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 2020-2011علمية والتقنية الرئيسية المتصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي االحتياجات ال
 والبحوث ذات الصلة
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة
االحتياجااات الملمياال والت نياال الرايساايل المتمل اال بتنفيااذ ال ماال بفااي اجتماعااث الثاااني عشاار علمااا أحااام مااؤتمر األماارا   -1

 اجتماعلااا، كمااا حااددتلا الليااال الفرعياال للمشااورة الملمياال والت نياال والتكنولوجياال فااي 2020-2011نااوع البيولااوجي االسااتراتيجيل للت
تنفياااذ ال مااال االساااتراتيجيل وتح يااا  أتااادا  أيشاااي للتناااوع البيولاااوجي  عناااد النفااار فاااي المسااات بل فاااي ، السااات داملا عشااار الساااابع

األماين  إلىب ل  وم   ،(12/1الم رر من  14الف رة التي تم تحديدتا ) فجواتال لسدعيت األمرا  إلى ات اذ اإلجراءات الالزمل د  و 
 ،ال اامااال والممكنااال لتلبيااال االحتياجاااات الملميااال والت نيااال بالتمااااون ماااع المنفماااات ذات ال ااالل السااابل والوسااااالالتنفياااذي أن يحااادد 

 ديم ت رير بشأن تذا البند إلاى اللياال الفرعيال فاي اجتمااع )أ((، وت20األمرا  )الف رة  البلدان والت نيل في وتمزيز ال درات الملميل
  )د(( 20ث عشر لمؤتمر األمرا  )الف رة م د قبل االجتماع الثالي  

 12سابل ووسااال تمزياز تنفياذ الماادة  فاي اجتماعاث الثالاث عشار أن يماال ، قرر ماؤتمر األمارا  12/31 م ررفي الو  -2
دعااام تنفياااذ ال مااال االساااتراتيجيل للتناااوع البيولاااوجي مااان أجااال لبلااادان الناميااال فاااي اات تااادريب وبنااااء ال ااادر  ا ااال المااان االتفاقيااال، و 

وساتتناول   اجتماعلاا األولفاي  ى التادريبالتي تشير إل 12الف رة )أ( من المادة الليال الفرعيل للتنفيذ  تناولتسو   2011-2020
إلى تمزيز وتشجيع البحوث التي تسلم فاي  انتشير  اللتين ( و)ج()بالف رتين والت نيل والتكنولوجيل الليال الفرعيل للمشورة الملميل 

، فاي سايا  تلبيال االحتياجاات الملميال بشاأنلاوالتمااون  ، وتمزيز اسات دام تاذا البحاوثحفف التنوع البيولوجي واست دامث المستدام
 لا الليال الفرعيل في اجتماعلا السابع عشر توالت نيل التي حدد

األ يارة، وسابل المت اذة فاي الفتارة إلجاراءات ويارد فاي ال سام أوال و ا  لألتين في تذا المذكرة  المس ويتم تناول تاتين -3
تلبياال االحتياجااات الملمياال والت نياال التااي تاام تحدياادتا فااي االجتماااع السااابع عشاار للليااال الفرعياال للمشااورة الملمياال والت نياال  ووساااال

بمااا فااي ذلاا   ،حفااف التنااوع البيولااوجي واساات دامث المسااتداموث المتمل اال بمساااال البحااوياارد و اا  فااي ال ساام ثانيااا ل  والتكنولوجياال
  اوتمرض اعتبارات واستنتاجات أ رى في ال سم ثالث  التمورات األ يرة في برام  البحوث الدوليل ذات ال لل

1ويمكن أن تنفر الليال الفرعيل للتنفيذ أيضا في بمض المساال التي تتناوللا تذا المذكرة  -4
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 ةتقنيالعلمية الاالحتياجات لبية ت -أوال

 ما يلي:ب في االجتماع السابع عشر للليال الفرعيلأحامت األمرا  علما  -5

تنا  عدد كبير مان األدوات والمنلجياات المتمل ال بادعم السياساات المتاحال لومارا  والتاي تسااعد علاى تنفياذ ال مال "
يشي للتنوع البيولوجي  وال ينبغي لمدم وجود األدوات أو وتح ي  أتدا  أ 2020-2011االستراتيجيل للتنوع البيولوجي 

اإلرشادات، بالنسبل لبمض األتدا ، أو ال موبات فاي تمبي لاا فاي بماض البلادان، أن تمناع ممفام البلادان مان ات ااذ 
  اإلجاااراءات الفمالااال لتنفياااذ ال مااال االساااتراتيجيل  وال ينبغاااي إعاااداد أدوات جديااادة إال عناااد وجاااود حاجااال ملحااال واضاااحل

وينبغااي التركيااز علااى تيسااير اساات دام األدوات الموجااودة ماان  ااالل إتاحتلااا بساالولل، وشاار  فاارو  اساات داملا، وماان 
 الل تكييفلا مع الفرو  الومنيل المحددة، مع األ ذ في االعتبار ح  البلدان السيادي في ا تيار ن لجلا وت اوراتلا 

2 "ونماذجلا وأدواتلا وف ا للفرو  واألولويات الومنيل
 

أعااادا األماااين التنفياااذي  لاااى اساااتمراض شااااملإالفرعيااال فاااي اجتماعلاااا الساااابع عشااار وفاااي الواقاااع، اساااتند عمااال اللياااال  -6
)انفاااااااااار  2020-2011لالحتياجااااااااااات الملمياااااااااال والت نياااااااااال ذات ال اااااااااالل بتنفيااااااااااذ ال ماااااااااال االسااااااااااتراتيجيل للتنااااااااااوع البيولااااااااااوجي 

UNEP/CBD/SBSTTA/17/2 وAdd.1-4 )3  أدوات  15إلاى  1تدا  أيشي للتنوع البيولوجي نسبل ألبال تذا الوثاا واستمرضت
التااي تمتاارض  م باااتالو أثرتااا، و ماادى كفايتلااا، و ، التااي أ عاادت أو اساات دمت بموجااب االتفاقياالومنلجيااات دعاام السياسااات ال ااماال 

فات ونفم البياناات كفايل المالحمدى تذا األدوات والمنلجيات، فضال عن الحاجل إلى موا لل تموير و فيلا  فجوات، والتنفيذتا
مل أدوات ومنلجيااات دعام السياسااات ال ااماال تتناوللااا أتادا  أيشااي للتناوع البيولااوجي  وتشات التايلر اد ساامات التناوع البيولااوجي 

، بما في ذل  منفماات األمام المتحادة، ال ااملالتي تم استمراضلا في تذا الوثاا  تل  التي وضملا عدد من المنفمات الشريكل 
قليمياال  دولي لحفاف المبيمالاالتحااد الاو  ال ساام فاي  وكماا ساي ناق ، ومنفمااات ريار حكوميال وريرتاا، فضااال عان وكااالت ومنيال وا 

 مااثالتحااديثلا، ساايتم و علااى اإلنترناات ، ساايتم تااوفير تااذا المملومااات عباار اإلنترناات ماان  ااالل موقااع اتفاقياال التنااوع البيولااوجي اثالثاا
 المملومات الواردة في تذا الوثي ل  إلدراج

إلااى ت ااديم مملومااات عاان اإلجااراءات التااي ات ااذتلا دعااا األمااين التنفيااذي األماارا  ، 12/1 م ااررماان ال 14لف اارة ووف ااا ل -7
)مان  ت اارير(  ووردت ثمانيل 2014 /نيسانأبريل 21 المؤرخ 045-2015لتلبيل االحتياجات الملميل والت نيل الرايسيل )اإل مار 

ويااارد ماااوجز وعماااان(   ،ونيوزيلنااادا ،والمكساااي  ،والياباااان ،ألوروباااي والااادول األعضااااء فياااثاالتحااااد او كنااادا، و البحااارين، و أساااتراليا، 
لا اللياال الفرعيال تحات األقساام الفرعيال المحاددة تالحتياجات الملميل والت نيل الرايسيل التاي حاددبالمملومات الم دمل ذات ال لل ل

لمملوماات الاواردة فاي وتساتكمل االتاي تام تحديادتا،  فجاواتالنماا  ت دم بمض الت ارير مملومات عن مساال  ارجال عان و أدناا  
ضافاتل UNEP/CBD/SBSTTA/17/2الوثي ل    /https://www.cbd.int/sbstta19/submissionsفي الت ارير الكاملل وتتا    اوا 

                                                                                                                                                                                           
مساعدة مؤتمر األمرا  في إعداد الم ررات بشأن تمزيز ، وتشتمل واليتلا على: "12/26فرعيل للتنفيذ بموجب الم رر أ نشات الليال ال 1

تو يات لتجاوز ال موبات التي تمترض تنفيذ االتفاقيل وأي  مم استراتيجيل      )ج("، بما في ذل  "تنفيذ االتفاقيل، حسب االقتضاء
 تناول بمض عنا ر تذا المذكرة بالتف يل في االجتماع األول للليال الفرعيل للتنفيذ    " ولذل ، سيتماعتمدت في إمارتا

  12/1 م ررامن  15علما بلذا المرف  في الف رة  مؤتمر األمرا  وأحامليال الفرعيل  لل 17/1األول بالتو يل المرف   2
3 UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.1 (4-1ستراتيجيل، أي األتدا  ال مل االالغايل أل  من أتدا   تتناول،) 
 (،10-5ال مل االستراتيجيل، أي األتدا  الغايل باء من أتدا   تتناول) UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.2و
(، 13-11ال مل االستراتيجيل، أي األتدا  الغايل جيم من أتدا   تتناول) UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.3و
تذا الوثاا   وتستند(  15و 14، أي اللدفان ال مل االستراتيجيلالغايل دال من دا  أت تتناول) UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.4و

في وقت ساب  عن استمراض المحدثل التي قدمت المملومات و ، 005-2013إل مار استجابل لالمملومات التي قدمتلا األمرا   إلى
   UNEP/CBD/WG-RI/1/3/Add.2واألدوات التي وضمت بموجب االتفاقيل  اإلرشاداتبرام  الممل و 

https://www.cbd.int/sbstta19/submissions/
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الف رات التاليال أيضاا اإلجاراءات التاي ات اذتا األماين التنفياذي بالتمااون تتناول  ،12/1 م ررمن ال )أ(20 لف رةوعمال با -8
وتجاادر اإلشااارة إلااى أن بمااض  4األماارا   لاادىاالحتياجااات المحااددة وال اادرات المرتبماال بلااا  لتلبياالمااع المنفمااات ذات ال االل 

 لميل والت نيل المحددة المبأكثر من حاجل واحدة من االحتياجات اإلجراءات المحددة قد تكون ذات  لل 

عملاث تمزياز  12/2فاي الم ارر  إلاى األماين التنفياذيملب باإلضافل إلى ذل ، تجدر اإلشارة إلى أن مؤتمر األمرا  و  -9
حتياجااات اال نشاراألماين التنفيااذي علاى تيسااير سايممل بشاأن التمااون الت نااي والملماي ون اال التكنولوجياا  وكجازء ماان تاذا المماال، 

ماان المنفمااات والمبااادرات المالمياال الم اادم ملمااي وال لت ناايادعم بالااوماارا ، ورباام تااذا االحتياجااات لل والملمياال ولويااات الت نياااألو 
  ت دم في تذا الممل إلى االجتماع األول للليال الفرعيل للتنفيذال وسي  دم ت رير بشأنواإلقليميل والومنيل ذات ال لل  

 العلوم االجتماعية -ألف

ماع  التي تتسا من الملوم االجتماعيل لتحفيز ال يارات  لالستفادةأفضل الحاجل إلى سبل علما بأحام مؤتمر األمرا   -10
فلاام أفضاال  لااابينجملاال أمااور ماان  ووضااع نلاا  جدياادة ماان  ااالل 2020-2011أتاادا  ال ماال االسااتراتيجيل للتنااوع البيولااوجي 

إلاى حاجال وأحايم علماا أيضاا بالدوات رير الساوقيل  األأنمام اإلنتاج واالستلال ، ووضع السياسات، واست دام و ، لسلو ا لتغير
 علاى نمااا  أوساع ماان  االل الاانفم المدرسايل وقنااوات انشاارتو التوعياال المامال و والتملايم  االت ااالفااي مجااالت  أكثاار فماليالجلاود 
عيااال الماماااال التو و والتملااايم  االت اااالوالتوعيااال بشاااأن التناااوع البيولاااوجي، واساااتكمال جلاااود  االت اااالووضاااع اساااتراتيجيات  أ ااارى

  دا ل الث افاتتجارب التوا ل بين الث افات و بشأن البحوث  منلاأ رى بمنفورات 

 الليال الفرعيل للتنفيذ أيضا تذا المساال في اجتماعلا األول  تتناولويمكن أن  -11

التحلياال  تحاات UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.1لااذا الحاجاال فااي بويمكاان االمااالع علااى مملومااات أساساايل تتملاا   -12
مااااذكرة بشااااأن دور الملااااوم االجتماعياااال فااااي تح ياااا  ال ماااال  وأعاااادت أيشااااي للتنااااوع البيولااااوجي  ماااان أتاااادا  4باللااااد   تملاااا الم

لماؤتمر ترونادتايم الساابع بشاأن التناوع البيولاوجي الاذي  الاواردة فيلاا وأتدا  أيشاي 2020-2011االستراتيجيل للتنوع البيولوجي 
 5 2013 /أيارمايو 31إلى  27ع د في تروندتايم، النروي ، في الفترة من 

 األمرا  لتلبيل تذا الحاجل على النحو المحدد في ت اريرتا ما يلي: ات ذتلاومن بين اإلجراءات التي  -13

 ستراليا إمكانيل تمبي  األفكار السلوكيل لتحسين نتاا  السياسات والبرام  البيايل؛أوزارة البيال في تبحث  )أ(

لارأي لالتنوع البيولاوجي مان  االل اساتمالعات با لالماما التوعيال بشاأن المساو سلسالل مان  عانأبلغت اليابان  )ب(
 ؛المدارس االبتداايل والمتوسمل لمالب لوتموير برام  تمليم بياي

مساتلد  لجولال االساتثمار ل اندو   كمجاالالبياي وتغيار السالو   ال رارنيوزيلندا تمزيز عمليل  نع حددت  )ج(
تمبي  ، أمل ت نيوزيلندا  مل استراتيجيل ومنيل للملوم في المجتمع لتشجيع وتمكين 2014عام في و   2015لمام أبحاث البيال 

 ؛ينيوزيلندالفي المجتمع بشكل أفضل لتكنولوجيا الملوم وا

على المستوى الومني، بما فاي التي يتم است داملا  رفع الوعي ال ااملالمكسي  قاامل بمدد من أدوات أعدت  )د(
6والث افل البيايل البياي التمليم  بشأنر تحتوي على عن ذل  استراتيجيات 

 

                                                           
 تذا المساال في االجتماع األول للليال الفرعيل للتنفيذ فيما يتمل  بالتماون الت ني والملمي والتدريب تناول  سيستمر 4
  en.pdf-social-1-paper-heimwww.cbd.int/sbstta/doc/trondالمذكرة متاحل في:  5
 Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad 2006-2014, Estrategia deعلى سبيل المثال،  6

Comunicación y Cultura para la Conservación  

http://www.cbd.int/sbstta/doc/trondheim-paper-1-social-en.pdf
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ج ادماإكيا  يمكان  7ال ادر عان البنا  الادولي، الم ل والمجتمع والسلو  :2015لمام ت رير التنميل في المالم ويتناول  -14
 التنميل  اتوسياس تااقت ادالمتمل ل ب ل راراتات اذتم لو الناس  بمري ل تفكيرالمتمل ل بحوث الملوم المبيميل واالجتماعيل 

)يمكن أن يشمل ذلا ،  تذا الفجوة تماما لسدوعلى الررم من تذا المبادرات، يبدو أن تنا  حاجل إلى مزيد من الممل  -15
-2011دعم تنفياذ ال مال االساتراتيجيل للتناوع البيولاوجي لا ت رير التنميل في المالم الواردة فيعلى سبيل المثال، تمبي  المساال 

تنفيااذ أعاد لماؤتمر ترونادتايم، يمكاان تحساين تاذا الوضاع مان  ااالل إجاراء بحاوث إضاافيل و  ت رياارفا  ماع نتااا  بماا يتو (  2020
 االقتضاء، في المجاالت المحددة التاليل: حسبمشاريع راادة وتموير وتجميع أدوات 

المؤياد للتناوع التاي تحاول دون السالو   الحاواجزلادوافع و لمف الل  اتبحوث تغيير السلو ، بما في ذلا  ت ييما )أ(
نتااا   التاي تاؤدي إلاىالسالوكيات الضاارة وتمزياز السالوكيات المفيادة  لتثبايماالستراتيجيات وكي  يمكن است دام تذا  البيولوجي،

 ؛السياسات المتو اة
لاى يمكان أن تساتند تاذا إ) كموامل للتغييرلبناء الملكيل بين األفراد  االجتماعي استراتيجيات وت نيات التسوي  )ب(

 البياي والدراسات األنثروبولوجيل والدراسات السلوكيل(؛ التمليمتشاركيل المست دمل في التمليميل الدوات ألا

الحاااوافز  وضاااعالت مااايم مويااال األجااال ودعااام  لتيسااايرالمملياااات التشااااركيل التاااي تااادعم ت اااميم المؤسساااات  (ج)
 للتنوع البيولوجي و دمات النفم اإليكولوجيل  مستداملالدارة من أجل اإلاالجتماعيل واأل القيل واالقت اديل للناس 

، ملاب ماؤتمر األمارا  إلاى األماين التنفياذي كثر فماليلاأل التمليم والتوعيل الماملباستراتيجيات االت ال و فيما يتمل  و  -16
  فااي نتاااا  تااذا األنشاامل األمااراتاادعم بماادد ماان األنشاامل  وماان المتوقااع أن  االضاامالع جاايم 12/2ماان الم اارر  2الف اارة  فااي

 8 اجتماعلا األولفي للتنفيذ في نتاا  تذا األنشمل الليال الفرعيل وستنفر التي تم تحديدتا   فجواتال سدجلودتا الراميل إلى 

 تقديرالتقييم و الو  ماتمعلو الالبيانات و  -باء

تكااون التااي والمملومااات التااي يمكاان الو ااول إليلااا و بيانااات تاادف ات ماان الالحاجاال إلااى علمااا بمااؤتمر األماارا   أحااام -17
االستشامار عان بماد، ت نياات الو ول إلى  تيسير لامن بين جملل أمور من  اللقابلل للم ارنل بأسمار مم ولل وشاملل وموثوقل و 

والنمذجاال، وشاابكات ر ااد التنااوع  ،ينوعلااوم المااوامن والمؤشاارات البديلاالفااي الموقااع،  مالحفاااتبشااكل أفضاال الوجمااع واساات دام 
دار بالبيانااات والتشااغيل البينااي المتمل اال بشااأن ممااايير لاالبيولااوجي، وتمبياا  أفضاال  إلنتاااج منتجااات  تلاااالح ااول علااى البيانااات وا 

 علمااامااؤتمر األماارا  أحااام كمااا   ال اارار اانع لالسترشاااد بلااا فااي ساايناريوتات ذات  االل بالسياسااات، بمااا فااي ذلاا  مؤشاارات و 
 الفجوات في مجاال الحفافالسا نل و  والمواقعنفم اإليكولوجيل، ضرورة تحسين وتمزيز منلجيات ت ييم حالل واتجاتات األنواع والب

  لوالمالمي لواإلقليمي لورفاا اإلنسان، على ال مد الومني لفضال عن وفاا  النفم اإليكولوجيل و دمات النفم اإليكولوجي

                                                           
  http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2015الت رير متا  في:  7
 :على مل األنشملتتش 8

 عالميل؛ات ال تيسير وضع استراتيجيل  )أ(
 ةجديدالبمين االعتبار البحوث  مع أ ذأدوات لالت ال والتث ي  والتوعيل المامل، مجموعات وضع وتحسين وتحديث  )ب(

 ؛والتسوي  االجتماعي والتسوي  بشأن منفورات االت ال
وبالتماون مع ممثلي م تل  مجموعات  ،وتحليل الفجوة ال اامل الممار عمل، على أساس استمراض  تنفيم حل ل )ج(

الرساال للفاات المستلدفل المحددة في سيا  م تل  نل  توجيث واست دام  إلعداددراسات التحليل السلوكي، مع مراعاة أ حاب الم لحل و 
 لتنوع البيولوجي؛أتدا  أيشي ل
والجلات الفاعلل األ رى ذات ال لل إلدماج ال ضايا المتمل ل والث افل التماون مع منفمل األمم المتحدة للتربيل والملم  )د(

 تمليم من أجل التنميل المستدامل، حسب االقتضاء إجراءات  واست دامث المستدام فيلتنوع البيولوجي ابحفف 

http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2015
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ال سااااااااااام ثانياااااااااااا مااااااااااان الوثي ااااااااااال  تاااااااااااذا االحتياجاااااااااااات فاااااااااااي عااااااااااانمملوماااااااااااات أساسااااااااااايل علاااااااااااى ويمكااااااااااان االماااااااااااالع  -18
UNEP/CBD/SBSTTA/17/2  

 :ومن بين اإلجراءات التي ات ذتلا األمرا  لتلبيل تذا الحاجل على النحو المحدد في ت اريرتا ما يلي -19

لاااد  إلاااى تحساااين نوعيااال تي تااالمملوماااات البيايااال، البشاااأن اقااادمت أساااتراليا مملوماااات عااان  متلاااا الومنيااال  )أ(
أدلال إعاداد للمملومات البيايل فضال عن الومنيل لبنيل التحتيل من  الل تموير ا يلاالح ول عل تسليل سبلو المملومات البيايل 

ي تاتحساين الالو  واإلباال الت يايم إلاى أداة الر اد و   وأشاارت أساتراليا أيضاا البيايال الحساابات إعدادوممايير وأدوات وأمثلل لتمكين 
 اساتراليألحكومال أساتراليا، فضاال عان أملاس إدارة الماوارد المبيميال التابمال بارام  مشااريع و متملباات اإلباال  عان ت لتلبيال وضم
  وياتم إعاداد ينالماوامن علاومم اادر متماددة، بماا فاي ذلا  بياناات الاواردة مان بيانات التنوع البيولاوجي  ويوفرجمع يي ذالالحيل 

 ؛2016في عام  ال ادمير الت ر  ومن الم رر  دورت رير شامل عن حالل البيال في أستراليا كل  مس سنوات، 

جاراء علاى شابكل اإلنترنات إلقاامال من ال بياناات  إنشاءإلى ، على وجث ال  وص، ت ريرتاكندا في  تشار أ )ب(
النفااراء  الومنياال السااتمراضمملياال الثاادييات البحرياال ماان  ااالل إشاارا  الجملااور، و للل ااور المسااو  الجوياال تحلياال أكثاار كفاااءة 

أبلغات كنادا و ووفاافلاا   اإليكولوجيالالبشاريل علاى مكوناات الانفم نل  علمي لت ييم آثاار الضاغوم  إعدادالتي تلد  إلى  الملمي
 احتياجات السياسات؛ لتناول الالزمومني لملوم التنوع البيولوجي الت ييم الإمال   عنأيضا 

مشاروع المدياد مان األنشامل، بماا فاي ذلا : )أ(  إلاى ت ريارافاي فياث االتحااد األوروباي والادول األعضااء  أشار )ج(
أل ااحاب الم االحل؛  تاااالتنااوع البيولااوجي وتحليللااا وتوفير جمااع بيانااات تمزيااز لر ااد التنااوع البيولااوجي" ل لاألوروبياا شاابكلال"بناااء 

الح اااول علاااى البياناااات والمؤشااارات يتااايم إمكانيااال وثااااا  كاملااال و  ياااوفري ذنفاااام مملوماااات التناااوع البيولاااوجي ألوروباااا الااا )ب(و
لملاااوم والسياساااات وتركياااز وتفااااعالت باااين االاااذي يتضااامن ت ييماااات متكاملااال ، "2020أفااا  ي "بحثاااالمشاااروع ال)ج( ووالت ييماااات؛ 

المتمل اال ث و البحاامجااال ، التااي تاادعم وتشااجع التميااز فااي BiodivERsA اااص علااى الحلااول ال ااماال علااى المبيماال؛ و)د( شاابكل 
دارتث على نحو مستدام لتنوع البيولوجيامبتكرة لحفف ال باإلمكانات  ؛وا 

التغييارات فاي  شاكل مساتمر"، الاذي أنشال لتتباع ب1000مات عن مشروعلا "مواقع الر د اليابان مملو  قدمت )د(
لبيال المبيميل وتجري حالياا مشااريع لاليابان دوريا المسم الومني وتجري ن ام ثابتل على المدى المويل   عندالنفم اإليكولوجيل 

بشاأن ت فيا  آثاار تغيار المنااخ "، و"البحاوث االساتراتيجيل  ييماثوالتنباؤ باث وت التناوع البيولاوجي ايسايوي لمراقبال لشاملالبحوث ال"
التناااوع البيولاااوجي والااانفم  ل ااادمات شااااملال فضاااال عااان الت يااايمالمحلاااي"، مماااث علاااى ال اااميد الماااالمي والتكيااا  علاااى ال اااميد 

 ؛في اليابان لاإليكولوجي

الممنيال بحفاف ل اللجنال الومنيال البياناات والمملوماات وتنساي لا مان  اال ث يجري جمعأنإلى المكسي   تأشار  )ه(
التناوع  مماار تباادل المملوماات المتمل ال بإلاى  CONABIO لجنال لاد وت(  CONABIO) التنوع البيولوجي واسات دامث المساتدام

مان األدوات الرايسايل و   ال ارارعمليال  انع  لتيسيربمري ل فمالل مع م تل  المست دمين  واست دامث المستداموحففث البيولوجي 
موجاااودة فاااي عينااال ملياااون  9.2أكثااار مااان  عااانالتناااوع البيولاااوجي الاااذي يجماااع مملوماااات  بشاااأنومني الااامملوماااات النفاااام  تاااي

 بشااأنإنتاااج أدلاال ميدانياال عملياال  CONABIO لجناال   كمااا تاانفمياالميدان وتسااجيالت مالحفاااتفضااال عاان مجموعااات م تلفاال، 
 9؛مالحفاتالللجملور تسجيل وتبادل تتيم ل ، مثل بوابينموامنالبمض األنواع واألنشمل المتمل ل بملوم 

                                                           
لتنوع اومماتد  CONABIO لجنل في المذكرة التي أتيحت لالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األمرا  بشأن دور مزيد من المملوماتيرد ال 9

في الممنيل ، من بين أعضاء اتحاد الشركاء الملميين بشأن التنوع البيولوجي في )أ( دعم الحكومات الومنيل الومنيل األ رى البيولوجي
المنفمل  وتحليل وتبادل البيانات والمملومات؛ و)ب( التماون مع الشركاء والمؤسسات  ارج بلدان تنفيذ االتفاقيل، وال سيما من  الل إدارة

 2020-2011 بشأن ال ضايا الت نيل والملميل ذات ال لل بأتدا  االتفاقيل وتنفيذ ال مل االستراتيجيل للتنوع البيولوجي
(UNEP/CBD/COP/12/INF/39" ،يارات لتمزيز التماون الت ني وا  )"لملمي وآليات تبادل المملومات 
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لر اد األرض واللاواء  "أوتيااروا"مبادرات م تلفال، بماا فاي ذلا  )أ( موقاع الر اد البيااي إلى نيوزيلندا أشارت  )و(
نايال الم بحاوث)ب( و ؛في نيوزيلنادا تاوتوافر الموارد المبيميل مملومات حول نوعيل الو ول عبر اإلنترنت إلى  يتيمي ذالمياا الو 

أدوات تكنولوجياااا و)ج(  ؛لااااوتنوع الحاااداا وفرة مياااور لااامسااام جاااراء إل ينماااوامنلملاااوم ال اسااانوي انفم مشاااروعتاااي تااا، اليضااااباألر 
 تمباا نيوزيلناادا  (  كمااا أنScionساايون )، الملكاايمملااد البحااوث  أعاادتااالستشاامار عاان بمااد الساات داملا فااي إدارة الغابااات التااي 

بشاأن  وتناا  مشاروع قاانون  واإلباال  عنلماا اتجاتاات التناوع البيولاوجي علاى المساتوى الاومنيلر د وت ييم حالل و  اومني انفام
 برلمان نيوزيلندا ممروض حاليا على  البياياإلبال  

التشفير المماودي للحماض )" الحمض النووياألنواع على أساس تسلسل تكنولوجيا تحديد  نشأت، السنوات األ يرةوفي  -20
حفاااف التناااوع بمااان التمبي ااات المحتملااال المت االل  اعاادد، ويشااامل تحدياااد األنااواعلال ماان حياااث التكلفاال "( كااانل  سااريع وفماااالنااووي

وتحدياد  ،ادوليا المتاجر بلااألنواع  لابما في ذل  تحديد وتتبع األنواع الملددة باالن راض، بما في ،البيولوجي واست دامث المستدام
لتح يااا  تاااذا اإلمكاناااات، و (  UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/20ض )انفااار وايفاااات ومساااببات األمااارا األناااواع الغريبااال الغازيااال

ذات ت اانيفيل اللمجموعااات ال ا اال با لحمااض النااوويللشاافرة الممودياال ل المكتبااات المرجمياال تنااا  حاجاال إلااى االسااتثمار لتوساايع
اتفاقياال المدرجاال فااي قااماال  عاألولوياال للكاانااات، مااع التركيااز بشااكل  اااص علااى األنااواع الملااددة باااالن راض )بمااا فااي ذلاا  األنااوا

( واألنااواع الغازياال المحتملاال  وتتماااون أماناال اتفاقياال التنااوع التجااارة الدولياال بااأنواع الحيوانااات والنباتااات البرياال الملااددة باااالن راض
 تذا الت نيات  بشأنلت ديم تدريب وبناء ال درات ل للشفرة المموديل لوحياء الدوليشبكل الالبيولوجي مع 

ور ااد التنااوع البيولااوجي، دعااا مااؤتمر  مالحفاااتب والمتملاا ل االحتياجااات ذات األولوياال التااي حااددتلا األماارا  لتلبيااو  -21
شااابكل ر اااد التناااوع لتمااااون ماااع أ اااحاب الم ااالحل األ ااارين إلاااى ااألمااارا  أيضاااا األمااارا  والمجتمماااات األ اااليل والمحليااال و 

مراقبال المنفمات األ رى ذات ال لل التي تسلم فاي بنااء نفام ( والGEO-BONلفري  الممني بر د األرض )التابمل لالبيولوجي 
بمااادد مااان األنشااامل  GEO-BON شااابكلضاااملع ت فاااي تاااذا السااايا ،و (  12/1الم ااارر مااان  16الف ااارة ور اااد التناااوع البيولاااوجي )

الساتراتيجيل يمكان الو اول إليلاا فاي الوقات المناساب لادعم تنفياذ ال مال او  أكثر موثوقيل مالحفاتلمساعدة األمرا  في إنتاج 
ت رير كامل في ماذكرة  وسيتا للتنوع البيولوجي   تح ي  أتدا  أيشيوت ييم الت دم المحرز نحو  2020-2011للتنوع البيولوجي 

10:تياألنشمل ذات ال لل  ومن أتمإعالميل  
 

ا المرتبمااااال بلاااااا )انفااااار أيضاااااوالمؤشااااارات متغيااااارات التناااااوع البيولاااااوجي األساسااااايل  إلعاااااداد الجااااااريالممااااال  )أ(
UNEP/CBD/SBSTTA/19/5؛) 

أدوات علااى مجموعاال لتنااوع البيولااوجي إلااى جانااب أنشاامل بناااء ال اادرات و مراقباال االومنياال ل للاانفموضااع إمااار  )ب(
"(  إمااارفااي  شاابكل ر ااد التنااوع البيولااوجير ااد التنااوع البيولااوجي )"لالومنياال واإلقليمياال نفم الااباادء أو تمزيااز  لتيساايرنترناات اإل

دارتلاااا  مالحفااات لت اااميمالالزماال دوات علااى أحااادث األ دواتاألمل مجموعااال توسااو  تشاا التناااوع البيولااوجي، وجماااع البيانااات وا 
)علااى ساابيل المثااال، ساالولل االساات دام، ونمااا  التمبياا ، وكثافااال  بمجموعاال ماان ال  ااااص، وتتميااز عنلااا اإلبااال وتحليللااا و 

وتحاديثلا بانتفاام   لقليميابماا يناساب األوضااع اإلدوات األ تماديلمناساب  وسايتم بشاكل تمبيا  الكتشاا  و لتيساير االاالسات دام( 
-GEOنيابال عان كولومبياا فاي فاي أمريكاا الالتينيال )ب ياادة مملاد تومبولات  إماار"فاي  شابكل ر اد التناوع البيولاوجي" ويتم تجربل

BON  ) ليزيال( كل والبرتغاليال واإلنسابانياإل ات)باللغا" إماارفاي  شابكل ر اد التناوع البيولاوجي النسا ل األولاى مان "ماال  إسيتم و
الثانياال عشاارة لفرياا   دورةلااالجلساال الماماال ل فاايفااي االجتماااع التاسااع عشاار للليااال الفرعياال للمشااورة الملمياال والت نياال والتكنولوجياال و 

مماال علااى مجموعاال ساايبدأ ال، 2016فااي أواااال عااام و (  2015 /تشاارين الثااانينوفمبر 12-11)مكساايكو ساايتي،  ر ااد األرض
 بمااا يناساابدوات لتمااديل مجموعاال األأدناااا(  23)انفاار الف اارة ( Connect)التماااون مااع مشااروع "توا اال" بيمياال ألفري يااا أدوات إقل

                                                           
من  15الف رة وضمت تذا األنشمل في ضوء ال ضايا الشاملل التي حددتلا األمرا  في االجتماع السابع عشر للليال الفرعيل )انفر  10

 ( 17/1التو يل بالمرف  الثاني 
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النسا  باإلضاافل إلاى و الماوارد   تتاوافراحتياجات المست دمين في تذا المنم ل، وسيتم تمديد الممال ليشامل مناام  أ ارى عنادما 
مااان م   اال  سالسااالوكااذل   متمل ااال بالبحااارنساا ل  أيضاااا إعااداد GEO-BON لشاابك متاازمت، ماان مجموعااال األدوات قليمياالاإل
 ال درات الومنيل  نتيجل اال تالفات فيألدوات لتمبي ات محددة ا

ي ذ(، الااGEOفريا  ر ااد األرض ) البيولااوجي فاي إمااارلتنااوع لالمنااافع المجتمميال" مجاال " GEO-BON شاابكل تنااولوت -22
 الثانيال عشارة لفريا  ر اد األرض، المامالدورة فاي إماار التحضاير للاو   م ر اد األرضالمنفومل المالميل لانف إعدادممل على ي

بالتماااون مااع برنااام   2015 /تشاارين األولعااين علااى األرض" فااي أبااو فبااي، اإلمااارات المربياال المتحاادة، فااي أكتوبرقماال " ت م ااد
 ر د التنوع البيولوجي  بشأنمبادرة  ا ل  وتتضمناألمم المتحدة للبيال، 

حفااف المبيماال التااابع لليونيااب ر ااد المااالمي لالمركااز أماناال مرفاا  البيااال المالمياال وبرنااام  األماام المتحاادة للبيااال و م ت ااو و  -23
(UNEP-WCMC)،  ،تممااايم مملوماااات التناااوع التوا ااالمشاااروع يسااامى " بإعااادادبالتمااااون ماااع أمانااال اتفاقيااال التناااوع البيولاااوجي :

فاي   اناع ال ارارالمالقال باين  ت وياللاد  بفري يال ل بلادان أأنشامل فاي ثالثا "  وسيشامل المشاروعع ال ارارالبيولوجي في قلب  ان
 االحتياجات الومنيل الجاريل  تلبيو  ذات ال لل بالسياساتبيانات واضحل مكانيا و البيانات من أجل توفير  وم دميالحكومل 

والسياساااات فاااي مجاااال التناااوع  المنبااار الحكاااومي الااادولي للملاااومالت ييماااات اإلقليميااال فاااي إماااار أن تاااؤدي ومااان المتوقاااع  -24
جمااع البيانااات المتمل اال بااالتنوع فااي مجااال تمزيااز ال اادرات إلااى  )المنباار الحكااومي الاادولي( البيولااوجي و اادمات الاانفم اإليكولوجياال

ونمذجااال التناااوع البيولاااوجي  تاتسااايناريو ل بشاااأن منلجياااات تحليااا المنبااار الحكاااومي الااادوليت يااايم كماااا أن   لاواسااات دام البيولاااوجي
 أدناا(  40 لل أيضا )انفر الف رة  ذو النفم اإليكولوجيلات و دم

التوقمااات المبماال الرابماال ماان نشاارة  اسااتندتوبناااء علااى عماال الشااركاء ماان  ااالل شااراكل مؤشاارات التنااوع البيولااوجي،  -25
للتناااوع  يتح يااا  أتااادا  أيشااالتحدياااد االتجاتاااات والت ااادم نحاااو  مجموعااال واسااامل مااان المؤشااارات إلاااى المالميااال للتناااوع البيولاااوجي

-2011مزيااد ماان المملومااات المتمل اال بمؤشاارات ت ياايم حالاال تنفيااذ ال ماال االسااتراتيجيل للتنااوع البيولااوجي وساايتا  الالبيولااوجي  
ماان جاادول األعمااال فااي شااكل ت رياار فرياا  ال بااراء الت نيااين الم  ااص  3-4لتنفاار فيلااا الليااال الفرعياال فااي إمااار البنااد  2020

 اساااتجابل أنشااال، الاااذي (UNEP/CBD/SBSTTA/19/5)الوثي ااال  2020 2011للتناااوع البيولاااوجي ل مااال االساااتراتيجيل امؤشااارات ل
  12/1)ب( من الم رر 20 للف رة

 لتنااوع البيولااوجيايفااا  المالمياال لمملومااات افااإن األماارا  فااي االجتماااع السااابع عشاار للليااال الفرعياال،  توكمااا الحفاا -26
مار ير  ل ثتم المالحفاات وال ياساات الجديادة  فضاال عان، لااوتبادلوال ديمال  ناات التاري ياللتمزيز الو اول إلاى البيا امل مري  وا 

علاى ال اميد الماالمي  امنسا  انلجا ايفاا مازز وت  ينوعلاوم الماوامن ،المحليالأنشامل الر اد و  ،ستشامار عان بماداال الناتجل عان
لالسات دام إليلا الو ول من السلل لجملور و لمتاحل مملومات التنوع البيولوجي وتمزيز الجلود الراميل إلى جمل البيانات  لحشد

 في السياسات والبحوث 

تحسين إمكانيل الو ول إلى إلى  الجلات األ رىات التي تدعو األمرا  و م رر مؤتمر األمرا  عددا من ال وات ذ -27
األمرا  دعوة بمؤتمر األمرا   قام، 8/11 م ررالمن  3الف رة في فالبيانات والمملومات المتمل ل بالتنوع البيولوجي  

توفير الو ول الحر والمفتو  لجميع نتاا  البحوث والت ييمات وال راام وقواعد إلى والحكومات األ رى، حسب االقتضاء، 
اعتمدت في ايونل و التنوع البيولوجي، وف ا للتشريمات الومنيل والدوليل  المست بليل ذات ال لل بو الماضيل والحاضرة البيانات 
الح ول الحر "توفير  يتمثل فيحتوي على تد  التي تيل بناء ال درات من أجل المبادرة المالميل للت ني  استراتيج األ يرة

قام ، 11/2 م ررمن ال 13الف رة في و  11" 2016، وذل  بحلول عام البيولوجيوالمفتو  للجملور للمملومات ذات ال لل بالتنوع 
على بفماليل أكبر  تتغلب بلالى النفر في الكيفيل التي يمكن أن إرين را  وأ حاب الم لحل اي األمبدعوة مؤتمر األمرا  

لتنوع لأتدا  أيشي المواا  التي تحول دون الو ول إلى البيانات التي ت ع تحت سيمرتلا المباشرة بلد  المساتمل في تح ي  
                                                           

  11/29من المرف  بالم رر  6اإلجراء  11
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 إعدادالليال الفرعيل إلى  وملب ففمشاعات الحن علذا الشأن ال ادرة ب 12مؤتمر األمرا  أيضا التو يات والحفالبيولوجي  
  مشاعات الحففوتو يات  لتنوع البيولوجيايفا  المالميل لمملومات ا تستند إلى إعالميلوثي ل  ستتا المزيد من اإلرشادات  و 

 تعميمالالتخطيط و  -جيم
 أفضل لا بشكل دامالمناسبل واست تحسين أدوات الت ميم وأساليب التمميم بالحاجل إلى أحام مؤتمر األمرا  علما -28
: ضمانات التنوع البيولوجي، لامن بين جملل أمور من  الل 2020-2011تنفيذ ال مل االستراتيجيل للتنوع البيولوجي ل
التنوع  دير قيمللوراضي والت ميم الساحلي والبحري، وت  ست دام المتكاملاالبما في ذل   ،  الت ميم المكانياادوات ومر األو 

قماعات و  وتمميم التنوع البيولوجي في التنميل المستدامل ؛النفم اإليكولوجيل و دمات النفم اإليكولوجيل وفاا و البيولوجي، 
  السياسات األ رى ذات ال لل

 ويمكن أن تنفر الليال الفرعيل للتنفيذ أيضا في تذا المساال في اجتماعلا األول  -29
استمراض الت دم المحرز وبناء ال درات من أجل  أنبشالممل المالميل  األمرا  في حل ل أشارتوعالوة على ذل ،  -30

، 2013/تشرين الثاني نوفمبرفي في نيروبي،  ع دتالتي الومنيل للتنوع البيولوجي عمليل تن يم االستراتيجيات و مم الممل 
 يولوجي تمميم التنوع البب ذات ال للدراسات الحالل ال اامل من المبادرات الناجحل المتمل ل بمملومات ن ص ال إلى
في الوارد ت ييم بالنسبل للتذا االحتياجات في الوثاا  التاليل: )أ(  عنمملومات أساسيل على ويمكن االمالع  -31

UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.1، بالنسبل  )ب(وأيشي للتنوع البيولوجي؛  من أتدا  2باللد   لتحليل المتمل في ا
 الوارد للتمميمبالنسبل  ؛ و)ج(5اللد  ب في التحليل المتمل ، UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.2في الوارد للت ميم المكاني 

 في UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.2، وفي 4و 2 باللدفين في التحليل المتمل  UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.1 في
  7و 6 باللدفينتمل  التحليل الم

على تملي ات الالنحو المحدد في ت اريرتا و األمرا  لتلبيل تذا الحاجل، على  ات ذتلاومن بين اإلجراءات التي  -32
 االستمراض، ما يلي:

الاذي ي تضاي ، 1999حمايال البياال وحمايال التناوع البيولاوجي لماام  لا بشأنقانونالضوء على أستراليا  سلمت )أ(
لمنايال لالاومني برناام  ال المواف ل  وأشارت أستراليا إلىو التنميل والت ميم عمليات اعتبارات التنوع البيولوجي في أن يدرج الناس 

 واإلعاادة إلاى الحالال األ االيل ممام حماياال البيااليو  ،المساتداملالزراعال  ومشااريعلمشااريع البياياال ل، الاذي ياوفر التمويال يضااباألر 
و اادمات الاانفم اإليكولوجياال فااي ممارسااات اللياااات دون الومنياال ومااديري األراضااي والماازارعين وال اايادين والمجتمااع األوسااع  

لمجااال لتماارض لسااتراليين للشااباب األ افر اا يااوفر، وتااو برنااام  (Green Army) أسااتراليا أيضااا إلااى الجااي  األ ضاار ارتشااأو 
"  كمااا أباارزت MyEnvironment" باسااماللااات  الااذكي علااى تمبياا  و  اااي والتراثااي والتاادريب عليااث واكتساااب  باارة فيااث؛يالحفااف الب
 لوجي؛التنوع البيو و األعمال  تلا بشأنمبادر أستراليا 

عنا ر من بينلاا  يتضمن جملل، النفم اإليكولوجيلالبحرين مملومات عن مشروع يتمل  بتمبي  نل   قدمت )ب(
الدراساال، وتحديااد المسااتفيدين ماان ال اادمات المباشاارة التااي قيااد منم اال الفااي  الاانفم اإليكولوجياالل يماال االقت اااديل ل اادمات ا ت اادير

 ؛لوضع  مل إدارة للمنم ل الالزم ، وتوفير األساسريلالبحالموارد  دملا ت

                                                           
عليلا  بشأن كيفيل التغلبالتنوع البيولوجي، مع تو يات المتمل ل بالبيانات والمملومات التي تحول دون تبادل  الحواجزاستمراض  12
(UNEP/CBD/COP/11/INF/8وت ،)متا  في  و-inf-11-information/cop11/-https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop

en.pdf-08 ، أن )ج(( الذي ملب فيث مؤتمر األمرا  إلى األمين التنفيذي، رتنا بتوافر الموارد، 5الف رة ) 10/15للم رر استجابل  أعدو
مفتو  إلى حفف، سبل تمزيز الو ول الحر والمشاعات ال، بالتماون مع األمرا  والحكومات األ رى والشركاء الممنيين وأعضاء يستكش 

  البيانات والمملومات ألرراض الحفف، وت ديم ت رير عن الت دم المحرز في االجتماع ال ادم للمؤتمر األمرا 

https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/information/cop-11-inf-08-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/information/cop-11-inf-08-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/information/cop-11-inf-08-en.pdf
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كناادا ماان لالتااي تلااد  إلااى الحفاااف علااى التااراث المبيمااي للحفااف الومنياال  تلااا مالضااوء علااى كناادا  ساالمت )ج(
ال مال، فاي جملال أماور، تدعم و  سبما في ذل  المنافر المبيميل والمنافر البحريل الماملل  و  والرعايل،حفف ال الل إجراءات 

 لوحيااءوبالتاالي تاوفير موااال  ،دعم استمادة النفم اإليكولوجيل المتادتورةت، و بلاوالتمتع  ومساحات  ضراءإنشاء منام  محميل 
من المباادرات الناجحال للمسااعدة للحفف ال مل الومنيل  وستستفيداألنواع الممرضل لل مر   تمافيدعم تالبريل والمياا النفيفل، و 

 ؛" بين الكنديين من جميع األعماررعاة المبيملمن لمبيمل وبناء "مجتمع ا ت ديرزيادة في 
 المكانياالالومنياال، التااي توجااث التنمياال  المكانياال االسااتراتيجيل 2015فااي عااام إلااى أنلااا سااتن م  اليابااان تأشااار  )د(

ي وااام فاتماي  لبنااء أمال مساتدامل واساتمادتلا واسات داملا البيااات المبيميال  وحفافالتنوع البيولاوجي  حففالشاملل، بلد  تمزيز 
للت ييماااات االقت ااااديل للتناااوع البيولاااوجي و ااادمات الااانفم  ل وتجميملااااالحالاااعلاااى أمثلااال  بإعااادادالياباااان كماااا ت اااوم ماااع المبيمااال  
 تنوع البيولوجي؛الاألعمال و ، أبرزت اليابان شراكتلا بشأن سترالياأ وشأنلا شأناإليكولوجيل  
األثاار البياااي وعمليااات الت ماايم  اتة، مثاال عمليااات ت ييماااساات دام أدوات الت ماايم واإلدار بالمكسااي   أفااادت )ه(

د األساما ، واالسات دام المساتدام، يالمناام  المحميال، وم اااتيل بشاأن ، فضال عن تمبي  أدوات سياساوت سيم المنام  المكاني
 ؛وموارد الغابات ،والممرات البيولوجيل

التنااااوع  اتتمويضاااساااات الجيااادة الحاليااال المتمل ااال ببشاااأن المفااااتيم والممار  بإعاااداد إرشااااداتنيوزيلنااادا  أفاااادت )و(
 التنوع البيولوجي  لتمويضاتالبيولوجي فضال عن نفام المحاسبل 

ال موم التوجيليل الموعيل بشأن  12/3 ام رر مؤتمر األمرا  في اعتمد وفيما يتمل  بضمانات التنوع البيولوجي،  -33
 حاب الم لحل أا  والحكومات األ رى ومنفمات األعمال و األمر  يات تمويل التنوع البيولوجي، وحثالضمانات في آل

 ألدواتت ميم وتنفيذ آليات تمويل التنوع البيولوجي، وعند وضع ضمانات و  في االعتبار عند ا تياراي رين على وضملا 
عيل للتنفيذ في لليال الفر امحددة، بلد  تس ير آثارتا اإليجابيل وتجنب أو ت في  ايثار السلبيل  ومن المتوقع أن تنفر 

الحاليل التي والسياسات لتشريمات ات لوت ييم اتاستمراضاضملمت بالمملومات الم دمل من األمرا  التي  في اجتماعلا األول
  التكميليللتمميم التنوع البيولوجي وتمزيز السياسات الحاليل والضمانات ا فر حددت آليات تمويل التنوع البيولوجي و  مت نف  

الفرعيل للتنفيذ أيضا في ت رير حل ل الممل الحواريل بشأن ت ييم الممل الجماعي في مجال حفف التنوع البيولوجي  وستنفر الليال
 ( 2015يونيث/حزيران  13-11)باناجاشل، رواتيماال، 

،  فض االنبماثات الناجمل عن إزالل الغابات وتدتورتامحددة للتنوع البيولوجي في سيا  الضمانات بالوفيما يتمل   -34
والمحاففل على م زون الكربون في الغابات، واإلدارة المستدامل للغابات، وتمزيز م زون الكربون في الغابات في البلدان 

والضمانات التي  إلى اإلرشادات، من بين أمور أ رى، 11/19 ام رر مؤتمر األمرا ، في ، ف د أشار (+REDD) الناميل
بشأن تمبي  اإلضافيل المشورة بوأحام علما  13المتحدة اإلماريل بشأن تغير المناخ،اعتمدتا مؤتمر األمرا  في اتفاقيل األمم 

األمين التنفيذي عن المملومات ذات  أعداتل ى مؤتمر األمرا  في اجتماعث الثاني عشر ت ريرا مرحليا و  14تذا الضمانات 
 15لتنوع البيولوجي في تذا السيا  اتمبي  ضمانات بال لل 

، حل ل عمل لل براء 12/23 م ررللاألمين التنفيذي، في متابمل نفم ، المكاني  الت ميم ااومر  أدواتبوفيما يتمل   -35
ال براء،  حل ل عمل  وبناء على نتاا  2014 /أيلولسبتمبر 11إلى  9كندا من ، الت ميم المكاني البحري في مونتلاير بشأن

إرشادات عمليل للت ميم  إعدادموا لل لت ذات ال لل ممل األمانل بالتماون مع األمرا  والحكومات األ رى والمنفمات
  المستدامل اتكجزء من مبادرة المحيم عمل أ رى أيضا الت ميم المكاني البحري وستتناول حل اتالمكاني البحري  

                                                           
  اتفاقيل األمم المتحدة اإلماريل بشأن تغير المناخال ادر عن مؤتمر األمرا  في  16-أ /م1التذييل األول من الم رر  13
  11/19المرف  بالم رر  14
  UNEP/CBD/COP/12/21انفر  15
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دراسل اقت اديات  فإن UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.1 في ذ ك رالت ييم االقت ادي، كما  بأدواتوفيما يتمل   -36
 الت ييم في السنوات األ يرةوقد ركز عمل  16ألدوات الت ييم  شامال دليالتوفر ( TEEBإليكولوجيل والتنوع البيولوجي )النفم ا
في  بشأن است دام األدوات )االقت اديل ورير االقت اديل(، والفرو  التي يمكن أن تست دم اإلرشاداتالمزيد من  إعدادعلى 
المنبر الحكومي  وفي إمار  ات ييم النفم اإليكولوجيل و دماتلمثل ، نماقا وسعاألمر مري ل إلدماجلا في األ، وأفضل إمارتا
مفاتيم ال بشأندليل أولي  إعدادعلى  ،2018-2014للفترة كجزء من برنام  عملث ، حاليايممل فري  من ال براء  تنا ، الدولي

 17لناس للوجي وفوااد المبيمل ل يم المتمددة للتنوع البيو ل الم تل ل
 أدناا تاء  الفرعي ال سمبموجب  النفم اإليكولوجيلو دمات  النفم اإليكولوجيل بوفاا ال ضايا المت لل  ىوتغم -37
جملل قضايا من ( تناول 12/31 م رر)ال 2020حتى عام متمدد السنوات  مؤتمر األمرا ، في برنام  عملث وقرر -38
دماج التنوع البيولوجي في جميع ال ماعات ستراتيجيل لتمزيز التنفيذ الومني، وال ساالجراءات اإل بينلا يما من  الل تمميم وا 

وأتدا  التنميل المستدامل  2015بمد عام لما التنميل   ملذات ال لل، بما في ذل  الزراعل والغابات وم ايد األسما ، وآثار 
 الفرعيل للمشورة الملميل والت نيلالليال  وستتناولعمل االتفاقيل في المست بل  على والممليات الدوليل األ رى ذات ال لل 

( في UNEP/CBD/SBSTTA/19/2) من جدول األعمال 1-3لذا المساال في إمار البند الجوانب الملميل والت نيل ل والتكنولوجيل
دماج التناألول  االليال الفرعيل للتنفيذ في اجتماعلحين ستتناول  وع أيضا اإلجراءات االستراتيجيل فيما يتمل  بالتمميم وا 

 من جدول أعماللا  2-5البيولوجي في ال ماعات وعبرتا في إمار البند 
 م والسياسةو الربط بين العل -دال

لى تحسين السياسات نع لملوم و االحاجل إلى إدماج ب أحام مؤتمر األمرا  علما -39 لملوم اواجلات  بشكل أفضل وا 
، وتحسين وتوسيع المنبر الحكومي الدولياالستمانل بل والسياسات، ال سيما على المستويات المحليل والومنيل وذل  من  ال

   ناع ال راروت ييم السياسات ووضع سيناريوتات و يارات ذات  لل لالسياسات  االتسا  بين لزيادةنما  است دام األدوات 
 لملوم والسياسات على المستوى الومني:اوفيما يتمل  بالحاجل إلى تحسين واجلات  -40

، تغيار المنااخبحاوث التكيا  ماع أن برنامجلاا الاومني للملاوم البيايال، ومرفا  ي ت ريرتا إلى فأستراليا  أشارت )أ(
مان  االل ت اديم أفضال   رارال  ناع كللا تدعم، ومكتب علوم المياا الملددة باالن راض األنواعالممنيل باللجنل الومنيل الملميل و 

 المملومات البيايل المتاحل؛
ن مال االت اال التابمال تبادل المملومات بين  لتيسيرمنتدى على اإلنترنت  ا بإنشاءفي ت ريرتالمكسي   أفادت )ب(

 ؛ا لممليل  نع ال راردعم ممار تموير ال لتيسيروشبكل من ال براء الومنيين  للمنبر الحكومي الدولي
 م و المل ن في مجالمستشاريالتميين لا ممارستلفي ت ريرتا مملومات عن نيوزيلندا  قدمت )ج(

                                                           
  foundations/-economic-and-reports/ecological-study-publications/teeb-http://www.teebweb.org/ourمتاحل في:  16
الممل دون  حل لا في م درضا واست  أدوات الت ييم االقت ادي تشمل دليلين ع   بشأنجاريل أو التي ا تتمت مؤ را ال األ رى األعمال 17

 18في سانت جون، أنتيغوا وبربودا، من  تع د التي، لالكاريبي الجماعلالموارد للدول األعضاء في  حشداإلقليميل لبناء ال درات في مجال 
)مملد الموارد المالميل،  نع ال رار في منم ل الكاريبي من أجل لمال الساحلي: ت ييم النفم اإليكولوجيل رأس ا: 2015 /أيارمايو 21إلى 

عداد حساباتودليل بشأن ت ييم  (2014 باإلضافل إلى (  و 2014)يونيب، للدول الجزريل ال غيرة الناميل   دمات النفم اإليكولوجيل وا 
بشأن مراا  وثي  مع مركز تيلملولتز ألبحاث البيال، بتنفيذ مشروع عالمي التماون بالحاليا،  دوليالالوكالل األلمانيل للتماون  ت ومذل ، 
 لالمشروع اتفاقات تماون مع المشاريع الشريك وأبرم"  ValuESفي السياسات والت ميم، والممارسل: " النفم اإليكولوجيل دمات إدماج 

لتماون مع المبادرات الممنيل األ رى إلى اسمى يوالمكسي ، و  ناميبياو  اللندو  كوستاريكاو  زيلفي البرا للوكالل األلمانيل للتماون الدولي
  والشبكات اإلقليميل

http://www.teebweb.org/our-publications/teeb-study-reports/ecological-and-economic-foundations/
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الت ييمات اإلقليميل  تحضير، بما في ذل  2018-2014برنام  عملث بتنفيذ حاليا  المنبر الحكومي الدولي وموي  -41
على ال ميدين اإلقليمي  والملومتمزيز واجلات السياسل إلى عمليل إجراء تذا الت ييمات تؤدي من المتوقع أن و ودون اإلقليميل  
تذا  يستند  و لامنلجيات است دامألدوات دعم السياسات و فلرس  بإعدادأيضا  يالمنبر الحكومي الدولي وم و ودون اإلقليمي  

المنبر األعمال الجاريل لفرقل عمل  وتمتبر  السابع عشر اجتماعلالليال الفرعيل في ث اأعدت االستمراض الذيلى إالممل 
مذكرة في و  UNEP/CBD/SBSTTA/19/9المزيد من المملومات في  ويرد  أيضا بناء ال درات ذات  لل بشأن الحكومي الدولي

  إعالميل ذات  لل
  التوقمات المالميل للتنوع البيولوجيأتميل اتسا  السياسات في المبمل الرابمل من نشرة على م الضوء يسلكما تم ت -42

تذا  لل في  ذامن جدول األعمال  1-3 في إمار البندنتاا  المبمل الرابمل  فينفر الليال الفرعيل وقد يكون موا لل 
قماعات  ويرد  المتمل ل بمدةال ماعات والسياسات عبر السياسات  اتسا وساال تمزيز بسبل و ال سيما فيما يتمل  و ال دد، 

  UNEP/CBD/SBSTTA/19/2المزيد من المملومات في 
زمل لت ييم األدوات الالمن جدول األعمال  3-3الليال الفرعيل في إمار البند ، ستتناول وفيما يتمل  بت ييم السياسات -43

ل برات الومنيل في لاستمراض  ويرد  2020-2011ال مل االستراتيجيل للتنوع البيولوجي  لتنفيذ اتفماليل أدوات السياس
ذات  لل في أ رى است دام تذا األدوات باست دام المملومات الواردة في الت ارير الومنيل الرابمل وال امسل ومملومات 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/4  
ب دد إعداد ت ييم سريع  المنبر الحكومي الدوليفإن ،  ناع ال رارالسيناريوتات وال يارات ذات ال لل لبيتمل   وفيما -44

تذا الممل األمرا  أن يدعم   ومن المتوقع النفم اإليكولوجيللمنلجيات تحليل سيناريوتات ونمذجل التنوع البيولوجي و دمات 
 فجواتوال والمنام  الحرجل،ت ت ييم حالل واتجاتات األنواع والنفم اإليكولوجيل، في تلبيل الحاجل إلى تحسين وتمزيز منلجيا

دعيت األمرا  إلى و ورفاا اإلنسان   ،النفم اإليكولوجيلو دمات  ،فضال عن وفاا  النفم اإليكولوجيل في مجال الحفف
تم االنتلاء من الممل والنفر فيث   وسي2015 /أيارمايو 25 المؤرخ 061-2015 بموجب اإل مارت ييم الاستمراض مشروع 

الليال الفرعيل في اجتماعلا وستنفر   2016 /شبامفي فبراير لمنبر الحكومي الدوليلالجتماع المام لالدورة الرابمل  الل 
 االتفاقيل  على عمللذا الت ييم ل آثارأي في المشرين 

 تهاواستعاد هاوحفظ صيانة النظم اإليكولوجية -هاء
النفم  حففوآثارتا على  النفم اإليكولوجيلالحاجل إلى فلم أفضل لممليات ووفاا  ب مرا  علماأحام مؤتمر األ -45

فضال  النفم اإليكولوجيلاالجتماعيل والبيايل و دمات والمرونل الن ام الحرجل، و لحدود اإليكولوجيل، او ، واستمادتلا اإليكولوجيل
لنفم و ا ل ا، مرونل النفم اإليكولوجيللر د  يكولوجيللنفم اإلبشأن ا محسنلمنلجيات ومؤشرات الحاجل إلى  عن

 اإليكولوجيل الضميفل 
أيشي للتنوع من أتدا   11باللد   تذا االحتياجات في التحليل المتمل عن مملومات أساسيل على ويمكن االمالع  -46

أيشي للتنوع من أتدا   15و 14باللدفين  المتمل تحليل الفي ، و UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.3البيولوجي في الوثي ل 
  UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.4البيولوجي في الوثي ل 

 2020-2011( في ال مل االستراتيجيل للتنوع البيولوجي 41أعالا )الف رة  يلاشار إلالمبمض الم ملحات وت ست دم  -47
األساس المنم ي فإن ، يل للتنوع البيولوجيالتوقمات المالموأتدا  أيشي للتنوع البيولوجي  واستنادا إلى المبمل الثالثل من نشرة 
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 6على الموارد المبيميل( واللد   ايثار) 4كل من اللد  ويدعو  18" الحرجلن ام ال" متبات أوال"  مر تجاوزلل مل يالحف 
 لل:  يإلى مفلوم ذ 7اللد  ير ويشايثار "ضمن الحدود اإليكولوجيل المأمونل"   إلى السيمرة علىم ايد األسما (  آثار)

"النفم على  10النفم اإليكولوجيل"  وينمب  اللد  عمل التلوث إلى مستويات "ال تضر بالتنوع البيولوجي و الو ول ب
  والتمافيوالمرونل  النفم اإليكولوجيلإلى  دمات  15و 14 ويشير اللدفاناإليكولوجيل اللشل"  

الم دم  ت ريراحاد األوروبي والدول األعضاء فيث في االت أشار تذا الحاجل، تلبيلوفيما يتمل  بأنشمل األمرا  في  -48
النفم اإليكولوجيل و دماتلا إلى الممليل الجاريل لرسم  راام  2015 ل/نيسانأبري 21 المؤرخ 045-2015إل مار استجابل ل

ساحليل المتدتورة المنام  ال الست ال قدمت البحرين مملومات عن عدد من المشاريع، بما في ذل  و   في تذا البلدان لاوت ييم
ومنيل، فضال عن ال الحداا  لا بشأنقانونو تمزيز استمادة المبيمل،  لا فياليابان دور قانون تأبرز و واسترداد األر دة السمكيل  

من  عددإلى اليابان أيضا  وأشارتبموجب تذا ال انون   أعمال االسترداد المضملع بلاو  النفم اإليكولوجيل مم ل يانل 
)ساتوياما(   واست داملا المستدام واإليكولوجياالجتماعي لإلنتاج إلى  مل عمل حفف المنافر المبيميل  ي تستندالتالمبادرات 

ستراتيجيل المكسيكيل لحفف النباتات، بما في ذل  ندوة حول االفي إمار  المضملع بثعن الممل مملومات المكسي   وقدمت
  النفم اإليكولوجيلاستمادة 

  بشكل أفضل المفاتيم تذا لفلم األعمال من متنوعل مجموعلب الحرجل، اضم لع ن امالو  البيايل دودبالح يتمل  وفيما -49
لموا لل في المجالت الملميل  التوقمات المالميل للتنوع البيولوجيلمبمل الثالثل من نشرة با ال لل ذات الم االت من عدد شرون  

 19 الن ام الحرجل وتممي  فلمنا لثفلوم مو   
الذي قد يؤدي  ضافياإل ضغمحجم الأو  من الن ام الحرجلالنفم اإليكولوجيل  بمدى قربالتنبؤ بدقل أحد تميع ال يسو  -50

يكون  ف دأ رى،  إلى حالل النفم اإليكولوجيلأحد  تحول إذا تو أنث ممرو  من األمثلل الساب لرير أن ال  إليلاإلى الو ول 
لآلثار نفرا و االقت ادات وأنمام االستيمان لمدة أجيال   بنيت عليلاب ل التي من ال مب أو المستحيل أن يمود إلى حالتث السا

ورفاا اإلنسان، وبالتالي  موبل أو استحالل  النفم اإليكولوجيلعلى التنوع البيولوجي و دمات للن ام الحرجل الكبيرة المحتملل 
على قد يكون من ال مب للغايل و   السياسات ناع رين و للملماء والمدي ام در قل  كبير  تمثل لافإن، حدتلا ت ريبا الت في  من

تمتمد  ممين م إيكولوجيافي عمل ومابع نف ،رجمل فيلاتكون ربما ال التي و  ،تكي  مع التحوالت السريملأن تلمجتممات ا
في ممفم  تلايكيدينامبحتى اين ال يمكن التنبؤ فحدث في المست بل، ست الحرجلن ام الفي حين أنث من شبث المؤكد أن و عليث  

لم امر اتباع لمسؤولل الدارة تتملب اإلالعتماد على تد الت محددة وموجلل لتفاديلا  وبالتالي لما يكفي من الدقل بالحاالت 
 ف دان التنوع البيولوجي إلى دفع أنلا ت نل  احترازي إزاء األنشمل البشريل الممرو 

كون للا ي، ويمكن أن اإلقليميو المحلي  تلفل على المستويين م اتنماق علىالن ام الحرجل  المتبات أو تحدث تذاو  -51
على نما  وأتميتلا بالنسبل للسياسات الحيوي األرضي  للمحيمفكرة الن ام الحرجل رير أن آثار كبيرة على ال ميد المالمي  

                                                           
ذات  الحرجلن ام الللمتبات و  شامال استمراضا التوقمات المالميل للتنوع البيولوجياألساسي للمبمل الثالثل من نشرة  الت نيي دم الت رير  18

سيناريوتات التنوع البيولوجي: التفاقيل التنوع البيولوجي:  50رقم  )السلسلل الت نيل النفم اإليكولوجيلي و دمات ال لل بالتنوع البيولوج
لمبمل الثالثل من ووف ا ل  (نيال رن الحادي والمشر بث في  في التنوع البيولوجي و دمات النفم اإليكولوجيل المرتبمل اتتغير ال بشأن توقماتال

 إيكولوجينفام يشلد فيلا الحاالت التي الحرجل تي ن ام المتبات أو ، فإن الوت ريرتا األساسي لميل للتنوع البيولوجيالتوقمات المانشرة 
تحدث تذا الن ام و   الذين يمتمدون عليثللناس الم دمل  دمات الالتنوع البيولوجي و  فيتغيرات كبيرة  وحدوثجديدة،  حاللإلى  تحوال

  الكلي مما يزيد من أثرتاالن ام الحرجل مع بمضلا البمض، وتتفاعل اإلقليمي  و المحلي لى المستويين م تلفل ع نماقات علىالحرجل 
19 Leadley, P et al. 2014. Interacting regional-scale regime shifts for biodiversity and ecosystem services. 

BioScience Oxford University Press :والمتا  في  
http://bioscience.oxfordjournals.org/content/early/2014/06/25/biosci.biu093.full 2013و. Ramprasad Sengupta  

http://bioscience.oxfordjournals.org/content/early/2014/06/25/biosci.biu093.full
http://bioscience.oxfordjournals.org/content/early/2014/06/25/biosci.biu093.full
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 امفلوم اتالسياس برا  ناعواعتكب اتتماما كبيرا، حدود الكو لال لل  ومفلوم ذالالكوكب ال تزال مثيرة للجدل  وقد اكتسب 
 20 الح ا ، وتم تن يم تذا المفلومناقدةم االت ت عدة شر ن  لمفلوم، لبمد تموير أولي و البيايل   مجال الشؤونفي  امفيد
في إمار مبادرة استمادة  النفم اإليكولوجيلاستمادة المتمل ل باألدوات والمنلجيات  إعدادويجري الممل حاليا على  -52

المنافر و الغابات  الستمادةبالتماون مع الشركاء من الشراكل المالميل  التفاقيل التنوع البيولوجي 21للغابات لالنفم اإليكولوجي
فرص ت ييم مملد الموارد المالميل نس ل تجريبيل من منلجيل و االتحاد الدولي لحفف المبيمل  أعدعلى سبيل المثال، و المبيميل  

 اتإمكانيبسرعل تحديد وتحليل يساعدتا على مرن وبأسمار مم ولل للبلدان  يمار ، لتوفير نل  إدليال( و ROAMستمادة )اال
 أمانلوت ود على ال ميد الومني أو دون الومني   فرصمن الوتحديد مجاالت محددة للغابات استمادة المنافر المبيميل 

ت ييم منلجيل بارات التنوع البيولوجي في اعتإلدماج للغابات، أنشمل  النفم اإليكولوجيلالتفاقيل، من  الل مبادرة استمادة ا
  ستمادةاال إمكانيات

شراكل اتفاقيل رامسار و وتدعملا  12/19 مؤتمر األمرا  في الم رر بلاالتي رحب  22"رعايل السواحل"مبادرة وت شكل  -53
راضي الرمبل، وأمانل اتفاقيل الدوليل لووالمنفمل الميور، لحمايل الدوليل منفمل والمري  الميور الملاجرة، ل اأسترالي-آسياشر  

استمادة األراضي الرمبل الراميل إلى جلود ال" لمجموعل من جاممل"مبادرة البيال الكنديل، وزارة التنوع البيولوجي، بدعم من 
 وتمزيز االلتزامات، بما في ذل  مشاركل ال ماع التوعيلالساحليل، من  الل توفير التنسي  وتبادل أفضل الممارسات وتشجيع 

 ال اص 
الت ني التابع الملمي و الفري  االستشاري نشر ، واستردادتامنلجيات ر د مرونل النفم اإليكولوجيل بوفيما يتمل   -54

عملث على  االتحاد الدولي لحفف المبيملوا ل و  23مرونل والتملم" والالتحول و التكي  ت ييم إمار لمرف  البيال المالميل مؤ را "
التي تجمع مملومات عن حالل النفم اإليكولوجيل في المالم على نماقات جغرافيل  م اإليكولوجيللنفلال واام الحمراء  إعداد

 24 النفم اإليكولوجيلت ييم  مر انليار يتمثل في لد  رايسي بم تلفل 
مض أن ب التوقمات المالميل للتنوع البيولوجيالنفم اإليكولوجيل اللشل، ذكرت المبمل الرابمل من نشرة بوفيما يتمل   -55

أن من الواضم أنث في حين و لضغوم البشريل المتمددة  لم امر ابشكل  اص  لالمواال بما في ذل  الجبال واألنلار ممرض
ت في  الضغوم الراميل إلى ماجلل التدابير فإن الاألولويل الرايسيل على المدى المويل،  توتغير المناخ  آثارالت في  من 

البيولوجي وسبل مميشل الماليين من الناس  لاتنوعوتحمي وجيل الجبليل أكثر مرونل، األ رى يمكن أن تجمل النفم اإليكول
، 5تمزيز الت دم نحو تح ي  أتدا  أيشي للتنوع البيولوجي الراميل إلى اإلجراءات تشتمل في الواقع، و الذين يمتمدون عليلا  

التي الضغوم   فض على التوقمات المالميل للتنوع البيولوجيفي المبمل الرابمل من نشرة  15و ،10و، 9و، 8و، 7و، 6و

                                                           
 Mace, G. et al. 2014. Approaches to defining a planetary boundary for biodiversity. Globalعلى سبيل المثال  20

Environmental Change 28, pp 289–297؛ وSteffen, W. et al 2015. Planetary boundaries: Guiding human 

development on a changing planet Science 347, p. 6223   
 ل التابملكوريالداارة الغابات  التي تدعملا (FERIللغابات ) النفم اإليكولوجيل مبادرة استمادةب 12/19 رحب مؤتمر األمرا  في م ررا 21
منفمل لالغابات والمنافر المبيميل استمادة آليل  منلمالشركاء من لالتفاقيل بالتماون الوثي  مع مجموعل  أمانلذتا جملوريل كوريا، وتنفل

واسمل النما  البرام  /الجلودالتدعم بلدان م تارة في تنفيذ س، و 2014 حزيرانث/في يوني أمل تاألمم المتحدة لورذيل والزراعل، التي 
  المنافر المبيميلالغابات و ستمادة الومنيل 

  initiative-coasts-http://www.birdlife.org/content/caringانفر أيضا  22
23 -tionTransforma-Adaptation-Resilience-content/uploads/2015/05/Summary-http://www.stapgef.org/stap/wp

2015.pdf-May-Framework-Learning-Assessment  
  /http://www.iucnredlistofecosystems.orgانفر  24

http://www.birdlife.org/content/caring-coasts-initiative
http://www.stapgef.org/stap/wp-content/uploads/2015/05/Summary-Resilience-Adaptation-Transformation-Assessment-Learning-Framework-May-2015.pdf
http://www.stapgef.org/stap/wp-content/uploads/2015/05/Summary-Resilience-Adaptation-Transformation-Assessment-Learning-Framework-May-2015.pdf
http://www.stapgef.org/stap/wp-content/uploads/2015/05/Summary-Resilience-Adaptation-Transformation-Assessment-Learning-Framework-May-2015.pdf
http://www.iucnredlistofecosystems.org/
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)بما في ذل  المنام  وحسب االقتضاء تمزيز حمايتلا واستمادتلا النفم اإليكولوجيل التي توفر ال دمات األساسيل تتمرض للا 
 ( من بين أمور أ رىبو فلا "أبراج المياا" التي تممل الجبليل 

أيشي للتنوع البيولوجي من أتدا   10اللد  أولويل لتح ي  إجراءات ذات  12/23 افي م رر  اعتمد مؤتمر األمرا و  -56
لشماب المرجانيل والنفم اإليكولوجيل المرتبمل بلا ارتباما وثي ا  كما حث األمرا  ودعا الحكومات األ رى والمنفمات بشأن ا

يكولوجيلنفم اجتماعيل اعتبار أنلا بتوحيد وتمزيز الجلود الحاليل إلدارة الشماب المرجانيل إلى ذات ال لل  تمر بمرحلل تغير  وا 
 مل عمل محددة بشأن التنوع الليال الفرعيل في اجتماعلا المشرين وست ناق  متمددة  ال لضغوملبسبب التأثيرات التفاعليل 

 تحمض في منام  المياا الباردة الالبيولوجي و 
ت رير كل سنتين بإعداد  ليلالجبمن أجل تنميل المنام  شراكل ال أمانلمنفمل األرذيل والزراعل لومم المتحدة و ت وم و  -57

الجمميل  قراراتأساس الت رير يوفر و ، مد الت من أمانل اتفاقيل التنوع البيولوجيب األمين المام عن التنميل المستدامل للجبال
الذي دعا ، 10/30 م ررالب 68/217 ير تا األم رر في علما المامل بشأن التنميل المستدامل للجبال  وأحامت الجمميل المامل 

ات اذ إجراءات محددة لحفف إلى  أ حاب الم لحلمؤتمر األمرا ، من بين أمور أ رى، األمرا  والحكومات األ رى و  فيث
  في ال ري  2015ت رير األمين المام لمام  دور   ومن المتوقع ثت اسم منافمالمستدام و  ثواست دامالتنوع البيولوجي للجبال 

 دوات االتتصاديةاأل  -واو
الحاجل إلى فلم أفضل ألداء األدوات االقت اديل واست داملا على نما  أوسع في ب أحام مؤتمر األمرا  علما -58

، فضال عن استراتيجيات ال ضاء على الف ر، مع األ ذ 2020-2011تح ي  أتدا  ال مل االستراتيجيل للتنوع البيولوجي 
حوافز  لوضعواألدوات الالزمل  اإلرشاداتوالحاجل إلى تحسين  ،اعيل واالقت اديل الومنيلبمين االعتبار الفرو  االجتم
، بما يتف  وينسجم مع االتفاقيل وااللتزامات لاإ الحأو إزالتلا أو الت لص التدريجي منلا أو  إيجابيل ولتحديد الحوافز الضارة

  اإلبال  الومنيلنفم  ،حسب االقتضاءو المحاسبل،  ي في نفمالدوليل األ رى ذات ال لل، فضال عن إدماج التنوع البيولوج

 الليال الفرعيل للتنفيذ أيضا تذا المساال في اجتماعلا األول  تتناولويمكن أن  -59
في التحليل ، UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.1لذا الحاجل في بمملومات أساسيل تتمل  على ويمكن االمالع  -60

  شي للتنوع البيولوجيأي من أتدا  3و 2باللدفين  المتمل 
أيشي من أتدا   3للد  لمن أجل التنفيذ الكامل  مراحل رايسيل مؤتمر األمرا اعتمد في اجتماعث الثاني عشر، و  -61

 21-19الف رات األمين التنفيذي )أعدتا لا في مذكرة بمراا  المرتبمل بالللتنوع البيولوجي بشأن التدابير الحافزة، وأحام علما 
)انفر  25المراحل الرايسيل الو ول إلىأكثر شموال عن كيفيل  إرشاداتمراا  التوفر و (  12/3 م ررالن م والمرف  األول

UNEP/CBD/WGRI/5/4/Add.1 )  في الت دم المحرز في تح ي  تذا  الليال الفرعيل للتنفيذ في اجتماعلا األولوستنفر
 المراحل الرايسيل على أساس الت ارير التي ت دملا األمرا  

دفع م ابل ال دمات البيايل، العدد من األدوات التي كان للا آثار إيجابيل، مثل  إلىفي ت ريرتا المكسي  ارت وأش -62
ت ديم الدعم إلى   وأشارت اليابان لغاباتبشأن االومني  لا، وبرنامج فض االنبماثات الناجمل عن إزالل الغابات وتدتورتاو 

المبادرات بناء على تذا  تمزيزل بحفف التنوع البيولوجي في المنام  المحليل و للحكومات المحليل ل يارل  مم قانونيل متمل 
وا لت وفي الماضي، منفمل لمشاريع تمزز حفف التنوع البيولوجي   64لى إالدعم  ق دم، 2014واعتبارا من عام  ،ال مم 

 الدعم انتلاء حتى بمد  وسمتلاأو أنشمتلا المنفمات 
مؤتمر  اي اعتمدتتأيشي للتنوع البيولوجي، المن أتدا   3للد  للتنفيذ الكامل ل لوتتمثل إحدى المراحل الرايسي -63

)بما في  لمرشحالاالنتلاء من الدراسات الومنيل التحليليل التي تحدد: التدابير الحافزة  فياألمرا  في اجتماعث الثاني عشر، 
                                                           

 ي من أتدا  أيشي للتنوع البيولوج 3  حشد الموارد: مراا  التفميل الكامل لللد  UNEP/CBD/COP/12/INF/20انفر  25
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لتمزيز ت ميم المتاحل ؛ والفرص لاأو إ الحمنلا يجي الت لص التدر أو  ،إلزالتلاذل  اإلعانات الضارة للتنوع البيولوجي( 
ت دم محدود عن إحراز وقت إعداد تذا المذكرة  ردلت ارير الومنيل ال امسل و  لتحليل ويكش  وتنفيذ التدابير الحافزة اإليجابيل  

، في الغالب لبيولوجيللتنوع اأيشي من أتدا   3اللد  األمرا  التي قدمت مملومات بشأن تنفيذ وأشارت في تذا ال دد  
ق ص نجا   عنعدد قليل أبلغ   وأشار عدد محدود من البلدان إلى إعانات ضارة و م تلفل إلى توفير تدابير حافزة إيجابيل

رفع الدعم عن الكلرباء في  عنوت رير باكستان  ؛دعم األسمدةنفام إ ال   عنملموسل  وتشمل االستثناءات ت رير اللند 
 سيا  الري 

دت  -64  وأ تلاإزال وأالتنوع البيولوجي بالتي تضر الحوافز تحديد  بشأنالمديد من الدراسات  من الم رر إعدادأو وأ ع 
( بمنوان IEEPالدراسل التي أجراتا مملد السياسل البيايل األوروبيل )الدراسات على مل تذا ت  وتشمنلا أو إ الحلاالت لص 

"فضال عن الممل الذي ي وم بث الفري  المامل الممني  26الي األ ضر""التغلب على الم بات التي تحول دون اإل ال  الم
كجزء من برنام   (OECD) االقت اديفي الميدان والمياا في منفمل التماون والتنميل  اإليكولوجيلالنفم و بالتنوع البيولوجي 

ال  السياسات  كما أ درت كيفيل التغلب على الم بات التي تحول دون إ  بشأن 2016-2015لفترة عملث المتف  عليث ل
 ال بشأناأعموتجري أيضا  27التنوع البيولوجي تمويضات بشأنمؤ را دراسل االقت ادي في الميدان منفمل التماون والتنميل 

  أيشي للتنوع البيولوجيمن أتدا   3لللد   اتيلسياسالمؤشرات االستجابل 
الوثي ل  أشير في وميل، ال نفم المحاسبلإدماج التنوع البيولوجي في بوفيما يتمل   -65

UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.1  المن م البيال واالقت اديل المحاسبل نفام  ث تم االنتلاء منأنإلى(SEEA 2012  )
نفام األساسي للذا المار اإل 2012عام المم ودة في  اللجنل اإلح اايل لومم المتحدة في دورتلا الثالثل واألربمين تاعتمدو 

في  لالمبيميالموارد تشجيع إدراج  محاسبل الثروات وت ييم النفام اإليكولوجيوتوا ل الشراكل الدوليل لولي  كمميار إح ااي د
المشار تل   ب ال  المحاسبل الومنيلبمل المبادرات األ رى ذات ال لل تت ميم التنميل والحسابات االقت اديل الومنيل  وتش

 يلي: ماعلى  UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.1في  إليلا
 باينمان  االل جلاد تمااوني  وي نفاذالاومني، بادعم مان حكومال الناروي  النلوض بمحاسبل رأس المال مشروع  )أ(

ت اادم علااى المسااتوى  تح ياا إلااى ساامى وي، وأماناال االتفاقياال، وبرنااام  األماام المتحاادة للبيااالشاامبل اإلح اااءات فااي األماام المتحاادة، 
لساتل بلادان رااادة  م امم   ي اا، وكذل  على المساتوى الاومني مان  االل دعام عالميلتدريبيل المالمي من  الل إعداد مواد 

 المكسي  وجنوب أفري يا وفييت نام(؛و  موريشيوسو  ندونيسياوا   شيليو  )بوتان
دعااام البلااادان فاااي إلاااى سااامى يي ذ ااادمات الااانفم اإليكولوجيااال الااا بشاااأن برناااام  األمااام المتحااادة للبياااالمشاااروع  )ب(

النفم اإليكولوجيال فاي عادة بلادان رااادة )شايلي وليساوتو ال ا ال باالمحاسبل االقت اديل بما في ذل  و  ليالمحاسبل البياالنلوض ب
 وترينيداد وتوبارو وفييت نام(؛ وجنوب أفري يا
 رأس المال المبيمي لالقت اد األ ضر ال ا ل بالت ييم والمحاسبل المتمل ل بمبادرة ال )ج(

األدوات االقت اديل  أيضا بأعالا ذات  لل  ال سم ثالثاقت ادي التي يغميلا ال ضايا المتمل ل بالت ييم االكما أن  -66
، بما في ذل  األدوات اتأدوات ت ييم فماليل )أو "أداء"( تدابير السياس UNEP/CBD/SBSTTA/19/4الوثي ل  وتتناول

  االقت اديل

                                                           
26 Withana, S. (2015): Overcoming obstacles to green fiscal reform وتي متاحل في ،

ult/files/Withana_Overcoming_obstacles_to_green_fiscal_reform.http://www.greengrowthknowledge.org/sites/defa

pdf  
  http://www.oecd.org/env/resources/biodiversity.htmستتا  قريبا في  27

http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/Withana_Overcoming_obstacles_to_green_fiscal_reform.pdf
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/Withana_Overcoming_obstacles_to_green_fiscal_reform.pdf
http://www.oecd.org/env/resources/biodiversity.htm
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 المعارف التقليدية -زاي
الممار  األ ليل والت ليديل ذات إلدراج نفم د سبل أفضل إلى ضرورة إيجابالحاجل  أحام مؤتمر األمرا  علما -67

تنفيذ الفمال لل مل االستراتيجيل الالملميل في دعم  الستكمال الممار الجماعيل للمجتممات األ ليل والمحليل  واألنشملال لل 
 تذا الممار  واالبتكارات والممارسات  حاازي، بمواف ل ومشاركل 2020-2011للتنوع البيولوجي 

أيضا )ي( واألحكام المت لل بلا 8المامل بين الدورات الم  ص للمادة  المفتو  المضويليتناول الفري  يمكن أن و  -68
  التاسعفي اجتماعث تذا المساال 

جلودتا الراميل إلى  ت ريرا عننيوزيلندا  قدمتوفيما يتمل  باإلجراءات التي تت ذتا األمرا  لتلبيل تذا الحاجل،  -69
أمر و  ،أدوات لر د الم ب، واست دام المؤشرات الث افيلمجموعل والممار  الت ليديل، بما في ذل   لربيم الغو إدماج المل

 ، وأدوات الت ييم ر دال
 مدراء المنام  األرضيل والبحريل للمجتمماتبالشبكل المالميل لمؤتمر األمرا   أقروفي اجتماعث الثاني عشر،  -70

برنام  األمم المتحدة اإلنمااي ل م االستواء اين مبادرة  يسرتلا حتىأستراليا ، وتي مبادرة من حكومل لوالمحلي لاأل لي
، بما في ذل  تل  التي تنموي على ممار  ت ليديل اتالمجتممالتبادالت بين  وتيسرشبكل التشجع و (  أل  12/12 )الم رر

  حفف التنوع البيولوجي واست دامث المستدامبذات  لل 
وضع مبادئ يجري حاليا على سبيل المثال، و من األنشمل األ رى ذات ال لل   اددعمؤتمر األمرا   وقد بدأ -71

، استجابل إلى مومنلا حفف التنوع البيولوجي واست دامث المستدامبذات  لل التي تكون  توجيليل إلعادة الممار  الت ليديل
)ي( واألحكام المت لل بلا 8لمادة لالم  ص بين الدورات  المامل المفتو  المضويلفيلا الفري  ، وسينفر جيم 12/12 م ررلل

 في اجتماعث التاسع 
اإلجراءات الجماعيل للشموب األ ليل والمجتممات بمؤتمر األمرا  أيضا عددا من األنشمل المتمل ل  وقد بدأ -72

 ال ااملت لمناقشل م تل  المنلجيا يلحوار  حل ل عملالموارد، نفمت األمانل  حشد بشأن 12/3 م ررواستجابل للالمحليل  
تمبي  تذا المنلجيات، لتوجيث األمرا   منلتوثي  وت ييم مساتمل الممل الجماعي، بما في ذل  ال برات والدروس المستفادة 

 28لالتفاقيل  المالي اإلبال تذا المساتمل من  الل إمار  بشأنفي توفير مملومات 
شراكات بين بحث التوا ل األمانل و ار  الت ليديل  المؤشرات المتمل ل بالمم بشأن بموجب االتفاقيلاضم لع بأعمال و  -73

بشكل وثي  مع منفمل الممل الدوليل  على وجث ال  وصتممل جمع مملومات عن مؤشرات الممار  الت ليديل، و لالوكاالت 
الدولي  ع االاتال مو  ،اللغات الت ليديل بشأنمنفمل األمم المتحدة للتربيل والملم والث افل )يونسكو( مع بشأن الملن الت ليديل، و 

واالتجاتات في حيازة  الحالل بشأنلوراضي )وال ندو  الدولي للتنميل الزراعيل ومنفمل األرذيل والزراعل لومم المتحدة( 
مؤشرات و ، اتالمجتممال اام على ر د التدريبيل دوليل بشأن  حل ل عملوع دت األراضي وتغيير است دام األراضي الت ليديل  

 ث/حزيرانيوني 10إلى  8من في باناجاشل، رواتيماال،  المجتمميلالبروتوكوالت و  المستدام المألو ست دام االيديل و الممار  الت ل
-2011مؤشرات ال مل االستراتيجيل للتنوع البيولوجي لإلى فري  ال براء الت نيين الم  ص  االجتماعت رير م د  وق    2015
لى(، 2015 /أيلولسبتمبر 17-14 )جني ، سويسرا، 2020  الليال الفرعيل كوثي ل إعالميل  وا 

توا ل فرقل الممل في إمار و  الممار  األ ليل والمحليل  ممنيل بنفمفرقل عمل  المنبر الحكومي الدوليوأنشأ  -74
 براء من أمانل ويشار  الممار  األ ليل والمحليل   بشأنلممل لإجراءات ونل   وضع 2018-2014 عمللا للفترة برنام 

                                                           
بشأن التنوع البيولوجي من أجل ال ضاء على الف ر وتح ي  التنميل  12/5ر الم ر أيضا في تنفيذ  يلحوار ال حل ل المملتسلم نتاا   28

بما  2020-2011بشأن استمراض منت   المدة للت دم المحرز في تنفيذ ال مل االستراتيجيل للتنوع البيولوجي  12/1والم رر  ،المستدامل
  التوقمات المالميل للتنوع البيولوجيفي ذل  المبمل الرابمل من نشرة 
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 بشأن المنبر الحكومي الدوليمملومات ألمانل  ونيوفر رايسلا، و  الممل ب فلل بنشام في عمل فرقل الممل، بما في ذل  تفاقياال
 آليات المشاركل الفمالل للشموب األ ليل والمجتممات المحليل 

 العلميو التعاون التقني  -حاء
 ،لت ني بين األمرا ، والشبكات الملميلتحسين التماون الملمي وا دعمبالحاجل إلى  أحام مؤتمر األمرا  علما -75

كفاءة الوتح ي   ،فجواتال درات، وتجنب االزدواجيل، وتحديد ال تح ي  التواف  من حيثمن أجل  والمنفمات ذات ال لل
 تفاقيل لجمل التماون الملمي والت ني أكثر فماليل لال التابملالحاجل إلى تمزيز آليل تبادل المملومات بو 

 التماون الت ني والملمي في اجتماعلا األول أيضا ل الفرعيل للتنفيذ وستتناول الليا -76
 :ت اريرتاوفيما يلي بمض اإلجراءات التي ات ذتلا األمرا  لتلبيل تذا الحاجل على النحو المحدد في  -77

حريال الب تياال الحاداا  الذي تضملع باثأمثلل على التماون الملمي، بما في ذل  التماون إلى أستراليا  أشارت )أ(
للشاامبل األسااتراليل  أنتاركتيكااابشااأن ال ماال االسااتراتيجيل و لمملومااات الملمياال؛ ماان ااحتياجاتلااا  للر ااي  المرجاااني الكبياار لتلبياال

حماياال أنلااار  بشااأنالبياياال الملمياال و البحااوث اإلشاارا  علااى مملااد ل التااابععماال مكتااب الحكوماال األسااتراليل ؛ و أنتاركتيكاااالممنياال ب
 متمااددة، وتااي شااراكل Bush Blitzشااراكل و  ؛سااتراليا ماان تااأثيرات أنشاامل تماادين اليورانيااوماإلقلاايم الشاامالي أل فاايم يسااامنم اال التم
الحكومل والمنفمات رير الحكوميل وال ناعل والمؤسسات الملميل لتوثي  التنوع البيولاوجي  اتو بر  تستند إلى ممار ال ماعات 

 ؛الومني المحمياتدقي ل لنفام الكاانات الدراسل النباتات والحيوانات و  عن مري ستراليا أل
ومملاااد ألكساااندر فاااون تومبولااات  CONABIO لجنااال التوقياااع علاااى ماااذكرة تمااااون باااين إلاااى المكساااي  تأشاااار  )ب(

لد  زيادة التبادالت الملميل والت نيل بشاأن الموضاوعات ب(، INBIO)كولومبيا( والمملد الومني للتنوع البيولوجي في كوستاريكا )
 ؛تر مام المشذات االتت

ساتراتيجي الملاوم الومنيال مان أجال ات ااذ نلا  لتحدياد عشارة تحاديات لنيوزيلندا مملومات عن ممارسال  قدمت )ج(
لتاراث البيولاوجي والتحادي لالتحادي الملماي  علاىذات ال لل بالتنوع البيولوجي المحددة التحديات وتشتمل م  و الستثمار في الملل

شااراكات بحثيااال باااين المجتمماااات  إلقاماااللملااوم التشااااركيل لإنشااااء منبااار إلااى رت نيوزيلنااادا أيضاااا   وأشااالالمساااتدام لمااي للبحاااارالم
لااى المحلياال والملماااء و  التماااون عمليااات تمااوير وتمزيااز تااؤدي إلااى باادء و دعاام األنشاامل التااي فااي دور  ااندو  المالقااات الدولياال ا 

  ينم واالبتكار الدوليو من المل التي تستفيد
على تمزيز التماون الت ني والملمي ون ل التكنولوجيا في إمار االتفاقيل، بما  األمانل، تممل باء 12/2 م ررلوعمال با -78

على تمزيز آليات تبادل المملومات الومنيل  ( و UNEP/CBD/COP/12/INF/33)انفر  Bio-Bridgeفي ذل  من  الل مبادرة 
 عيل للتنفيذ تا  ت رير عن األنشمل ذات ال لل لالجتماع األول للليال الفر يوس
تكنولوجيا وشبكل وفي تذا السيا ، تتماون األمانل أيضا مع مبادرات أ رى ذات  لل، بما في ذل  مركز  -79

في وترد مملومات عن أنشمل بناء ال درات   المنبر الحكومي الدوليأنشمل بناء ال درات في إمار في ( و CTCN) المناخ
UNEP/CBD/SBSTTA/19/9  

وبدأ ، تكنولوجيا المناخوشبكل مركز  في اتفاقيل األمم المتحدة اإلماريل بشأن تغير المناخ مؤتمر األمرا  وقد أنشأ -80
ون ل  تمويرالتماون التكنولوجي وتمزيز  في تحفيزتكنولوجيا المناخ وشبكل مركز   وتتمثل ململ 2014في عام  الممل

يتيم لبلدان الناميل و إلى امساعدة ت نيل المركز والشبكل ملبلا  وي دم  بناء علىالبلدان الناميل  من األمرا التكنولوجيا إلى 
ونشمل التمكينيل دوالر أمريكي ل 250 000 لبلدان الناميل الفرديل إلىالم دم لتمويل ال حيث ي لوالتدريب،  تبادل الممار 

شمل المنلجيات والسياسات  نلا تعلى أالواسع  اتكنولوجيا" بممناتال"م فل  وت  ت في  آثار تغير المناخ والتكي  ممث  المتمل ل ب
 المركز معتفاقيل اال أمانلوتستكش  لتكي  مع تغير المناخ  ل النفم اإليكولوجيلعلى  ل  قاامل  مشاريع ن  الضم حوالي ثلث وي
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الح ول  تيسيرون ام االت ال الومنيل لالتفاقيل وموا لل  CTCN اتحاد وشبكلووساال تمزيز التماون بين الشركاء في  سبل
تغير المناخ والتكي  ممث  وسيتم توفير المزيد من  آثارلت في  من ل النفم اإليكولوجيلعلى  ل  ال اامل  لى المنم للن  ع

 في وثي ل إعالميل  CTCNالمملومات عن 
 ج مختلفةه  ن  ال -طاء

ا  النفم وفا للحفاف علىالت ييم رير الن دي ومنلجيات بالحاجل إلى تمزيز أدوات  أحام مؤتمر األمرا  علما -81
 اإليكولوجيل 

من أجل لى أتميل الشراكل الدوليل إاليابان  أشارتوفيما يتمل  باإلجراءات التي تت ذتا األمرا  لتلبيل تذا الحاجل،  -82
 16من المنفمات والحكومات من  167تضم كانت مبادرة ساتوياما، التي أمل ت في االجتماع الماشر لمؤتمر األمرا ، والتي 

  2015 يسان/نأبريل في بلدا
األ لي إعداد ت رير عن مساتمل  دمات النفم اإليكولوجيل التي ي دملا التنوع البيولوجي إلى نيوزيلندا  رتوأشا -83

شاملل عن حالل  دمات النفم اإليكولوجيل في  نفرة عاملوالنفم اإليكولوجيل المبيميل لرفاتيل النيوزيلنديين، فضال عن نشر 
  2013عام 
مساتمات اإلجراءات الجماعيل للمجتممات األ ليل من جدول األعمال  1-3 فرعيل في إمار البندالليال الاول وستتن -84

 ملب مؤتمر األمرا  في الم رر حسبماتح ي  ال مل االستراتيجيل وأتدا  أيشي للتنوع البيولوجي، الراميل إلى والمحليل 
12/1  

 التنوع البيولوجيبحوث  -ثانيا
سبل ووساال  في اجتماعث الثالث عشر أن يتناول 12/31 في م ررا تمر األمرا مؤ قرر كما ذكر في الم دمل،  -85

 من االتفاقيل، التي تنص على أن: 12تمزيز تنفيذ المادة 
 الحتياجات ال ا ل للبلدان الناميل، بما يلي:مراعاة من جانبلا لاألمرا  المتماقدة،  ت وم"

 –التناااوع البيولاااوجي تااادابير تحدياااد مجاااال فاااي ين والت نيااا ينالملمياااوالتااادريب وضاااع وموا ااالل بااارام  للتملااايم  )أ(
حتياجاات المحاددة للبلادان االوت ديم الدعم للذا التمليم والتدريب لتلبيال  على نحو قابل لالستمرار،واست دامث وحففث  –وعنا را 
 الناميل؛

، وال قاباال لالسااتمرارعلااى نحااو حفااف التنااوع البيولااوجي واساات دامث تم فااي اتمزيااز وتشااجيع البحااوث التااي تساا )ب(
تو اايات الليااال الفرعياال للمشااورة بمااؤتمر األماارا  التااي يت ااذتا  لل ااراراتوف ااا  فااي جملاال أمااوروذلاا  ساايما فااي البلاادان النامياال، 

 الملميل والت نيل والتكنولوجيل؛
حاااوث فيماااا يتملااا  بب 20و 18و 16تمشاايا ماااع أحكاااام الماااواد  ثوالتمااااون فاااي اسااات دامتشااجيع الت ااادم الملماااي  )ج(

 " واست داملا است داما قابال لالستمرارلموارد البيولوجيل الحفف مجال استحداث مر  التنوع البيولوجي في 
)أ(، 12المادة بتمل  فيما ي 29اتث لبناء ال دراتم رر في  يلالمرجماإلشارات مؤتمر األمرا  عددا من  وضع وفي حين -86
 على وجث التحديد  12المادة فيلا ي يتناول األولى التتي المرة ستكون تذا فبين أحكام أ رى، من 
 تحضيرا اجتماعلا األولالليال الفرعيل للتنفيذ في  وستتناوللا أساسابالتمليم والتدريب  12من المادة الف رة )أ( وتتمل   -87

الليال أساسا  وستتناوللما اث وتمبي لو لبحبا )ب( و)ج( على التوالي وتتمل  الف رتانلالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األمرا   

                                                           
 ( 11/29)الم رر  لمبادرة المالميل للت ني لاستراتيجيل بناء ال درات ذات أتميل  ا ل تمتبر  29
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إجراءات ومنيل ينبغي أن تت ذ إلى أن األمرا   كللاالف رات الثالث وتشير الفرعيل للمشورة الملميل والت نيل والتكنولوجيل  
إلى دور  تحديداالف رة )ب( وتشير   للا وت ديم الدعمالناميل  البلدان احتياجات مراعاة وعليلاتماون على ال ميد الدولي، تو 

األمرا  في تذا ال دد   إجراءاترعيل للمشورة الملميل والت نيل والتكنولوجيل، من  الل مؤتمر األمرا ، في توجيث الليال الف
البرام  الملميل والتماون الدولي في فيما يتمل  بالمشورة  بإسداءالليال الفرعيل " تكل التي  25)د( من المادة 2الف رة كما أن 

في تذا أيضا أتميل  تمتبر ذات" على نحو قابل لالستمرارحفف التنوع البيولوجي واست دامث ذي ال لل بمجال البحث والتموير 
)الموارد  20)التماون الت ني والملمي(، و 18)الح ول على التكنولوجيا ون للا( و 16المادة بالف رة )ج(  راحل  وترتبمال دد  

 ن المادة ف رات أ رى مبأيضا ، وتمتبر ذات  لل الماليل( من االتفاقيل
من أتدا   19اللد  في دعم األحكام الموضوعيل لالتفاقيل  وينمكس تذا في  املم 12تنفيذ الفمال للمادة ويمتبر ال -88

، إتمام تحسين الممار  وال اعدة الملميل والتكنولوجيات المتمل ل بالتنوع البيولوجي، 2020بحلول عام أيشي للتنوع البيولوجي: "
واتجاتاتث، وايثار المترتبل على ف دانث، وت اسم تذا الممار  وال اعدة والتكنولوجيات ون للا وتمبي لا  وقيمث، ووفيفتث، وحالتث

( 10/2الم رر المرف  ب) 2020-2011لى ذل ، تحدد ال مل االستراتيجيل للتنوع البيولوجي وباإلضافل إ"  على نما  واسع
" كمن ر أساسي لضمان ت النفم اإليكولوجيل وعالقتلما برفاا اإلنسانالبحوث الجاريل بشأن التنوع البيولوجي وبممل و دما"

 30التنفيذ الفمال لل مل، بما في ذل  بين "آليات دعم البحوث والر د والت ييم" 
االحتياجات الملميل والت نيل بمؤتمر األمرا  علما فيلا ي أحام ت، ال12/1 م ررمن ال 14الف رة ويمكن النفر إلى  -89

، كما حددتلا الليال الفرعيل في اجتماعلا السابع 2020-2011ل ل بتنفيذ ال مل االستراتيجيل للتنوع البيولوجي الرايسيل المتم
ف رة )ب( من لا لتمبي  االتي تم تحديدتا، باعتبارت فجواتال لسداألمرا  إلى ات اذ اإلجراءات الالزمل فيلا ودعا  ،عشر

بما في ذل  تمزيز وتشجيع اإلجراءات األ رى التي يمكن ات اذتا، لنفر في في ال   وبالتالي، قد تررب الليال الفرعي12 مادةال
 البرام  البحثيل الومنيل والدوليل 

، قدمت بمض األمرا  مملومات عن البرام  البحثيل الومنيل 045-2015إل مار الم دمل استجابل لفي ت اريرتا و  -90
 31والدوليل ذات ال لل 

وفاا  التنوع البيولوجي و  بشأن) البحوثأن  2020-2011ل للتنوع البيولوجي الحف في ال مل االستراتيجيوي   -91
البرنام  الدولي لبحوث  - DIVERSITAS ت يسرتا جملل جلات من بينلارفاا اإلنسان( بوعالقتلا  النفم اإليكولوجيلو دمات 

لمجلس المتمل ل بالتغير ل رى األ لبحوث المالميلاتغير النفم اإليكولوجيل والمجتمع وبرام  الممني ببرنام  والالتنوع البيولوجي، 
التنوع البيولوجي و دمات المتمل ل بجدول أعمال للبحوث  DIVERSITAS أعدت، لذل  متابملكو  32 (ICSUالدولي للملوم )

 33 2020-2012للفترة  DIVERSITAS: رؤيل النفم اإليكولوجيل
المجلس الدولي للملوم التي يرعاتا بحوث التغير ل للمالميابرام  الو  - DIVERSITAS اجتممت في ايونل األ يرة،و  -92

والبرنام  المالمي لبحوث المناخ، فضال  ،)البرنام  الدولي للغال  األرضي والمحيم الحيوي، والبرنام  الدولي لوبماد البشريل
ت بل األرض، وتي من ل مسأمل  عليلا اسم عن شراكل علوم نفام األرض( مما تحت مفلل واحدة  تنشأعن المشاريع التي 

                                                           
 ( 10/2من المرف  بالم رر  25)الف رة  الت ليديل وبناء ال درات والموارد الت نيل والماليل الممار جنبا إلى جنب مع الر د والت ييم، و  30
  /https://www.cbd.int/sbstta19/submissionsفي كما أشير أعالا، تذا المملومات متاحل  31
)الف رة المنبر الحكومي الدولي ال مل االستراتيجيل أيضا، فيما يتمل  بالت ييم، دور وتالحف   10/2من المرف  بالم رر  1-2الحاشيل  32
مؤشرات شراكل التنوع البيولوجي ، و المرف  المالمي لمملومات التنوع البيولوجي، و GEO-BONشبكل أدوار ، )ب((، وفيما يتمل  بالر د25

 ( 20)الحاشيل 
33 Larigauderie et al. 2012. Biodiversity and ecosystem services science for a sustainable planet – the DIVERSITAS 

5-, 4: 101n in Environmental SustainabilityCurrent Opinio. 2020-vision 2012 وتو متا  في  -http://www.diversitas

al_COSUST_2012_4.pdf-et-1/Larigauderie-publications-ions/scientificinternational.org/resources/publicat  

https://www.cbd.int/sbstta19/submissions/
http://www.diversitas-international.org/resources/publications/scientific-publications-1/Larigauderie-et-al_COSUST_2012_4.pdf
http://www.diversitas-international.org/resources/publications/scientific-publications-1/Larigauderie-et-al_COSUST_2012_4.pdf
http://www.diversitas-international.org/resources/publications/scientific-publications-1/Larigauderie-et-al_COSUST_2012_4.pdf
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برنام  مست بل حدد لبحوث االستراتيجيل، ث لكجزء من جدول أعمالو   البيايل بحثيل دوليل بشأن التغير البياي المالمي واالستدامل
الت   ات متمددة م و تذا األولويات تي: )أ( تشجيع الملو  مس الم بلل  اللثالث إلى للسنوات ااألولويات الرايسيل  األرض
 ؛)ب( تموير المنتجات وال دمات الالزمل لمواجلل تذا التحدياتو ؛الرايسيلتحديات االستدامل المالميل بل لل ذات ا

نتاج و ت ميم ل  ل  ن   تجربل )ج(و  ؛من أجل التنميل المستدامل المالميل ات مشتركل موجلل نحو الحلولوابتكار  وممار  علوما 
اال تالفات بين اال تالفات الث افيل واالجتماعيل والجغرافيل و  في فل، لممار اللمشاركل في إنتاج  ال دراتوحشد  زيادةو)د( 

برام  وال DIVERSITASعددا من البرام  البحثيل الجاريل التي بدأت في إمار  برنام  مست بل األرضشمل يو األجيال  
األرض  مست بل في إمار من لدة جديالمبادرات المل تباإلضافل إلى ذل ، تشو  34 الساب ل DIVERSITASفي إمار  ساسيلاأل

وعلى ربم نفام األرض والنماذج االجتماعيل  اإلبال  عنثو بث التنوع البيولوجي المالمي والتنبؤ ر د عمل بشأن على 
دارتث التغيرات في است دام األراضي والتنوع البيولوجيبواالقت اديل للتنبؤ    وا 

بين مبادرات أ رى على توليد المملومات واألدوات الالزمل  من برنام  مست بل األرضساعد ييمكن أن ، وبالتالي -93
الليال الفرعيل ومؤتمر األمرا ، لتح ي  أتدا  أيشي للتنوع  تحددتالتلبيل االحتياجات الملميل والت نيل، بما في ذل  تل  التي 

تذا وتشر  لتنميل المستدامل  لل مل االستراتيجيل للتنوع البيولوجي، فضال عن األتدا  األوسع ل 2050البيولوجي ورؤيل 
   وقادالمنبر الحكومي الدوليالممل بموجب االتفاقيل وكذل   وادعمييمكن أن  اللذينالبرام  أيضا شبكل دوليل من الملماء 

bioDISCOVERYبرام   ، وتو منDIVERSITAS عليلا إعداد  ارتكزل التي ت نيالت ارير البشأن  أو اشتر  في قيادة الممل
  التوقمات المالميل للتنوع البيولوجيالثالثل والرابمل من نشرة  تينالمبم
 وتم تميينمؤ را  برنام  مست بل األرضأمانل  تاأنشو  35الملوم ممنيل بلجنل ب برنام  مست بل األرضويسترشد عمل  -94

في مذكرة  ت بل األرضبرنام  مسعن مونتلاير  وسيتم توفير مزيد من المملومات  في مالميتا المركز م ر المدير التنفيذي و 
36 برنام  مست بل األرض أمانلمذكرة تفاتم مع بإعداد إعالميل  وت وم األمانل حاليا 

 

 اعتبارات أخرى واالستنتاجات -ثالثا
الليال الفرعيل في اجتماعلا  حددتلااالحتياجات الملميل والت نيل التي  تلبيلفي  المحرزالت دم  توجز الف رات الساب ل -95

جراء أدوات ومبادئ توجيليل، و  إعدادبما في ذل  من  الل السابع عشر،  بحوث ور د على ال ميدين الومني والدولي  ا 
بمض المنفمات  أحرزت وعلى الررم من ذل ،نسبيا   لاإلجراءات التي تت ذتا قليل وكانت الت ارير الم دمل من األمرا  بشأن

االجتماع السابع عشر للليال الفرعيل للمشورة الملميل والت نيل  في التي تم تحديدتا فجواتال في سد اكبير  ات دموالشراكات 
 لتلبيل احتياجات األمرا  الالزمل ووضع السبل والوساال  والتكنولوجيل

                                                           
تنوع وربم الاستراتيجيات وأدوات جديدة لتوثي  التنوع البيولوجي، وفلم أسباب وعواقب  إعدادشجع تي ت)ال bioGENESISتي:  34

النماقات التنوع البيولوجي عبر  ت ييماتز وتحسين لد  إلى تمزيتي ت)ال bioDISCOVERY؛ و(كلث رفاا اإلنسانبالبيولوجيا والتنوع 
الحتياجات تلبيل التنوع البيولوجي، وبالتالي ام تلفل من التنفيم البيولوجي، و فات وعمليات ووفاا  المستويات على الزمنيل، و الالمكانيل و 

 عملتأثير تغير التنوع البيولوجي على  بحثت)التي  ecoSERVICES(؛ وبث ال ا ل بت ييم ور د وفلم تغير التنوع البيولوجي والتنبؤ
لتغير البياي المالمي الحالي لفلم ايثار ال حيل إلى سمى تي ت)ال ecoHEALTHوكذل   ؛و دمات النفم اإليكولوجيل، ورفاا اإلنسان(

  لبيولوجي للجباللتنوع ال ت ييم المالميالكل من  حل البشر وسالمل النفم اإليكولوجيل(؛ و  تحسينوالمتوقع إليجاد حلول ل
  committee-http://www.futureearth.org/scienceانفر  35
األرض وم ر اتفاقيل التنوع البيولوجي في نفس المدينل لم د حل ل عمل في  مست بل لأمان تواجد م ر برنام االستفادة من من الم رر  36
إمار برنام  ث المتو اة في و للبح الليال الفرعيل مندوبي جانبفضل من األفلم لتيسير الاالجتماع التاسع عشر للليال الفرعيل  اقب معتم

في برنام  لالتفاقيل للباحثين  ل والت نيلملميال عن مري  توضيم االحتياجاتالبحوث  على مست بل األرض، فضال عن ال درة على التأثير
  رضمست بل األ

http://www.futureearth.org/science-committee
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ث بحوثو  ثبرام  منس ل دوليا بشأن ر د التنوع البيولوجي وت ييم وتوحيدإنشاء يمكن أن يؤدي وعلى وجث ال  وص،  -96
، جنبا إلى جنب مع برنام  مست بل األرضو  المنبر الحكومي الدوليو ، GEO-BON شبكل الل)من   في السنوات األ يرة

مؤشرات شراكل و  37ولجانث الم تلفل االتحاد الدولي لحفف المبيملو ، المرف  المالمي لمملومات التنوع البيولوجيشركاء مثل 
 االتفاقيل  بموجبتياجات الملميل والت نيل حالفي االستجابل ل المساتملموا لل  إلى( 38وأعضاالاالتنوع البيولوجي 

 :عن مري  تلبيل االحتياجات الملميل والت نيل في إمار االتفاقيل تيسر موا لليمكن و  -97
علاى  وبحوثاث ثر اد التناوع البيولاوجي وت ييمااحتياجاتلا المتمل ال باألمرا  لتحديد  جانبموا لل الممل من  )أ(

 تذا االحتياجات بوضو ؛ ونشرعيل لتحديد االحتياجات البحثيل المالميل، الليال الفر من جانب المستوى الومني و 
، بماا ثوبحوثا ثر اد التناوع البيولاوجي وت ييماب الممنيالابم باين االتفاقيال والبارام  الدوليال و تمزيز التوا ل والر  )ب(

 اال الومنيال فاي تنفياذ برناام  أ احاب الم الحل ومشااركل ن اام االتمتماددة الممال  حل ااتفي ذل  مان  االل اللياال الفرعيال و 
 ؛المنبر الحكومي الدوليعمل 

، بمااا فااي ذلاا  ماان  ااالل تمزيااز اتالسياساابم و الملاابااين ربم الااإلااى  التااي ترمااي اندا اال البلاادالجلااود تمزيااز  )ج(
 ؛ ناع ال رار لمفي نالتوا ل بين م دمي ومست دمي البيانات بم

بيولااوجي علااى المسااتوى الااومني، و ا اال فااي البلاادان النامياال، تااوفير التموياال الكااافي لر ااد وت ياايم التنااوع ال )د(
 ؛ثوبحوث ثالتنوع البيولوجي وت ييمر د برام  منس ل دوليا بشأن  تنفيذ فضال عن

الحاار والمفتااو  لجميااع نتاااا  البحااوث والت ييمااات وال ااراام وقواعااد و ااول البااذل المزيااد ماان الجلااود لتمزيااز  )ه(
  وتحديثلا على المدى المويل ست بليل ذات ال لل بالتنوع البيولوجيالبيانات الماضيل والحاضرة الم

تمزيز التماون في مجال  موا للاالحتياجات الملميل والت نيل في إمار االتفاقيل عن مري   ويمكن أيضا تيسير تلبيل -98
ذات ال لل  اتت ييمالو دعم السياسات، فضال عن دراسات الحالل ومنلجيات الو ول إلى أدوات  لتيسيرتموير البوابات 

للتمبي  على ال ميد تحديد  يارات واعدة  فيساعد البلدان يتذا النل  أن ويمكن لمثل است دام تذا األدوات  المتمل ل ب
الجتماع السابع عشر للليال لالمملومات التي تم جمملا أن يستند ذل  على أعالا، يمكن  6ومني  وكما ذكر في الف رة ال

، ومنتدى على اإلنترنت التفاقيلاعلى موقع المتاحل وكذل  المملومات  لميل والت نيل والتكنولوجيلالفرعيل للمشورة الم
بين أمانل  الجاريلى التماون إتذا الممل  وسيستندالمت   ل   البواباتو  االستراتيجيات و مم الممل الومنيل للتنوع البيولوجي

برنام  األمم المتحدة اإلنمااي والشركاء اي رين ويسلم في دعم التماون و ، والمنبر الحكومي الدولياتفاقيل التنوع البيولوجي، 
 الت ني والملمي بين األمرا  

 ال ضايا المتمل ل بالتدريب والتماون الت ني والملمي في االجتماع األول للليال الفرعيل للتنفيذ في نفر يستمر الوسو   -99

 التوصية المقترحة -رابعا
 م ررالمن  16-14والف رات  17/1تو يل إلى ال إذ تشيرشورة الملميل والت نيل والتكنولوجيل، الليال الفرعيل للمإن  -100
 ما يلي:قد تررب فيمؤتمر األمرا ، ال ادر عن  12/1

 39؛المذكرة التي أعدتا األمين التنفيذيبالمملومات الواردة في  علما تحام )أ(
 ؛تنفر فيلا الليال الفرعيل للتنفيذ في اجتماعلا األولالتي تم تناوللا يمكن أن  ال ضاياأن بمض  تالحف )ب(

                                                           
  /https://www.iucn.org/about/union/commissionsانفر  37
  /http://www.bipindicators.netانفر  38
39 UNEP/CBD/SBSTTA/19/3   

https://www.iucn.org/about/union/commissions/
http://www.bipindicators.net/
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لمنفمات الشريكل لادعم األمارا  فاي تلبيال االحتياجاات الملميال والت نيال ذات ال الل لبالجلود الجاريل  رحبت (ج)
 ؛2020-2011بتنفيذ ال مل االستراتيجيل للتنوع البيولوجي 

 ومرفاا  البيااال المالمياال، رنااام  األماام المتحاادة للبيااالوب، GEO-BON وشاابكل بالتماااون بااين األماارا ، ترحااب (د)
 ر د التنوع البيولوجي؛لالومنيل نفم اللتمزيز األ رى والمنفمات 
ذ تشير إلى الف رة لتنوع البيولوجيبايفا  المالميل لمملومات ا رحبت (ه) من  13الف رة و ، 8/11 من الم رر 3، وا 

 ملابت(، 11/29 م ررباالمرفا  الاء ال ادرات مان أجال المباادرة المالميال للت اني  )مان اساتراتيجيل بنا 6 اإلجاراء، و 11/2 م ررال
 لبيانااات المتمل اال بااالتنوع البيولااوجيالمفتااو  لموا االل تمزيااز الو ااول لإلاى األمااين التنفيااذي أن يمماال مااع المنفمااات ذات ال االل 

  والشفافيل في إعداد ال ياسات المشت ل؛
الملوم، عناااد وضاااع وتنفياااذ جااادول أعماااال بااا لتاااث الممنيااا، وتااادعو لجناألرضمسااات بل برناااام   بإنشااااء رحااابت (و)
إلى األمين التنفيذي أن يتمااون ماع  ملبتو ، 2020-2011تأ ذ في االعتبار ال مل االستراتيجيل للتنوع البيولوجي أن أبحاثلا، 

 األرض تح ي ا للذا الغايل؛مست بل برنام  أمانل 
 لي:ما ي األمين التنفيذي إلى ملبت (ز)

برنااام  األماام المتحاادة اإلنمااااي والشااركاء اي اارين و ، المنباار الحكااومي الاادوليموا االل التماااون مااع  (1)
دعم السياساات، فضاال عان ومنلجيات الو ول إلى أدوات  لتيسيرلبوابات المنس  تموير اللتمزيز 

 دراسات الحالل ذات ال لل وت ييم است دام مثل تذا األدوات؛
لتماون مع المنفمات ذات ال لل لتجميع مملومات عن األدوات الالزمل لدعم اموارد، رتنا بتوافر ال (2)

تغييار وع باات ، بما فاي ذلا  ت يايم دوافاع 2020-2011تنفيذ ال مل االستراتيجيل للتنوع البيولوجي 
والمملياااات التشااااركيل  االن ااارام فاااي الممااالت نياااات و  ،اساااتراتيجيات التساااوي  االجتمااااعي، و السااالو 
 ؛السلوكيات وتمزيز الحوافز االجتماعيل واالقت اديلتيسير  تممل علىم مؤسسات لت مي

اتفاقيااال التجاااارة الدوليااال باااأنواع الحيواناااات والنباتاااات البريااال الملاااددة بااااالن راض بالتمااااون ماااع أمانااال  (3)
ال اامال تمبيا  التكنولوجياا  بشاأنلتجمياع مملوماات وأدوات  للشافرة المموديال لوحيااء لالدوليشبكل الو 

"(، وتمزيااز تمااوير الشاافرة الممودياال للحمااض النااوويلتحديااد األنااواع )" الحمااض النااوويعلااى تسلساال 
، مع التركيز بشاكل األولويل ات مجموعات الكاانات ذاتلت نيفللشفرة المموديل المكتبات المرجميل 

تفاقياال التجااارة اعلااى قااواام   اااص علااى األنااواع الملااددة باااالن راض )بمااا فااي ذلاا  األنااواع المدرجاال
( واألنااواع الغازياال المحتملاال، وتمزيااز الدولياال بااأنواع الحيوانااات والنباتااات البرياال الملااددة باااالن راض

  حفف التنوع البيولوجي واست دامث المستداملتمبي  تذا الت نيات الالزمل لأنشمل بناء ال درات 

 
 

__________ 

 


