق هذا الهدف.

فعالية اإلجراءات المت،ذة
 -12لوودى جميو األطوراف فووي االتفاقيووة تقريبووا إجوراءات لرفو الووودي بووالتنوع البيولوووجي مثوول معمووم منممووات األمووم المتدوودة
والمنممات الدكومية الدولية والمنممات غير الدكوميوة .وتعتمود فعاليوة اإلجوراءات المت،وذة دلوى مجمودوة مون العوامول بموا فوي
ذلك السياق الذي تطبق فيه.

مل،ص االستنتاجات
 -11أددت المعلومات واإلرشادات المتعلقة بكيفية رف الودي بالتنوع البيولوجي بشكل جيد إلى دد ما ولكن سيؤدي
التنسيق بشكل أكبر بين الجهات الفادلة القائمة إلى تدسينها .وقد تكون هناك داجة إلى مواصلة إدداد أساليب لترجمة الودي
بالتنوع البيولوجي إلى تغيير في السلوك .وقدرتنا دلى قياس التقدم ندو تدقيق هذا الهدف بطريقة متماسكة دلى المستوى
العالمي مددودة في الوقت الدالي.
الهدف  :1بحلول عام  1111كحد أقصى ،تُدمج قيم التنوع البيولوجي في االستراتيجيات الوطنية والمحلية
للتنمية والحد من الفقر وعمليات التخطيط ويجري إدماجها ،حسب االقتضاء ،في نظم الحسابات
الوطنية ونظم اإلبالغ

2-1

عناصر الهدف 1

 -19ال تنعكس قيم التنوع البيولوجي دلوى نطواق واسو فوي صون القورار
من الفقر .والغرض من هذا الهدف هو تعميم التنوع البيولوجي في أطر صن
المعنيين .ويعد إدماج مساهمة التنوع البيولوجي و،دمات النمم اإليكولوجية
ور هاموا فوي ضومان االدتوراف
ونمم اإلبالغ ذات الصلة وانعكاسه فيهوا دنص ا
مون دفموه واسووت،دامه المسوتدام وانعكاسوها فووي دمليوة صوون القورار .وبالمثول

بموا فوي ذلوك فوي سوياق اسوتراتيجيات التنميوة والدود
القرار للمساددة في زيادة رؤيته بين صناع القورار
التي يوفرها في االستراتيجيات والسياسات والبرامج
بوالقيم الم،تلفوة للتنووع البيولووجي والفورص المسوتمدة
فووإن م اردواة التنوووع البيولووجي فوي صوون القورار أموور
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ضووروري موون أجوول الدوود موون اآلثووار السوولبية غيوور المقصووودة للتنميووة دلووى التنوووع البيولوووجي وتسووليط الضوووء دلووى المسوواهمات
اإليجابية للتنوع البيولوجي في الرفاهية االجتمادية واالقتصادية.
 -30ودلووى وجووه التدديوود يتعلووق هووذا الهوودف بقوويم التنوووع البيولوووجي المتعووددة ويتطلووب إدراجهووا فووي االسووتراتيجيات الوطنيووة
للتنمية والدد مون الفقور ودمليوات الت،طويط وانعكاسوها فوي نموم المداسوبة الوطنيوة دسوب االقتضواء ئوادمواج قويم التنووع البيولووجي
في نمم اإلبالغ.

1-1

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

أدوات ومنهجيات الددم السياسي للمساددة في تدقيق الهدف  1من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 -34إن إدمواج قوويم التنووع البيولوووجي فووي دمليوات الت،طوويط ونمووم المداسوبة واإلبووالغ الوطنيووة يتطلوب أوال أن تقوويم األطوراف
التنوووع البيولوووجي بشووكل مناسووب .وفووي بعووض الدوواالت قوود تكووون هنوواك داجووة إلووى تدسووين القياسووات البيولوجيووة الماديووة لتدقيووق

ذلووك .وت،تلووف القيمووة التووي يوليهووا كوول بلوود للتنوووع البيولوووجي ولووذلك موون الصووعب إج وراء مقارنووات دلووى المسووتوى الوودولي .وهنوواك
مجمودة متنودة من األدوات المتادة للمساددة في تقدير قيم التنوع البيولوجي دلى م،تلف المستويات بما في ذلك في القطاع
ال،اص 5.وتشتمل أدوات الددم السياسي التي أددت فوي إطوار االتفاقيوة دلوى بورامج العمول بشوأن التودابير االقتصوادية والتجاريوة
والدافزة وكذلك العناصر ذات الصلة في برامج العمل األ،رى والمنتجات ذات الصلة  6بما في ذلك:
سالسل المنشورات التقنية  1التفاقية التنوع البيولوجي (بشأن قيم الغابات) و( 12بشأن تقدير قيمة
(أ)
األراضي الرطبة) و( 11بشأن تقدير أدوات ومنهجيات تقدير القيمة) وكذلك المجلد القادم بشأن تقييم التنوع البيولوجي لألراضي
7
الجافة وشبه الرطبة؛
(ب)

إرشادات موجزة في شكل ،يارات لتطبيق أدوات تقدير القيمة؛

(ج)

منشوران دن قيم ومناف المناطق المدمية.

 -31وباإلضافة إلى األدوات التي أددت في إطار االتفاقية أددت منمموات ومبوادرات أ،ورى أيضوا دوددا مون األدوات ذات
الصلة .وتشتمل أمثلة ذلك دلى:
(أ)
باألسس المنهجية؛
(ب)

8

الدراسات العالمية بشأن اقتصاديات النمم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي ( )TEEBوال سيما المجلد المتعلق
دليل تنفيذ اقتصاديات النمم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي للهدف  1من أهداف أيشي؛

9

مجلدين دن نمام األمم المتددة المنقح للمداسبة االقتصادية والبيئية (( )SEEAاإلطار المركزي ودسابات
(ج)
النمام اإليكولوجي التجريبية)؛
 5دلى سبيل المثال دليل منممة دلول األدمال من أجل دالم مستدام ( )WBCSDبشأن التقييم المؤسسي في:
.http://www.wbcsd.org/Pages/EDocument/EDocumentDetails.aspx?ID=104
 6انمر .http://www.cbd.int/incentives/tools.shtml
7
وhttp://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-27.pdf
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-04.pdf
صدوره http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-
و http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-28.pdfوالمتوق
.71.pdf
.http://www.teebweb.org/publications/teeb-study-reports/foundations/ 8
.http://www.teebweb.org/wp-content/uploads/2012/09/AICHI_Target_2.pdf 9
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(د)

أدوات ئوارشادات أ،رى أددت كجزء من مداسبة الثروة وتقدير قيمة ،دمات النمم اإليكولوجية ()WAVES؛

استراتيجية تنفيذ للنمام المنقح للمداسبة البيئية واالقتصادية قيد اإلدداد داليا من قبل لجنة األمم المتددة
(ه)
لل،براء المعنية بالمداسبة البيئية واالقتصادية ( )UNCEEAومن المتوق إدداد أدوات ئوارشادات أ،رى في إطار استراتيجية
التنفيذ؛
التصنيف الدولي المودد ل،دمات النمام اإليكولوجي ( )CICESيوفر هيكال إلقامة صلة بنمام األمم
(و)
10
المتددة للمداسبة االقتصادية والبيئية ويقوم دلى التصنيفات الدالية ولكنه يركز دلى بعد ،دمات النمام اإليكولوجي.
 -33وفيما يتعلق بإدماج قيم التنوع البيولوجي في ،طط التنمية الوطنية والمدلية واستراتيجيات الدد من الفقر أدودت أمانوة
اتفاقيووة التنوووع البيولوووجي صووندوق أدوات التنوووع البيولوووجي موون أجوول التنميووة الووذي يدتوووي دلووى دوودد موون األدلووة فضووال دوون
السلسلتين التقنيتين  01و 00التفاقية التنوع البيولوجي اللتين تستكشفان الصالت بين التنوع البيولوجي والتنمية والدود مون الفقور.
ودالوة دلى ذلك هناك مجمودة من األدوات التي أددتها المنممات العاملة في قطاع التنمية ذات صلة أيضا بهذا الهدف.

تطبيق أدوات ومنهجيات الددم السياسي القائمة
 -31ساددت أدوات ومنهجيات الددم السياسي التي تم إددادها دلى زيادة الودي بأهمية المسائل التي يتناولها هذا الهدف
ولكوون لوويس موون الواضووح إلووى أي موودى اسووت،دمت هووذه األدوات .ومو ذلووك فووإن دوودد البلوودان والمنممووات والشووركات التووي دلووى
اسووتعداد للعموول موون أجوول إدموواج التنوووع البيولوووجي فووي ،طووط التنميووة الوطنيووة ودمليووات الت،طوويط فضووال دوون نمووم المداسووبة
واإلبالغ آ،ذ في االزدياد .ويتضح ذلوك مون القائموة المت ازيودة مون المووقعين دلوى إدوالن رأس الموال الطبيعوي الوذي أطلقوه البنوك
11
الدولي في مؤتمر ريو  10+في إطار شراكة مداسبة الثروة وتقدير قيمة ،دمات النمم اإليكولوجية.

العقبات التي تعترض است،دام أدوات ومنهجيات الددم السياسي القائمة
-30

يمكن أن تكون دملية انعكاس قيم التنوع البيولوجي في استراتيجيات التنمية والدد من الفقور والونمم المداسوبية الوطنيوة

مهمووة صووعبة موون الناديووة التقنيووة وهنوواك دقبووات رئيسووية تعتوورض تنفيووذ السياسووات واألدوات والمنهجيووات المرتبطووة بهووذا الهوودف.
وفووي كثيوور موون الدوواالت هن واك داجووة إلووى بنوواء القوودرات ذات الصوولة باسووت،دام األدوات والمنهجيووات القائمووة إلدموواج قوويم التنوووع
البيولوجي في دمليات الت،طيط .ومعمم أدوات التقييم متطورة إلى دد ما ويتطلوب تطبيقهوا بشوكل فعوال قودرة تقنيوة كبيورة فضوال
دن وقت وموارد مالية .ويشكل نقص القدرات والموارد دقبوة رئيسوية .ودوالوة دلوى ذلوك يشوكل دودم وجوود إرادة سياسوية إلدمواج
قيم التنوع البيولوجي في استراتيجيات التنمية والدد من الفقر أيضا تدوديا كبيو ار فوي بعوض المنواطق .وباإلضوافة إلوى ذلوك قود ال
تتوافق بعض األدوات والمنهجيات القائمة دائما م واق بعض البلدان مما يعوق تطبيقها.
 -36ويتعين إدداد نمم مداسبة مالئمة وقد تكون هناك داجة إلى زيادة التنسيق بين الو ازرات الدكومية وم،تلوف مسوتويات
الدكومة .ودالوة دلى ذلك ففي دين أن األدوات الالزمة إلدماج قيم التنوع البيولووجي فوي دمليوات الت،طويط الوطنيوة قود تكوون
معروفة لممثلي الو ازرات التي تتاب اتفاقية التنوع البيولوجي فمن المرجح أال تكون معروفة بنفس القدر في الو ازرات والمؤسسات
الدكوميووة التووي تتنوواول المسووائل المتعلقووة باسووتراتيجيات الدوود موون الفقوور والت،طوويط الوووطني والمداسووبة الوطنيووة .ويعتوورف بأهميووة
التعموويم دلووى المسووتوى الوووطني .غيوور أن الت،طوويط الوووطني يميوول فووي كثيوور موون األديووان إلووى أن يركووز بشووكل كبيوور دلووى قطوواع
معين ودلى نتائج قصيرة األجل.
 10انمر Haines-Young, R. & Potschin, M. (2013). CICES V4-3 – Report prepared following consultation on CICES
.Version 4, August-December 2012. EEA Framework Contract N° EEA/IEA/09/003

 11في وقت إدداد هذا التقرير كان من بين الموقعين  60طرفا في اتفاقية التنوع البيولوجي.
.http://www.wavespartnership.org/waves/sites/waves/files/images/NCA%20supporters%20060613.pdf

انمر
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الثغرات في أدوات ومنهجيات الددم السياسي
 -32تميوول معمووم أدوات ومنهجيووات الووددم السياسووي المتعلقووة بتقوودير قيمووة التنوووع البيولوووجي إلووى التركيووز بشووكل أكبوور دلووى
الجوانب االقتصادية للتنوع البيولوجي .وفي دين أن هوذه الجوانوب لهوا أهميوة فوإن الهودف  1مون أهوداف أيشوي للتنووع البيولووجي
يشووير إلووى مجمودووة موون قوويم التنوووع البيولوووجي .ودلووى هووذا الندووو هنوواك داجووة إلووى إدووداد أدوات وأسوواليب لالدتوراف بالمجمودووة
الكاملة من قيم التنوع البيولوجي بما في ذلك أهميته االجتمادية والثقافية .وسيكون إدداد المزيد مون األدوات والمنهجيوات إلدمواج
النمم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي في الدسوابات الوطنيوة مفيودا ،اصوة وأن نموام المداسوبة البيئيوة واالقتصوادية يتوألف أساسوا
من دسابات بيولوجية ومادية وبالتالي يمكن تعديله وفقا لم،تلف مفاهيم القيمة.

3-1

مدى مالءمة المشاهدات ،ونظم البيانات ،لرصد خصائص التنوع البيولوجي التي تمت معالجتها
في الهدف  2من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي واستخدام مؤشرات للهدف واعدادها

القدرة دلى تقييم/قياس دالة التقدم المدرز ندو بلوغ الهدف دلى المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية
-31

دددت المؤشرات التشغيلية التالية في المرفق بالمقرر  3/44ألف:

االتجاهات في ددد البلدان التي تدرج الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وقيم ،دمات النمم االيكولوجية في
(أ)
نمم المداسبة الوطنية؛
(ب)

االتجاهات في ددد البلدان التي أجرت تقييما لقيم التنوع البيولوجي وفقا لالتفاقية؛

(ج)

االتجاهات في المبادئ التوجيهية وتطبيقات أدوات التقييم االقتصادي؛

(د)

االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وقيم ،دمات النمم االيكولوجية في السياسات القطادية واإلنمائية؛

االتجاهات في السياسات التي تأ،ذ التنوع البيولوجي و،دمات النمم االيكولوجية في االدتبار في تقييم األثر
(ه)
البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي.
 -39وأصوبدت المعلومووات ذات الصولة بهووذه العنوواوين متادوة لعوودد مت ازيوود مون البلوودان وأنوواع الونمم اإليكولوجيووة والقطادووات.
والقدرة التقنية الست،الص تدابير لقيم التنوع البيولوجي التي تعتمد في كثير من األديان دلى ،دمات الونمم اإليكولوجيوة آ،وذة
في النضوج لدرجة أن هناك دودة بلودان تنفوذ اآلن شوكال مون أشوكال "رأس الموال الطبيعوي" فوي الدسوابات الوطنيوة وتنووي العديود
من البلدان األ،رى القيام بذلك .ومال التركيز دتى اآلن دلى إدماج قيم تووفير ال،ودمات .وهنواك داجوة إلوى بوذل جهوود إضوافية
للتعبير دن ،دمات أ،رى هامة للنمم اإليكولوجية في الدسوابات الوطنيوة .وال يوزال يتعوين إنشواء قادودة بيانوات دالميوة أو إدوداد
مجمودة بيانات دالمية تسمح بتقدير التقدم ندو تدقيق هذا الهدف بطريقة شاملة.
 -10وهكووذا فووإن دووددا موون البلوودان يقوووم بالفعوول بتقوودير التقوودم ندووو تدقيووق هووذا الهوودف باسووت،دام مجمودووة موون المنهجيووات
والمؤشورات .وفووي دووين ال توجوود فووي الوقووت الداضوور مجمودووات بيانووات شوواملة ومتسووقة جغرافيووا فووإن هووذه المبووادرات يمكوون أن
تسهم في دمليات تقدير التقدم العالمي.

المجاالت التي سيؤدي فيها الرصد المعزز/بيانات أفضل/مشاهدات إضافية/مؤشرات إضافية إلى ا،تالف كبير فوي قودرتنا دلوى
رصد التقدم المدرز من أجل إرشاد األدمال المناسبة/المستهدفة
 -14هناك مجمودة متنودة قائمة من أدوات تقدير القيمة وتشير المعلومات القصصية إلى أن هذه األدوات تست،دم
بصورة متزايدة .ومن شأن جم هذه المعلومات بصورة أكثر منهجية أن يوفر مؤش ار بديال للتقدم ندو تدقيق هذا الهدف في مل
ددم وجود مؤشر دالمي .غير أن المعلومات دن دراسات تقدير القيمة وددها لن تسمح لنا بتقدير إلى أي مدى تم إدماج قيم
التنوع البيولوجي في استراتيجيات التنمية ودمليات الت،طيط الوطنية.
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القيود دلى القيام بهذه التعزيزات
 -11في دين أن هنواك دودة منمموات ومبوادرات تتنواول مسوألة إدمواج قويم التنووع البيولووجي أو المسوائل البيئيوة دلوى نطواق
أوس في استراتيجيات الدد من الفقر ودمليات الت،طويط الوطنيوة واإلبوالغ والمداسوبة الوطنيوة فوال توجود وكالوة رئيسوية وادودة
أو مجمودووة موون البيانووات التووي يمكوون االسووتعانة بهووا لرصوود التقوودم المدوورز .والقيووود الرئيسووية فووي جم و مثوول هووذه المعلومووات هووي
التكوواليف المرتبطووة بهووا وقوودرات الم ووارد المؤسسووية والبش ورية الموجووودة .ودووالوة دلووى ذلووك فووإن التقوودم فووي وض و مؤش ورات أو
مجمودات بيانات لهذا الهدف يمثل تدديا ألن المعلومات التي يمكن است،دامها بشكل دام تق ،ارج نطاق و ازرات البيئة.

4-1

تقييم تأثيرات أنواع التدابير المتخذة وفقا ألحكام االتفاقية

 -13هناك مجمودوة متنودوة قائموة مون أدوات تقودير القيموة االقتصوادية وغيور االقتصوادية لمسواددة األطوراف فوي إدمواج قويم
التنوع البيولوجي في ،طط التنمية الوطنية واستراتيجيات الدد من الفقر ونمم المداسبة واإلبالغ الوطنيوة .وأدودت هوذه األدوات
وجرى ا،تبارها وتدسينها دلى مدى سنوات دديدة .ودندما تطبق بشوكل صوديح يمكون لهوذه األدوات أن تقويس مجمودوة واسوعة
موون القوويم بدقووة كبي ورة 12.غيوور أن هن واك داجووة إلووى مزيوود موون العموول لتطبيووق األدوات فووي مجمودووة أكثوور تنودووا موون السووياقات
وللتعبير أيضا دن ،دمات النمم اإليكولوجية وللتدليل دلى موثوقية النتائج .ويعتمد ا،تيوار األدوات دلوى قويم التنووع البيولووجي
التي يعتقد أنها األكثر صلة بسياق معين .ودموما أدت زيادة موثوقيوة أدوات التقيويم إلوى تطبيقهوا مون قبول الدكوموات وأصوداب
المصلدة اآل،رين دلى ندو أكثر توات ار ئوادطاء المزيد من الوزن في صن القرار للتقديرات المستمدة من است،دام هذه األساليب
دلى الرغم من أن التطبيق غير متكافئ دبر المناطق.
 -11ودلى الرغم من الجهود المتزايدة ال ارمية إلى إدماج قيم التنوع البيولوجي في العمليات الوطنية للت،طيط والمداسبة فقد
أدت هذه الجهود دتوى اآلن إلوى دودوث أثور ضوئيل نسوبيا دلوى التنووع البيولووجي .وهنواك دودة أسوباب لوذلك .ودتوى اآلن كانوت
اإلجراءات المت،ذة لتنفيذ هذا الهدف متواضعة وقادها أساسا قطاع البيئوة .ولكوي تكوون هوذه الجهوود فعالوة بدوق سويتعين توسوي
نطاقها وأن تشارك فيها بصورة مباشرة بقدر أكبر الو ازرات الدكومية التي تتناول مسائل التنمية.

5-1

استنتاجات من األقسام السابقة لتمكين تحديد ووضع أولويات االحتياجات العلمية والتقنية
المتصلة بتنفيذ الهدف 1

مدى مالءمة اإلرشادات واألدوات في ددم التنفيذ دلى الصعيد الوطني
 -10أددت منممات م،تلفة إرشادات وأدوات وتجري بالفعل ددة مبادرات رائدة لمواصلة تعديلها وا،تبارها .وفي دين يتزايد
مدى مالءمة هذه األدوات لمساددة البلدان في ات،اذ اإلجراءات الالزمة لتنفيوذ هوذا الهودف فوإن اسوت،دامها بطويء وغيور منوتمم
دموما .وسيكون االستمرار والتوس في مشاري بناء القدرات والمداسبة الوطنية هاما لتسري است،دام هوذه األدوات .ودنود إدوداد
األدوات واإلرشادات من المهم تكييف المنهجيات وفقا للمروف الوطنية المدددة.

مدى مالءمة البيانات والمعلومات لرصد التقدم المدرز دلى مستويات م،تلفة
 -16أصووبدت المعلومووات المتعلقووة بإدموواج قوويم التنوووع البيولوووجي فووي دمليووات الت،طوويط واالسووتراتيجيات والوونمم المداسووبية
متادة لعدد متزايد من البلدان .وتمكن هوذه المعلوموات باإلضوافة إلوى المعلوموات التوي جمعتهوا م،تلوف المنمموات العاملوة دلوى
هذه المسألة من إجراء تقديرات للتقدم المدرز دلى المسوتوى العوالمي .كموا تووفر أساسوا لجمو البيانوات ورصودها دلوى المسوتوى
العالمي وهو ما ينبغي القيام به بطريقة تتسم بقدر أكبر من المنهجية والشمول.

 12انمر سلسلة المنشورات التقنية  11التفاقية التنوع البيولوجي لالطالع دلى نمرة دامة موجزة ومجلد األسس المفاهيمية القتصاديات
النمم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي لالطالع دلى تدليل شامل.
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فعالية اإلجراءات المت،ذة
 -12بمووا أن هووذا الهوودف يتعلووق إلووى دوود كبيوور بوض و أن وواع معينووة موون العمليووات فووإن اإلج وراءات المطلوبووة معروفووة جيوودا.
وكانت فعالية اإلجراءات المت،ذة دتى اآلن متواضعة.

مل،ص االستنتاجات
 -11هناك أدوات ئوارشادات متادة لتمكين البلدان من بلوغ هذا الهدف؛ غير أن مدى تعقيد إدداد االستراتيجيات الوطنية
للتنمية و،طط الدد من الفقر ودمليات المداسبة واإلبالغ الوطنية والموارد المددودة المتادة للقيام بذلك والداجة إلى إشراك
قطادات متعددة من الدكومة في هذه الجهود تمثل دقبات كبيرة .كما أن قدرتنا دلى تقدير التقدم المدرز دلى المستوى
العالمي مددودة دلى الرغم من أنه يمكن است،دام دراسات الدالة التي أجرتها المبادرات والمنممات العاملة دلى هذه المسألة
والمعلومات التي جمعتها لالسترشاد بها في أي تقدير للتقدم المدرز.
الهدف  :3بحلول عام  1111كحد أقصى ،تُلغى الحوافز ،بما فيها اإلعانات ،الضارة بالتنوع البيولوجي ،أو تزال
تدريجيا أو تعدل من أجل تقليل أو تجنب التأثيرات السلبية ،وتوضع وتُطبق حوافز إيجابية لحفظ
التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ،بما يتمشى وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى
ذات الصلة ،مع مراعاة الظروف االجتماعية-االقتصادية الوطنية.

2-3

عناصر الهدف 3

 -19هنوواك داجووة إلووى إج وراء تغيي ورات دلووى اإلدانووات والد ووافز األ،وورى التووي تضوور بووالتنوع البيولوووجي لضوومان االسووتدامة
واإلدارة المسووؤولة للم ووارد وهووذا الهوودف لووه آثووار دلووى الد ووافز الضووارة واإليجابيووة بالنسووبة للتنوووع البيولوووجي .ويعتبوور إنهوواء أو
إصالح الدوافز الضارة ،طوة داسمة وضرورية من شأنها أن تولد أيضا مناف اجتمادية واقتصادية صافية .ودلى دكس ذلك
فإن إدداد أو مواصلة إدداد دوافز إيجابية لدفوم التنووع البيولووجي واسوت،دامه المسوتدام يمكون أن يسوادد أيضوا فوي تنفيوذ ال،طوة
االستراتيجية للتنوع البيولوجي  1010-1044من ،الل توفير موارد ماليوة أو دووافز أ،ورى لتشوجي الجهوات الفادلوة دلوى ات،واذ
إجراءات تعود بالفائدة دلى التنوع البيولوجي.
 -00ومن المبادئ الشواملة فوي هوذا الهودف هوو أن أي إجوراءات تت،وذ ينبغوي أن تكوون فوي انسوجام مو االتفاقيوة وااللت ازموات
الدولية األ،ورى ذات الصولة مو م اردواة الموروف االجتماديوة واالقتصوادية الوطنيوة .ودلوى هوذا الندوو ينبغوي أن تسوهم الدووافز
في دفم التنوع البيولوجي واالست،دام المستدام لمكوناته وأال تؤثر سلبا دلى التنوع البيولوجي وسبل العيش في البلدان األ،ورى
وينبغي أن تسهم في التنمية المستدامة والقضاء دلى الفقر.

1-3

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

أدوات ومنهجيات الددم السياسي للمساددة في تدقيق الهدف  0من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 -04هنوواك ثالثووة أن وواع دامووة موون أدوات ومنهجيووات ال ووددم السياس ووي ذات الص وولة به ووذا الهوودف .وهنوواك أدوات ومنهجي ووات
للمساددة في تدديد الدوافز التي تضر بالتنوع البيولوجي وأدوات إلزالة الدوافز الضارة أو الت،لص منها تدريجيا أو إصالدها
وأدوات تتعلق بإدداد دوافز إيجابية للتنوع البيولوجي.
 -01وأددت ددة أدوات ذات صلة بالسياسة ومواد إرشادية مرتبطة بها في إطار االتفاقية و،اصة في إطار برنوامج العمول
بشأن التدابير الدافزة:
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مقتردات لتصميم وتنفيذ تدابير دافزة فضال دن مقتردات لتطبيق سبل ووسائل إلزالة الدوافز الضارة أو
(أ)
13
ت،فيف آثارها (إرشادات طودية مؤقتة وفقا للمقرر )41/2؛
تعرض سلسلة المنشورات التقنية  06التفاقية التنوع البيولوجي الدروس المستفادة من الممارسات الجيدة في
(ب)
مجال التدابير الدافزة لدفم التنوع البيولوجي واست،دامه المستدام ودراسات دالة دنها؛
هناك قاددة بيانات يمكن البدث فيها تتعلق بالتدابير الدافزة متادة في إطار آلية غرفة تبادل المعلومات
(ج)
توفر إمكانية الوصول دبر اإلنترنت إلى دراسات دالة ومعلومات أ،رى ذات صلة بشأن التدابير الدافزة (بما في ذلك تقدير
14
القيمة) التي قدمتها األطراف والدكومات األ،رى والمنممات الدولية ذات الصلة.
 -03وأدوودت المنممووات والمبووادرات الدوليووة أيضووا تدلوويالت ئوارشووادات بشووأن التوودابير الدووافزة أو اضووطلعت بعموول آ،وور ذي
صلة بهذا الهدف بما في ذلك دلى سبيل المثال ال الدصر:
االتفاقات ذات الصلة لمنممة التجارة العالمية والمفاوضات الجارية في إطارها وال سيما بشأن اإلدانات
(أ)
15
الزرادية واإلدانات لمصايد األسماك؛
العمل التدليلي بشأن اإلدانات الضارة بيئيا والتوصيات المرتبطة به لمنممة التعاون والتنمية في الميدان
(ب)
االقتصادي ()OECD؛
ورقة الصندوق العالمي للدياة البرية وبرنامج األمم المتددة للبيئة "معايير االستدامة إلدانات مصايد
(ج)
16
األسماك، :يارات لمنممة التجارة العالمية وما بعدها"؛
(د)

دمل مبادرة اإلدانات العالمية للمعهد الدولي للتنمية المستدامة ()IISD؛

دراسات تدليلية متنودة بشأن التدابير الدافزة اإليجابية الم،تلفة مثل دراسات منممة األغذية والزرادة
(ه)
17
بشأن المدفودات مقابل ،دمات النمم اإليكولوجية في الزرادة؛
تقرير اقتصاديات النمم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي لصناع السياسات الوطنية والدولية الذي ي،صص
(و)
18
الفصول الفردية إلى الدوافز الضارة والدوافز اإليجابية استنادا إلى جملة أمور من بينها المواد المذكورة أداله.
 -01وباإلضافة إلى ذلك واصلت بعض البلدان إدداد أدوات إرشاد وتدليالت ،طوة ب،طوة دلوى المسوتوى الووطني 19.وقود
يتطلب تنفيذ هوذا الهودف دلوى المسوتوى الووطني فوي كثيور مون األديوان ك،طووة أولوى رسوم ،ورائط لمجمودوات الدووافز القائموة
بمووا فيهووا اإلدانووات موون أجوول تدديوود الدووافز المرشوودة كمسووألة ذات أولويووة لإل ازلووة أو الووت،لص التوودريجي أو اإلصووالح .ويمكوون
النمر إلى مثل هذه العملية مثال في شكل دراسة تقنية بادتبارها أداة مطلوبة للتنفيذ الناجح.

 13انمر .http://www.cbd.int/guidelines/
 14انمر .http://www.cbd.int/programmes/socio -eco/incentives/case-studies.aspx
 15انمر إدالن الدودة الوزاري الفقرتان  43و 11و http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
ئوادالن هونغ كونغ الوزاري لعام .http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm 1000
.http://www.unep.ch/etb/publications/fishierSubsidiesEnvironment/UNEPWWF_FinalRevi09102007.pdf 16
17
http://www.fao.org/docrep/010/a1200e/a1200e00.htm
،اصة
بصفة
انمر
و.http://www.fao.org/docrep/014/i2100e/i2100e.pdf
http://www.teebweb.org/publication/teeb-in-national-and-international-policy-making/ 18؛ الفصول  0و 6و.2
 19انمر .UNEP/CBD/COP/11/INF/10
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تطبيق أدوات ومنهجيات الددم السياسي القائمة
 -00كووان الووددم الز اردووي فووي بلوودان منممووة التعوواون والتنميووة فووي الميوودان االقتصووادي مقاسووا بتقوودير ددووم المنووتج ثابتووا موون
ديث القيمة المطلقة في السنوات الماضية .وبالتزامن م تزايد تدول السياسات بعيدا دن التودابير المقترنوة بمتطلبوات اإلنتواج
يمكوون ادتبووار ذلووك كإشووارة إلووى إد وراز بعووض التقوودم (المتواض و ) فووي إ ازلووة الد ووافز الضووارة بووالتنوع البيولوووجي أو إصووالدها أو
الت،لص منها تدريجيا ومن المفترض أن تكوون األدوات والمنهجيوات الموذكورة أدواله قود أدت دو ار فوي ذلوك .وفيموا يتعلوق بوضو
دووافز إيجابيووة هنوواك قوودر مت ازيوود موون االهتمووام الووذي يركووز دلووى هووذه المسووألة .وربمووا يمكوون أن يعووزى ذلووك فووي جووزء منووه إلووى
أدوات ومنهجيات الددم السياسي التي تم إددادها.

20

العقبات التي تعترض است،دام أدوات ومنهجيات الددم السياسي القائمة
 -06هناك ددة دقبوات تدوول دون اسوت،دام أدوات ومنهجيوات الوددم السياسوي المتعلقوة بهوذا الهودف .وفوي بعوض الدواالت
تكووون البيانووات أو المعلومووات المتعلقووة ب والدوافز الضووارة مدوودودة ممووا يجعوول موون الصووعب تطبيووق األدوات واألسوواليب التووي تووم
إدوودادها دملي وا .وتتمثوول العقبووات األ،وورى فووي المقاومووة التووي يبووديها بعووض أصووداب المصوولدة إلصووالح نم وام الد ووافز واإلرادة
السياس ووية المد وودودة لتنفي ووذ اإلجو وراءات المطلوب ووة .وثم ووة دقب ووة أ ،وورى ه ووي د وودم وج ووود مواءم ووة للسياس ووات العام ووة دب وور م،تل ووف
القطادووات دا،وول الدكومووات .ودلووى سووبيل المثووال فووإن التودابير الراميووة إلووى ددووم القطادووات االقتصووادية الهامووة مثوول الز اردووة أو
مصايد األسماك قد تعوق إصالح الدووافز الضوارة بوالتنوع البيولووجي .وفيموا يتعلوق بوالدوافز اإليجابيوة فوإن العقبوات التوي تدوول
دون است،دام أدوات ومنهجيات الددم السياسي تتضومن نقوص المووارد والمنافسوة دا،ول الدكوموة دلوى المووارد المدودودة .ودوالوة
دلى ذلك يتطلب إدداد الدوافز اإليجابيوة فوي بعوض البلودان إدوداد تشوري جديود فضوال دون م،صصوات مون الميزانيوة .ويمكون
أن يؤدي ددم الدراية ببعض التدابير الدافزة اإليجابية الجديدة إلى تأ،ير تطبيقها .ودندما يكون هناك نقص في الموارد الماليوة
قد تكون هناك داجة إلى االبتكار والتفكير إلى األمام لتدديد أشكال غير نقدية من الدوافز اإليجابية.
 -02وفي نهاية المطاف فإن أي إصالح آلليات الدوافز سيدتاج إلى إشراك أجزاء م،تلفة من الدكومة وسويتطلب تعاونوا
بوين القطادووات ذات الصوولة وأصووداب المصوولدة المتوأثرين بووالتغييرات بشووأن ،طووط أو آليووات الدووافز الداليووة وقوود يكووون لوبعض
موون هووذه الجهووات الفادلووة الم،تلفووة مصووالح متنافسووة .وتمثوول دساسووية المناقشووة المتعلقووة بإصووالح الد ووافز دقبووة رئيسووية أمووام
21
است،دام أدوات ومنهجيات الددم السياسي التي تم إددادها.

الثغرات في أدوات ومنهجيات الددم السياسي
 -01تميوول معمووم اإلرشووادات التووي تووم إدوودادها بشووأن إصووالح الدووافز الضووارة أو الووت،لص التوودريجي منهووا أو إزالتهووا وبشووأن
إدداد دوافز إيجابية إلى التركيز دلى الدوافز االقتصوادية .غيور أن الدووافز االقتصوادية ليسوت إال نووع وادود فقوط مون الدووافز.
ومن شأن تدديود ئوادوداد أدوات أو منهجيوات لمعالجوة الدووافز غيور االقتصوادية مثول األثور دلوى دووافز المؤسسوات (مثول ديوازة
األراضي) والقدرة دلى إنفاذ اللوائح وتوافر المعلومات أن يسادد األطراف دلى ات،اذ إجراءات ذات صلة بهذا الهدف.

.http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MON20123_5 20
 21ددا مؤتمر األطراف في المقرر  30/44بشأن التدابير الدافزة األطراف والدكومات األ،رى والمنممات الدولية المعنية إلى تزويد
ا ألمين التنفيذي بمعلومات دن العقبات التي صودفت في تنفيذ ال،يارات المدددة إلزالة الدوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو البدء في
الت،لص منها تدريجيا أو إصالدها وطلب إلى األمين التنفيذي إدداد تقرير تجميعي دن العقبات التي صودفت في تنفيذ ال،يارات المدددة
إلزالة الدوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو الت،لص منها تدريجيا أو إصالدها لتنمر فيه الهيئة الفردية للمشورة العلمية والتقنية
والتكنولوجية .ومن المتوق تقديم هذا العمل إلى االجتماع الثامن دشر للهيئة الفردية.
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مدى مالءمة المشاهدات ،ونظم البيانات ،لرصد خصائص التنوع البيولوجي التي تمت معالجتها
في الهدف  2من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي واستخدام مؤشرات للهدف واعدادها

القدرة دلى تقييم/قياس دالة التقدم المدرز ندو بلوغ الهدف دلى المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية
-09

دددت المؤشرات التشغيلية التالية في المرفق بالمقرر  3/44ألف:

االتجاهات في ددد وقيم الدوافز بما في ذلك اإلدانات الضارة بالتنوع البيولوجي التي تم إلغاؤها أو
(أ)
إصالدها أو إزالتها تدريجيا؛
االتجاهات في تدديد وتقييم ووض وتعزيز الدوافز التي تكافئ المساهمة االيجابية في التنوع البيولوجي
(ب)
و،دمات النمم االيكولوجية وتفرض دقوبات دلى اآلثار الضارة.
 -60وهن وواك معلوم ووات كثيو ورة د وون اإلدان ووات والدو ووافز بش ووكل أد ووم متاد ووة ل ووبعض القطاد ووات دل ووى األق وول دل ووى المس ووتوى
العووالمي .وتسوومح هووذه المعلومووات بالتوصوول إلووى بعووض االسووتنتاجات فيمووا يتعلووق باآلثووار السوولبية لووبعض أنوواع السياسووات الدووافزة
دلى التنوع البيولوجي .وهناك أيضا معلومات متادة دن الدوافز التي لهوا آثوار إيجابيوة دلوى التنووع البيولووجي دلوى الورغم مون
أنها ليست واردة في مجمودة بيانات واددة .ودالوة دلى ذلوك يجوري العمول فوي بعوض األجوزاء مون العوالم دلوى إدوداد مؤشورات
بشأن الدسابات البيئية التي من شأنها أن تسهم في تدقيق هذا الهدف.

 -64وبالتالي فوإن العناصور المطلوبوة لرصود التقودم المدورز ندوو تدقيوق هوذا الهودف موجوودة .وفوي دوين أنوه ال توجود فوي
الوقت الداضر مجمودات بيانات شاملة ومتماسكة جغرافيا فإن هذه المبادرات يمكن أن تسهم في تقديرات التقدم العالمي.

المجاالت التي سيؤدي فيها الرصد المعزز/بيانات أفضل/مشاهدات إضافية/مؤشرات إضافية إلى ا،تالف كبير فوي قودرتنا دلوى
رصد التقدم المدرز من أجل إرشاد األدمال المناسبة/المستهدفة
 -61موون شووأن زيووادة االهتمووام بجمو المعلومووات المتعلقووة بوالدوافز التووي تتعلووق دلووى وجووه التدديوود بوالتنوع البيولوووجي فضووال
دن توثيق هذه المعلومات دلى مستوى مركزي مناسب أن يعزز قدرتنا دلى رصد التقدم المدرز ندو تدقيق هذا الهدف.

القيود دلى القيام بهذه التعزيزات
 -63القيود الرئيسية التي تعترض تعزيوز قودرتنا دلوى رصود التقودم المدورز ندوو تدقيوق هوذا الهودف تتثمول فوي نقوص المووارد
والقدرة دلى إنشاء آليات فعالة لجم وفهرسة المعلومات وددم وجود منممة تقوم بهذا العمول دلوى نطواق دوالمي .ودوالوة دلوى
ذلك فإن الكثير من المعلومات المتادة داليا منتشرة دبر ددة منممات.

4-3

تقييم تأثيرات أنواع التدابير المتخذة وفقا ألحكام االتفاقية

 -61هوذا الهوودف هوو هوودف مدووره العمليووات ديوث إنووه يتطلوب أن تضووطل األطوراف بوأنواع معينوة موون األنشوطة .ودلووى هووذا
الندووو تدوودد مجمودووة اإلج وراءات التووي يتعووين ات،اذهووا لتدقيووق هووذا الهوودف فووي الهوودف نفسووه .غيوور أن السووياق هووو الووذي يدوودد
أولويات هذه اإلجراءات وسوتعتمد دلوى أنوواع اإل،فواق االقتصوادي أو السياسوي أو المؤسسوي التوي تودف الدووافز التوي تسوهم فوي
األنشطة الضارة بيئيا في بلد معوين .ويتعوين تدديود الدووافز التوي تضور بوالتنوع البيولووجي وتقوديرها ويتعوين النمور فوي ال،يوارات
المتادة للتصدي لها وتدديد أولوياتها وات،واذ قورار بشوأن سوير اإلجوراءات وتنفيوذها .وبالمثول فيموا يتعلوق بإدوداد دووافز إيجابيوة
يتعين تدديد الفورص المتادوة لتنفيوذ الدووافز اإليجابيوة وتدديود أولوياتهوا وتدديود ،يوارات لتنفيوذها .وفوي دوين أن أنوواع اإلجوراءات
التي يتعين ات،اذها دادة ما تكون معروفة جيدا فإن التقدم بشأن هذه المسألة قليل نسبيا.
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استنتاجات من األقسام السابقة لتمكين تحديد ووضع أولويات االحتياجات العلمية والتقنية
المتصلة بتنفيذ الهدف 3

مدى مالءمة اإلرشادات واألدوات في ددم التنفيذ دلى الصعيد الوطني
 -60أددت منممات م،تلفة إرشادات وأدوات .وسيكون من المفيد توافر المزيد من المعلومات و،اصة بشوأن الدووافز غيور
االقتصادية الستكمال مجمودات األدوات القائمة وتوفير اإلرشاد.

مدى مالءمة البيانات والمعلومات لرصد التقدم المدرز دلى مستويات م،تلفة
 -66إن المعلومات التي قدمتها البلدان إلى االتفاقية بما في ذلوك مون ،والل تقاريرهوا الوطنيوة فضوال دون المعلوموات التوي
تووم جمعهووا موون قبوول م،تلووف المنممووات العاملووة دلووى هووذه المسووألة توووفر أساسووا لتقوودير التقوودم المدوورز فووي تدقيووق هووذا الهوودف.
ويمكن استكمال ذلك بتقديرات لالتجاهات في إصالح الدوافز دموما التي تتجاوز التنوع البيولوجي.

فعالية اإلجراءات المت،ذة
 -62بما أن هذا الهدف يتعلق إلى دد كبير بوض أنواع معينة من العمليات فوإن نووع اإلجوراءات المطلوبوة معوروف جيودا
ولكن تدديد اإلصالدات المستهدفة التوي تكوون فعالوة ومتوافقوة مو األهوداف األ،ورى للسياسوة فوي البلودان ال يوزال صوعبا .ودتوى
اآلن لووم يتدقووق إال تقوودم ضووئيل نسووبيا بشووأن هووذه المسووألة وال ت وزال الد ووافز الضووارة بووالتنوع البيولوووجي تشووكل السووبب الرئيسووي
الكامن وراء تقلص التنوع البيولوجي .وبالمثل فإن إدداد الدوافز التي تعود بالفائدة دلى التنوع البيولوجي يمثل تدديا أيضا.

مل،ص االستنتاجات
 -61يشكل الدد من السياسات طويلة األمد ئوازالتها في نهاية المطاف أو الت،لص منها تدريجيا أو إصالدها تدديا سياسيا
كبي ار ويتطلب االلتزام بالتغيير .ولتيسير هذا االنتقال من المهم إدداد العناصر الالزمة ليسترشد بها صناع السياسات دول
المفاضالت التي تنطوي دليها هذه المسألة وكيفية ترتيب األولويات بين إجراءات دفم التنوع البيولوجي بطريقة تتوافق م
أهدافها السياساتية األ،رى .وسيكون إدداد صورة كاملة للدوافز االقتصادية وغير االقتصادية (السياساتية والمؤسسية) المؤدية
إلى فقدان التنوع البيولوجي دنص ار رئيسيا في تدقيق هذا الهدف .والعناصر الالزمة إلدراز تقدم ندو تدقيق هذا الهدف
موجودة والعناصر الالزمة لرصد التقدم المدرز دلى المستوى العالمي هي األ،رى موجودة بالفعل دلى الرغم من أن األمر
يتطلب إدراز مزيد من التقدم في إدداد أدوات تقدير ومؤشرات أ،رى.
الهدف  :4بحلول عام
المستويات
واالستهالك
اإليكولوجية

 1111كحد أقصى ،تكون الحكومات وقطاع األعمال وأصحاب المصلحة على جميع
قد اتخذت خطوات لتنفيذ خطط أو تكون قد نفذت خططا من أجل تحقيق اإلنتاج
المستدامين وتكون قد سيطرت على تأثيرات استخدام الموارد الطبيعية في نطاق الحدود
المأمونة

2-4

عناصر الهدف 4

 -69إن االست،دام غير المستدام للموارد أو اإلفراط في استغاللها من التهديدات الرئيسية التي تواجه التنوع البيولوجي .وفي
الوقت الدالي يبذل العديد من األفراد والشركات والبلدان جهودا كبيرة للدد من اسوت،دامهم للوقوود األدفووري بغيوة الت،فيوف مون
آثار تغير المناخ .وهناك داجة إلوى بوذل جهوود مماثلوة لضومان أن يكوون اسوت،دام المووارد الطبيعيوة األ،ورى ضومن الدودود التوي
تدقق االستدامة .وهذه المسألة جزء ال يتج أز من رؤية ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي .1010-1044
 -20ودلووى وجووه التدديوود يتطلووب الهوودف  1أن تكووون الدكومووات والشووركات وأصووداب المصوولدة قوود ات،ووذوا ،ط ووات دلووى
جمي المستويات لتدقيوق اإلنتواج واالسوتهالك المسوتدامين أو تكوون ،طوط قود نفوذت لهوذا الغورض .كموا أن آثوار اسوت،دام المووارد
الطبيعيووة أيضووا يجووب أن تبقووى ضوومن الدوودود اإليكولوجيووة المأمونووة .وسووت،تلف الدوودود المعينووة مو ا،ووتالف الوونمم اإليكولوجيووة

UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.1
Page 16

دسووب تكوووين النمووام اإليكولوووجي والمووروف ونوووع ودجووم الضووغوط المنطبقووة .وفووي دوواالت دديوودة سووتكون الدوودود الفعليووة غيوور
معروفة وبالتالي ستكون هناك داجة إلى تطبيق نهج تدوطي ئواجراء بدوث لتدديد الددود اإليكولوجية بأفضل طريقة ممكنة.

1-4

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

أدوات ومنهجيات الددم السياسي للمساددة في تدقيق الهدف  1من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 -24يعمول برنووامج العمول بشووأن االسوت،دام المسووتدام للتنووع البيولوووجي فوي إطووار اتفاقيوة التنوووع البيولووجي بمثابووة إطوار وادوود
للعمل من أجل تنفيذ هذا الهدف .ويعتبر دمل االتفاقية بشأن إشراك قطاع األدمال والتواصول مو الدكوموات دون الوطنيوة (بموا
في ذلك المدن) ذا أهمية ،اصة .ونم ار للنطاق الواس لهوذا الهودف فوإن بعوض بورامج العمول المواضويعية األ،ورى التوي تتنواول
قطادات مدددة لها صالت بهذا الهدف شأنها شأن برنامج العمول المتعلوق باالقتصواد والتجوارة والتودابير الدوافزة .وبشوكل أدوم
تنطبووق مبووادئ أديووس أبابووا و،طوطهووا اإلرشووادية بشووأن االسووت،دام المسووتدام للتنوووع البيولوووجي والمبووادئ التوجيهيووة بشووأن التنوووع
البيولوووجي وتنميووة السوويادة (وغيره وا) دلووى اله وودف  1أيضووا .كمووا تقوودم دوودة إص وودارات موون السالسوول التقنيووة 22التفاقيووة التنوووع
البيولوووجي ددم وا سياسوويا مفيوودا .كمووا تدووتفم األمانووة دلووى موقعهووا دلووى اإلنترنووت بقائمووة موون األدوات ذات الص ولة باالسووت،دام
المستدام للتنوع البيولوجي التي أددتها منممات أ،رى .ونم ار للطبيعة الواسعة والعالية لهذا الهدف فإن العديد من األدوات التي
أدوودت ،ووارج إطووار االتفاقيووة يمكوون أن تكووون ذات صوولة مووثال بموجووب البرنووامج اإلطوواري العووام لألمووم المتدوودة المسووتمر لعشوور
سنوات بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين .كما أددت أدوات ذات صلة في إطار اتفاقيات أ،رى .ودلى سوبيل المثوال أدودت
اتفاقية التجارة الدولية بوأنواع الديوانوات والنباتوات البريوة المهوددة بواالنقراض ( )CITESأدوات ذات صولة بواألنواع المسوت،دمة فوي
التجارة.

تطبيق أدوات ومنهجيات الددم السياسي القائمة
 -21تو ووولي الدكومو ووات والقطو وواع ال،و وواص والمسو ووتهلكون دمومو ووا اهتمامو ووا مت ازيو وودا بالمسو ووائل المتعلقو ووة باالسو ووتهالك واإلنتو وواج
المسووتدامين .وم و ذلووك ال يتضووح موون المعلومووات المتوووفرة داليووا إلووى أي موودى اسووت،دمت األدوات القائمووة المتعلقووة باالسووتهالك
واإلنتوواج المسووتدامين .ونم و ار للطوواب العووام لوألدوات القائمووة فموون المدتموول أن تكووون قوود اسووت،دمت لالسترشوواد بهووا فووي إج وراءات
الدكومات أو القطاع ال،اص المتعلقة بالتنمية المستدامة إال أن استعمالها الفعلي كان مددودا.

العقبات التي تعترض است،دام أدوات ومنهجيات الددم السياسي القائمة
 -23هناك العديد من العقبات التي تدوول دون اسوت،دام األدوات القائموة التوي تتنواول االسوتهالك واإلنتواج المسوتدامين .ومون
بين العقبات الرئيسية هي أنه بالنمر إلى الطاب العام لألدوات فإنه من الصعب تطبيقها دمليا سواء دلى المسوتوى الووطني أو
من قبل القطادات االقتصادية الم،تلفة .وثمة دقبة أ،رى هي أن من أجل ات،اذ إجوراءات مفيودة لتدقيوق هوذا الهودف يجوب أن
يكون هناك دوار بين الدكوموات والقطادوات االقتصوادية وأصوداب المصولدة بموا فوي ذلوك المجتمعوات األصولية والمدليوة مون
أجوول وضو ،طووط فعالووة لالسووتهالك واإلنتوواج المسووتدامين .وفووي كثيوور موون األديووان يمكوون أن يطغووى العوودد الكبيوور موون المعووايير
واألدوات المتادة دلى المنتجين والمستهلكين وأصداب المصلدة اآل،رين .وباإلضافة إلى ذلك فإن تزايد سكان العالم يعني أن
أي دوار بشأن االستهالك يجب أن يكون متوازنا بالشواغل اإلنمائية المشرودة.

 22السالسل التقنية التفاقية التنوع البيولوجي  :60سبل كسب العيش البديلة لالست،دام غير المستدام للدوم البرية؛ و :06التدابير الدافزة
لدفم التنوع البيولوجي واست،دامه المستدام :دراسات الدالة والدروس المستفادة؛ و :39دزمة األدوات المتعددة القطادات لدفم التنوع
البيولوجي للغابات ئوادارته المستدامة؛ و :41دلول مستدامة لتربية األدياء البدرية – تجنب اآلثار الضارة لتربية األدياء البدرية دلى
التنوع البيولوجي.
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الثغرات في أدوات ومنهجيات الددم السياسي
 -21فوي دوين أن هنواك مجمودووة مون أدوات ومنهجيوات السياسوة العامووة المتعلقوة بالتنميوة المسوتدامة فووإن هنواك دوددا قلوويال
نسوبيا موون األدوات المتادووة لووددم األطوراف فوي ترجمتهووا لهووذه األدوات إلووى سياسووات وطنيووة .ودوالوة دلووى ذلووك هنوواك نقووص فووي
المعلوموات وأدوات ومنهجيووات الووددم السياسووي الالزمووة إلشوراك دوائور األدمووال دلوى ندووو فعووال .وباإلضووافة إلووى ذلووك فووإن وفورة
المعلومات تمثل مشكلة مدتملة فيما يتعلق بادتمادها وتعميمها من قبل الشركات.
 -20ومون الثغورات الرئيسوية دودم تطبيوق العلووم االجتماديوة لوددم تدقيوق هوذا الهودف فضوال دون األهوداف الفرديوة األ،ورى
موون الغايووة ألووف 23.وبووالنمر إلووى أن تصوورفات البشوور داسوومة ل وإلدارة المسووتدامة والمنصووفة للتنوووع البيولوووجي فووإن المدوواوالت
المبذولوة للتصوودي لالن،فواض السوري فوي التنوووع البيولووجي و،وودمات الونمم اإليكولوجيووة يجوب أن تبوودأ بفهوم لموواذا يفعول النوواس -
فورادى وجمادووات  -مووا يفعلونووه .ويتطلووب ذلووك أن ندصوول دلووى رؤيوة أفضوول دوون كيووف تشووكل القوويم والسوولوك الفرديووة والجماديووة
وتتشوكل بالقوادود واألدوراف الرسومية (المؤسسوات الرسومية وغيور الرسومية) التوي تونمم الطريقوة التوي يتصورف ويتفادول بهوا األفوراد
دا،وول المجتمعووات والسووياق اإليكولوووجي السياسووي للقوووة ودالقووات القوووة التووي تشووكل التفادوول الوودينامي للقوويم والسوولوك والمؤسسووات
الذي يددد الدصول دلى هذه الموارد واست،دامها.

3-4

مدى مالءمة المشاهدات ،ونظم البيانات ،لرصد خصائص التنوع البيولوجي التي تمت معالجتها
في الهدف  2من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي واستخدام مؤشرات للهدف واعدادها

القدرة دلى تقييم/قياس دالة التقدم المدرز ندو بلوغ الهدف دلى المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية
-26

دددت المؤشرات التشغيلية التالية في المرفق بالمقرر  3/44ألف:
(أ)

االتجاهات في أدداد األنواع المست،دمة بما في ذلك األنواع المتداولة في التجارة وم،اطر انقراضها؛

(ب)

االتجاهات في البصمة االيكولوجية و/أو المفاهيم ذات الصلة؛

(ج)

الددود االيكولوجية المقيمة من منمور اإلنتاج واالستهالك المستدامين؛

(د)

االتجاهات في التنوع البيولوجي للمدن؛

(ه)
اإلبالغ للمنممات.

االتجاهات في مدى إدماج قيم التنوع البيولوجي و،دمات النمم االيكولوجية في النمم المداسبية ونمم

 -22ونم ار للطبيعة الواسعة لهذا الهدف هناك مجمودوة متادوة مون المؤشورات بموا فوي ذلوك مؤشور جواهز لالسوت،دام دلوى
المستوى العالمي يستند إلى بيانوات مون اتفاقيوة التجوارة الدوليوة بوأنواع الديوانوات والنباتوات البريوة المهوددة بواالنقراض 24.وتسوت،دم
البصمة البيئية و/أو المفاهيم ذات الصلة دلى نطواق واسو دلوى م،تلوف المسوتويات ودلوى الورغم مون أن المقواييس المفصولة قود
ت،تلف فإنها تمكن من تتبو دالوة منطقوة معينوة دلوى مور الوزمن 25.ويشوتمل المفهووم دلوى مؤشورات كفواءة اسوت،دام المووارد التوي
تتوووفر لووبعض الم ووارد فووي بعووض أجووزاء موون العووالم .كمووا يش وتمل المفهوووم أيضووا دلووى نهووج يطبقه وا دوودد مت ازيوود موون المنوواطق
الدض ورية لتقوودير اتجاهووات التنوووع البيولوووجي فووي الموودن 26.ويجووري إدووداد مؤشوور دوون السوول البريووة 27.ودووالوة دلووى ذلووك فووإن
بعوض المؤشورات ذات الصوولة بأهوداف أ،وورى وال سوويما تلوك المتعلقووة بالز اردووة والغابوات ومصوايد األسووماك وكوذلك تلووك المتعلقووة
23
24
25
26
27

للمزيد من المعلومات انمر .UNEP/CBD/SBSTTA/17/INF/1
.http://www.bipindicators.net/speciestrade
.http://www.bipindicators.net/ecologicalfootprint
انمر دلى سبيل المثال .http://www.cbd.int/authorities/gettinginvolved/cbi.shtml
.http://www.bipindicators.net/wildcommoditiesindex
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باالست،دام المستدام لألراضي هي أيضا ذات صلة .ودلوى المسوتوى الووطني تسوت،دم العديود مون البلودان مؤشورات للمنواطق أو
القطادات أو السل ذات األولوية التي يمكن أن تسهم في التقدير الشامل للتقدم المدرز ندو تدقيق هذا الهدف.
 -21وتتعلوق المؤشورات المتوووفرة داليوا بصوورة مباشورة بدالوة واتجاهوات التنوووع البيولووجي .ودلوى هووذا الندوو ينبغوي أن توووفر
إشارة ما إلى مجمول فعاليوة اإلجوراءات التوي ات،وذت .غيور أنوه سويكون مون الصوعب فوي معموم الدواالت ربوط إجوراء مدودد بتغيور
معين في المؤشر.
 -29و،تاما هناك ددد ال بأس به من المؤشرات العالمية ودون العالمية وهناك مؤشرات إضافية ناشئة .وفي دين أنه ال
يوجد مؤشر يمكن أن يغطي جمي جوانب الهدف  1فإن المؤشرات تمكن بشكل جمادي من تقدير التقدم العالمي.

المجاالت التي سيؤدي فيها الرصد المعزز/بيانات أفضل/مشاهدات إضافية/مؤشرات إضافية إلى ا،تالف كبير فوي قودرتنا دلوى
رصد التقدم المدرز من أجل إرشاد األدمال المناسبة/المستهدفة
 -10هنوواك داجووة إلووى تدسووين كوول موون التغطيووة الجغرافيووة والزمانيووة لووبعض مجمودووات بيانووات الرصوود للمؤش ورات المووذكورة
أدوواله .وفووي الوقووت الدووالي ال توجوود لوبعض المؤشورات سوووى معلومووات دوون منوواطق جغرافيووة مدووددة أو لووديها مجمودووات بيانووات
تقتصر دلى سنة واددة .ومن شأن تدسين التغطية الجغرافية والزمانية أن يعزز إلى دد كبيور قودرتنا دلوى تقودير التقودم المدورز
ندوو تدقيووق هووذا الهودف .وهنوواك أيضووا داجوة إلووى تدديوود أكثور األنوواع المسووت،دمة وزيوادة المعرفووة دووول اسوت،دامها والتجووارة فيهووا
(م التركيز دلى مستوى الطلب) فضال دن سالسل القيمة.

القيود دلى القيام بهذه التعزيزات
 -14كما هو الدال بالنسبة لألهداف األ،رى فإن العامول المقيود الرئيسوي هوو مددوديوة المووارد الماليوة والمؤسسوية والبشورية
المتادووة إلج وراء التدسووينات .ودلووى وجووه ال،صوووص تجعوول مددوديووة تووافر الم ووارد الماليووة موون الصووعب دلووى المنممووات جم و
البيانات الالزمة بشكل مستمر لتكون قادرة دلوى إدوداد وتدسوين مؤشورات باسوتمرار .ودوالوة دلوى ذلوك فوإن االسوتهالك واإلنتواج
المستدامين والمفاهيم المعقدة المتعددة األبعاد وبالتالي رصد التقدم المدرز من منمور واس وشامل مسألة غاية فوي الصوعوبة
أصال.

4-4

تقييم تأثيرات أنواع التدابير المتخذة وفقا ألحكام االتفاقية

 -11دووادة مووا تكووون أنوواع اإلجوراءات المطلوبووة لتدقيووق الهوودف معروفووة .وتشوومل هووذه اإلج وراءات دلووى أمووور مثوول الدوود موون
الطلب دلى الموارد أو زيوادة كفواءة اسوت،دام المووارد مون ،والل لووائح و/أو دووافز دكوميوة وتعلويم وبورامج المسوؤولية االجتماديوة
والمؤسسووية ئوانشوواء آليووات لووددم أنموواط االسووتهالك واإلنتوواج المسووتدامين فووي القطوواع العووام والقطوواع ال،وواص وتطوووير سياسووات
للمشووتريات تتماشووى م و أهووداف االتفاقيووة .وبالمثوول يمكوون أن يسووادد تشووجي االبتكووار العلمووي والتكنولوووجي المتعلووق باالسووتهالك
واإلنتاج المستدامين في تدقيق هذا الهدف.
 -13وستكون التدابير الرامية إلى تعزيز االستهالك واإلنتاج المستدامين أساسية في التصدي ألدد األسباب الرئيسية لفقودان
التنوع البيولوجي .وتض العديد من البلدان والمنممات تدابير لهذا الغرض .وتتراوح هذه التدابير من ،طط المشتريات الدكوميوة
و،طط إصدار الشهادات ووض مبادئ توجيهية إلجراءات تهدف إلى زيادة ودي المستهلكين .ودلى الرغم من االهتمام المت ازيود
به ووذه المس ووألة ف ووإن فعالي ووة اإلجو وراءات الت ووي ات ،ووذت كان ووت مد وودودة .وتتن وووع أس ووباب ذل ووك .ودل ووى جان ووب المس ووتهلكين ال تو وزال
المنتجات التي تنتج بطريقة مستدامة أغلى من تلك التي ليست كذلك .ويؤدي ذلك إلى دواجز رئيسوي أموام ادتمادهوا دلوى نطواق
واس في السوق ويجعل هوذه المسوألة "سوابقة للتنافسوية" بالنسوبة للعديود مون السول فوي نهايوة المطواف .وسويكون ادتمواد المنتجوات
دلووى نطوواق واسو مسووألة هامووة فووي التغلووب دلووى هووذه المشووكلة .ودلووى جانووب المنتجوين فووإن العديوود موون المبووادئ التوجيهيووة التووي
أدوودت طوديووة ويترتووب دلووى الدصووول دلووى شووهادات االسووتدامة موون هيئووة ،ارجيووة فووي كثيوور موون األديووان تكوواليف ال تتدملهووا
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بالضوورورة المؤسسووات الصووغيرة والمتوسووطة .وباإلضووافة إلووى ذلووك فووإن تتب و ئوانفوواذ العملي وات المراديووة للبيئووة دلووى امتووداد جمي و
مرادل سلسلة القيمة/التوريد من المسائل التي ال تزال تشكل تدديا كبي ار .وفيموا يتعلوق بواإلجراءات الدكوميوة فوي دوين أن هنواك
زيادة في الجهود الرامية إلى إدداد سياسات المشتريات المرادية للبيئة فهي ال تزال مددودة ألن إددادها معقود ويتطلوب التشواور
م العديد من أصداب المصولدة .ودموموا فوي دوين أن هنواك زيوادة فوي الجهوود الراميوة إلوى تشوجي وددوم االسوتهالك واإلنتواج
المستدامين فقد كانت فعالية هذه الجهود مددودة دلى المستوى العالمي.

5-4

استنتاجات من األقسام السابقة لتمكين تحديد ووضع أولويات االحتياجات العلمية والتقنية
المتصلة بتنفيذ الهدف 4

مدى مالءمة اإلرشادات واألدوات في ددم التنفيذ دلى الصعيد الوطني
 -11إن اإلرشادات المتعلقة بات،اذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذا الهدف مالئمة بشكل دام .غيور أنوه قود تكوون هنواك داجوة
إلى دمل إضافي إلدداد أدوات وأساليب إلشراك قطاع اإلنتاج دلوى ندوو فعوال وترجموة اإلرشوادات العالميوة العاموة إلوى أسواليب
أو أدوات يمكن تطبيقها دلى المستوى الوطني.

مدى مالءمة البيانات والمعلومات لرصد التقدم المدرز دلى مستويات م،تلفة
 -10هناك ددة مؤشرات ونمم الرصد الكامنة وراءها متادة دلى نطاقات م،تلفة .وتوفر هذه المؤش ارت أساسا جيودا لتقودير
التقدم المدرز ندو تدقيق هذا الهدف .ومن شأن العمل اإلضافي لتدسين التغطية الجغرافية لبعض المؤشرات ومواصولة تطووير
المعلومات ومجمودات البيانات التي تستند إليها واستم ارريتها أن يؤدي إلى زيادة تدسين األساس لمثل هذه التقديرات.

فعالية اإلجراءات المت،ذة
 -16إن األنواع العامة لإلجراءات المطلوبة لتدقيق هذا الهدف معروفة إلى دد كبير ولكن هناك داجة إلى طرائق لترجموة
هذه الجهود إلى إجراءات مدددة دلى المستوى الوطني .ودتى اآلن كانت فعالية اإلجراءات التي ات،ذت مددودة.

مل،ص االستنتاجات
 -12ال يبدو أن هناك أي ثغرات كبيرة تتعلق بأدوات ومنهجيات الددم السياسي أو اإلرشادات التي تعرقل العملية ندو
تدقيق هذا الهدف دلى المستوى العالمي .غير أن التددي الرئيسي يكمن في ترجمة هذه اإلرشادات العالمية إلى سياسات
مصممة ،صيصا للمروف الوطنية .ويمكننا تقدير التقدم المدرز ندو بعض أجزاء هذا الهدف رغم وجود العديد من الثغرات.
ويمكن سد هذه الثغرات من ،الل تدسين التغطية الجغرافية والزمانية لبعض مجمودات بيانات الرصد .وفي دين تت،ذ العديد
من البلدان والمنممات إجراءات لتشجي االستهالك واإلنتاج المستدامين فإن تأثيرها دتى اآلن كان مددودا .ويعزى ذلك إلى
ددة أسباب بما في ذلك دجم المشكلة التي يتم معالجتها والداجة إلى إشراك أصداب المصلدة من جمي شرائح المجتم .
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