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، ر في آثار نتائج اإلصدار الرابع من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي والتقارير ذات الصلةمزيد من النظ

دماج التنوع البيولوجي في مختلف القطاعاتببما في ذلك ما يتعلق   تعميم وا 
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة
استعراض اآلثار ، 12/1في المقرر كنولوجية، إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتطلب مؤتمر األطراف  -1
وتقريريها التقنيين األساسيين فضال عن المعلومات  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيلنتائج الرئيسية للطبعة الرابعة من وا

فرص واإلجراءات تحديد مزيد من ال. وُطلب إلى الهيئة الفرعية اإلضافية من التقارير الوطنية الخامسة والتقديمات األخرى 
للمجتمعات األصلية والمحلية لتحقيق الخطة  الجماعي العملالرئيسية اإلضافية، بما في ذلك جملة أمور من بينها مساهمات 

وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، واألنشطة األخرى المتعلقة باألهداف التي تحقق  2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 (.12/1من المقرر  18الفقرة ) على المستوى العالمي، وذلك لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشربشأنها أقل تقدم 

في  أن يتناول(، 12/31 مقرر)ال 2020سنوات حتى عام متعدد الوقرر مؤتمر األطراف أيضا، في برنامج عمله  -2
دماج ستراتيجية لتعز اال جراءاتاإلاجتماعه الثالث عشر، من بين أمور أخرى،  يز التنفيذ الوطني، وال سيما من خالل تعميم وا 

ما بعد خطة التنمية لالتنوع البيولوجي في جميع القطاعات ذات الصلة، بما في ذلك الزراعة والغابات ومصايد األسماك، وآثار 
 االتفاقية في المستقبل.لعمل بالنسبة لألمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة والعمليات الدولية األخرى ذات الصلة  2015

أيضا العمل المضطلع به في إطار  المسائلاالستعدادات بشأن هذه ستراعي وبغية تجنب االزدواجية وتبسيط العمل،  -3
لألمن المائي،  النظم اإليكولوجيةمؤتمر األطراف بشأن األمن الغذائي والزراعة المستدامة وخدمات لطلبات ذات الصلة ال

 1، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.2020-2011 لحفظ النباتاتة واالستراتيجية العالمي
 تنظر فيو  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن  لطبعة الرابعةلالرسائل الرئيسية تستعرض هذه المذكرة )أ( و  -4

تعميم ة المعالج ت)ب( تستعرض كيف تمو(؛ والة ذات الصلة، والتقارير الوطنية الخامسة )القسم أتقنيمحتويات التقارير ال
بموجب العمل  لمواصلةسياق ك آثار أهداف التنمية المستدامة والعمليات الدولية األخرى ذات الصلة تنظر فيبموجب االتفاقية و 
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ولوجي في مختلف إدماج التنوع البيبلمسائل التقنية المتعلقة ل)ج( في ضوء االستعراضات السابقة و (؛ا)القسم ثاني االتفاقية
قدم ت( و اخامسالقسم تعميم )البعض التحديات التي تواجه  تتناول(، االقطاعات، وال سيما قطاع األغذية والزراعة )القسم ثالث

المعلومات الداعمة في وثائق  وتردمشروع توصيات.  ا علىسابعالقسم يحتوي و (. اسادسالقسم )بعض االستنتاجات العامة 
 2.إعالمية

دماج التنوع بالمذكرة على االعتبارات العلمية والتقنية فيما يتعلق  هذهتم تناولها في يالتي  سائلوتركز الم -5 تعميم وا 
الهيئة الفرعية للتنفيذ نطاقا من المقرر أن تجريها دعم مناقشة أوسع ا تعلى هذا النحو، فإنهو البيولوجي في مختلف القطاعات. 

تعزيز تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية لجدول األعمال )اإلجراءات االستراتيجية من  2-5، وخاصة البند ها األولفي اجتماع
دماج التنوع البيولوجي داخل وعبر القطاعات(. بما يتعلق فيوتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بما في ذلك  كما و تعميم وا 

الهيئة الفرعية للمشورة  التي تتناولهاالبنود األخرى  عضببصلة معلومات ذات على أيضا حتوي فإنها تفي هذه الوثيقة،  يشار
 .ها التاسع عشر والعشرينيفي اجتماعوالتكنولوجية العلمية والتقنية 

 والتقارير ذات الصلة لطبعة الرابعةلالرئيسية استعراض النتائج واآلثار  -أوال
 لطبعة الرابعةلاستعراض الرسائل الرئيسية 

منتصف المدة للتقدم  استعراض( الطبعة الرابعة) التوقعات العالمية للتنوع البيولوجية قدمت الطبعة الرابعة من نشر  -6
وتشير ، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي. 2020-2011المحرز نحو تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 يلي:لى ما إ باختصار (النشرةمن  10صفحة ال) لطبعة الرابعةلالرسائل الرئيسية 
كافيا ذلك أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ولكن في معظم الحاالت لن يكون  تحقيقتقدم كبير نحو  تحقق )أ(

 ؛النشرةفي اإلجراءات المحتملة الرئيسية لتسريع التقدم نحو تحقيق كل هدف وترد . 2020لتحقيق األهداف الموضوعة لعام 
 اتأنه على الرغم من الزيادات في استجابات المجتمعإلى  اتعلى المؤشر  ةستقراء القائمعمليات االتشير  )ب(

حالة التنوع  سيستمر تدهورهذا العقد، و  االزدياد فيالضغوط على التنوع البيولوجي ستستمر في فإن فقدان التنوع البيولوجي، ل
 ؛حيث الحجم ستجابات غير كافية منأن االإلى الفجوات الزمنية أو  إلىهذا التناقض  يرجعقد و البيولوجي. 

بعض األهداف عتمد حيث ت، عن غيره من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بمعزلهدف كل ال يمكن معالجة  )ج(
 ؛أهداف أخرى اعتمادا كبيرا على تحقق 

نطاقا كبير في األولويات العالمية األوسع  بشكلأهداف أيشي للتنوع البيولوجي أن يسهم  من شأن تحقيق )د(
التنوع البيولوجي في صلب عملية صنع  لوضعفرصة  لتنمية المستدامةأهداف اتوفر و . لتنمية المستدامةاف اأهدالتي تتناولها 

 ؛القرار
 المناخ وأهداف التنمية البشريةالمتعلقة بواألهداف  لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي ممكنةمسارات هناك  )ه(

لألراضي والمياه ات في المجتمع، بما في ذلك استخدام أكثر كفاءة . غير أن الوصول إلى هذه األهداف يتطلب تغيير بالتزامن
 وا عادة النظر في عادات االستهالك؛ والطاقة والمواد
ثلثي الخسائر المتوقعة  ُتّشكل نحوالزراعة بمرتبطة الدوافع التحليل القطاعات األساسية الكبرى إلى أن يشير  )و(

مسألة حاسمة بالنسبة نظم زراعية وغذائية مستدامة لتالي، فإن الوصول إلى وبا. 2050عام  لألرض حتىللتنوع البيولوجي 

                                                           
2 1UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/  توفر معلومات عن إدماج التنوع البيولوجي في النظم الغذائية والزراعة؛
مبادئ منظمة األغذية والزراعة الخمسة في الزراعة المستدامة؛ توفير معلومات عن مساهمة  UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/4و
توفر معلومات عن إدماج التنوع البيولوجي في مصايد األسماك؛  UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/6و
 توفر معلومات عن التعميم بموجب االتفاقية وتجميعا للمقررات السابقة المتعلقة بالتعميم. UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/7و
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حلول زيادة اإلنتاجية المستدامة من خالل استعادة خدمات النظم اإليكولوجية في المناظر الطبيعية اللتنوع البيولوجي. وتشمل ل
 ي أنماط االستهالك.الزراعية، والحد من الهدر والخسائر في سالسل التوريد، ومعالجة التحوالت ف

 أهداف أيشي للتنوع البيولوجيمعالجة إجراءات 
؛ انظر الفقرة الرابعة الرئيسية للطبعةاإلجراءات الواردة تحت كل هدف )على النحو المشار إليه في الرسائل تم تحديد  -7
واردة في التقارير الوطنية ، بما في ذلك المعلومات الالطبعة الرابعة)أ( أعاله( على أساس خطوط مختلفة من األدلة في 6

ذا و المنشورة.  الدراساتالخامسة و  مؤتمر وشجع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.  تحقيقأن تعزز التقدم نحو  ما نفذت، فيمكنا 
مؤكدا أن  3هذهقوائم اإلجراءات الستفادة من والجهات األخرى على ا، األطراف 12/1 مقررمن ال 13األطراف، في الفقرة 

وفقا لذلك، شجع مؤتمر األطراف و الظروف واألولويات الوطنية.  باختالففي كل بلد سوف تختلف  الالزمةالمحددة  اإلجراءات
المقترحة وتطبيقها على الظروف  اإلجراءاتاستخدام قوائم  ولتيسيرأيضا األطراف على وضع قوائمها الخاصة من اإلجراءات. 

هدف من تعلق بكل تمعلومات وموارد على اإلنترنت لجمع  التنوع البيولوجياتفاقية موقع على  حالياعمل يجري الالوطنية، 
رشادات، بما في ذلك قوائم اإلجراءات و أيشي للتنوع البيولوجيأهداف   مذكرةالكذلك  تتناولهاكما  ،دعم السياسات ذات الصلة ا 

لقة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي األمين التنفيذي بشأن االحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية المتع التي أعدها
 (.UNEP/CBD/SBSTTA/19/3والبحوث ذات الصلة ) 2011-2020

 ه/تموزيولي 8)باريس،  اتاالستراتيجية العالمية لحفظ النباتالمعني بواستعرض االجتماع الخامس لفريق االتصال  -8
والحظ الفريق أن التقدم  4.اتاالستراتيجية العالمية لحفظ النبات ( آثار استعراض منتصف المدة للتقدم المحرز نحو تحقيق2015

استدامة أراضي بلمعلومات، مثل تلك المتعلقة اتدفق  استحداثو  ،وآليات التنسيق ،تعميمالنحو تحقيق األهداف التي تتطلب 
الفريق  رفعو  ،تميل إلى أن تكون بطيئة والشراكات ،والتوعية العامة ،والتعليم ،واالتصاالت ،والتنوع الجيني للمحاصيل ،اإلنتاج

 5عددا من التوصيات لتعزيز هذه الجوانب.
هداف أيشي للتنوع أل ضافية، بما في ذلكاإل الرئيسيةب إلى الهيئة الفرعية تحديد المزيد من الفرص واإلجراءات ل  وطُ  -9

األهداف، على أساس تقييم التقدم  تلكالمذكرة  هذهبمرفق اليسرد و أقل تقدم على المستوى العالمي.  تحقق بشأنهاي تالبيولوجي ال
عدد من األنشطة لتعزيز التقدم نحو تحقيقها. يجري حاليا تنفيذ كما هو مبين في المرفق، و . الطبعة الرابعةفي  الواردالمحرز 

قترح يُ ذلك،  بدال منو إلجراءات. لقوائم عامة أي قترح لن تُ إجراءات في سياق الظروف الوطنية، وضع نظرا للحاجة إلى و 
 .اثالثالقسم في باستفاضة ، على النحو المبين معينة التركيز على قطاعات

اإلضافية لتحقيق الخطة  اإلجراءات الرئيسيةب إلى الهيئة الفرعية تحديد المزيد من الفرص و ل  باإلضافة إلى ذلك، طُ و  -10
العمل ، مساهمات ضمن غيرهاي، بما في ذلك، وأهداف أيشي للتنوع البيولوج 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

دور العمل الجماعي في إطار استراتيجية بحث  جرى في اآلونة األخيرة، و . المحلية للشعوب األصلية والمجتمعات الجماعي
ة للشعوب األصلي لعمل الجماعيهناك قاعدة أدلة كبيرة لدور افأهمية أوسع لالتفاقية.  العمل له اهذ لكنو  ،الموارد حشد

ترتيبات مؤسسية مدمجة في نظم اإلدارة المحلية  غير أن. واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجياوالمجتمعات المحلية في حفظ 
يكون هناك تطابق بين هذه المؤسسات  ال، وأحيانا وطنيوال قليمياألساسية على المستويين اإل لسلعاوشبكات وسالسل 

األفكار أيضا في الوثائق التي أعدت لالجتماع السابع عشر للهيئة الفرعية واالجتماع  هذه ويجري مواصلة النظر فيالمختلفة. 

                                                           
 .www.cbd.int/sp/actionsمة اإلجراءات متاحة أيضا في قائ 3
4 progress in  Sharrock, S., Oldfield, S. and Wilson, O. (2014). Plant Conservation Report 2014: A review of

implementation of the Global Strategy for Plant Conservation 2011-2020. SCBD, Montreal, Canada and BGCI, 
Richmond, UK. Technical Series No. 81, 56 pages. 

5 en.doc-02-05-05/official/gspclg-https://www.cbd.int/doc/meetings/pc/gspclg. 

https://www.cbd.int/doc/meetings/pc/gspclg-05/official/gspclg-05-02-en.doc
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تحقيق العديد من أهداف لأهمية فهي ذات ، وبالتالي تهاطبيعمتعددة القطاعات بهذه األعمال و  6الثاني عشر لمؤتمر األطراف.
 أيشي للتنوع البيولوجي.

زيادة الفهم عن طريق ، يمكن دعم )ب( أعاله(6)انظر الفقرة  جابة والنتائجبين تدابير االست باالختالفاتوفيما يتعلق  -11
 باستخداممزيد من التحليل ال )ب(و ؛ما توافرت معلومات جديدةلتحديثات منتظمة للتقدم المحرز نحو تحقيق األهداف، ك )أ(

وء على مساهمة اإلجراءات المتخذة على إلقاء الضأيضا مغايرة للواقع. ومن شأن هذا التحليل أن يساعد الخطوط األساس 
 بموجب االتفاقية في تحقيق األهداف االجتماعية األخرى.

 2020-2011تقييم فعالية التدابير المتخذة لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  من شأنباإلضافة إلى ذلك، و  -12
في الوثيقة  ُيناقش)على النحو الذي  المرغوبةتائج يساعد على إلقاء الضوء على الروابط بين اإلجراءات المتخذة والنأن 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/4 تصميم استراتيجيات، بما في ذلك مجموعات من اإلجراءات تقديم معلومات لساعد على أن ي(، و
 والسياسات، لتحقيق نتائج أفضل للتنوع البيولوجي.

 السياساتاتساق  والحاجة إلىالروابط بين أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي فإن )ج( أعاله(، 6)انظر الفقرة  الرابعة الرئيسية للطبعةفي الرسائل  تم تأكيدهكما  -13

دراسات  وتعززأهداف أخرى، بروابط إلى تعزيز التقدم نحو تحقيق كل هدف الرامية إلى قوائم اإلجراءات وتشير مترابطة. 
 المترابطة. أن تنسيق العمل ال بد منه في المسائل فكرة الطبعة الرابعةفي  تنفيذمن الن األمثلة الناجحة عحالة ال

ينبغي اتخاذ اإلجراءات لتحقيق أهداف : "12/1 مقرروينعكس الترابط بين أهداف أيشي للتنوع البيولوجي أيضا في ال -14
: على ما يلي الطبعة الرابعةاستنتاجات  إلىكذلك استنادا  مقررهذا ال وينص" .أيشي للتنوع البيولوجي بطريقة متسقة ومنسقة

تشمل عادة: األطر القانونية أو السياساتية؛  سيتطلب تحقيق معظم أهداف أيشي للتنوع البيولوجي تنفيذ مجموعة من اإلجراءات"
شراك عامة الناس وأصحاب المصلحةو والحوافز االجتماعية  فاذ. والبد والرصد؛ واإلن ؛االقتصادية المتواءمة مع هذه األطر؛ وا 

 7".من اتساق السياسات عبر القطاعات والوزارات الحكومية المعنية وذلك التخاذ مجموعة من اإلجراءات الفعالة
 مسارات التنمية المستدامة ودور القطاعات

 العالمية األوسع التي سهم إلى حد كبير في األولوياتستأن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي االستنتاجات التي تفيد ب -15
عناصر مختلفة من أهداف بها الطريقة التي تنعكس  تتجلى في)د( أعاله(، 6)انظر الفقرة  داف التنمية المستدامةأهتتناولها 

 أهداف التنمية المستدامةتساعد أدناه، يمكن أن  28رد في الفقرة يكما و ، وبالتالي. أهداف التمية المستدامةإطار كل  في أيشي
، نطاقااألوسع  واألهداف المتفق عليها عالميا حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامط بين الرواب في إلقاء الضوء على

 لتعميم التنوع البيولوجي.و  2020-2011مفيد لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  يوتوفير إطار تمكين
الوارد تحليل السيناريوهات فيبين ( أعاله(. )وو )ه(6)انظر الفقرتين رئيسيتين  نوهناك ترابط وثيق بن آخر رسالتي -16

أهداف المناخ وتحقيق  ستراتيجيةللخطة اال 2050موجودة لتحقيق رؤية  ممكنةمسارات هناك أن  الطبعة الرابعةفي  بإيجاز
لقطاعات األخرى مزيد من التحليل لهذه السيناريوهات وآثارها لألغذية والزراعة واويرد ال. في نفس الوقت وأهداف التنمية البشرية

هذه فإن ، الطبعة الرابعةكما ورد في و من هذه الوثيقة.  افي القسم ثالثويرد ملخص لها  79في السلسلة التقنية رقم 
 لطبعةلكمتابعة و بتغير المناخ.  المعني الحكومي الدولي للفريقتلك الواردة في تقرير التقييم الخامس  تختلف عنالسيناريوهات 

د جارية اآلن، بالتعاون مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات جهو هناك ، الرابعة

                                                           
و"إطار مفاهيمي ومنهجي لتقييم مساهمة  UNEP/CBD/SBSTTA/17/INF/1مسألة حول اإلنسان"  انظر "إدارة التنوع البيولوجي 6

؛ وسيتم بحث نتائج حلقة عمل حوارية بشأن تقييم العمل UNEP/CBD/COP/12/INF/7العمل الجماعي في حفظ التنوع البيولوجي" 
 .2016مايو/أيار  6إلى  2مونتريال من  الجماعي في االجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ، في اجتماعها في

 .12/1من المقرر  4و 3الفقرتان  7
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جيل جديد من سيناريوهات االستدامة التي ستبحث  إلعدادالحكومي الدولي المعني بتغير المناخ  والفريقالنظم اإليكولوجية 
تغير حدة التنمية والتخفيف من من أجل والتنوع البيولوجي األراضي  على تغير استخداممسارات مختلف الآثار  مباشربشكل 
 المناخ.

 ةتقنيالتقارير ال استعراض
 :المنشورات التقنية التفاقية التنوع البيولوجيا في سلسلة تدراستين رئيسيتين نشر  إلى الطبعة الرابعة تاستند -17

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي: تقييم التجاهات  التقدم المحرز نحو تحقيقبعنوان  78السلسلة التقنية رقم  )أ(
على هدف الذي جرى لكل تحليل المعلومات مفصلة لدعم توفر  8سيناريوهات السياسات واإلجراءات الرئيسيةو التنوع البيولوجي، 

 أعاله؛ 6قرة في الف الملخصة، لطبعة الرابعةل رسائل رئيسيةتوفر األساس ألول ثالث  وهيذاتها.  الطبعة الرابعةفي  حدة
واستخدامه  التنوع البيولوجي حفظفي  القطاعات يمكن أن تسهم كيفبعنوان  79السلسلة التقنية رقم  )ب(

نتاج  اتحلل االتجاهات الحالية في قطاعت 9المستدام دارة المياه ومصايداألخشاباألغذية والزراعة، وا   البحريةاألسماك  ، وا 
تنبؤ العلى التنوع البيولوجي، واستخدام المعتاد العمل على النحو  سيناريوهات رستكشف آثات، و وتربية األحياء المائية

لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ل 2050ق رؤية يتحقببديلة السيناريوهات يمكن أن تسمح الكيف و ، تراجعيالستشرافي اال
يتم استكشاف آثار و . مئويتين ال يزيد عن درجتينبحيث والحد من تغير المناخ األوسع نطاقا تحقيق أهداف التنمية البشرية و 

 أدناه. اثالثالقسم هذه التحليالت في 
: استعراض التقدم 2014 ات لعامتقرير حفظ النبات بعنوان 81ة رقم تقنيالسلسلة الكذلك ب الطبعة الرابعة تلكم  واستُ  -18

في  النباتاتحفظ تعميم تحديات إلى أيضا  تي أشار ت، ال2020-2011 اتالمحرز في االستراتيجية العالمية لحفظ النبات
 .هاتنفيذ المتأخرأهداف االستراتيجية العالمية  عدد منالقطاع اإلنتاجي كتحد رئيسي لتحقيق 

 استعراض التقارير الوطنية
 اوطني ارير تق 156(، ورد ما مجموعه /أيلولسبتمبر 22حتى اآلن )و تقريرا وطنيا.  64تحليل  إلى الطبعة الرابعة تستند -19

 تضيف الطبعة الرابعةوردت منذ إعداد التي التقارير الوطنية  وفي حين أنوتحليلها.  يجري استعراضهاو  10النهائي في شكله
الرئيسية المزيد من المعلومات عن حالة التنوع البيولوجي واإلجراءات التي اتخذتها األطراف، فإنها تؤكد من جديد الرسائل 

أهداف أيشي  تحقيقأدناه( أن المستوى العام للتقدم نحو  18)انظر الصفحة  1ال، يبين الشكل على سبيل المثو . الرابعة للطبعة
 .الطبعة الرابعةفي  ، يتسق مع التقييم الواردطرفا 130التي قدمها والمعلومات  ةالذاتي اتللتنوع البيولوجي، استنادا إلى التقييم

يجري مختلفة أو موضوعية تحليالت  ُنفذتامسة المذكور أعاله، شامل للتقارير الوطنية الخالتحليل الباإلضافة إلى و  -20
 :تنفيذها

 11؛تقييم فعالية التدابير المتخذة ُنهج )أ(
 12استخدام المؤشرات الوطنية؛ )ب(

                                                           
8 Leadley, P.W., Krug, C.B., Alkemade, R., Pereira, H.M., Sumaila U.R., Walpole, M., Marques, A., Newbold, T., 

Teh, L.S.L, van Kolck, J., Bellard, C., Januchowski-Hartley, S.R. and Mumby, P.J. (2014): Progress towards the 
Aichi Biodiversity Targets: An Assessment of Biodiversity Trends, Policy Scenarios and Key Actions. Secretariat of 

the Convention on Biological Diversity, Montreal, Canada. Technical Series No. 78, 500 pages. 
9 lands Environmental Assessment Agency. 2014. How Sectors can Contribute to Sustainable Use and PBL Nether

Conservation of Biodiversity. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal, Canada. Technical 
Series No. 79. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal, Canada. Technical Series No. 78, 

500 pages. 
ية سيتاح تحديث بشأن حالة التقارير الوطنية الخامسة عند عقد االجتماع التاسع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوج 10

 الخامسة في االجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ. وسيتم النظر في استعراض شامل لحالة التقارير الوطنية
11 UNEP/CBD/SBSTTA/19/4. 
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 13إدماج التنوع البيولوجي في قطاعي الزراعة ومصايد األسماك؛ )ج(
ي التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر ف النظم اإليكولوجيةهج القائمة على النُ  عنحالة دراسات  )د(

 14الكوارث.
 ، بما في ذلك:الطبعة الرابعةبعدد من منتجات االتصاالت المستهدفة المتعلقة كما يجري تنفيذ  -21

بالتعاون مع برنامج  والتقارير الوطنية الطبعة الرابعة استنادا إلىعدد من التقارير اإلقليمية، يجري إعداد  )أ(
 ؛للبيئة األمم المتحدة
النباتات الفريق العامل المعني بحفظ يجري إعداد تقييم إقليمي للمنطقة القطبية الشمالية بالتعاون مع  )ب(
 في القطب الشمالي التابع لمجلس القطب الشمالي؛البرية والحيوانات 

لبيولوجي تقييم مساهمات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق أهداف أيشي للتنوع ايجري  )ج(
 المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي. اآلخرين فيعضاء األبالتعاون مع برنامج شعوب الغابات و 

دماج التنوع البيولوجي في القطاعات ذات الصلة بموجبتعميم السياق  -ثانيا  االتفاقية وا 
 تعميم بموجب االتفاقيةال

 ، إلى أقصى حد ممكن وحسب االقتضاء،التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام حفظ"دمج إلى ألطراف ادعو اتفاقية ت -22
تعميم" بموجب ال" بشأنالوالية العامة  وهذه هي)ب((. 6" )المادة قطاعية أو تشمل جميع القطاعات برامج وسياساتو في خطط 
واستخدامها المستدام لموارد البيولوجية احفظ دعو األطراف إلى "دمج النظر في ت)أ( 10. وعالوة على ذلك، فإن المادة االتفاقية

وال  -األدوات الالزمة لذلك على  تنصأو  -تعميم" الأيضا "تعزز مواد أخرى من االتفاقية وهناك ". ةالوطني اتقرار ال صنعفي 
لعمليات واألنشطة التي لها تنظيم أو إدارة ال(، و 11التدابير الحافزة )المادة و (، 14استخدام تقييم األثر )المادة بسيما المتطلبات 

 )ل((. 8و )ج( 7كبيرة على التنوع البيولوجي )المادتان  ضارةتأثيرات 
إدماج التنوع البيولوجي في بوضعت بموجب االتفاقية العديد من الجوانب ذات الصلة التي عمل البرامج  وتغطي -23

على سبيل ) تال تغطي جميع جوانب التفاعال هاولكنالقطاعات )مثل برنامج العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات(، 
غطي تالتنوع البيولوجي الزراعي جميع جوانب العالقة بين التنوع البيولوجي والزراعة( وال  بشأنبرنامج العمل  المثال، ال يغطي

، في حيث تتناول، جدا كبيرة( ذات صلة 5/6)المقرر  النظم اإليكولوجيةمبادئ نهج وتعتبر الجوانب المشتركة بين القطاعات. 
دارة  في سياق اقتصادي.  النظم اإليكولوجيةجملة أمور، االحتياجات المختلفة لمختلف قطاعات المجتمع، والحاجة إلى فهم وا 

كامل بنهج جيدا وبالتالي لم يستخدم المعروفة ال تكون ربما  النظم اإليكولوجيةاألبعاد االجتماعية واالقتصادية لنهج  غير أن
 ته.إمكانا

، للتنوع البيولوجيالوطنية االستراتيجيات وخطط العمل هي األدوات الرئيسية لتنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني و  -24
فيما يتعلق ضعيفة األولى  للتنوع البيولوجياالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية كانت عادة ما . و 6وضعت وفقا للمادة التي 

المتعلقة رشادات وتدعو اإلاألخيرة.  للتنوع البيولوجياالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  في هذا الوضع تحسنالتعميم، ولكن ب
 إلى أن تتناولفي االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف المعتمدة  للتنوع البيولوجياالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ب

)ب( من و كل من الفقرتين )أ( تنفيذ أحكام)وبالتالي  تعميمالقضايا  للتنوع البيولوجياالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

                                                                                                                                                                                           
12 UNEP/CBD/ID/AHTEG/2015/1/INF/3. 
13 1UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/ 6وUNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/. 
 اح مشروع التقرير الستعراض النظراء.سيتم تناولها في االجتماع العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية. وسيت 14
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للتنوع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية وأصبحت في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف  يز ذلكتعز  وجرى (، 6 المادة
 .2020-2011مع الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  البيولوجي تتواءم

فقدان التنوع  لدوافعأهمية التصدي  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيشرة متتالية من نالطبعات الوقد أبرزت  -25
 األغذيةفي الطبعة الثانية، تم تسليط الضوء على أهمية قطاعي فالبيولوجي وتعميم التنوع البيولوجي في مختلف القطاعات. 

التنوع البيولوجي في السياسات واالستراتيجيات هناك إدماج كاف لقضايا  لم يكنما يلي: "إلى والطاقة. وخلصت الطبعة الثالثة 
اإلجراءات الرامية إلى  وتحظى. كبيرلدوافع الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي بشكل لم يتم التصدي لوالبرامج األوسع نطاقا، و 

ف إلى تعزيز البنية التحتية األنشطة التي تهدبجزء ضئيل من التمويل مقارنة ب حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامتعزيز 
ال ُتستغل و والتطورات الصناعية. وعالوة على ذلك، غالبا ما يتم تجاهل اعتبارات التنوع البيولوجي عند تصميم هذه التطورات، 

 التي تقلل من التأثيرات السلبية غير الضرورية على التنوع البيولوجي". السبللتخطيط المتاحة فرص ال

في ضوء هذه الخلفية، مع اإلقرار بأنه ال يمكن التصدي  2020-2011تيجية للتنوع البيولوجي وأعدت الخطة االسترا -26
لخطة الغايات الخمس لبين من  وبالتاليمنسق على عدد من المستويات. المتزامن والالعمل إال بفقدان التنوع البيولوجي بفعالية ل

غير المباشرة( فقدان التنوع البيولوجي  الدوافعسباب الكامنة وراء )أو تلك التي تركز على معالجة األ هناكاالستراتيجية الجديدة 
للمجتمعات  النظم اإليكولوجية( ومنافع التنوع البيولوجي وخدمات باء الغاية(، والضغوط أو الدوافع المباشرة )ألف الغاية)

 االستراتيجية. لخطةل يمنطقاألساس الفي  ُمدمجتعميم" ال" وبالتالي، فإن(. دال الغاية)البشرية 
 إلى تعميم أكثر فعالية. الرابعة الرئيسية للطبعةالعديد من الرسائل  تدعو (6كما ذكر أعاله )الفقرة و  -27

لعمليات الدولية األخرى ذات اأهداف و التنمية المستدامة أهداف ألمم المتحدة و ل 2015عام  خطة التنمية لما بعدسياق 
 الصلة

لألمم المتحدة وأهداف  2015خطة التنمية لما بعد عام الثالث عشر، في آثار  مؤتمر األطراف، في اجتماعهسينظر  -28
 اتوفر هذه العمليات سياقو عمل االتفاقية في المستقبل. على لعمليات الدولية األخرى ذات الصلة اأهداف و التنمية المستدامة 

دماج التنوع البيولبشأن للعمل بموجب االتفاقية، بما في ذلك  امهم  وجي في مختلف القطاعات.تعميم وا 
 داف التنمية المستدامةوأه 2015ا بعد لمالتنمية  خطة
مل ت. وتش2020-2011لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  مهما اتمكيني اإطار  داف التنمية المستدامةتوفر أه -29

أكثر من فإن  ،للتجزئة". وعالوة على ذلك ةوغير قابل ةمجموعة "متكاملعلى أهداف التنمية المستدامة واألهداف ذات الصلة 
 فإن ذلك يمكن أن ييسراألمين العام، أعده كما لوحظ في تقرير و ربط أهداف مختلفة. متعددة القطاعات وتنصف األهداف 

م الحد من عد بشأن 10لهدفين: الهدف  الكبيرةويبرز هذا التقرير األهمية  15مختلف القطاعات. بينالتكامل واتساق السياسات 
كل وتنعكس لتنمية المستدامة. ل ةضمان أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة بوصفها أساسي بشأن 12المساواة والهدف 

على  يركزان( 15و 14 الهدفان) بما في ذلك هدفانبين أهداف وغايات اإلطار، تقريبا عناصر أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 
الكبيرة  هميةاألاستكشاف  ويتمتتعلق بالتنوع البيولوجي.  غاياتاألخرى التي تشمل  التنوع البيولوجي، والعديد من األهداف

األمين التنفيذي عن الموضوع أعدها التنوع البيولوجي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مذكرة و ة الصحبين لروابط ل
(UNEP/CBD/SBTTA/19/6.) 

                                                           
 30(، E/2015/55-A/70/75أبعاد التنمية المستدامة الثالثة في منظومة األمم المتحدة )مراعاة تقرير األمين العام بشأن تعميم  15

 .2015مارس/آذار 
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 إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث

الذي اعتمده المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث  إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارثمل سوف يع -30
عالمي لتوجيه جهود الحد من مخاطر الكوارث على العمل ال، بمثابة إطار 2015 /آذارمارس 18-13اليابان، في سينداي، 
على الوقاية من الكوارث من خالل برامج التنمية  اتركيز  طاراإليضع و (. 2030-2015) القادمة الخمس عشرةمدى السنوات 

لحد من مخاطر الكوارث يتم لألول مرة في إطار دولي و ، فضال عن االستجابة للكوارث وا عادة اإلعمار. للمخاطرالحساسة 
النظم إلى مراعاة  هناك حاجةو  ؛اإلدارة المستدامة للنظم اإليكولوجية كوسيلة لبناء القدرة على مواجهة الكوارثاالعتراف ب

بناء القدرة على المخاطر؛ واالستثمار في في مجال  ةكمو الحو المخاطر؛  اتاإليكولوجية في ثالثة مجاالت ذات أولوية: تقييم
النظم مخاطر الكوارث، بما في ذلك تدهور التصدي للدوافع البيئية التي تتسبب في  بالحاجة إلىيقر اإلطار كذلك و الصمود. 
ات متعلقة بالحد من مقرر تغير المناخ، فضال عن اآلثار البيئية للكوارث. وقد اعتمد مؤتمر األطراف بالفعل و  اإليكولوجية

يشجع األطراف على إدماج الحد من مخاطر الكوارث في الخطط  الذي 12/20 مقررمخاطر الكوارث، وال سيما ال
وكاالت تتمثل في انخراط الواضحة الفرصة وال. اإلدماجهذا كذلك يدعم إطار سينداي و واالستراتيجيات الوطنية ذات الصلة. 

التنوع القائمة على نهج ال لمواصلة تعميموطنية الكامل في عمليات المتابعة بشكل ذات الصلة بالتنوع البيولوجي الوطنية 
 الحد من مخاطر الكوارث. فيالبيولوجي والنظم اإليكولوجية 

 2015 الغابات بعد عامالمتعلق بالترتيب الدولي 
في منتدى األمم المتحدة التي جرت على أساس المناقشات ، اعتمد المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة -31

بالغابات،  المتعلقالترتيب الدولي القرار  يعزز. و 2015لغابات بعد عام المتعلق بابشأن الترتيب الدولي  قرارا المعني بالغابات،
فرصة ذلك . ويوفر 2030-2017 للفترة ، ويدعو إلى وضع خطة استراتيجية2030حتى عام  د األهداف العالمية للغاباتدويم

أطراف متعددة بما في ذلك أهداف أيشي للتنوع  التي اتفقت عيلهاالغابات المتعلقة بلتعزيز نهج متماسك لتحقيق األهداف 
ألمين التنفيذي عن دور المنظمات الدولية في دعم اأعدها التي مذكرة الالمزيد من المعلومات في  ويردالبيولوجي ذات الصلة. 

 (.UNEP/CBD/SBSTTA/19/8تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي )
 لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة المستعرض اإلطار االستراتيجي

لمنظمة  2019-2010 المستعرض للفترة اإلطار االستراتيجيبمؤتمر األطراف، في اجتماعه الثالث عشر  أقر -32
في و  2020-2011في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي مهمة باعتباره مساهمة  األغذية والزراعة لألمم المتحدة

ه التي أهدافبومصايد األسماك وتربية األحياء المائية،  والغاباتتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. ويتناول اإلطار الزراعة 
دارة و أجل القضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية والفقر  بعضها بعضا منتعزز   الموارد الطبيعيةواستخدام ا 

عددا من المبادئ من أجل الزراعة المستدامة التي األغذية والزراعة في سياق هذا اإلطار، وضعت منظمة و . بصورة مستدامة
 16للتنوع البيولوجي: أيشيمن أهداف  7الهدف لتنفيذ  إرشاداتيمكن أن توفر 
 للزراعة المستدامة؛ ةحاسم مسألةكفاءة استخدام الموارد  زيادة تعتبر -1المبدأ 
 ؛هاوتعزيز  تهاوحماي لحفظ الموارد الطبيعية ةمباشر إجراءات تطلب االستدامة ت -2المبدأ 
غير اة والرفاه االجتماعي المساو تحقيق الريفية و  كسب العيشفشل في حماية وتحسين سبل تي تالزراعة ال -3المبدأ 

 مستدامة؛
 للزراعة المستدامة؛ على الصمود أمر أساسيالناس والمجتمعات والنظم اإليكولوجية  قدرةتعزيز  -4المبدأ 

                                                           
النُهج. . بناء رؤية مشتركة لألغذية والزراعة المستدامة: المبادئ و2014منظمة األغذية والزراعة.  16

633c94446922/-bcb8-40da-10d1-http://www.fao.org/publications/card/en/c/bee03701 

http://www.fao.org/publications/card/en/c/bee03701-10d1-40da-bcb8-633c94446922/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/bee03701-10d1-40da-bcb8-633c94446922/
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 وفعالة. رشيدةحوكمة آليات  انتطلبتوالزراعة  ةالمستدام األغذية -5المبدأ 
 المناخ بشأن 2015عام  اتفاق

لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير  الحادي والعشرينع االجتمامن المتوقع أن يعتمد  -33
 درجتين حدودفي تكون بحيث تغير المناخ بشكل فعال بهدف السيطرة على زيادة درجات الحرارة العالمية ل للتصدياتفاقا المناخ 
يتم تناول ذلك بمزيد من التفصيل في القسم البيولوجي كما  التنوع ثيرا سلبيا علىأتالفعل بتغير المناخ يؤثر و أو أقل.  مئويتين

على التنوع البيولوجي والتكيف معه تغير المناخ من حدة تخفيف تدابير ال يمكن أن تؤثرباإلضافة إلى ذلك، و أدناه.  ثالثا
وع البيولوجي. وسيتواصل تناول على العمل في إطار اتفاقية التنكبيرة  تفاق آثارسيكون لهذا االإيجابية وسلبية. ولذلك  ائقبطر 

 هذه المسألة في االجتماع العشرين للهيئة الفرعية.

القطاعات ذات الصلة، بما في ذلك الزراعة والغابات  مختلفإدماج التنوع البيولوجي في  -ثالثا
 ومصايد األسماك

، 79رقم  اصة السلسلة التقنيةالتي تقوم عليها وخسلسلة التقنية ال وتقارير الطبعة الرابعةلى إهذا القسم  يستند -34
االتجاهات تبحث لى سيناريوهات إالستكشاف كيف يمكن إدماج التنوع البيولوجي داخل وعبر القطاعات. ويستند هذا التحليل 

، فضال عن 2020-2011لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ل 2050الحالية )"العمل كالمعتاد"( ومسارات بديلة لتحقيق رؤية 
 أعدت. و مئويتين بحيث ال تزيد درجة الحرارة عن درجتينالمناخ من تغير الحد أيضا و ة أوسع من أهداف التنمية البشرية مجموع

تعميم التنوع البيولوجي لبالنسبة في وقت الحق الستكشاف اآلثار نطاقها  يعتوستم و  20+مؤتمر ريو لهذه السيناريوهات أصال 
نتا اتفي قطاع دارة المياهاألخشابج األغذية والزراعة، وا   ويرد ملخصوتربية األحياء المائية. البحرية  ومصايد األسماك ،، وا 

 (.139-134صفحات ال) الطبعة الرابعةللنتائج في 

 إدماج التنوع البيولوجي في قطاع األغذية والزراعة

هذه وتتسم القطاعات الرئيسية. المباشرة وغير المباشرة لفقدان التنوع البيولوجي التركيز على  للدوافعالتصدي يتطلب  -35
نتاج األخشاب -قطاعات ال دارة المياه ومصايد األسماك  الزراعة وا  تؤثر على التنوع  بأنها -وتربية األحياء المائية البحرية وا 

 .على حد سواء البيولوجي وتعتمد على التنوع البيولوجي

لتنوع البيولوجي المؤخر والمتوقع لفقدان الثلثي  حوُيّشكل ن قطاع األغذية والزراعة وحده وتشير التقديرات إلى أن -36
على التنوع  االزراعة تأثيرا كبير تؤثر . ويرجع ذلك أساسا إلى التغير في استخدام األراضي. وباإلضافة إلى ذلك، لألراضي

 البيولوجي للمياه العذبة والتنوع البيولوجي الساحلي وخاصة من خالل تحميل المغذيات.

الجينية قاعدة الموارد تآكل على الزراعة نفسها، بما في ذلك من خالل:  اسلبي تأثيرانوع البيولوجي فقدان التويؤثر  -37
التراجع الكبير في الملقحات التي و المكاسب الحالية والزيادات المستقبلية في اإلنتاجية؛  الذي يضعفلتنوع البيولوجي الزراعي ل

 بة والخصوبة في النظم الزراعية.تؤثر على إنتاجية المحاصيل؛ وفقدان كربون التر 

ذا استمرت االتجاهات الحالية، من المتوقع أن منتجات التي تنتجها هذه القطاعاتالطلب على الوستتواصل زيادة  -38 . وا 
 ط الثروة.السكان ومتوس زيادة نتيجة مرة ونصف إلى مرتينمن والطاقة الحيوية  األغذية واألخشاب والمياهالطلب على  يزيد

مع القيم األساسية ومصالح األطراف الفاعلة في سلسلة  احتماالت نجاح تعميم التنوع البيولوجي عندما يتواءموتتزايد  -39
، واألخشابواألسماك  األغذية توافر زيادةقطاعات الفرص التي يوفرها التنوع البيولوجي مثل تدرك الأن ذلك ويتطلب  .اإلمداد

 وتحسين إنتاجية التربة.

لتنوع البيولوجي والمناخ والتنمية البشرية المشتركة ل هدافاألالتي تحقق  تتطلب المسارات، وفي القطاع الزراعي -40
 مجموعة من اإلجراءات من بينها:
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وهذا أمر ضروري  -إنتاجية وكفاءة استخدام األراضي والمياه واألسمدة وغيرها من المدخالت ادة في زيال )أ(
زيادات في وتلبية البيعية، والحد من استخدام المياه والتلوث من األسمدة والمبيدات، الحتواء التوسع الزراعي وفقدان الموائل الط

 األغذية؛الطلب على 

وهذا أمر ضروري الستدامة  -نطاقاوسع األنشر التنوع البيولوجي في اإلنتاج الزراعي والمناظر الطبيعية  )ب(
نتاجية الزراعة نفسها، والمساهمة في   ؛بشكل عام التنوع البيولوجي حفظوا 

الغذائية وتعزيز النظم  المخلفاتعن طريق الحد من  األغذيةفي الطلب على  اتالزياد لتخفيفتدابير  )ج(
 الغذائية المستدامة.

لى حد كبير، ا تراعي بشكل أكبرالتي نتاج اإللتدابير ات كبيرة هناك إمكانو  -41 لتنوع البيولوجي في هذه القطاعات، وا 
، فإن على سبيل المثال، في القطاع الزراعيو في هذه التدابير.  دورا مهمالى التنوع البيولوجي مة عالقائالحلول يمكن أن تؤدي 

مستدامة في الزيادات الوكذلك كائنات مكافحة اآلفات والملقحات يمكن أن تدعم  والماشيةالمحاصيل أنواع  استخدامزيادة 
 اإلنتاج.

 ها:يمكن تنفيذ هذه التدابير من خالل جملة أمور منو  -42

لضمان عدم هناك حاجة إلى أطر السياسات والتخطيط المكاني  -ستخدام األراضي ال ةالشاملدارة اإل )أ(
الكبير التنوع البيولوجي  ذاتمناطق المالئمة للتوسع الزراعي، وفي الوقت نفسه تجنب الاألراضي أكثر  استخدام إال
 لموائل الطبيعية؛لحد من التحويل الشامل الكربون، والعالية من المخزونات ال ذاتالتربة /واألراضي

هذه التدخالت مل تينبغي أن تش -الزراعية األساسية لتحسين استدامة السلع  اإلمدادالتدخالت في سلسلة  )ب(
 معايير محددة متعلقة بالتنوع البيولوجي؛على 

 نظم غذائية مستدامة.اعتماد و  الهدرالمستهلكين للحد من  بينالتغير السلوكي  )ج(

 ضروريا. نهج من هذه الُنهجكل وسيكون 

 :التعميمتعزيز هذه التدابير وتحقيق لمجموعة من أصحاب المصلحة  سيتعين إشراكو  -43

ألي تحوالت في الزراعة.  فإن دورهم رئيسيعن اآلثار المباشرة الفورية للزراعة، وبالتالي  ون مسؤول المنتجون  )أ(
 ةاقتصادي يواجه قيودا، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وكثير منهم عيةواألسر الزرا  المزارعينصغار  يشتملون علىو 

بعضها بموجب عقد مباشر من قطاع تجهيز األغذية. تعمل ة التجارية، و يعمليات الزراعال يشتملون علىفي خياراتهم. كما 
زالة العقبات التفي األساسية لوضع سياسات مالئمة  وتتمثل إحدى الركائز  من جانبي تعترض التغييرات اإليجابية تحديد وا 

الفرص  أن تستكشف، و ومن الذي يتكبدهاتكبد التكاليف االقتصادية، تُ  أن تحدد أينهج نُ وعلى الهذه المجموعة من المنتجين. 
 المصدر؛ عندمشكلة الالتعامل مع المشكلة في نقطة النهاية للحد من نفقات نقل لالمتاحة 

الستفادة من قوة اختيار لقد تكون هناك فرص و لب على المنتجات الزراعية. الط ون خلقي المستهلكون  )ب(
التي تعود بفوائد أيضا على التنوع تكلفة الاألمن الغذائي والصحة و االختيارات من حيث  المستهلك من خالل التأكيد على فوائد

ُتمّكن من األهمية بمكان أن و . المطلوبكي التحديات في خلق التغيير السلو حجم ال ينبغي التقليل من  غير أنه. البيولوجي
 الجودة والسعر المستهلكين من اتخاذ "الخيار المناسب" دون تكبد أعباء اقتصادية ال مبرر له؛

ويمكن . الهدرسيكون له دور محوري في المساهمة في تغيير أنماط االستهالك والحد من  القطاع الخاص )ج(
 ها بشأنمن خالل سياسات األغذيةجدا على منتجي  ةعلى وجه الخصوص مؤثر  سالسل تسويق األغذية الكبرى أن تكون 
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سيلة و لضمان االستدامة البيئية  مع بعضها البعضلمنتجات ا الجهات الكبيرة التي تشتري  عملأن تضمان وسيكون . المشتريات
 لتحقيق ذلك؛ مهمة

ويجب والحوافز.  اللوائحل مزيج مالئم من غنى عنه في تهيئة بيئة مواتية من خالال  يزالال القطاع العام  )د(
وبوسع الحكومات . أساسيةااللتزامات الدولية واتساق السياسات تعتبر والمحلي و  الوطني ينهذه األدوات على المستوي أن تتواءم
تقدير ن تحسيو  ؛: التوعيةمنهاعلى إدماج التنوع البيولوجي في القطاع الزراعي من خالل مجموعة من السياسات  أن تؤثر
التخطيط المتكامل الستخدام األراضي؛ و التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛  بشأنوالمحاسبة واإلبالغ  القيمة

المستدام  هالمدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية والحوافز لمواءمة أنشطة القطاع مع حفظ التنوع البيولوجي واستخدامو 
صالح اإلعانات الضارة للبيئة.  المراعية للبيةوالضرائب   عن طريقسياسات المشتريات العامة المستدامة، ويمكن أن تكون وا 

 أسواق "المنتجات الخضراء"، أداة فعالة للغاية، نظرا لحجم القطاع العام في معظم االقتصادات. بناء

نتاج األخشابالحراجة و  إدماج التنوع البيولوجي في  ا 

تعميم التنوع البيولوجي في الزراعة ينبغي النظر في زالة الغابات، وبالتالي دافع إلأكبر  تغير استخدام األراضي هوإن  -44
االستخدام المتكامل لألراضي والتخطيط المكاني  لتعزيزالجهود المبذولة كما أن . المناظر الطبيعيةمعا في سياق  والحراجة

بات عنصرا متزايد األهمية في اإلدارة المستدامة لألراضي. جهود استعادة الغا وأصبحتسوف تسهم في معالجة إزالة الغابات، 
شراك الشعوب األصلية والمجتمعات  اإلمدادسالسل بتعلق الممن النهج المبين أعاله  جزءا كبيراوباإلضافة إلى ذلك، فإن  وا 

هجي لممارسات اإلدارة التطبيق المنويمكن أن يؤدي لى الغابات. عالمحلية وأصحاب المصلحة ينطبق أيضا، من حيث المبدأ، 
القوة هناك دعوة متزايدة و إدماج الشواغل المتعلقة بالتنوع البيولوجي في جميع أنواع الغابات.  فيتقدم إلى الالمستدامة للغابات 

ماح السجية بهدف اعن نتائج العمليات الحر  لإلبالغمعايير ومؤشرات اإلدارة المستدامة للغابات  لوضعبشأن المبادرات اإلقليمية 
 درجة استدامتها.ها لتقييمات قابلة للتحقق منبإجراء 

لى جانب ممارسات اإلدارة المستدامة للغابات و  -45 المحرك الرئيسي لدمج اعتبارات التنوع فإن منطقة محددة، في ا 
التنظيمية  األدواتات و شهادعمليات إصدار الاألسواق الدولية هي  التي تستهدف ة النطاقالبيولوجي في عمليات الغابات واسع

 األوروبي. ة لالتحادوخطة العمل التجاريالغابات والحوكمة مثل إنفاذ قانون 

 المزروعة واألشجاراعتبارات التنوع البيولوجي في إدارة الغابات بين الغابات الطبيعية والغابات  مراعاةدرجة وتختلف  -46
االستخدامات،  ةية، متعددائهذه الغابات )وقفئات فئة من كل  إدارةمن الرئيسي  الغرضخارج الغابات فضال عن المزروعة 
 إنتاجية(.

يكون التنوع  ،ناحية فمنالتنوع البيولوجي. ظ للجدل في سياق حف افي الغابات مثير  المزارعدور وكثيرا ما يكون  -47
الغابات بمقارنة  يةالنظم اإليكولوجخدمات عدد قليل فقط من وتميل إلى التركيز على تقديم للمزارع منخفضا للغاية البيولوجي 

أن تؤدي يمكن  وعلى الرغم من ذلك،األخرى.  التأثيراتتغير المناخ و  الصمود أمامالطبيعية وقد تكون أيضا أقل قدرة على 
أن  يمكنو . األخرى  جيةا، ولب الورق والمنتجات الحر األخشابالضغط عن الغابات الطبيعية إلنتاج  رفعفي  مهمالمزارع دورا ا

 أيضا وظيفة وقائية أولية، مثل السيطرة على تآكل التربة وتثبيت المنحدرات.لمزارع يكون ل

 األسماك وتربية األحياء المائية إدماج التنوع البيولوجي في مصايد
تجهيز والخدمات المساعدة( في قطاع ال( أو غير مباشر )الصيدمباشر )بشكل مليون شخص  260حوالي يشتغل  -48

اإلفراط في ويعتبر في المائة من سكان العالم.  12إلى  10سبل عيش من  ون دعميالمائية و  مصايد األسماك وتربية األحياء
تلف الموائل البحرية( هي الدوافع الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي في البيئة تصيد األسماك وممارسات الصيد المدمرة )التي 

تغير المناخ وتحمض وأصبح المناطق الساحلية.  يضا فيسبب رئيسي أتحميل المغذيات أن البحرية، على الرغم من 
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التي صغار الصيادين من مليون  22على سبل عيش  أساساكل هذه التأثيرات وتؤثر . المهمة أيضا الدوافعالمحيطات من 
 أساسا في المياه الساحلية. ير التقديرات إلى أنهم يعملون شت

وك الدولية، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون في عدد من الصكالمستدامة د األسماك يتنعكس مبادئ مصاو  -49
وقواعد  بشأن مخزون األسماك، 1995 لعاماتفاق األمم المتحدة و ؛ لمنظمة األغذية والزراعة 1993اتفاق االمتثال لعام و البحار؛ 
لى جو . لصيد األسماك المتسم بالمسؤولية 1995منظمة األغذية والزراعة لعام  سلوك  التوجيهية وخطط العمل نب المبادئاا 

دارة مصايد األسماك و  فإنها، المصاحبة األخرى  دعم تعميم التنوع البيولوجي في مصايد تتمثل إطارا عالميا شامال لسياسة وا 
 األسماك.

هناك فإن األسماك،  مصايدأيضا بفي حين أن الكثير من المعلومات الواردة أعاله بشأن األغذية والزراعة ذات صلة و  -50
، 6تحت الهدف  الطبعة الرابعةرد التدخالت الرئيسية لضمان االستدامة في وتلهذا القطاع. المميزة ض الخصائص أيضا بع

 :على ملتوتش
والرابطات وكاالت والتعزيز وتمكين الحوار وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين مجتمعات الصيد والحفظ  )أ(

 المقابلة؛وطنية ال
تزيد ، التي اتلمجتمعل، مثل اإلدارة المشتركة مصايد األسماكدارة إلالمبتكرة من النظم االستفادة بشكل أكبر  )ب(

 من توافر مخزون صحي من األسماك على المدى الطويل؛الصيادين والمجتمعات المحلية  مصلحة
 ؛تؤدي إلى اإلفراط في قدرة الصيد أو إصالحها أو إزالتهااإلعانات التي  على القضاء )ج(
نفاذ  تعزيز )د( التي  لمنع الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه من قبل السفن اللوائحرصد وا 
 ترفع أعالما؛

 سلبية خطيرة على قاع البحر أو على األنواع غير المستهدفة؛ آثارممارسات ومعدات الصيد التي لها  إزالة )ه(
بما في ذلك  المنطقة،على الفعالة األخرى القائمة مواصلة تطوير شبكات المناطق المحمية وتدابير الحفظ  )و(

 .للمخاطرخاصة لمصايد األسماك، مثل مناطق التكاثر والمناطق المعرضة الهمية األلمناطق ذات احماية 
الحاجة إلى ضمان إدماج األهداف المحددة المتعلقة بالتنوع البيولوجي في خطط  المهمة فيأحد العناصر ويتمثل  -51

منظمات إدارة مصايد األسماك ذات الصلة على لوبرامج العمل وأطر المساءلة  لألسواق واختصاصاتهاإصدار الشهادات 
 الصيد المستدامة مصايدلتحقيق  أساسية لصيد األسماك المتسم بالمسؤوليةالسلوك  قواعدالمستويين الوطني واإلقليمي. وتظل 

 إنمائيةجهود إلى إلى الحاجة ذلك التنوع البيولوجي. ويشير ب سالبا ارتباطاقواعد السلوك يرتبط لأن االمتثال المحدود  بينوت  
وعدد السكان ، الكبيرالتنوع البيولوجي المناطق ذات لتركيز على المناطق التي تعاني من ضعف األداء اإلداري، و لدولية 

 .األسماك لسبل العيشواالعتماد الكبير على  المتزايد بسرعة،
تنفيذ وقد ثبت أن ، بما في ذلك عن طريق إزالة اإلعانات الضارة. أساسياالمفرطة  قدرات الصيدتخفيض ويعتبر  -52

 فعااللإلدارة القائمة على أنواع مستهدفة التقليدية  التدابيروالحوافز االجتماعية واالقتصادية، باإلضافة إلى  التدابيرمجموعة من 
تحسين السلوك من خالل توفير الشعور إلى قوق الصيد حوتؤدي والصيد الجائر.  المفرطة قدرات الصيدجدا في الحد من 

درجة أعلى من يمكن أن تؤدي و  .القصيرو إلنتاج في األجل الطويل لتحسين ا في االستحقاقات وحافزالمدى باألمن طويل 
شرعية  ةإلى زيادإدارة مصايد األسماك( اختصاصات الهيئات المعنية ب)بما في ذلك تعزيز  قرارالمشاركة في عملية صنع ال

 بالغ األهمية لنجاح التنفيذ. ااألسماك أمر  مصايدإشراك قطاع يعتبر في جميع التدابير، و وأهمية التدابير وتعزيز االمتثال. 
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 تغير المناخالمتعلقة ب التكامل في السياسات
أصبحت تأثيرات و للغاية لحماية التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية.  اتغير المناخ مهمحدة التخفيف من يعتبر  -53

 المؤخرتقرير التقييم الخامس يسلط التغيرات األخيرة في المناخ على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية واضحة بالفعل، و 
في بشكل غير سليم  نبعاثات غازات الدفيئةالعالية المخاطر الللفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الضوء على 

األنواع والمناطق  مجموعات: تحوالت كبيرة في المخاطر على مل هذهتع البيولوجي والنظم اإليكولوجية. وتشالمستقبل على التنو 
كبيرة في الزيادة وال ؛عالمية للكربون  على العمل كبالوعاتتغيرات في قدرة النظم اإليكولوجية األرضية والبحرية و األحيائية؛ 

 اط"نقو ؛رى من الضغوط البشرية )مثل التلوث وتغير استخدام األراضي(أنواع أختقترن بخطر االنقراض، وخصوصا عندما 
 النظم اإليكولوجيةكبيرة على التنوع البيولوجي وخدمات ها تأثيرات ضارة لالتي في بعض المناطق األحيائية المحتملة تحول" ال

 غابات األمازون(.و  والغابات الشمالية، ،تندرا القطب الشماليو )على سبيل المثال، الشعاب المرجانية، 
مخاطر تدهور التنوع ارتفاع لتجنب  أساسياأو أقل درجتين مئويتين الحفاظ على االحترار العالمي في حدود ويعتبر  -54

هذه الحدود،  ضمنحتى و الضعيفة مثل الشعاب المرجانية والجبال؛  النظم، وخاصة في النظم اإليكولوجيةالبيولوجي وخدمات 
تغير فإن ، الرابعة الرئيسية للطبعةينعكس في الرسائل كما كما ذكر أعاله، و غير أنه بية كبيرة. آثار سلفال مفر من حدوث 
في ظل كذلك يفقدان التنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية األرضية، ومن المتوقع أن دافع لحاليا أكبر  واستخدام األراضي ه

 ،الزراعيةاألساسية والسلع  األغذية، مزيد من األراضي إلنتاجة إلى نظرا للحاج، السيناريوهاتمعظم  بموجبهذا القرن  معظم
تغير المناخ من حدة هج التخفيف نُ وقد تؤدي البنية التحتية. تنمية واألخشاب والطاقة الحيوية فضال عن التنمية الحضرية و 

االستراتيجية  حسبلتنوع البيولوجي، ا أثرها علىالتغير في استخدام األراضي، و  ي إلى زيادة أو انخفاضضاعلى األر  ةالقائم
جيل جديد من سيناريوهات االستدامة  إلعداد، الرابعة لطبعةلجهود جارية اآلن، في متابعة هناك كما ذكر أعاله، و المعتمدة. 

 ي.تغير المناخ على تغير استخدام األراضي والتنوع البيولوج من حدةتخفيف الآثار مختلف مسارات  مباشرالتي ستبحث بشكل 
من المرجح و  الدفيئة القائمة على األراضيويجري حاليا استكشاف ثالثة مسارات رئيسية للتخفيف من انبعاثات غازات  -55
 المباشرة الستخدام األراضي على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية: آثارهاتختلف اختالفا كبيرا في س هاأن

 الفريقمعظم السيناريوهات المقدمة في فاحتجاز الكربون وتخزينه. مع  البيولوجية، والطاقة البيولوجيةالطاقة  )أ(
مسار أو أقل ) تينمئوي تينارتفاع درجات الحرارة في حدود درجاالحتفاظ بتتوافق مع التي  الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

 ؛على هذه االستراتيجية تعتمد( 6-2التركيز الممثل 
هي هذه : استراتيجيات التخفيف النظم اإليكولوجيةواستعادة  ،ن تدهور الغابات، والحد مإزالة الغاباتوقف  )ب(

تتوافق  وهيوكذلك االتفاقات الثنائية الرئيسية.  خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورهاالمبادرة المعززة لأساس 
 ؛ضمن غيرها أهداف أيشي للتنوع البيولوجيمن  15و 11و 5األهداف الرئيسية مع أيضا 

 توجيهالدراسات الحديثة أهمية النظم الغذائية في أبرزت الحد من انبعاثات غازات الدفيئة من النظم الغذائية:  )ج(
نظام غذائي  بشأنالتقارب العالمي يؤدي على وجه الخصوص، يمكن أن و . الدفيئةغازات انبعاثات تغير استخدام األراضي و 

 يقدماألراضي لزراعتها، و من لحاجة إلى مساحة إضافية في اكبير  إلى تخفيض ةهدر األغذيتخفيضات في ال" و صحي"
 في تحسين صحة اإلنسان في البلدان المتقدمة والنامية. والمساهمةتغير المناخ  من حدةتخفيف المساهمات كبيرة في 

مجموعة من الفرص  التقليدية، والقدرة على االعتماد على المعارف حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستداميوفر و  -56
 ةهج القائمسيتم النظر في خيارات للنُ و تغير المناخ والتكيف معه والحد من مخاطر الكوارث.  حدةللمساهمة في التخفيف من 

لتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في االجتماع العشرين للهيئة الفرعية على أساس ل النظم اإليكولوجيةعلى 
 .أخرى  سات حالة من التقارير الوطنية الخامسة ومصادردرا بحث
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 تعميمالتي تواجه ال تحدياتال

ة إلدماج التنوع البيولوجي في القطاعات اإلنتاجية، بما في ذلك الزراعة والغابات ومصايد األسماك، تقنيالحجج ال -57
 ومدير يتقاسم ايد األسماك حيث الغابات ومصوينطبق ذلك بشكل خاص على على نطاق واسع.  مقبولةبشكل جيد و  مثبتة

ن اختلفوا على حتى السمكي(  والمخزون الغابات الحفاظ على ) واسعة االتنوع البيولوجي أهداف وومدير الطبيعية الموارد  وا 
مستوى السياسة الدولية على  ناشئ توافق في اآلراءلزراعة، هناك وفيما يتعلق با .األولويات، خصوصا على المدى القصير

 7والهدف  17األغذية والزراعة لنظم اإلنتاج المستدامة في القطاع الزراعيبين رؤية منظمة  التطابقلى سبيل المثال )انظر ع
هناك متكاملة. وعموما، ال تزال الج للُنهالنطاق عدم تطبيق واسع هناك ، ولكن ال يزال (أيشي للتنوع البيولوجيمن أهداف 

 البيولوجي في الزراعة والغابات ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية. إدماج التنوعتواجه رئيسية قائمة تحديات 

إدماج التنوع البيولوجي في أنشطة الصناعات االستخراجية )النفط والغاز والتعدين(  التي تواجهأصبحت التحديات و  -58
 ستخراج.لالج جديدة ُنهستكشاف وتطوير االأيضا أكثر وضوحا مع التوسع في 

والتقرير  الطبعة الرابعةفي  أشيركما غير أنه أيضا في الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ.  وقد تحقق تقدم -59
التنوع يراعى هناك حاجة إلى مزيد من العمل لضمان أن فإن أشير إليه أعاله، كما ، و التي استندت إليهاألساسي  تقنيال

 اخ.تغير المن التخفيف من حدةالواجب في  على النحوالبيولوجي 

دعم ومنهجيات استعراض شامل لالحتياجات العلمية والتقنية لتنفيذ الخطة االستراتيجية، بما في ذلك أدوات واضُطلع ب -60
المتاحة، بما في  اتأدوات السياسأن هناك العديد من  االستعراضأظهر و السياسات، لالجتماع السابع عشر للهيئة الفرعية. 

على و . ، على سبيل المفارقةتعميم" ال يزال على مستوى المشروع أو دراسة الحالةال" عملالكثير من  غير أنلتعميم. لذلك 
تخطيط و المكاني التخطيط و تعميم: وضع السياسات؛ بشأن السبيل المثال، يحدد مرفق البيئة العالمية أربعة مجاالت لتدخالته 

في المائة من جهوده مكرسة لوضع السياسات؛  10ممارسات اإلنتاج؛ وآليات التمويل(، ولكن أقل من و استخدام األراضي؛ 
 كما يشير تقرير حديث للفريق االستشاري العلمي والتقنيو  ممارسات اإلنتاج.لحصة )نحو نصف المجموع( وُتخصص أكبر 

ة الخامسة لتقارير الوطنيلاستعراض ويكشف تعميم مرارا وتكرارا إلى عدم وجود أي تقييم منهجي لفعالية التدابير المتخذة. ال بشأن
 .أطر السياسات المشتركة بين القطاعاتإلى عدد قليل نسبيا من تعميم، ولكن المن  ةعديدحاالت أيضا 

 بها ومعالجتهااالعتراف  يتعينالتي من الناحية العملية و تعميم التنفيذ التي تعترض هناك عدد من العقبات التقنية و  -61
في السنوات األخيرة في دراسة اقتصاديات التنوع كثيرة ستثمارات اهناك  تنكاو بحيث يمكن التغلب عليها كلما كان ذلك ممكنا. 

غير أن في التغلب على بعض العقبات التي تحول دون تعميم التنوع البيولوجي.  مهمةاألدوات االقتصادية ستكون البيولوجي. و 
ات قتصادياالجهود ال يتعين أن تتجاوزمل بشكل كا، وللتغلب على العقبات العقباتعلى  للتغلببحت غير كاف التقني النهج ال

 عماألسياق الفي و  18االقتصاد السياسي، والسلوك البشري والقضايا المؤسسية.بالعقبات المتصلة  التغلب علىالسائدة الحالية و 
بصفة لحال ". وهذا هو االسلوكوالمجتمع و "العقل  2015لعام التنمية في العالم عن تقرير البرز هذه المسألة في تلتنمية، ل

هذا هو و بين األهداف المختلفة أو فائزين وخاسرين بين مجموعات أصحاب المصلحة.  تمفاضالما تكون هناك خاصة عند
في  لمجتمع ككليفيد ا وسعاألسياسات الإدماج التنوع البيولوجي في  كان حتى لوف ؛الممارسةفي الحال في كثير من األحيان 

في خطر أن تخسر أو ترى أنها  المجموعاتفي الممارسة ألن بعض هو السائد ذا النهج مثل هفقد ال يكون ، جميع الحاالت
 .تخسر

                                                           
 .2019-2010 المتعرض لمنظمة األغذية والزراعة يلإلطار االستراتيج 2الهدف االستراتيجي  17
ة المدى، والحالة قرارات قصيرصنع و ،اإلجراءات منافعالتوزيع غير العادل لتكاليف ووالخاصة، تشتمل على: عدم الشفافية، والمصالح  18

 والمكاسب، والحاجة إلى العمل الجماعي، وعدم اتساق السياسات، والجمود. بشأن الخسائر النفسية
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مجتمع التنوع البيولوجي زيادة الوعي داخل في تقدم الل المثال، تقدم كبير )على سبي تحققباختصار، في حين و  -62
، غير مكتمل يبدوفيذ على المستوى الوطني التنفإن إطارا جيدا(، توفر  ةالعالمي بالسياساتاإلقرار بأن و  ،تعميمالضرورة ب
 .ستثناءات قليلةبا

لدعم الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  التعميمالمحتملة لتعزيز  القادمةالخطوات  -رابعا
2011-2020 

اعات. وعبر القط داخلتعزيز تعميم التنوع البيولوجي مواصلة تعزيز العمل بموجب االتفاقية للهناك عدد من الخيارات  -63
مزيد من العمل، بما في الالتحليل السابق، و  استنادا إلى، ها األولجتماعافي استكشافها الهيئة الفرعية للتنفيذ  ويمكن أن تواصل

 عقد في المكسيك.تي ستلخبراء بشأن تعميم التنوع البيولوجي الحلقة العمل الدولية لذلك 

تساق االتعميم هو تحقيق الفي سياق  ةمهممن األهداف الن فإحظ مؤتمر األطراف، . كما الأطر السياسات الشاملة -64
 )ج(7)الفقرة  المعنية، والوزارات الحكومية القطاعات متعددةالبين سياسات التنوع البيولوجي والسياسات القطاعية و  اتيالسياس
حوافز تشمل سياسات  قوانين أو تتألف منالحاجة إلى أطر وطنية متماسكة  الطبعة الرابعة تأبرز و . (12/1المقرر من 

على نحو واسع، في  ويتعين وضع هذه القوانين والسياساتالقوانين والسياسات.  هذهاجتماعية واقتصادية تعمل في نفس اتجاه 
العديد من  الوقت الحاليقد وضعت معظم البلدان في و مختلف القطاعات، وتطبيقها على مختلف مستويات الحكومة. 

أن يدعو يمكن و . شاملة تنطبق عبر المناظر الطبيعية ككلمن البلدان أطر  قليلعدد  وضعالسياسات ذات الصلة، ولكن 
للتنوع  االستراتيجيات وخطط العمل المحدثة عدادإلمتابعة كمثل هذه األطر، إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر 

مؤتمر األطراف الحوار بين القطاعات في البلدان ع أن يشجيمكن كما بعض اإلرشادات ذات الصلة لتنميتها.  ويوفر، البيولوجي
سياسة التنوع البيولوجي  عدم النظر إلى، ينبغي المثلىمن الناحية و حكومة لتعميم التنوع البيولوجي. شامل لكل ووضع نهج 

متعددة القطاعية و نظر إلى السياسات الالبدال من ذلك، ينبغي و ؛ متعددة القطاعاتباعتبارها مستقلة عن السياسات القطاعية و 
متماسكة السياسات التوفر و تعزيز رفاه اإلنسان. و لتنوع البيولوجي لق األهداف الحاسمة ييتم من خاللها تحق كوسائل القطاعات

وتحقيق  2020-2011لتوسيع نطاق جهودها لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  الالزم ألطراف األساسلفعالة الو 
 .2020نوع البيولوجي بحلول عام أهداف أيشي للت

. كما هو موضح أعاله، من الضروري إشراك إشراك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة -65
ن، واألعمال و : المنتجاإلمدادالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وجميع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة في سلسلة 

 .ذلكتفاقية لتعزيز االلى المبادرات القائمة في إطار إالهيئة الفرعية للتنفيذ أن تستند  نويمكن. و التجارية، والمستهلك

 تيسرالترتيبات التي ُخلص إلى أن ، ات. في سياق االستراتيجية العالمية لحفظ النباتالتنسيق وتدفق المعلومات -66
االستناد تعتبر وسيلة عملية لضمان  المختلفة في المؤسساتاالتصال المشتركة التواصل والتنسيق بين القطاعات، مثل نقاط 

 .اإلبالغالتنفيذ و و  التخطيطعمليات االعتبارات النباتية والمعرفة في إلى 

التي تتعامل مع المنظمات فإن . باإلضافة إلى تقديم الدعم التقني االستفادة من الدعم المقدم من المنظمات الشريكة -67
إلى  األغذية والزراعةمنظمة أن تصل على سبيل المثال، يمكن و على هذه القطاعات.  قناة فعالة للتأثير تتيحقطاعات معينة 

من نقاط الوطنية  تهاالحكومية الدولية، وكذلك شبكا هاخالل عملياتها واجتماعاتمن  وصيد األسماك والحراجةالزراعة قطاعات 
 والمكاتب القطرية. االتصال

 الهيئة الفرعية في اجتماعها السابع عشر حددتبالفعل،  اإلرشادات . في حين هناك الكثير منةتقنيال اإلرشادات -68
 :ى إرشادات بشأنلعمل الثغرات المحتملة ت. وتشثغرات أخرى كون هناك وقد ت، بعض الثغرات

 متكاملة؛الالمناظر الطبيعية والمناظر البحرية ُنهج التخطيط المكاني لتعزيز  )أ(
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 تبعيات مباشرة أو غير مباشرة على التنوع البيولوجي؛بالقطاعات إدماج التنوع البيولوجي في مختلف  )ب(

)بما في ذلك الحوافز االجتماعية واالقتصادية( التي قد تؤدي إلى تغيرات في السلوك من قبل الحوافز تبديل  )ج(
 ،ي، والسلوك البشري االقتصاد السياسالمتعلقة بلعقبات التغلب على امجموعات مختلفة، بما في ذلك الشركات والمستهلكين، و 

 والقضايا المؤسسية.

القطاعات اإلنتاجية والتنمية  منظورلتعميم )وال سيما من للحجج التقنية ل الدقيقموجز ال سيكون . والتوعية اتتقييمال -69
 لسديزا أكثر ترك اتتقييمإلى باإلضافة إلى ذلك، هناك حاجة و . الالزم لما ذكر أعالهالمستدامة األوسع( مفيدا لتوفير األساس 

في دعم النظم الزراعية من خالل ومتماسك  بشكل واضحدور التنوع البيولوجي تعزيز فهم ، على سبيل المثال، الفهمالثغرات في 
 مكافحة اآلفات والتلقيح وخصوبة التربة.

أن  في . قد يرغب مؤتمر األطراف، في اجتماعه الثالث عشراستخدام األطر الدولية من أجل التنمية المستدامة -70
طار سينداي و ، أهداف التنمية المستدامةإطار يرحب ب بشأن لحد من مخاطر الكوارث، ومبادئ منظمة األغذية والزراعة لا 

المستوى على بالتنوع البيولوجي  ذات الصلةوكاالت ال أن يشجعلزراعة المستدامة، وغيرها من األطر المتفق عليها دوليا و ا
 .المتابعة الوطنية ياتلى المشاركة الكاملة في عملعالوطني 

 التوصيات المقترحة -خامسا

 :في أنقد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

في آثار نتائج التنفيذي بشأن مواصلة النظر  األمينالتي أعدها مذكرة البالمعلومات الواردة في  علما تحيط )أ(
دماج التنوع  تنوع البيولوجيالتوقعات العالمية للاإلصدار الرابع من  والتقارير ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق بتعميم وا 

 (؛UNEP/CBD/SBSTTA/19/2) البيولوجي في مختلف القطاعات

األمين التنفيذي التي أعدها مذكرة الإلى األمين التنفيذي االستفادة من المعلومات الواردة في  طلبت )ب(
بنود جدول األعمال ذات الصلة لالجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ واالجتماع الثالث د عند إعداوالمعلومات ذات الصلة 
 عشر لمؤتمر األطراف؛

تنظيم، بالتعاون بالمضيف لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف،  بوصفها البلدبمبادرة المكسيك،  رحبت )ج(
نتائج  إتاحة التنفيذي إلى األمينطلب تتعميم التنوع البيولوجي، و  شأنبعمل دولية حلقة مع األمين التنفيذي وبدعم من سويسرا، 

لى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعلحلقة العمل  ها لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها العشرين وا 
 .األول
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 المرفق
 19المياألهداف التي تحقق بشأنها أقل تقدم على المستوى الع

الحالة )العالمية؛ على النحو الوارد في  الهدف
 الطبعة الرابعة(

 المتابعة المقررة أو المطلوبة

ضعععععععععععف الععععععععععنظم  10
اإليكولوجيععععة أمعععععام 

 تغير المناخ

لممم يتحقممق الهممدف بحلممول الموعممد النهممائي 
 2015في عام 

 

اعتممممد االجتمممماع الثممماني عشمممر لممممؤتمر األطمممراف خطمممة للشمممعاب المرجانيمممة. 
األدوات الخاصة بالنظم اإليكولوجيمة األخمرى ثغمرة. وهنماك حاجمة إلمى ل مثوت

 إجراءات للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

األنعععععععواع المهعععععععدد  12
 باالنقراض

الحالممة العامممة لألنممواع المهممددة بمماالنقراض 
 تتدهور

يعمممد االتحممماد المممدولي لحفمممظ الطبيعمممة واألممممين التنفيمممذي وثيقمممة أساسمممية بشمممأن 
، وهمو تركيمز فمي السلسملة 12حتملة لتسمريع التقمدم نحمو الهمدف الخطوات الم

 .12و 11بناء القدرات بشأن الهدفين لالحالية من حلقات العمل اإلقليمية 

خعععععععععدمات العععععععععنظم  14
 اإليكولوجية

جيممة و لو تقمدم متفمماوت؛ تتممدهور الممنظم اإليك
، وتممأثرت ذات األهميمة الخاصمة للخمدمات

 المجتمعات الضعيفة بشكل خاص

إطار أهداف التنمية المستدامة والعمل بشأن الصحة والتنموع البيولموجي يوفر 
فرصمما. وقممد تكممون هنمماك حاجممة إلممى إجممراءات إضممافية. وهنمماك حاجممة أيضمما 

 إلى تحسين البيانات والمؤشرات والرصد.

اسمممممتقر اسمممممتخدام المغمممممذيات فمممممي بعمممممض  التلوث 8
المنمماطق ولكنممه ارتفممع فممي منمماطق أخممرى. 

دة عمممن الملوثمممات وهنممماك معلوممممات محمممدو 
 األخرى 

يجممري إعممداد المبممادرة الدوليممة للمغممذيات. وسمميتم تنمماول المخلفممات البحريممة فممي 
 االجتماع العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

تباطممأ فقممدان الغابممات فممي بعممض المنمماطق  فقدان الموائل 5
وحممدثت انخفاضمممات وحمماالت تمممدهور فمممي 

 موائل أخرى 

 يجري تنفيذ أنشطة بناء القدرات في شراكة مع منظمات أخرى 

حمممممدث تقمممممدم بشمممممأن الحممممموافز اإليجابيمممممة،  الحوافز 3
ولكممن لمممم يحمممدث تقمممدم شمممامل بشمممأن إزالمممة 

 الحوافز الضارة أو إزاحتها

تم اعتماد طرائق ومراحل رئيسية. ووفقا للتقرير الموطني الخمامس، اتخمذ عمدد 
 الحوافز الضارةقليل من البلدان إجراءات بشأن 

االسععععععععععععععععععععععععععته ك  4
 واإلنتاج

هنممماك خطمممط كثيمممرة قائممممة، ولكمممن نطاقهممما 
ال استخدام الموارد الطبيعيمة ز محدود وال ي

 يتزايد

تنفيممممذ أنشممممطة مممممن خممممالل بممممرامج بشممممأن األعمممممال والتنمممموع البيولمممموجي يجممممري 
 وغيرها

تحقق بعمض التقمدم بشمأن إجمراءات ولكمن  مصائد األسماك 6
ماك تمممممؤثر تممممممأثيرا ال تمممممزال مصمممممايد األسممممم

 سلبيا على التنوع البيولوجي

يجري عمل مشترك مع منظمة األغذيمة والزراعمة والمنظممات اإلقليميمة إلدارة 
عمممال لتنمماول هممذه المسممألة بموجممب جممدول أ مصممايد األسممماك. وهنمماك فرصممة 

 التعميم في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف

االسععععتعادة والقععععدرة  15
 على الصمود

زال يتحقمممممق تقمممممدم بشمممممأن االسمممممتعادة ال يممممم
ولكمممممممممن ال يمممممممممزال هنممممممممماك فقمممممممممدانا للمممممممممنظم 

 اإليكولوجية ومخزون الكربون 

يجممري تنفيمممذ أنشمممطة بنممماء القمممدرات فممي شمممراكة ممممع منظممممات أخمممرى. كمممما أن 
 هناك فرصة لمواصلة هذه العمل باالشتراك مع اتفاقيات ريو

 
 

                                                           
أو أكثر نصف العناصر  التي كاناألهداف عن  فضالابتعاد عن الهدف"، أنها "على واحد أو أكثر صر بشأنها عن األهداف التي تم تقييم 19

يتم ترتيب وعلى المستوى العالمي. مدرجة كهدف تحقق بشأنه أقل قدر من التقدم تقدم ملحوظ" )أو أسوأ(  لم يحرز أي" مقيمة على أنها
( هاتقييمجرى  4بين من عنصر واحد )ويشتمل هدفان آخران على أوال.  قل تقدمأحققت تلك التي  وتظهراألهداف حسب درجة التقدم، 

 .(الجيني)التنوع  13)األنواع الغريبة الغازية( و 9 وهما الهدفان ؛تقدم ملحوظ" لم يحرز أي" جرى تقييمه على أنه
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 .التقارير الوطنية الخامسةتقريرا من  130ي للتنوع البيولوجي استنادا إلى المعلومات الواردة في . تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشالشكل

وفي الحاالت التي قيمت فيها أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.  تحقيقالتقدم الوطني نحو  بشكل مباشرفي المائة من هذه التقارير  40أكثر من قّيمت 
الخمس المستخدمة  الدرجاتتطبيقها على تم خدمت هذه التقييمات و رز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، استُ التقدم المح بشكل مباشراألطراف 

تقييم في ونظر الاستنادا إلى المعلومات الواردة في التقرير؛ للتقييم  استدالالاتفاقية التنوع البيولوجي أجرت أمانة  خرى األحاالت الفي و في التقييم. 
عدد من هذه التقارير على معلومات  ولم يحتو. المقررةواتجاهات التنوع البيولوجي وكذلك معلومات عن اإلجراءات المتخذة أو حالة المتعلقة ب المعلومات
 "ال توجد معلومات". بعنوانتقييم التقدم المحرز. وتتمثل هذه الحاالت في الشكل تسمح ب

__________ 


