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 العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة
 عشر االجتماع السابع

 3142أكتوبر/تشرين األول  41-41مونتريـال، 
 * من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 في إطار 41و  41الهدفين  بلوغل االحتياجات العلمية والتكنولوجيةتحديد 
 11111-1144الهدف االستراتيجي للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة  -أوال 

 ت على أساس ما يلي:األمين التنفيذي إعداد معلوما إلى، طلب مؤتمر األطراف باء XI/13من المقرر  1في الفقرة  -1

وأهداف أيتشي  1111-1111االحتياجات العلمية المتعلقة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  )أ(
 المتعلقة بها؛

ــعّدة والمستخدمة في إطار االتفاقية و  الدعم السياسياألدوات والمنهجيات المتاحة فيما يخص  )ب( دى مالم 
ا والثغرات واالحتياجات المتعلقة بمواصلة إعداد هذه األدوات اعتماده عترضالتي ت قباتعرها والأثمالئمتها و 

 والمنهجيات؛
 مت معالجتها فيونظم البيانات، من أجل رصد خصائص التنوع البيولوجي التي ت مشاهداتمدى مالءمة ال )ج(

 أهداف أيتشي للتنوع البيولوجي؛
 واع التدابير المتخذة وفقا ألحكام االتفاقية؛أن ثيراتتأالخيارات الخاصة بتقييم  )د(

أحد اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل  إلى واإلبالغ عن التقدم المحرز بشأن هذه المسائل
  االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف.انعقاد 

كانون  11المؤرخ  SCBD/STTM/DC/ac/81207 (2013-005)وبناء عليه، دعا األمين التنفيذي، من خالل البالغ  -1
  األطراف والمنظمات المعني أن ت بدي آراءها في القضايا التالية: ،1112الثاني/يناير 

                                                      
* UNEP/CBD/SBSTTA/17/1. 

 تناوله المؤتمر الدولي لحماية الطبيعة.، الذي ي11ال تشمل هذه الوثيقة الهدف  - 1

http://www.cbd.int/doc/notifications/2013/ntf-2013-005-sp-en.pdf
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ا، وبوليفيا، وبلغاريا، وكندا، والصين، وكولومبيا، والمكسيك، األرجنتين، وأستراليطرفا ) 44هذا البالغ  لىرّد ع -2
واالتحاد الدولي لحفظ (، GBIFمنظمات )هي المنظمة الدولية لحياة الطيور ) 1و (واالتحاد األوروبي، وفرنسا والمملكة المتحدة

واالتحاد الدولي لحفظ  التنوع البيولوجي،الطبيعة، والمرفق العالمي للمعلومات عن التنوع البيولوجي، والفريق المعني بشبكة حفظ 
 اتفاقية حفظ انواع الحيوانات البرية المهاجرةلمدنية اليابانية لعقد األمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، وأمانة والشبكة ا الطبيعة،

 .والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
سهامات أخرى، الهدفين  استنادا إلىة، التي أ عّدت وتتضمن هذه المذكر  -1 في إطار الهدف  41و  41هذه اإلسهامات وا 

واالعتبارات العامة بخصوص  مشاهدات: ال3131-3144االستراتيجي )دال( من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 
أنواع التدابير المتخذة وفقا  تأثيراتوالمؤشرات؛ و  هداتمشا؛ ومدى مالءمة البيانات؛ واليدعم السياسالمدى مالءمة أدوات 

ة المتعلقة تقنياالستنتاجات بشأن االحتياجات العلمية وال إلىألحكام االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي؛ وعلى هذا األساس تخلص 
 .بتنفيذ الخطة االستراتيجية وكل هدف من هذه األهداف

. 3142تموز/يوليو  41 إلىحزيران/يونيو  32من  راض النظراء في الفترةاستع إلىوقد خضع مشروع هذه المذكرة  -1
وفيجي، وغواتيماال، وكيريباتي، وجزر مارشال،  كندا، وجزر كوك، واالتحاد األوروبي،طرفا ) 41وردت تعليقات من و 

تونغا، وتوفالو وا، وجزر سليمان، و بابوا غينيا الجديدة، وساموناورو، ونيبال، ونيوي، و واليات ميكرونيزيا الموحدة، و والمكسيك، 
 2د في هذه المذكرة.وتر   ( ومن منظمتين )منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة(وفانواتو

 في إطار الهدف االستراتيجي )دال( 41و  41الهدفين  بلوغة من أجل تقنياالحتياجات العلمية وال –ثانيا 
ة التي توفر خدمات يكولوجي، استعادة وصون النظم اإل0202ل عام بحلو: 41الهدف 

أساسية، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بالمياه، وتسهم في الصحة وسبل العيش والرفاه، مع 
 مراعاة احتياجات النساء والمجتمعات األصلية والمحلية والفقراء والضعفاء.

 41عناصر الهدف  41-4

متعددة. غير أن بعض النظم ة إيكولوجيخدمات  البحرية والبرية والمياه العذبة ةجييكولو جميع النظم اإل تيحت -6
ة تكتسي أهمية خاصة بحيث تقدم خدمات تساهم مباشرة في رفاهية اإلنسان من خالل تقديم الخدمات والسلع الالزمة يكولوجياإل

المتعلقة بتوفير األغذية، واأللياف، واألدوية، والمياه  ة التي تقدم الخدماتيكولوجيللوفاء باالحتياجات اليومية. أما النظم اإل
ة التي يكولوجيخدمات اإلالتوفير الحماية ضد الكوارث الطبيعية فتعتبر ضمن العذبة، وتلقيح المحاصيل، وتسرب الملوثات، و 

 .ة وحمايتهايكولوجيظم اإليتيحها التنوع البيولوجي وتشكل عنصرا اساسيا في رفاهية اإلنسان. ويقتضي هذا الهدف استعادة الن

ة اتي تدهورت أو تضررت أو تعرضت للدمار، يكولوجيعملية إدارة استرداد النظم اإل إلى صالحاإلويشير مفهوم  -2
 ات"ضمانخاضع للالمفهوم "ة، والحفاظ على قدرتها على الصمود وحفظ التنوع البيولوجي. و يكولوجيكوسيلة لصون النظم اإل

ة مثل المناطق يكولوجييمكن استخدامها لحماية النظم اإل ة، وهناك مجموعة واسعة من التدابير التيمصطلح عام يرتبط بالحماي
يختلف األكثر مالئمة والحماية  صالحاإل الخاضعة للحماية المشددة والمناطق المحمية في المجتمعات المحلية. وهذا النوع من

النظم ة تقدم خدمات هامة، فينبغي للبلدان أن تحدد يكولوجيع النظم اإل. ونظرا ألن جميمعنيال يكولوجيم اإلباختالف نوع النظا
   حاالتها وظروفها الوطنية.لة التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لرفاهية اإلنسان وترتب أولوياتها وفقا يكولوجياإل

تعتمد المجموعات  بعضفإن ة للبقاء على قيد الحياة، يكولوجيالنظم اإليعتمد جميع الناس على خدمات وفي حين  -1
يرتبط  فهذا الهدف. أما في بعض البلدان،  بلوغلجراءات راعاة ظروف كل منها عند اتخاذ اإلعليها لتحقيق رفاهيتها، وينبغي م

                                                      
أ عّدت على هامش حلقة العمل  وثيقة مشتركةدولة من الدول الجزرية الواقعة في المحيط الهادئ  41قّدم التعليقات خبراء بصفتهم الشخصية. وقدمت  2

 (.3142تموز/يوليه  36-33نادي، فيجي، لتقرير الوطني الخامس )عداد ااإلقليمية بشأن بلدان المحيط الهادئ إل
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ونظرا الختالف ذلك،  إلىة  لتلبية احتياجاتهم اليومية للبقاء. باإلضافة يكولوجيخدمات اإلالوالفقراء يرتبطون مباشرة بالضعفاء 
ة أكثر مما يتوقف عليهم يكولوجيقد تتوقف بعض النساء في بعض البلدان على بعض أنواع النظم اإل وار الجنسانية،األد

 العالم وتحديد هويتهم. إلىالرجال، غير أنها تشكل جزءا ال يتجزأ من قيمهم الروحية ونظرتهم 
 األدوات والمنهجيات القائمة للدعم السياسي، 41-0

 ها، والعقبات التي تعترض اعتمادها، والثغراتومدى مالءمتها، وأثر 
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 41الهدف  بلوغأدوات ومنهجيات الدعم السياسي للمساعدة في 

الضمانات في هذا الهدف، فإن برنامج  العمل بشأن المناطق المحمية واألدوات المرتبطة بتنفيذها  نظرا للتركيز على -1
معلومات مفصلة عن  44هذا الهدف. ويتضمن الهدف  بلوغصلة بأنواع اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لتقدم التوجيهات ذات ال

 فيما يخص المناطق المحمية. الدعم السياسياألدوات والمنهجيات المتعلقة ب
رتبط تبالصحة والتنوع البيولوجي في إطار االتفاقية عمال المتعلقة صحة البشر، فإن األمدى الصلة ب إلىوبالنظر  -41

بهذا الهدف. وقد أعد عدد من المنظمات الدولية أيضا أدوات ومنهجيات، ترتبط برفاهية اإلنسان. وتشمل األمثلة عن  أيضا
، ومجموعة األدوات االتحاد الدولي لحفظ الطبيعةذلك المذكرة اإلرشادية المتعلقة بالبيئة للحد من مخاطر الكوارث التي نشرها 

ومجموعة األدوات الخاصة بقياس ورصد  درة المياه والطبيعة التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة،مباالتي أ عّدت في إطار 
المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة  ة على مستوى الموقع التي أعدهايكولوجيخدمات النظم اإل

 .للبيئة
بموجب االتفاقية، فإن أهمية  صالحاإلن عملية امج عمل محدد بشأفي حين ال يوجد برنو  ،صالحاإللعملية وبالنسبة  -44

(، وقد أعدت منظمات أخرى كم هائل من اإلرشادات في 41معترف بها في عدد من المقررات )انظر الهدف  اإلصالحعملية 
ت ودراسات الحالة والمنهجيا تاألدواوجمعت مجموعة من  اإلصالح اإليكولوجيت جمعية أعدهذا الشأن. فعلى سبيل المثال، 

دوات والمنهجيات الالزمة إلدارة النظم لمنظمات الدولية غير الحكومية األ. وبالمثل، أعدت معظم اصالحاإلفيما يتعلق بعملية 
رفاهية وكذلك المواد المرتبطة بالعالقة بين التنوع البيولوجي وال 41التي ترتبط بالهدف  األراضية وتخطيط استغالل يكولوجياإل
   . صالحاإلوات الالزمة لتحديد أنجع طريقة الستخدام األموال الخاصة بعملية دواأل

 القائمة يدعم السياسالتطبيق أدوات ومنهجيات 
ومع ذلكن فمن غير  ة واستعادتها في تنفيذ عدد من المشاريع.يكولوجيرشادات المتعلقة بحماية النظم اإلاست خدمت اإل -43

ذلك، فإن معظم  إلى باإلضافةرى تنفيذها تحددا لمعالجة القضايا المحددة في هذا الهدف. الواضح ما إذا كانت هذه المشاريع ج
المشاريع المنفذة قد تكون صغيرة نسبيا وتنفذ خالل فترة زمنية قصيرة. وكما أن هذه المشاريع ال تنفذ دائما في المناطق القاحلة 

غير أن القليل  ة،يكولوجياسترداد هيكل النظم اإل على صالحاإللية ركزت العديد من المشاريع المتعلقة بعمكما وشبه القاحلة. 
 ة.إيكولوجي ة وفيما يخص توفير خدماتيكولوجيركز على رصد التغييرات في أداء النظم اإلمنها 

 أدوات ومنهجيات الدعم القائمة العقبات التي تعترض استخدام
قبات التي الع (UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.3) دناه()أ 11والهدف  11اقشات بشأن الهدف تتضمن المن -12

ة في تحديد التحديات المطروح 11هداف الخاصة بالهدف المحمية. وتشمل األ األراضياستخدام االرشادات المتعلقة ب تعترض
ذه ساسية التي تقدمها. والبد من توفير هي تعتبر هامة بالنسبة لرفاهية اإلنسان والخدمات األة التيكولوجيهذه النظم اإل

ة فيما يتعلق برفاهية االنسان؛ غير أن تقدير القيمة يكولوجيالمعلومات لتبرير التكاليف المرتبطة بحماية واستعادة النظم اإل
هناك عائق آخر يتمثل في أنه بالرغم من وجود ارشادات متنوعة ترتبط ة تبقى عملية صعبة. و يكولوجيالنقدية لخدمات النظم اإل

ذلك، في البلدان أو المناطق التي  إلىتوجد بعد إرشادات موحدة خاصة بالهدف ككل. باإلضافة بمختلف عناصر الهدف ال 
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على نطاق  صالحاإلقد تتطلب مشاريع عمليات التخطيط و  األراضيالمحليين على جزء كبير من  األراضييسيطر فيها مالك 
جراء التنسيق.  واسع بذل جهود خاصة إلذكاء الوعي وا 

 الدعم السياسي ومنهجياتأدوات  الثغرات في
قد أ عدت مجموعة واسعة من ة واستعادتها. و يكولوجيهذا الهدف بحماية النظم اإل بلوغترتبط االجراءات الرئيسية ل -11

ة المتعددة على النحو االفضل يكولوجيتقديم خدمات النظم اإل بأساليبرشادات المتعلقة ومن شأن اإل االرشادات لهذه المسألتين.
هذا الهدف. وتشمل الثغرات الممكنة المنهجيات أو االدوات الخاصة بتحديد وترتب  بلوغطراف على التأكد من أن تساعد اال

ة التي تكتسي اهمية خاصة بالنسبة لتوفير السلع والخدمات األساسية لتحقيق الرفاهية وكذلك االساليب يكولوجيأولويات النظم اإل
ومجتمعات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والفقراء والضعفاء بشكل سليم  مراعاة احتياجات النساءالخاصة بالتأكد من 

الخاصة بمساعدة االطراف على إدارة النظم  باإلرشادات. وهناك ثغرة أخرى ترتبط هذا الهدف بلوغفي أي إجراءات متخذة ل
ة من أجل زيادة توفير نوع محدد من يكولوجية من أجل تقديم خدمات هذه النظم. وقد ن فذت منذ فترة طويلة النظم اإليكولوجياإل

ة المتعددة التي تنطوي على معارف يكولوجياإل خدماتالاستعادة  األخرىاقصى حد. وتتعلق الثغرات المنهجية  إلىالخدمات 
 .محدودة بأدائها وبعمليات االستجابة لتقلبات المناخ الخاصة بكل نوع من األنواع

تمت  ظم البيانات، لرصد خصائص التنوع البيولوجي التي، ونشاهداتمدى مالءمة الم 41-3
 هدفللمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي واستخدام مؤشرات  41في الهدف  معالجتها
  وا عدادها

ودون  ةوالوطني ةواإلقليمي ةالهدف على المستويات العالميبلوغ القدرة على تقييم/قياس حالة التقدم المحرز نحو 
 ةالوطني

 ألف: XI/3 عدد من المؤشرات التشغيلية في المرفق بالمقررجرى تحديد  -11

 ؛ةيكولوجياالتجاهات المتعلقة بالمنافع التي يحققها االنسان من خدمات النظم اإل (أ )

االتجاهات المتعلقة بصحة ورفاهية المجتمعات المحلية التي تتوقف مباشرة على السلع والخدمات المتعلقة  (ب )
 ؛ة المحليةيكولوجيبالنظم اإل

 ؛ة المتعددةيكولوجيتجاهات المتعلقة بتقديم خدمات النظم اإلاال (ج )

 ؛االتجاهات المتعلقة بنسبة موارد المياه العذبة المستخدمة (د )

 ؛االتجاهات المتعلقة بنسبة السكان الذين يستخدمون خدمات المياه المحسنة (ه )

تقدم خدمات النظم  ألنواع التياالتجاهات المتعلقة بالسكان واالتجاهات المتعلقة بمخاطر انقراض ا (و )
 ؛ةيكولوجياإل

 ؛ة المختارةيكولوجياالتجاهات المتعلقة بالقيم االقتصادية وغير االقتصادية لخدمات النظم اإل (ز )

 ؛االتجاهات المتعلقة بالخسائر البشرية واالقتصادية نتيجة الكوارث المتعلقة بالمياه أو الموارد الطبيعية  (ح )

 ؛بيولوجي: مكونات األغذيةاالتجاهات المتعلقة بمساهمة التنوع ال (ط )

 ؛االتجاهات المتعلقة بمساهمة التنوع البيولوجي على مستوى التغذية: استهالك األغذية (ي )

 ؛االتجاهات المتعلقة بتفشي األمراض حيوانية المصدر الناشئة (ك )

 ؛االتجاهات المتعلقة بالصحة الشاملة (ل )

 ؛عمرتفشـي نقص وزن األطفال دون الخامسة من الاالتجاهات المتعلقة ب (م )
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 ؛بتضارب الموارد الطبيعيةاالتجاهات المتعلقة  (ن )

 ؛ة المختارةيكولوجيخدمات النظم اإلحالة باالتجاهات المتعلقة  (س )

 ؛بالقدرات البيولوجيةاالتجاهات المتعلقة  (ع )

 .ة المتدهورة المستعادة أو التي يجري استعادتهايكولوجيفي مجال النظم اإلاالتجاهات  (ف )

ال من المؤشرات بمؤشرات إضافية ت ستخدم على المستوى المحلي أو الوطني أو اإلقليمي وي ستكمل هذا العدد الكبير فع -11
و  1هداف )مثال األ األخرىيتشي وكذلك المؤشرات المرتبطة بأهداف أعشاب الطبية( )مثل مؤشرات خدمات التلقيح أو بأن األ

ومن ثم المساعدة على  11رتبطة بالهدف الجوانب الم مختلف هذه المؤشرات جميع قطبستت(. ويمكن أن 11و  11و  11
هذا الهدف. غير أنه من المرجح أن ترغب معظم البلدان في التركيز على المجموعات الفرعية  بلوغتقييم التقدم المحرز نحو 

 .لهذه المؤشرات، وفقا لالحتياجات واالولويات الوطنية

ة وكذلك االتجاهات يكولوجيتقييم حالة النظم اإل إلىهذا الهدف  بلوغويؤدي التقدم المحرز بشأن عملية الرصد ل -11
استفادة مختلف مجموعات المستفيدين من استخدامهم. أما أنواع خدمات النظم المتعلقة بالخدمات التي تقدمها وكيفية 

تمع. ة التي ينبغي رصدها فمن المرجح أن تختلف باختالف البلدان وتتغير مع مرور الوقت نتيجة احتياجات المجيكولوجياإل
 ىجر  قدة مثل تقديم المياه النقية واألغذية المالئمة، فقد تنطوي على شواغل عالمية و يكولوجيخدمات النظم اإل غير أن بعض

 .رصدها بشكل جيدبالفعل 

 هذا الهدف على مختلف بلوغالمعلومات المستقاة من عدة مؤشرات تكميلية، يمكن تقييم التقدم المحرز نحو  إلىا، واستنادا وهكذ -11
 .المستويات

كبير في قدرتنا على إلى اختالف إضافية/مؤشرات إضافية  اتمشاهد/أفضل بياناتعزز/الرصد المسيؤدي فيها المجاالت التي 
 لمناسبة/المستهدفةاإرشاد األعمال رصد التقدم المحرز من أجل 

، هناك معلومات هاتسويقتي يمكن بشأن تقديم الخدمات، ال سيما تلك الفي حين توجد المعلومات الجيدة نسبيا  -11
قدرتنا في الوقت الحالي على رصد  وخدمات الدعم. أما عدمثقافية الالتنظيمية و محدودة عن االتجاهات المتعلقة بتقديم الخدمات 

على المستوى العالمي فيشكل ثغرة كبيرة. ومن شأن المعلومات المفصلة أكثر  ةيكولوجيخدمات النظم اإلتقديم هذه االنواع من 
ة وتوفير المياه أن يساعد على يكولوجية ورفاهية اإلنسان، وكذلك الروابط بين النظم اإليكولوجيالنظم اإل حالة ن الروابط بينبشأ

المتاحة حاليا يرد من البلدان ذلك، فإن كم كبير من المعلومات  إلى باإلضافةهذا الهدف.  بلوغرصد التقدم المحرز نحو 
ولة لتحسين التغطية الجغرافية للبيانات القائمة أن يعزز قدرتنا على رصد التقدم المحرز نحو النامية. ومن شأن الجهود المبذ

ة ضمن مختلف المناظر الطبيعية على يكولوجيذلك، فإن المعلومات عن آثار تغير النظم اإل إلى باإلضافةهذا الهدف.  بلوغ
 .11 الهدف بلوغة قد تدعم االطراف في يكولوجيتوفير خدمات النظم اإل

 عزيزاتهذه التالقيام بعلى  القيود
عدة خدمات. ونتيجة لذلك، يعتبر عدد  إيكولوجية، حيث يقدم كل نظام يكولوجيهناك انواع مختلفة من النظم اإل -11

ة التي ينبغي رصدها كبيرا. وتوجد موارد محدودة إلجراء عملية الرصد هذه. وينبغي أيضا بذل مزيد يكولوجيخدمات النظم اإل
ة أو يكولوجية في إطار االستجابة لتحسين حماية النظم اإليكولوجيهود لرصد كيفية تغيير تقديم خدمات النظم اإلمن الج
 .صالحها بغرض توجيه إجراءات اإلدارة و/أو اإلإصالح

 تقييم تأثيرات أنواع التدابير المتخذة وفقا ألحكام االتفاقية 41-1
صالحة و يكولوجيإلاتخذ معظم البلدان إجراءات لحماية النظم ا -11 ها. ويعتبر التوسيع السريع نسبيا لنطاق المناطق ا 

المحمية أحد أهم االنجازات البيئية التي شهدتها العقود األخيرة. وهذا يحتاج إلى متابعة من خالل االدارة المالئمة لهذه المناطق 
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 إصالحة متعددة للمشاريع الناجعة المتعلقة بعلى نطاق أوسع. وهناك أمثلوادماجها في المناظر الطبيعية والمناظر البحرية 
صالحة و يكولوجية، التي تبّين بأنه عند اتخاذ اإلجراءات لحماية النظم اإليكولوجيالنظم اإل يجابية على ها تترك عموما آثارا إا 

ة يكولوجينظم اإلغير أن هناك معلومات قليلة نسبيا عن آثار هذه االجراءات فيما يخص استعادة أداء ال التنوع البيولوجي.
ة وتعزيز قدرتها على الصمود و/أو المساهمة في رفاهية االنسان والمجاالت يكولوجيوتحسين مستوى توفير خدمات النظم اإل

ناطق التي تسجل معدال مرتفعا من حيث تقديم خدمات النظم رة المال توازي بالضرو  صالحاإلالتي خضعت لعملية 
 .ةيكولوجياإل

ة تقنيأولويات االحتياجات العلمية وال ووضعاألقسام السابقة لتمكين تحديد  استنتاجات من  41-5
 41الهدف تنفيذ تصلة بالم

 مدى مالءمة اإلرشادات واألدوات في دعم التنفيذ على الصعيد الوطني
 بلوغ ساليبغير أن االرشادات االضافية بشأن أالمرتبطة بهذا الهدف مالئمة. واالدوات القائمة دات تعتبر االرشا -11

ة التي تكتسي أهمية بالنسبة لرفاهية االنسان يكولوجية ولتحديد النظم اإليكولوجيالتوازن بين مختلف الطلبات بشأن النظم اإل
 .هذا الهدف بلوغنتيجة الخدمات التي تقدمها فمن شأنها مساعدة األطراف على 

 ختلفةم مدى مالءمة البيانات والمعلومات لرصد التقدم المحرز على مستويات
التقدم المحرز نحو ساسية المطلوبة لرصد ة حاليا عدة عناصر من العناصر األتقدم المؤشرات ونظم الرصد المتاح -12
ة أن يساعد يكولوجيهذا الهدف على مختلف المستويات. ومن شأن توسيع نطاق المعلومات عن توفير خدمات النظم اإل بلوغ

توجد المعلومات الكافية للمساعدة على إجراء تقييم واسع النطاق للتقدم  هذا الهدف. غير أنه بلوغفي عملية الرصد نحو 
 .المحرز

 اإلجراءات المتخذة ةاعليف
جي ة، فإنها تخلف عموما آثارا ايجابية على التنوع البيولو يكولوجيعند اتخاذ االجراءات لحماية و/أو استعادة النظم اإل -11

جراءات على توفير تأثيرات هذه اإل قليمي. غير أن المعلومات المتاحة حاليا ال تمّكن من تقييمعلى المستويين المحلي و/أو اإل
 .ة أو رفاهية اإلنسان من على المستوى العالمييكولوجيخدمات النظم اإل

 ملخص االستنتاجات

هذا  بلوغالزمة لال تمثل األدوات واالرشادات في مجال السياسات عامال محدودا كي تتخذ االطراف االجراءات ال -11
الهدف. وبالمثل، وبالرغم من وجود الثغرات، فإن المؤشرات القائمة تسمح بإجراء عمليات تقييم واسعة النطاق للتقدم المحرز. 

التغييرات في وكذلك جراءات المتخذة لبلوغ هذا الهدف ا يخص ربط المعلومات عن أنواع اإلغير أن قدرتنا تبقى محدودة فيم
 .نسانة ورفاهية اإليكولوجينظم اإلات التوفير خدم

ة على التحمل ومساهمة التنوع البيولوجي يكولوجي، إتمام تعزيز قدرة النظم اإل0202بحلول عام : 41الهدف 
في المائة على األقل من النظم  41، بما في ذلك استعادة صالحاإلفي مخزون الكربون، من خالل الحفظ و 

 .رصحلتالتالي في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه مكافحة اة المتدهورة، مما يسهم بيكولوجياإل
 41عناصر الهدف  41-4

ة وتدهورها وفقدانها بعضا من أهم مصادر انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والميثان وغيرها يكولوجييعتبر تغير النظم اإل -11
النظم  إصالحهذه العمليات من خالل  تغيير مسار من غازات الدفيئة )فضال عن احتراق الوقود األحفوري(. ويشكل

عادة تأهيلها، ومنع فقدانها، فرصة سانحة إليكولوجياإل الكربون ومكافحة التصحر. امتصاص ة و يكولوجيالنظم اإل صالحة وا 
ة الواسعة على الصمود، يكولوجيالمناظر الطبيعية والمناظر البحرية أن تحسن مستوى قدرة النظم اإل إصالحويمكن لعملية 
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ذلك، فإن حفظ  إلى باإلضافةالتالي تسهم في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، وتجلب منافع إضافية للناس. وب
كثافة مرتفعة من مخزونات الكربون، يمكن أن يساهم في تجنب انبعاث غازات الدفيئة التي لديها  ناطقالموائل، ال سيما في الم

تحت األرض التي لديها مخزونات من الكربون سي أهمية خاصة بالنسبة للمناطق الذي يتسبب فيه اإلنسان. وهو ما يكت
. ويدعو األراضي( المهدد حاليا بسبب تغير المناخ وتغييرات استغالل الموجودة في التربة العضوية موادراضي الخث وال)أ

 . لمتدهورةة ايكولوجيفي المائة من النظم اإل 11استعادة ما ال يقل عن  إلىتحديدا  11الهدف 

التي  قباتوالع ،وأثرها ،ومدى مالءمتها للدعم السياسي،األدوات والمنهجيات القائمة  45-2
 والثغرات ،اعتمادهاعترض ت

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 5الهدف  بلوغ فيللمساعدة  الدعم السياسيأدوات ومنهجيات 
ساليب المعّدة لدعم فإن مختلف األدوات واألة، يكولوجياإلإلى مسألة حفظ النظم بالنظر الى هذا الهدف الذي يشير  -11

بشأن  ملباإلضافة إلى ذلك، تكتسي برامج الع  3تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية تكتسي اهمية بالنسبة لهذا الهدف.
مبادرة بتي أ عّدت فيما يتعلق للغابات ايضا أهمية، وذلك على غرار مختلف اإلرشادات ال يتغير المناخ وبشأن التنوع البيولوج

رشادات األخرى ن هج النظم . وتشمل اإل(++REDD) دهورها في البلدان الناميةتخفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات و 
 أيضا من خالل 11الهدف  بلوغويمكن أن دعم  4.ة التفاقية التنوع البيولوجيتقنية وعدة قضايا تتعلق بالمجموعات اليكولوجياإل

رشادات بموجب اتفاقية االمم ي إطار االستجابة لاللتزامات واإلالسياسات والخطط الوطنية المتعلقة بتغير المناخ التي أ عّدت ف
 المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ.

ة بموجب االتفاقية، فقد تم االعتراف بأهمية يكولوجيالنظم اإل إصالحوفي حين ال يوجد برنامج عمل محدد بشأن  -11
النظم  إصالحتحديدا ب XI/16طراف، ويتعلق المقرر ل والقرارات الصادرة عن مؤتمر األفي العديد من برامج العم صالحإلا

الحادي  عاالجتماالمقدمة خالل  صالحاإلالمتاحة واالرشادات المتعلقة بعملية  لإلرشاداتوقد حددت عملية تقييم ة. يكولوجياإل
مجموعة ترتبط  121جموعة منها بطابع عضوي وم 11االرشادات، حيث تتسم  مجموعة من 111طراف عشر لمؤتمر األ

أداة/منهجية متاحة للعموم بشأن عملية استعادة النظم  1 111أكثر من وقد حددت عملية تقييم مشابهة  5.ة محددةإيكولوجيبنظم 
6.ةيكولوجياإل

  

. فعلى سبيل المثال، صالحلة بعملية اإلباإلضافة إلى ذلك، أعدت مجموعة واسعة من المنظمات إرشادات ذات ص -11
-UN)في البلدان النامية  خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورهاأعد البرنامج المشترك بين األمم المتحدة ومبادرة 

REDD شادات من أدوات أو إر  يكولوجياإل صالحالغابات والمناظر الطبيعية، وجمعية اإل إصالح(، والشراكة العالمية بشأن
هذا الهدف. وقد أعّد االتحاد الدولي لحفظ  بلوغشأنها أن تساعد األطراف على وضع السياسات أو اتخاذ اإلجراءات لدعم 

لديها  المناطق التيالطبيعة أيضا موادا هامة، بما في ذلك دليل خاص بوضع نموذج جغرافي مكاني لتحديد وترتيب أولويات 

                                                      
 .44تحت الهدف  UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.3 راضي المحمية في الوثيقةضافية عن األترد المعلومات اإل  3
ة في أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وتحقيق عالم ينعم بالصحة يكولوجيالتفاقية التنوع البيولوجي: مساهمة إصالح النظم اإل 63المجموعات الفنية   4
  جميع؛لل

والتنوع  (++REDD) دهورها في البلدان الناميةتمبادرة خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات و التفاقية التنوع البيولوجي:  11المجموعات الفنية 
 ؛البيولوجي

موجز عن عالقة التنوع البيولوجي/القدرة  –ناخ قدرة الغابات على الصمود، التنوع البيولوجي، وتغير المالتفاقية التنوع البيولوجي:  12المجموعات الفنية 
 ة للغابات؛يكولوجيعلى الصمود/االستقرار بالنظم اإل

 ؛التنوع البيولوجيالمبادئ التوجيهية الطوعية بشأن تقييم األثر مع مراعاة التفاقية التنوع البيولوجي:  36المجموعات الفنية 
 غير المناخ؛تنوع البيولوجي وتالروابط بين ال: التفاقية التنوع البيولوجي 41المجموعات الفنية 

 ..en.pdf-17-inf-11-11/information/cop-https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/copانظر  5
 . en.pdf-18-inf-11-11/information/cop-https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop.انظر 6

https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/information/cop-11-inf-17-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/information/cop-11-inf-18-en.pdf
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عن  ، ودليل خاص بالمدربين في مجال تغير المناخ والغابات، ومعلوماتمستوى اإلقليميعلى ال الغابات إصالحإمكانات 
ة. ويقود االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عملية إعداد أدوات لتوجيه يكولوجيمبادئ التكيف مع تغير المناخ على نطاق النظم اإل

. وتعمل منظمة الزراعة صالحوال المخصصة لعملية اإلاتخاذ القرارات بشأن تحديد السياقات المناسبة لإلنفاق األمثل األم
نجاز األعمال  صالحواألغذية على وضع آلية إل الغابات والمناظر الطبيعية من أجل دعم البلدان على التخطيط بشكل فعال وا 

تتعلق ّدت خريطة راضي. وقد أ عة البرية ونظم استغالل األيكولوجيعلى نطاق مجموعة متنوع من النظم اإل صالحالمتعلقة باإل
 7 على المستوى العالمي. صالحلديها إمكانات اإل تقّدر حجم االراضي المتدهورة والتي صالحباإل

 القائمة الدعم السياسيتطبيق أدوات ومنهجيات 
خدام المناطق المحمية، ولو أن ة واستيكولوجيالنظم اإل إصالحوقد استخدم األطراف العديد من اإلرشادات المتعلقة ب -21
يعتبر برنامج العمل بشأن المناطق المحمية من بين أكثر برامج العمل تنفيذا دائما لم يتم بالضرورة في سياق هذا الهدف. و  ذلك

(. وقد جرت دراسات حالة عديدة في جميع أنحاء العالم تبرز مختلف أنواع األنشطة 11بموجب االتفاقية )انظر الهدف 
و قييم شامل لمدى استخدام األدوات أعلومات المتاحة حاليا من غير الممكن إجراء ت. غير أن وفي ضوء المصالحالمتعلقة باإل

 .رها على المستويين الوطني ودون الوطنييثأتالعالمي أو  المنهجيات المحددة على المستوى

 قائمةال سياسيدعم الالاستخدام أدوات ومنهجيات عترض التي ت قباتالع
غالبا ما يتطلب االستجابة للظروف الوطنية. ويمكن ان يشكل ذلك في العادة  دات المتاحةاإن االستفادة من االرش -21

القائمة، نظرا لوجود أمثلة قليلة نسبيا عن المبادئ  الدعم السياسيعائقا يحول دون االستخدام الفعال ألدوات ومنهجيات 
قص من حيث تبادل افضل الممارسات وكذلك التوجيهية واالدوات العامة المكيفة مع االتجاهات المحلية. ونتيجة لذلك، هناك ن

باإلضافة حاالت الفشل التي ينبغي تفاديها في المستقبل، فيما يخص تطبيق االرشادات بين البلدان واالقاليم. وجود األخطاء و 
جد رشادات المتاحة بشأن فرادى العناصر التي تناولها هذا الهدف غير أنه ال تو هناك مجموعة متنوعة من اإل ذلك، إلى

ة متسقة. أما في البلدان التي لديها قدرات وأدوات ومنهجيات محدودة ارشادات موحدة لمعالجة جميع مكونات هذا الهدف بطريق
  .غيرهافيجري تنفيذها أكثر من  تقنيومشفوعة بدعم مالي و 

 الدعم السياسيفي أدوات ومنهجيات  الثغرات
التي  األراضيب اولويات هذه المنهجي تتعلق بتحديد وترت وهناك دعم في مجال السياسات أو ثغرة على المستوى -21

ها في أي وقت من األوقات. ومن شأن إصالح. وفي جميع البلدان هناك عدة مناطق يمكن صالحعملية اإل إلى تتطلب
مثلما ف، هذا الهد بلوغأن تساعد على  صالحاالرشادات المتعلقة بمساعدة البلدان على ترتيب اولويات أنشطتها في مجال اإل

المثل، هناك عدد محدود من اإلرشادات وب .صالحعلى توضيح النتائج المرجوة ألنشطة اإل للمساعدةإعداد األدوات  يحدث في
(. وقد تدعو الحاجة إلى إعداد مزيد تمثل مخزونات الكربون الهشة والهامة )المحتملةة التي يكولوجيالمرتبطة بتحديد النظم اإل
ة المتعلقة باألراضي الجافة والمراعي، السيما في األقاليم المدارية وشبه يكولوجيالنظم اإل إصالحة بمن اإلرشادات المرتبط

يمكن ة، يكولوجيالنظم اإل إصالحة بة الجبلية. باإلضافة إلى تنسيق الن هج والمنهجيات المرتبطيكولوجيالمدارية، وكذلك النظم اإل
( والتكييف القائم على ++REDD) دهورها في البلدان الناميةتة عن إزالة الغابات و مبادرة خفض االنبعاثات الناتجاالستفادة من 

وقد تدعو الحاجة إلى إعداد مزيد من اإلرشادات بشأن تكاليف  ة مع تغير المناخ على المستوى الوطني.يكولوجيالنظم اإل
 .ةيكولوجيالنظم اإل إصالحومنافع مختلف األساليب الخاصة ب

                                                      
تحاد والية داكوتا الجنوبية واالن الموارد وجامعة أاظر الطبيعية والمعهد العالمي بشأعدت هذه الخريطة الشراكة العالمية بشأن إصالح الغابات والمن 7

 .3144في ايلول/سبتمبر  ، وذلكالدولي لحفظ الطبيعة
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لرصد خصائص التنوع البيولوجي التي تمت  ونظم البياناتشاهدات، الم مدى مالءمة  45-3
 لهدفلمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي واستخدام مؤشرات  5معالجتها في الهدف 

  وا عدادها
 ةودون الوطني ةوالوطني ةواإلقليمي ةالهدف على المستويات العالمي بلوغالقدرة على تقييم/قياس حالة التقدم المحرز نحو 

 ألف: XI/3 تم تحديد المؤشرات التالية في المرفق بالقرار -22

 ؛الموائل التي تتيح مخزون الكربون حالةو الحالة واالتجاهات المتعلقة بمدى  (أ )

االتجاهات المتعلقة بالسكان فيما يخص االنواع الموجودة في الغابات في الغابات في إطار عملية   (ب )
 ؛صالحاإل

 11و  11و  1و  1)السيما األهداف   األخرىلألهداف  باألساسات تم تحديدها ذلك، فإن عدة مؤشر  إلىباإلضافة  -21
ة يكولوجيحجم المناطق األحيائية والنظم اإلأهمية، ال سيما االتجاهات المتعلقة ب األخرىتكتسي هي  (11و  11و  11و 

الرطبة الساحلية،  لألراضيا بالنسبة البيانات التي يمكن تجميعه إلىوالموائل المختارة. ويستند العديد من هذه المؤشرات 
راضي الخث بة لمخزونات الكربون تحت األرض )أ. وبالنسهذا الهدف بلوغن إجراء تقييم للتقدم المحرز نحو موبالتالي تمّكن 

 ؛واقعمداخل الرصد نظم الو تربة( هناك ما يدعو إلى إجراء دراسات استقصائية ميدانية مكثفة مواد العضوية الموجودة في الوال
رض، فقد اصبحت تقنيات االستشعار عن بعد دقيقة بشكل متزايد لرصد التغييرات في الكتل األحيائية أما بالنسبة للحياء فوق األ

. ونظرا الرتباط التكنولوجيات ذلك من البارامترات والغطاء النباتين التي يمكن أن تقدم معلومات عن مكافحة التصحر وغير
 .هذا الهدف من المحتمل أن تشهد تحسنا ايضا بلوغ، فإن قدرتنا على رصد التقدم المحرز نحو بتطور االستشعار عن بعد

كبير في قدرتنا على إلى اختالف إضافية مؤشرات إضافية/ات مشاهد/أفضل /بياناتعززالرصد المسيؤدي فيها  المجاالت التي
 لمناسبة/المستهدفةا إرشاد األعمالرصد التقدم المحرز من أجل 

ت الكربون ومعدالتدفقات و  ةيكولوجيالنظم اإلر قاعدة المعارف المتعلقة بحجم مخزونات الكربون في مختلف تعتب -21
المواد العضوية الموجودة وهو ما يصدق بالفعل بالنسبة ألراضي الخث و محدودة وتشكو من ثغرات جغرافية كبيرة. االمتصاص 

صالحة و يكولوجيد البيانات العالمية المتعلقة بأنشطة حماية النظم اإلراضي الرطبة الساحلية. أما قواعالتربة وكذلك األفي  ها ا 
صالحإلى التخفيف من حدة المناخ وحماية التنوع البيولوجي و  وبالرغم من وجود عدة . نموذج أوليال في شكل إه فال توجد ا 

، تبقى المعلومات عن حجم وموقع النظم ضياألراسبيل المثال، التقييم العالمي لتدهور  المتدهورة، على األراضيعمليات تقييم 
ة المتدهورة في جميع انحاء العالم محدودة. ومن شأن توفير معلومات أفضل ورصد هذه القضايا أن يعزز بشكل يكولوجياإل

ئمة القدرات والتكيف واالستخدام الواسع لألدوات المالالبد من تعزيز كبير القدرة على رصد التقدم المحرز نحو هذا الهدف. و 
 .لجمع المعلومات والرصد على المستوى الوطني

 القيام بهذه التحسيناتالقيود على 
من أهم القيود الرئيسية التي تحول دون معالجة القضايا الواردة أعاله غياب الموارد التي تمّكن من إنجاز هذه  -21

المتدهورة  األراضين بشكل أكثر فعالية على أدوات الرصد القائمة والقدرات داخل البلداتركيز مجال لاألعمال. غير أن هناك 
المتدهور" هو عائق يحول دون  يكولوجيواحتمال استعادتها. وعالوة على ذلك، فإن غياب اتفاق بشأن ما يشكله "النظام اإل

 .ة على المستوى العالمييكولوجيالحصول على أفضل المعلومات عن حجم وموقع النظم اإل

 وفقا ألحكام االتفاقيةالتدابير المتخذة تأثيرات أنواع تقييم   45-1
صالحة و يكولوجيجراءات الرئيسيان الالزمان لبلوغ هذا الهدف في حماية النظم اإليتمثل اإل -21 ثبتت عملية حفظ ها. وقد أا 

صالحة و يكولوجيالنظم اإل دارتها بشكل مستدام فعاليتها من حيث التكاليف ا  من أجل  فوراوأنها تشكل وسائل متاحة ها وا 
والنظم  من غازات الدفيئة، مع الحرص ايضا على تمكين االشخاص األخرىنواع اني أكسيد الكربون ومنع فقدان األث متصاصا



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

Page 10 

 

 

صالحة و يكولوجية  من التكيف والحد من هشاشتها. وعموما ما تترك االنشطة المتعلقة بحماية النظم اإليكولوجياإل ها الجارية ا 
يقتضي وهذا هذا الهدف.  بلوغريد أ توسيع نطاقها إذا ماأنه سيتعين لتنوع البيولوجي؛ غير في بلدان عديدة آثار ايجابية على ا

الحكومات وفي هذا السياق، ينبغي أن تحدد  .إليجاد بدائل الستغالل األراضي وتعزيز الفهم بنظم حيازتهاإجراء تحليالت 
المشهد  بنجاح ضمنإلجراءات التي يمكن تنفيذها ما هي ا األراضي على المستويين الوطني ودون الوطني المسؤولون عنو 

افة إلى ذلك من الصعب تحديد آثار هذه اإلجراءات على . باإلضالسياسي وعلى مستوى السياسة العامة محليا ووطنيا
، وكذلك بشأن مكافحة التصحر وتحسين مستوى االستدامةو  ضافيةامتصاص الكربون، مع مراعاة هذه العوامل مثل التسرب واإل

 .ة على الصمود بصفة أعميكولوجيقدرة النظم اإل

 تقنيةأولويات االحتياجات العلمية وال وضعاألقسام السابقة لتمكين تحديد و من استنتاجات  45-5
 45 بتنفيذ الهدف تصلةالم

 الوطني صعيدمدى مالءمة اإلرشادات واألدوات في دعم التنفيذ على ال
 إصالحالمرتبطة ب هناك مجموعة من اإلرشاداتة. وبالمثل، يكولوجية النظم اإلأ عّدت إرشادات وافية فيما يتعلق بحماي -21

منهجية االحتياجات الوطنية والمحلية. ومن شأن ة. غير أن اإلرشادات القائمة تحتاج إلى تواكب بشكل أكثر يكولوجيالنظم اإل
صادية، السيما شواغل المجتمعات المحلية. أن لشواغل االجتماعية واالقتلتبديد ا صالحزيادة المعلومات عن منافع أنشطة اإل

وفي حين قد يشكل ذلك ثغرات . ةيكولوجيالنظم اإل صالحتزيد من االهتمام والدعم السياسي وتعزز فعالية الجهود المبذولة إل
ت القائمة التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لدورها بوصفها مخزونا من الكربون، فإن االرشادا المناطقفيما يتعلق بتحديد 
 .هذا الهدف في حالة تكييفها على النحو المناسب بلوغيبدون أنها تكفي ل

 ةمختلفمستويات مدى مالءمة البيانات والمعلومات لرصد التقدم المحرز على 
هذا الهدف. غير أن هناك ثغرات  بلوغهناك عدة مؤشرات يمكن استخدامها لتوفير المعلومات عن التقدم المحرز نحو  -21

ستوى العالمي، وموقع وحجم االراضي على الم ةيكولوجيظم اإلالن إصالحفيما يتعلق بمدى تنفيذ أنشطة المعلومات  في مجال
المتدهورة والفرص المتاحة  األراضيكما أن هناك نقص كبير من حيث المعلومات المفصلة عن  الكربون.تدفقات المتدهورة و 

هذا الهدف، بالرغم من أنه نظرا للمعلومات  بلوغت من قدرتنا على رصد ها على المستوى الوطني. وتحد هذه الثغراصالحإل
 .المتاحة يمكن إجراء تقييم على نطاق واسع

 اإلجراءات المتخذةفاعلية 
 إلىة واستعادتها فإن تكون فعالة بشكل عام. وهناك حاجة يكولوجيجراءات الالزمة لحماية النظم اإلعند اتخاذ اإل -11

 .الجراءات تحديدا في سياق االخذ في االعتبار التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معهاتخاذ هذه االنواع من ا

 ملخص االستنتاجات

جراءات التي ينبغي اتخاذها على وتوجيه اإلهذا الهدف  حقيقساس مالئم لتأ عتبر بمثابة يبدو أن اإلرشادات المتاحة ت -11
عداد  مستويات مالئمة. والبد من توثيق هذه اإلجراءات لنشر إضافية حسب  إرشاداتالمعارف بشأن حاالت النجاح السابقة وا 

هذه  بلوغالطلب. وفي حين توجد ثغرات كبيرة في البيانات والمعلومات، إال أنه ينبغي إجراء تقييم واسع النطاق للتقدم المحرز ل
 .الهدف

----- 


