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  االحتياجات العلمية والتقنية ذات الصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية  17/1التوصية 

  2020- 2011للتنوع البيولوجي 

  ، تقنية والتكنولوجيةإن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية وال
باء، التي طلب فيها مؤتمر األطراف إلى الهيئة الفرعية  11/13من من المقرر  2إلى الفقرة  إذ تشير

وتقديم  2020- 2011تحديد االحتياجات العلمية والتقنية ذات الصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  ،عه الثاني عشرتقرير عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتما

قدم عروضا تمهيدية، تبعتها إلى أن الشكل المتعلق باالجتماع السابع عشر للهيئة الفرعية              ًإذ تشير أيضا و
إذ و ،تيسير تعميق النظر في القضايا المطروحة على جدول األعماللنقاش وجلسات األسئلة واألجوبة حلقات 
  ،نقاشأعضاء حلقات العن تقديرها للمقدمين للعروض و تعرب

باء،  11/13من المقرر  1                                       ً        التقارير التي أعدها األمين التنفيذي وفقا  للفقرة  تالحظ مع التقدير - 1
، UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.1، وUNEP/CBD/SBSTTA/17/2والتي ترد في الوثائق 

، UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.4، وUNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.3، وUNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.2و
، وتخلص، بعد النظر فيها، إلى االحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية ذات الصلة UNEP/CBD/SBSTTA/17/3و

  ؛2020-2011بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
الى هذه االحتياجات في سياق شامل للرؤية المتعلقة بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي تنظر  - 2

 وينبغي أن تركز كل اإلجراءات .شي للتنوع البيولوجيأيوأهداف " في وئام مع الطبيعةالعيش " 2020- 2011
التدابير الرامية إلى تلبية هذه االحتياجات على تبادل واستخدام األدوات والمنهجيات القائمة التي قد تتطلب تكييفها 

هجها ورؤاها ونماذجها وأدواتها                                                                    ُمع الظروف الوطنية المحددة، واحترام الحق السيادي للبلدان في اختيار ن 
وتتطلب تلبية هذه االحتياجات تعزيز القدرات العلمية والتقنية وتوفير تمويل جديد وكاف ويمكن التنبؤ  .الخاصة

لدول الجزرية الصغيرة البلدان األقل نموا وا السيما ،وخاصة لألطراف من البلدان النامية ،به، بواسطة األطراف
  ؛ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةالتبلدان الالنامية و

االحتياجات العلمية والتقنية ذات الصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  تحدد - 3
  :بما في ذلك ،2020- 2011

الحاجة إلى طرق أفضل لالستفادة من العلوم االجتماعية في تحفيز  -  العلوم االجتماعية  )أ (
هج جديدة بوسائل منها       ُووضع ن  2020-2011ستراتيجية للتنوع البيولوجي يارات تتوافق مع أهداف الخطة االتخا

. واستخدام أدوات غير سوقية ،ووضع السياسات ،تكريس فهم أفضل للتغير السلوكي وأنماط اإلنتاج واالستهالك
ة وغيرها أكثر فعالية من خالل النظم المدرسيعامة والحاجة إلى توسيع نطاق انتشار سبل اتصال وتثقيف وتوعية 

من القنوات، ووضع استراتيجيات اتصال وتوعية بشأن التنوع البيولوجي، واستكمال الجهود المبذولة في مجال 
االتصال والتثقيف والتوعية العامة بمنظورات أخرى بما في ذلك البحوث المتعلقة بخبرات التواصل فيما بين 

  ؛والمتعدد الثقافات الثقافات
لحاجة إلى بيانات وروافد معلومات يسهل الحصول عليها وتكون قليلة ا -  البيانات والمعلومات  )ب (

واالستخدام  ،الكلفة وشاملة وموثوقة من خالل جملة أمور منها تيسير الحصول على وسائل االستشعار عن بعد
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 مواطن،واالنخراط العلمي للوالبيانات والمعلومات غير المباشرة،  ،الموقع الطبيعيفي األفضل لعمليات المراقبة 

وشبكات رصد التنوع البيولوجي، ومن خالل التطبيق األفضل لمعايير البيانات وقابلية التشغيل  ،وتصميم النماذج
لحصول على البيانات وإدارتها من أجل الحصول على منتجات ذات صلة بالسياسات، بما في ذلك المتعلق باالبيني 

  ؛القرار صنعالمؤشرات والسيناريوهات الالزمة لتوجيه عملية 
الحاجة الى تحسين وتعزيز المنهجيات لتقييم حالة واتجاهات األنواع والنظم  -التقييم والتقدير  )ج (

النظم  وخدمات ،والمواقع الساخنة والثغرات في الحفظ فضال عن وظائف النظم االيكولوجية ،االيكولوجية
 ورفاه البشر على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي؛ اإليكولوجية

هج                                                           ُالحاجة إلى تعزيز وتحسين استخدام أدوات التخطيط المالئمة والن  - تعميمتخطيط والال  )د (
 ضمانات :من خالل جملة أمور منها 2020-2011 للتنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية وذلك في تنفيذ للتعميم،

لمتكامل لألراضي والتخطيط وأدواته ووسائله في التخطيط المكاني، بما في ذلك االستخدام ا ،التنوع البيولوجي
؛ ة وخدمات النظم اإليكولوجيةم اإليكولوجيالنظ وظائفللمناطق الساحلية والبحرية؛ وتقييم التنوع البيولوجي و

 التنوع البيولوجي في التنمية المستدامة وغير ذلك من القطاعات السياساتية ذات الصلة؛ تعميمو

م وصنع السياسات وبين العلأفضل حاجة إلى تكامل ال -السياسة العامة بين العلوم والربط   )ه(
المنبر استخدام سيما على المستويين المحلي والوطني وذلك من خالل لعلوم والسياسات، الا تفاعل المحسن بينوال

، وتحسين )IPBES(الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
استخدام األدوات الالزمة لتعزيز اتساق السياسات وتقييم السياسات ووضع السيناريوهات والخيارات  وتوسيع نطاق
  عي السياسات؛صانبذات الصلة 
الحاجة إلى تكريس فهم أفضل لعمليات النظم  -  واستعادة النظم اإليكولوجيةوحفظ صيانة   )و(

والنقاط الحرجة ، والحدود اإليكولوجيةواستعادتها،  النظم اإليكولوجيةحفظ اإليكولوجية ووظائفها وآثارها على 
ية وخدمات النظم اإليكولوجية؛ وتحسين المنهجيات والمؤشرات الالزمة لرصد يكولوجاإل- والمرونة االجتماعية

  يكولوجية الهشة؛وخاصة بالنسبة للنظم اإل ،هاستعادتمرونة النظم اإليكولوجية وا
ى فهم أفضل ألداء األدوات االقتصادية واستخدامها على نطاق الحاجة ال – األدوات االقتصادية  )ز(

، فضال عن استراتيجيات القضاء 2020- 2011أوسع في تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
االقتصادية الوطنية، والحاجة الى تحسين اإلرشادات واألدوات - مع مراعاة الظروف االجتماعية ،على الفقر
بما يتمشى وينسجم مع  ولتحديد الحوافز الضارة أو حذفها أو إزالتها أو إصالحها، ضع حوافز إيجابيةالالزمة لو

 ،االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، باإلضافة إلى إدماج التنوع البيولوجي في المحاسبة الوطنية
  نظم اإلبالغ؛حسب االقتضاء، وفي 

معارف الشعوب األصلية نظم  دراجأفضل إل وسائلجة إلى إيجاد الحا – المعارف التقليدية  )ح(
إلكمال المعارف العلمية من للمجتمعات األصلية والمحلية الجماعية  جراءاتاإلوالمعارف التقليدية ذات الصلة و

لى موافقة ومشاركة الحائزين عمع  ،2020- 2011لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي لفعال لتنفيذ االأجل دعم 
  ؛واالبتكارات والممارساتهذه المعارف 
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الحاجة إلى زيادة تحسين التعاون العلمي والتقني فيما بين األطراف،  – التعاون العلمي والتقني  )ط(

وتحقيق وتحديد الفجوات  ،وتجنب االزدواجية ،لمطابقة القدرات ،وكذلك الشبكات العلمية والمنظمات المعنية
 آلية غرفة تبادل المعلومات في االتفاقية لزيادة فعالية التعاون العلمي والتقني؛ والحاجة إلى تعزيز. الكفاءة

الحاجة الى تعزيز أدوات ومنهجيات التقييم غير النقدية للمحافظة على وظائف  – هج المختلفة   ُالن   )ي(
  ؛النظم االيكولوجية

 :بما يلي اجتماعه الثاني عشر فيمؤتمر األطراف  توصي - 4

تياجات العلمية والتقنية الرئيسية المتعلقة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع باالح       ًط علما ييح  )أ (
                                       ً    استخدام النتائج الرئيسية في نظره مستقبال  في النحو المحدد في هذه الوثيقة، و ، على2020- 2011البيولوجي 

 شي للتنوع البيولوجي؛طة االستراتيجية وتحقيق أهداف أيتنفيذ الخ

الواردة  المشتركة بين القطاعاتاألطراف فيما يتعلق بالقضايا  آراءيد من بجمع المز       ًط علما ييح  )ب (
على  2020- 2011ة للتنوع البيولوجي ـالخطة االستراتيجي في ةمحددشي أيوأهداف اه ـأدنفي المرفق األول 

  النحو الوارد في المرفق الثاني؛
إلى  )BON-GEO(رض يدعو شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األ  )ج (

بشأن احتياجات  ذوي الصلةأصحاب المصلحة غيرهم من والمجتمعات األصلية والمحلية والتعامل مع األطراف 
  ؛مختارة وذات أولوية ومحددة بوضوح ومتعلقة بإنشاء نظم الرصد ورصد التنوع البيولوجي

 :الموارد الالزمة لى األمين التنفيذي رهنا بتوافرإكذلك مؤتمر األطراف بأن يطلب  توصي - 5

الرئيسية جة االحتياجات العلمية والتقنية الممكنة لمعالالقائمة والوسائل السبل وإعداد تقرير عن   )أ (
، البلدان النامية األطراف، وخصوصا في ةالقدرات العلمية والتقنيأعاله، وتعزيز  3د في الفقرة دعلى النحو المح

 ؛، وبلدان االقتصاد االنتقاليغيرة الناميةوالدول الجزرية الص السيما أقل البلدان نموا

الهادف تقديم الدعم التقني ب للسماحتبادل المعلومات التابعة لالتفاقية غرفة مواصلة تعزيز آلية   )ب (
، وبلدان االقتصاد جزرية الصغيرة الناميةوخصوصا البلدان النامية، السيما أقل البلدان نموا والدول ال ،لألطراف
المؤسسات الوطنية واإلقليمية  ، وتعزيز التآزر بينالمناسبة أدوات دعم السياساتواستخدام يد بشأن تحد ،االنتقالي
  والدولية؛
مؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع المعني بتنظيم اجتماع لفريق الخبراء التقنيين المخصص   )ج (
  4؛2020-2011البيولوجي 
لتنفيذ الخطة  السياسات أدواتالية استعراض الخبرات الوطنية على استخدام األدوات لتقييم فع  )د (

باستخدام المعلومات المتضمنة في التقارير الرابعة والخامسة  ،2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛يعقد لهيئة الفرعية لوإبالغ اجتماع 

                                                        
  . ) ج ( 6       الفقرة    في                                  استنادا الى العناصر المشار اليها               لمؤتمر األطراف            الثاني عشر          االجتماع                 االختصاصات بواسطة       ستعد    4
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 :األمين التنفيذي طلب الىت - 6

، وشبكة رصد التنوع البيولوجيمؤشرات المعنية بشراكة المناسب مع تيسير التعاون في الوقت ال  )أ (
واالتحاد الدولي  ،ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ،التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرض

رات التابع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الفريق العامل المعني بالمؤشلحفظ الطبيعة وغيرها من 
أيشي جميع أهداف لات في تغطية المؤشرات فجوسد ال لمنتدى الشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، بغية

 ؛2014 عام وذلك بحلول للتنوع البيولوجيالعشرين 

يضطلع، بالتعاون مع مراكز الخبرة ذات الصلة ، 11/2رر من المق 17إذ يشير إلى الفقرة   )ب (
وشبكة رصد  ،)GBIF(ات الصلة، بما في ذلك المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي والمنظمات والشبكات ذ

مؤشرات التنوع البيولوجي، باألنشطة المعنية بشراكة الو ،التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرض
والمعلومات والمعارف المناسبة لرصد  اإلقليمية لبناء القدرات والتدريب فيما يتعلق بتعبئة وإدارة وتحليل البيانات
  تبادل المعلومات؛غرف التنوع البيولوجي وإدارته، بما في ذلك عن طريق تعزيز اآلليات الوطنية ل

إبالغ االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف بالتقدم ألف،  11/3من المقرر  16تمشيا مع الفقرة   )ج (
استخدام المؤشرات في وومراعاة التقدم المحرز  ،11/3ر الواردة في المقر طلباتالمحرز في االضطالع بال

ة مكنالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، وإعداد عناصر منشرة التقارير الوطنية الخامسة والطبعة الرابعة من 
مؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع خبراء التقنيين المخصص المعني بفريق الاجتماع لبشأن اختصاصات 

 الثاني عشر؛ هلكي ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماع ،2020-2011 البيولوجي

الرابعة والخامسة تحليال للمنهجيات المستخدمة في التقييم الوطنية أن يدرج في تحليله للتقارير   )د (
س في هذه التقارير وغيرها من التقارير، وإبالغ االجتماع الخام المبلغ عنهاالذاتي للتقدم صوب تنفيذ االتفاقية 

 للفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ واالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف حسب مقتضى الحال؛

أن يجري تقييما للنهج والشكل المستخدمين في االجتماع السابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة   )ه(
اكل يهبشان تحسين كفاءة ال 11/10لمقرر من ا 2استجابة للفقرة عملها العلمية والتقنية والتكنولوجية كجزء من 
  ؛، وإبالغ مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشرهاتوالعمليات في إطار االتفاقية وبروتوكوال

ألهداف غايات والشي للتنوع البيولوجي توفر عناصر متاحة جاهزة ليأأن أهداف تالحظ  - 7
أهداف التنمية المستدامة التي يجري  اجها في مجموعةمة بالتنوع البيولوجي والتي يمكن إدتصلالموالمؤشرات 

 ؛إعدادها في الوقت الحاضر

 رتينبما في ذلك المشار إليها في الفق ،على الحاجة العاجلة الى تنفيذ التدابيرسلط األضواء إذ ت - 8
 اجزء من عمله سستناقش باعتبارهاأن هذه المسالة  تالحظ ،10لتحقيق الهدف  ،11/18من المقرر  24و 11

من  13تمشيا مع الفقرة  ،المرجانة بابيضاض المتعلقالثامن عشر لتحديث خطة العمل النوعية  اهخالل اجتماع
التنوع  علىتحمض المحيطات  آلثارلوثيقة االستعراض المنهجي ها فضال عن ضمن سياق نظر ،11/18المقرر 

  .ةم االيكولوجيالبيولوجي ووظائف النظ
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 المرفق األول

  التي حددتها األطراف اتمشتركة بين القطاعالقضايا ال
  األدوات واإلرشادات المتعلقة بالسياسات

هناك عدد كبير من األدوات والمنهجيات المتعلقة بدعم السياسات المتاحة لألطراف والتي تساعد على   - 1
م وال ينبغي لعد. وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020- 2011تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

معظم  تمنعوجود األدوات أو اإلرشادات، بالنسبة لبعض األهداف، أو الصعوبات في تطبيقها في بعض البلدان، أن 
عند وجود حاجة إال وال ينبغي إعداد أدوات جديدة . اتخاذ اإلجراءات الفعالة لتنفيذ الخطة االستراتيجية منالبلدان 

وشرح ظروف  ،األدوات الموجودة من خالل إتاحتها بسهولةتيسير استخدام  وينبغي التركيز على. ملحة واضحة
في اختيار  ي، مع األخذ في االعتبار حق البلدان السياداستخدامها، ومن خالل تكييفها مع الظروف الوطنية المحددة

  .فقا للظروف واألولويات الوطنية ُ                                  ن هجها وتصوراتها ونماذجها وأدواتها و
  :دوات والمنهجيات اإلضافية، التي تشمل ما يليوالبد من إعداد عدد محدود من األ  - 2

االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي تحفز على تغيير السلوك،  دوافعاإلرشادات المتعلقة بال  )أ(
 ومدى ترابطها وانعكاسات ذلك على وضع السياسات؛

 تنوع البيولوجي، بما فياألدوات والمنهجيات التي لها القدرة على إقرار المجموعة الكاملة لقيم ال  )ب(
 ية والثقافية؛ذلك أهميتها االجتماعية والروح

 تأثيرات، مثل الة بهاطالمرتب   ُ                                                         الن هج المتبعة الستخدام الحوافز غير االقتصادية وتنفيذ التدابير   )ج(
همة ، ومساالمرتبطة بهافزة لمؤسسات المجتمع، بما في ذلك مؤسسات الملكية الجماعية وترتيبات الحوكمة احال

  صلية والمحلية؛المجتمعات األ
اإلرشادات المتعلقة بأفضل الممارسات لتحديد الحوافز التي تضر بالتنوع البيولوجي والوسائل   )د(

  الالزمة إلصالحها، استنادا إلى دراسات الحالة الناجحة والدروس المستفادة؛
  ؛المستدامة ستهالكاالنتاج وأنماط اإلاألدوات والمنهجيات المتعلقة بتحقيق   )ه(
األراضي واإلدارة المستدامة لألراضي لمعالجة مختلف أهداف أيشي  خدامالتخطيط المتكامل الست  )و(

  ؛ضمن النطاق األوسع للمناظر الطبيعية والمناظر البحرية للتنوع البيولوجي
نة مرووالحفاظ على النظم اإليكولوجية واستعادة حفظ منهجيات الالزمة لتحسين فرص نجاح ال  )ز(

  النظم اإليكولوجية؛
رشادات المتعلقة بأفضل الممارسات في مجال إتاحة الوصول المالئم للمعارف واالبتكارات اإل  )ح(

  والممارسات التقليدية واستخدامها للحفظ واالستخدام المألوف المستدام؛
ية والقطاعات رشادات المتعلقة بالفرص المتاحة لنقل الممارسات الجيدة عبر المناطق األحيائاإل  )ط(

  بين الحراجة والزراعة، أو من النظم األرضية إلى النظم البحرية؛مثال المختلفة والقيود المفروضة عليها، 
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ت المحتملة واإلبالغ عنها وإدارتها بين القضاء على الفقر مفاضالدوات الالزمة لتقييم الاأل  )ي(

  .واألمن الغذائي وأهداف حفظ التنوع البيولوجي
ويمكن أن . تبادل المعلوماتغرفة ني والعلمي بين األطراف من خالل آلية تقتوطيد التعاون الوينبغي   - 3

وتطبيق األدوات العالمية  ؛الخبرات وأفضل الممارسات بشأن إعداد وتطبيق األدوات الوطنية تقاسميشمل ذلك 
  .الستخدامها على المستوى الوطني

، األطراف البلدان النامية وخصوصااألطراف،  في االتفاقية تتبادل المعلوماغرفة ينبغي أن تساعد آلية   - 4
على  ،التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةبلدان ال، والناميةوالدول الجزرية الصغيرة أقل البلدان نموا  السيما

، األطراف تبادل المعلوماتغرفة       ّ       أن تمك ن آلية أيضا وينبغي  .نية والعلمية المحددةتقاإلعراب عن احتياجاتها ال
. مجاالت المهارات والخبرات لديها اإلشارة إلىوكذلك الشبكات العلمية والمنظمات المعنية وهيئات التمويل من 

  .وبالتالي، يمكن لهذه اآللية أن تيسر التوفيق بين االحتياجات والقدرات
  ونظم المراقبة والمؤشرات البيانات والرصد

المجتمعية دورا هاما ومتناميا في المساعدة على تقديم الرصد في  طنين والمبادراتامبادرات الموتؤدي   - 5
، في حين يمكن أن يكمل التطبيق المبتكر لالستشعار عن بعد وتقنيات االستشعار األخرى هذا الطبيعي الموقع

 وسيساعد توحيد معايير البروتوكوالت لهاتين الطريقتين، وكذلك. الرصد باستخدام قياسات على نطاقات كبيرة
تجميع ب السماحعلى جعل الجهود الفردية أكثر فعالية وعلى  ،المنابر واآلليات المتعلقة باستخدامها وإدماجها
  .البيانات لدعم تلبية االحتياجات على نطاق أوسع

الموقع في وهناك فرص الستخدام منهجي أوسع لبيانات االستشعار عن بعد ولعمليات المراقبة الفعالة   - 6
  .التكلفة والموحدة من حيث الطبيعي

اإلدارة المستدامة للعديد من النظم  عنصرا هاما فيالمحلية نظم معارف الشعوب االصلية و وتمثل  - 7
وغالبا ما تشكل الجهود المبذولة في مجالي المعارف والرصد على المستوى المحلي مصدرا من . اإليكولوجية

نية الزم مقاييسوتغطي في أحيان كثيرة مختلف ال                                        ُ          المصادر الحاسمة للمعلومات، وهي تكمل الن هج العلمية
الرصد الذي يستند إلى الجمع لتمكين والشفافية فتعتبر عناصر أساسية  نصافأما االحترام والثقة واإل. والمكانية

  .بين نظم معارف الشعوب االصلية والمعارف التقليدية والعلمية
ر في حالة التنوع طويل لتيسير رصد التغيى المدى الهناك حاجة لوضع سلسلة من البيانات علو  - 8

  .وما بعده 2020عام  نحوالبيولوجي مع مرور الوقت، ولقياس التقدم المحرز 
زيد يأن  حقيقي تقريبابيانات رصد التنوع البيولوجي في الوقت الالحصول على ومن شأن تحسين مستوى   - 9

  .األوسع ألصحاب المصلحةمشاركة ال وتمكيني السياسات في مجال التنوع البيولوج وضعمن اهتمام الجمهور ب
األرض بغرض  رصدوهناك حاجة لمواصلة وتعزيز الحوار بين واضعي السياسات واألوساط المعنية ب  - 10

عليها من أجل رصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  حصولتعزيز جمع البيانات وال
  .تبطة بهاالمرالوطنية والمؤشرات واألهداف 
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لبيانات الساتلية على توسيع نطاق استخدام بيانات االستشعار عن على االحر والمفتوح  حصولوساعد ال  - 11

زيادة تحسين مستوى أهمية بيانات االستشعار عن بعد المتاحة في الوقت  توتم. بعد لرصد التنوع البيولوجي
مثال (والوكاالت المعنية بحماية البيئة  لصانعي القراردة والتي تم تحويلها إلى منتجات أساسية مفي الحقيقي تقريبا

  ).األراضي خدامخرائط است
التنوع البيولوجي على المستويات الوطني واإلقليمي والعالمي تحديد  رصدنظم  إدامةويتطلب بناء و  - 12

التمويل المستدام، ناء القدرات ووكذلك ب والتشغيل البيني والتنسيق بين المؤسسات المعنية ،لبياناتا معايير
التي تمر بلدان ال، والناميةأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة  السيماللبلدان النامية األطراف،  وخصوصا

  .اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
التنوع  رصدويمكن للبرامج التعاونية اإلقليمية أو المراكز اإلقليمية أن تسهم في الترويج لشبكات   - 13

  .ي ودعم تحليل البيانات كي تستخدمها بلدان المنطقةالبيولوج
شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق  وتتمتع متغيرات التنوع البيولوجي األساسية التي وضعتها  - 14

بمجرد تحديدها واختبارها، بالقدرة  المتغيرات المماثلة األخرى،أو هج     ُوالن  )GEO-BON(المعني برصد األرض 
وهذه . فعالية الرصد من خالل تركيز المالحظات على عدد محدود من الخصائص الرئيسيةعلى تحسين 

                                                                                       ّ               المعلومات بشأن أنواع المالحظات األكثر إفادة بالنسبة لألوساط المعنية بالتنوع البيولوجي ستمك ن وكاالت الفضاء 
  .من استخدام أجهزة االستشعار المالئمة للمتغيرات ذات الصلة

 تسد التي يمكن أن تواكب االحتياجات الوطنية واإلقليمية أن ")BON-in-a-Box("وعة األدوات ومن شأن مجم  - 15
ويمكن أن تشمل هذه المجموعة من األدوات كتيب بعنوان متغيرات التنوع البيولوجي األساسية، لدعم . ة كبيرةفجو

 ،الموقع الطبيعين بعد وبيانات االستشعار عبيانات  لدمجالمؤشرات وهياكل قواعد البيانات واالستراتيجيات 
  .والمعايير وسائلواإلرشادات بشأن المصطلحات وال

خارطة طريق وإطارا لتعزيز  (GBIO) معلومات التنوع البيولوجيالعالمية لتوقعات نشرة الوتمثل   -16
عن الستشعار اوالمقاييس من ، وكذلك المالحظات الجديدة وتقاسمها البيانات التاريخية والمتوارثة الحصول على

وبالتالي فإنها تساعد على تحليل البيانات على نطاق . واالنخراط العلمي للمواطننشطة الرصد المحلية أوبعد، 
وهكذا فإن هذه التوقعات تروج التباع نهج منسق عالميا من أجل حشد معلومات . مختلف مجموعات البيانات

  .ثوبيانات للجمهور وتيسير استخدامها في مجالي السياسة العامة والبحالتنوع البيولوجي وتعزيز الجهود المبذولة إلتاحة ال
  التحديات

تحديا كبيرا تواجهه جميع  2020- 2011تشكل عملية تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   - 17
، اميةالن أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة السيما، األطراف البلدان النامية وخصوصااألطراف، 

  :وترتبط هذه التحديات بعدة أمور من ضمنها ما يلي. التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةطراف األو
الموارد المالية والبشرية على المستويين الوطني ودون الوطني إلعداد وتنفيذ محدودية   )أ(

 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

 ن االتجاهات الحالية لتيسير تحديد األهداف؛عس أو معلومات كافية عدم وجود خطوط أسا  ) ب(
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  ؛أصحاب المصلحةة ومشاركة مفيدمحدودية القدرات الالزمة إلجراء مشاورات   )ج(
  إلدارة التنوع البيولوجي بفعالية؛المحدودة القدرات   )د(
تكييف المحدودة على ت القدراأو فرص الحصول عليها، و ،دواتإلرشادات واألل التوافر المحدود  )ه(

  اإلرشادات واألدوات العالمية لتطبيقها على المستويين الوطني ودون الوطني؛
  التقدم المحرز؛ تتبعنظم الرصد ل عدم كفاية  )و(
  .اتساق وتكامل السياسات بشكل محدود  )ز(

ات الفرعية أعاله، في الفقر التي تمت مالحظتهايجري حاليا بذل جهود حثيثة لتجاوز التحديات والقيود و  - 18
  .تعزيز الشراكة والتعاون بين األطراف وغيرها من الشركاءعن طريق من خالل الحلول المحلية االبتكارية و

  قصص النجاح
وع البيولوجي ـة للتنـذ الخطة االستراتيجيـ                     ُ                        هناك مجاالت عديدة حيث أ حرز تقدم كبير لدعم تنفي  - 19

  :ابما في ذلك عدة أمور من ضمنه ،2020- 2011
بلغ العديد من األطراف بأن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي تشكل أ  )أ(

 وسائل فعالة لتنفيذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق األهداف وتعزيز التنسيق المعزز فيما بين القطاعات؛

 غاياتو الأداف مجموعات األه(ساعدت عملية تحديد المؤسسات الوطنية المعنية، ورسم األهداف   )ب(
وبالمثل،  على تعزيز الملكية والتنفيذ والتعاون فيما بين الوكاالت؛ ،"التنوع البيولوجي أبطال"مثل ) االستراتيجية

فإن بعض األطراف قد استفادت إلى حد كبير من إنشاء المؤسسات الوطنية للتنوع البيولوجي التي تركز على 
 ؛تيسير التفاعل بين العلوم والسياسات

لتنوع البيولوجي والمناطق المحمية عبر لاإلقليمية، مثل الممرات اإلقليمية  مبادراتشكلت ال  )ج(
  التعاون اإلقليمي؛ عزيزالتنوع البيولوجي وت حفظساسية في حشد اإلجراءات التعاونية لأالحدود عناصر 

 التعدينت، مثال قطاع يمكن للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بالشراكة مع القطاعا  )د(
 ،ن لقطاع األعمالييقوإتاحة الشفافية وال الطاقة، أن تشكل أداة مفيدة للغاية لتحقيق توافق اآلراء بشأن األهداف،أو 
  ؛ل أدوات هامة لدعم القرارتمثو

خدمات النظم اإليكولوجية في النظم الزراعية على زيادة  استعادةساعدت زيادة االهتمام ب  )ه(
، على نطاق عدد كبير من البلدان واألقاليم زراعيةمجتمعات الالالمنافع المحققة خارج نطاق والزراعية  اإلنتاجية

 ئيمن الغذااألوفي مجموعة متنوعة من المناطق المناخية والبيئات الزراعية االقتصادية، فتعكس بوضوح أن 
  ل اإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي؛أداة داعمة لبعضها البعض من خال ة يمكن أن يشكاليالبيئاالستدامة و

ُ                                                                                أ حرز تقدم كبير في مجال رصد التنوع البيولوجي في المحيطات والسواحل مثل نظم اإلنذار   )و(
في بعض  نغروفللمالمرجان وكذلك رصد النظم اإليكولوجية  اضبيضاالمبكر فيما يخص تكاثر الطحالب و

  ؛األقاليم
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ت، التي تنطوي على تعزيز قدرات الرصد والمراقبة واإلنفاذ ساعد إعداد وتنفيذ مزيج السياسا  )ز(

على كبح إزالة الغابات في بعض  أصحاب المصلحةالمقترنة بالحوافز، واألنشطة التعاونية وزيادة مشاركة 
  األجزاء من العالم؛

ساعدت عملية نشر المعلومات المتاحة للجمهور على حشد الرأي العام لدعم التدابير التي   )ح(
  تجيب لفقدان التنوع البيولوجي؛تس

على  التصاعديةة يعلى المستوى الوطني واإلجراءات المجتمع التنازليةساهم دمج السياسات   )ط(
  .في تعزيز االدارة المستدامة للتنوع البيولوجي في مناطق شتى من العالمالمستوى المحلي 

  تقييم آثار التدابير المتخذة بموجب االتفاقية
المحددة للسياسات  تأثيراتن الصعب التمييز بين المتبر تقييم السياسات نهجا شائع التطبيق، ففي حين يع  - 20

وينبغي . وقياسها، السيما تلك التي تنطوي على أهداف متعددة والتي تحدث داخل مشهد معقد في مجال السياسات
التدابير المتخذة في مجاالت  اتتأثيرل ةيتجريب اتخالل إجراء عمليات تقييم جدوى هذه التقييمات من استكشاف

  .المحددة الحالةأو دراسات مواضيعية محددة 
 المرفق الثاني

 اآلراء المتعلقة بالغاية االستراتيجية ألف والتي حددتها األطراف  -أوال 

من أهداف أيشي ألنها سوف توفر حافزا كبيرا لتنفيذ العديد من  4إلى  1من األهمية بمكان تنفيذ األهداف  - 1
 .الموارد حشدأيشي األخرى و أهداف

ومن الضروري للتعميم الفعال تحقيق اتساق أفضل بين السياسات، أي وضع وتطبيق أهداف مشتركة عبر  - 2
 .وتعتبر ترتيبات الحوكمة الرشيدة حاسمة في تحقيق ذلك. القطاعات، وتنفيذ األنشطة الداعمة بصورة متبادلة

الدوافع االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي تحفز  وهناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحوث على - 3
 .، واآلثار المترتبة على تصميم السياساتوترابطهاتغيير السلوك، و

أن قيم التنوع البيولوجي تشتمل على قيم متأصلة وكذلك على قيم إيكولوجية على تأكيد الومن المهم إعادة  - 4
 .وترفيهية وجمالية للتنوع البيولوجي ومكوناته ،وثقافية ،وتعليمية ،وعلمية ،اقتصاديةواجتماعية  ،وجينية

 .ةمنومن األهمية بمكان مواءمة السياسات والحوافز واألعمال ضمن الحدود اإليكولوجية اآل - 5

كحد أقصى، يكون الناس على علم بقيم التنوع البيولوجي،  2020بحلول عام : 1الهدف 
 .على نحو مستدام وبالخطوات التي يمكن اتخاذها لحفظه واستخدامه

إطار العمل الرئيسي نحو تحقيق  )CEPA(االتصال والتثقيف والتوعية العامة المتعلق بيوفر برنامج العمل  - 6
ذات الصلة مجموعات أدوات األخرى وقد أعدت األمانة والجهات الفاعلة العالمية واإلقليمية والوطنية . هذا الهدف

 .لظروف واللغات المحليةمع ان هناك حاجة إلى موارد إضافية لتكييفها كافية ولكوهذه الموارد . وموارد دعم أخرى

ومن أجل سد الفجوات المتبقية، واستحداث األدوات والمنهجيات اإلضافية المطلوبة، وإدماج هذه  - 7
 :اإلجراءات لتشجيع تغيير السلوك، هناك حاجة إلى ما يلي
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 تحديد الفئات المستهدفة واحتياجاتها ومصالحها؛  )أ(

هج االتصال بين                                                                    ُتحديد أكثر وسائل االتصال وأكثر التكنولوجيات فعالية لها، بما في ذلك ن   )ب(
 الثقافات؛

تغيير السلوك، من قبيل التقرير الصادر عن منظمة التحفيز على جمع معلومات عن منهجيات   )ج(
، "دور السياسة العامة: عيشةسلوك األسر الم تخضير"والمعنون  (OECD) التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
  وتنفيذ حمالت على أساس هذه البيانات؛

لوضع أهداف األصلية والمحلية  المجتمعاتومع العمل مع السلطات المحلية، بما في ذلك المدن،   )د(
 محلية وتحقيقها وتوسيع نطاق األدوات والحمالت وتكييفها؛

 .ج ذات الصلة محليا لتطبيق مبادئ عالميةه                                          ُزيادة األثر على المستوى المحلي باستخدام الن   )ه(

وتشمل الممارسات الجيدة األخيرة إدماج التنوع البيولوجي في المناهج الدراسية للتعليم الرسمي االبتدائي  - 8
والثانوي، وكذلك تطوير أدوات التعليم غير الرسمي بالتعاون مع الحدائق النباتية ومتاحف التاريخ الطبيعي وحدائق 

 .ئق األسماكالحيوان وحدا

هذا الهدف، باستخدام مجموعة من المنهجيات والمؤشرات، ولكن ال تزال  نحوويتقدم رصد التقدم المحرز  - 9
وتم االعتراف بمقياس التنوع البيولوجي . وال تزال البيانات الشاملة محدودة على الصعيد العالمي. هناك تحديات

ويمكن تحقيق المزيد من التقدم باالتفاق . شر ذي أهمية عالميةلالتحاد المعني بالتجارة البيولوجية األخالقية كمؤ
 .على مفاهيم أساسية ومنهجيات مشتركة لتستخدمها األطراف

 ينبغيحماة تقليديين للتنوع البيولوجي، فإن هذا الدور باعتبارها نظرا لدور المجتمعات األصلية والمحلية و - 10
ل قياس عدد األنشطة التعاونية بين الحكومات والمجتمعات ، مثال في شكةالعام ةوعيتأن ينعكس في مؤشرات ال

 .األصلية والمحلية

           ُ                                         كحد أقصى، ت دمج قيم التنوع البيولوجي في االستراتيجيات  2020بحلول عام : 2الهدف 
الوطنية والمحلية للتنمية والحد من الفقر وعمليات التخطيط ويجري إدماجها، حسب 

 .ة ونظم اإلبالغاالقتضاء، في نظم الحسابات القومي

هناك مجموعة متنوعة من األدوات والمنهجيات متاحة للمساعدة في تقدير قيم التنوع البيولوجي على  - 11
وفي حين تركز العديد من األدوات والمنهجيات على القيم . مختلف المستويات، بما في ذلك في القطاع الخاص

وفي حين هناك . ديرات المتكاملة لقيم التنوع البيولوجياالقتصادية، فقد أعدت إرشادات في بعض البلدان بشأن التق
متزايد، فإن هناك حاجة إلى مواصلة إعداد  على نحو                                      ُ    رات تدل على أن هذه األدوات والمنهجيات ت طبق إشا

تتعرف على المجموعة الكاملة من قيم التنوع  أن اليب التي تستطيع، جنبا إلى جنب،وتطبيق األدوات واألس
 .في ذلك أهميته االجتماعية والروحية والثقافية البيولوجي، بما

وهناك أيضا حاجة إلى أن يتواصل، من خالل الحوار بين الدوائر العلمية، تطوير واستخدام نظم معارف  - 12
من قبيل العمل الجماعي للمجتمعات األصلية والمحلية في إدارة التنوع  ،هج البديلة                            ُمختلفة وأدوات تعكس وتعزز الن 

 .، من أجل تحقيق الرفاه في ظل االنسجام والتوازن مع أمنا األرضحياةلحفاظ على نظام الالبيولوجي وا
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ويمكن أن تعتمد العملية التي تعكس قيم التنوع البيولوجي في استراتيجيات التنمية والحد من الفقر ونظم  - 13

. ف واألولويات الوطنيةية على مجموعة واسعة من السياسات واألدوات والمنهجيات، وفقا للظروقومالمحاسبة ال
وقد تكون هذه العملية مهمة صعبة من الناحية التقنية، وهناك عقبات رئيسية تعترض تنفيذ السياسات واألدوات 

 .والمنهجيات المرتبطة بهذا الهدف

ويعتبر عمل عدة منظمات ومبادرات دولية شريكة، مثل لجنة خبراء األمم المتحدة المعنية بالمحاسبة  - 14
، والشراكة العالمية لحساب الثروة )TEEB( قتصادية، واقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجياال -البيئية

وقد . ، بالغ األهمية لدفع عملية تنفيذ بعض جوانب هذا الهدف(WAVES) وتقدير قيمة خدمات النظام اإليكولوجي
مبادرات رائدة جارية بالفعل لمواصلة  وضعت هذه المنظمات والمبادرات إرشادات وأدوات وهناك بالفعل عدة

 .تعديلها واختبارها

وجود بيانات والتعاون مع  باإلضافة إلىويتطلب تطبيق هذه األدوات والمنهجيات خبرات وقدرات كبيرة،  - 15
وخطط الحد من  ،ويتفاقم ذلك بسبب تعقيد وضع االستراتيجيات الوطنية للتنمية. الحكومات المحلية ودون الوطنية

وسيكون استمرار وتوسع بناء القدرات أمرا هاما . واإلبالغ على الصعيد الوطنيالقومية وعمليات المحاسبة  ،الفقر
 .من أهداف أيشي 2للتعجيل باستخدام مثل هذه األدوات والمنهجيات وتنفيذ الهدف 

           ُ                                              كحد أقصى، ت لغى الحوافز، بما فيها اإلعانات، الضارة بالتنوع  2020بحلول عام : 3الهدف 
                                                                                  ُ    لبيولوجي، أو تزال تدريجيا أو تعدل من أجل تقليل أو تجنب التأثيرات السلبية، وتوضع وت طبق ا

حوافز إيجابية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما يتمشى وينسجم مع االتفاقية 
 .ةاالقتصادية الوطني-وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف االجتماعية

من المهم اتباع نهج ذي شقين يتألف من تشجيع التدابير الحافزة اإليجابية، مع األخذ في االعتبار اآلثار  - 16
أو إصالحها، كخطوة حاسمة  حوافز الضارة أو إزالتهاالمحتملة على الميزانية، وإلغاء في الوقت نفسه، ال

 .اقتصادية صافيةها أن تولد أيضا منافع اجتماعية وضرورية من شأن

 في إطار االتفاقية، في حين أجرت المنظمات اتوقد أعدت عدة أدوات سياساتية وما يرتبط بها من إرشاد - 17
وبالنظر إلى أن هذه الحوافز، بما فيها . والمبادرات أيضا تحليالت وأعدت إرشادات بشأن التدابير الحافزة الدولية

دان قد واصلت تطوير اإلرشادات واألدوات اإلعانات، تتسم بسياقات تتعلق بحاالت محددة، فإن بعض البل
والتحليالت خطوة بخطوة على الصعيد الوطني، مثال بشأن الحوافز القائمة، بما فيها اإلعانات، الضارة بالتنوع 

 .البيولوجي، من أجل تحديد الحوافز ذات األولوية المرشحة لإللغاء أو اإلزالة أو اإلصالح

هجيات لمعالجة الحوافز غير االقتصادية وتنفيذ التدابير المرتبطة ويمكن مواصلة تطوير األدوات والمن - 18
بها، مثل اآلثار الحافزة للمؤسسات، بما في ذلك الممتلكات الجماعية وترتيبات الحوكمة المرتبطة بها، والقدرة على 

 .إنفاذ اللوائح، وتوافر المعلومات

فز الضارة بالتنوع البيولوجي والوسائل ويمكن إعداد إرشادات بشأن الممارسات الجيدة لتحديد الحوا - 19
 .الكفيلة بإصالحها، استنادا إلى دراسات الحالة الناجحة والدروس المستفادة

وهناك معلومات كثيرة عن اإلعانات والحوافز بشكل عام، وهي متاحة على األقل لبعض القطاعات على  - 20
 .اهزة لالستخدام على الصعيد العالميإال أنه يتعين مواصلة تطوير المؤشرات لتكون ج ؛الصعيد العالمي
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وقد تدعو الحاجة إلى إجراء تقييمات إضافية من أجل ضمان تنفيذ التدابير الحافزة بطريقة تتسق وتنسجم  - 21

 .مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة

حة كحد أقصى، تكون الحكومات وقطاع األعمال وأصحاب المصل 2020بحلول عام :  4الهدف 
                                                                 ً              على جميع المستويات قد اتخذت خطوات لتنفيذ خطط أو تكون قد نفذت خططا  من أجل تحقيق 

ية في اإلنتاج واالستهالك المستدامين وتكون قد سيطرت على تأثيرات استخدام الموارد الطبيع
 .نةلمأمونطاق الحدود اإليكولوجية ا

يعة عامة وينبغي تكييفها على جميع المتاحة حاليا هي ذات طب دعم السياساتومنهجيات إن أدوات  - 22
وعلى وجه التحديد، . وفي جميع القطاعات االقتصادية) المحلية/دون الوطنية/الوطنية/اإلقليمية(مستويات الحوكمة 

فمن أجل إشراك قطاع األعمال على نحو فعال، فإن الحاجة تدعو إلى الحصول على معلومات وأدوات دعم 
لى التنوع البيولوجي اإلدارة العملية لتقييم تبعية الشركات واآلثار المترتبة عباإلضافة إلى أدوات  سياساتال

. وإعداد التقارير على مستوى الشركات القرار صنع، وإدماج التنوع البيولوجي في ةم اإليكولوجيوخدمات النظ
وتدعو الحاجة أيضا . ويمكن نشر هذه األدوات على سبيل المثال من خالل منابر قطاع األعمال والتنوع البيولوجي

 .بارات التنوع البيولوجيإلى التفكير في الحوافز المحتملة لقطاع األعمال لدعم االستهالك المستدام الذي يعكس اعت

 هالك واإلنتاج المستدامة الهيكل العامللبرامج المعنية بأنماط االستلألمم المتحدة ويوفر اإلطار العشري  - 23
 .الحالية بموجبهالعمليات اخير تس التخاد اإلجراءات ويمكن

نظم إلى وهناك حاجة  –التنوع البيولوجي وتغيير السلوك بتوعية الويعني تغيير أنماط االستهالك واإلنتاج  - 24
 .جماعيةأنشطة وأدوات غير سوقية و ،وتطبيق العلوم االجتماعية ،                     ُ                 متكاملة، بما في ذلك ن هج التحليل الرجعي

وفرة إلنتاج أكثر نظافة، تتضمن التطورات األخيرة أدوات وفي حين تبدو األدوات والمنهجيات مت - 25
م أثر االستهالك على                         هج قياس البصمات التي تقي                                           ُتحقيق االستهالك المستدام، وعلى سبيل المثال ن  بشأنومنهجيات 

 .أو األسرية ،المحلية/المستويات الوطنية ودون الوطنية

المزيد من  ،ةفادة والدروس المستجيدممارسات الالعن يوفر تبادل المعلومات، بما في ذلك يمكن أن و - 26
 .من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 4األهداف الوطنية التي تتماشى مع الهدف مثل ات، رشاداإل

 .وتعميم تنفيذها الصناعة قطاعاتمختلف ومساهمتها ضرورية لحشد  قيادة وزارات االقتصاد والماليةويالحظ أن  - 27

 لغاية االستراتيجية باء والتي حددتها األطرافاآلراء المتعلقة با  - ثانيا

السياسات تنفيذ إال أن  .                ً     ً                              ات العامة تطويرا  جيدا  من أجل الغاية االستراتيجية باءرشادواإل طورت السياسات - 28
هذه السياسات  أثروهناك أيضا حاجة إلى تطوير أدوات لتقييم . ما زالت تشكل تحديا رئيسياات الحالية رشادواإل

 .واإلرشادات

ومن ثم، فهناك . ويتاح في الوقت الحالي العديد من األدوات والكثير من الخبرات المتعلقة بالغاية باء - 29
معالجة فقدان الموئل، مع بفرصة أمام البحوث التي تركز على دراسة فعالية األدوات واإلرشادات المتعلقة 

 ،هج الزراعة المستدامة ُن الموائل، و علىمطالب المتعددة االضطالع في الوقت نفسه بتحقيق التوازن بين ال
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وتربية األحياء المائية، بما في ذلك دور خطط إصدار الشهادات، وكذلك الكيفية التي تختلف فيها فعالية  حراجةوال

 ).المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي(رشادات مع نطاق انتشارها األدوات واإل

ات فيما رشادتعزيز السياسات واألدوات واإلإلى اجة هناك ح، 7و 5 هدفينالب يتعلقفيما  ،وبشكل خاص - 30
                   ً                       يمكنها أن تأخذ أيضا  في الحسبان أهداف أيشي التي يخص التخطيط األكثر تكامال وشموال الستخدام األراضي 

   ُ                          الن هج المتعلقة بنطاق المناظر ، بما في ذلك )15و 14و 11ألهداف امثل (ذات الصلة األخرى للتنوع البيولوجي 
 .ة ساتوياما والمبادرات ذات الصلةإلدارة التنوع البيولوجي مثل مبادرالطبيعية 

     َّ                                               ، يخف ض معدل فقدان جميع الموائل الطبيعية، بما في ذلك 2020بحلول عام :  5الهدف 
الغابات، إلى النصف على األقل، وحيثما يكون ممكنا إلى ما يقرب من الصفر، ويخفض تدهور 

  .يروتفتت الموائل الطبيعية بقدر كب
                         ً     ً                            ات متطورة الى حد ما تطورا  جيدا ، على الرغم من أن هناك حاجة رشادتعتبر السياسات واألدوات واإل - 31

في ، باالقتران مع اإلدارة والتحليل المتكاملين للبيانات وكذلك عمليات المراقبة إلى تطوير أدوات استشعار عن بعد
حاجة الى أدوات هناك وقد تكون  .لقياس تغير الموائلستويات دقيقة ، والتي يمكن تطبيقها على مالموقع الطبيعي
 .مرتبطة بفقدان الموائل وتدهورهاالتكاليف ال لحساب عي القرارصانجديدة موجهة ل

ثار إجراء تقييم قصير وطويل األمد آل    ّ    تمك ن منوفيما يخص الرصد، فمن الضروري إتاحة البيانات التي  - 32
وتتضمن التحديات رصد . معالجة الدوافع المؤدية الى فقدان الموائل مساعدة فيالتغير استخدام األراضي من أجل 

ير في استخدام األراضي على النظم اإليكولوجية بفقدان الموائل، خاصة آثار التغ الضغوط القطاعية المرتبطة
 .األراضي الرطبة والمياه العذبةمثل الحرجة 

ها وإنشاء خطوط خرائط لطبيعية ورسمتصنيف الموائل الومن المطلوب وضع المزيد من اإلرشادات  - 33
" فتتالت"و" الموائل الطبيعية"و" المتدهور"ويظل عدم وجود تعاريف لمصطلحات مثل  .أساس لقياس التقدم المحرز

 .شكال من أشكال التدهور باعتباره فتتوتعترف بعض األطراف بالت. قيدا في هذا الشأن

لحوكمة المسؤولة لحيازة لالتوجيهية الطوعية  مبادئت والالتوجيهية الطوعية لرصد الغابا مبادئتعتبر الو - 34
األراضي ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة ذات 

، 5هدف صلة باألنشطة التي تهدف الى تحقيق مجموعة من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وبشكل خاص ال
 .15و 11و 7 وكذلك األهداف

، يتم على نحو مستدام إدارة وحصاد جميع األرصدة السمكية 2020بحلول عام :  6الهدف 
                                                         ُ                                 والالفقاريات والنباتات المائية، بطريقة قانونية وبتطبيق الن هج القائمة على النظام اإليكولوجي، 

وال يكون وذلك لتجنب الصيد المفرط، ووضع خطط وتدابير انعاش لجميع األنواع المستنفدة، 
لمصايد األسماك تأثيرات ضارة كبيرة على األنواع المهددة باالنقراض والنظم اإليكولوجية 
الضعيفة، وأن تكون تأثيرات مصايد األسماك على األرصدة السمكية واألنواع والنظم اإليكولوجية 

  .في نطاق الحدود اإليكولوجية المأمونة
               ً ات مطورة تطويرا  رشاد ّ                                    ا  الوطنية، تعتبر السياسات واألدوات واإلعلى المستويات العالمية واإلقليمية وغالب - 35

الى حد ما  رصد المصيد من األسماكعتبر يو. صيد األسماك آثارما يخص األرصدة السمكية وفينسبيا     ً حسنا  
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     ّ               قد غط ت منظمة األغذية فوعلى المستوى العالمي، .                     ًأنه يضم ثغرات وقيودا  بالرغم من     ً       ً     ً  مطورا  تطويرا  حسنا ، 
 .لتحسين الرصد والبيانات، بما في ذلك المحاوالت التي بذلت بالفعل والزراعة هذا الموضوع

 المصيد من بخالف(الصيد على النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي  آثاروتبقى أهم التحديات في رصد  - 36
. ييكولوجوالنظام اإلعلى صعيدي السكان " الحدود اإليكولوجية المأمونة"وتطبيق مصطلح ) بحد ذاته األسماك

والمصايد الساحلية والبحرية  ،المؤشرات والرصد على مصايد المياه الداخلية أن تركز، ينبغي مؤقتوكتدبير 
 .األسماك د وجوانب أخرى من إدارة مصايدللتصدي للثغرات المتعلقة بالصي

مصلحة بين أصحاب الهج الرصد والمساءلة فيما                                              ُويالحظ أيضا أن الجمع ما بين الحوكمة الرشيدة ون  - 37
 .وإدارتها األسماك مة لحفظ موارد مصايدن، من العوامل المهوانوبناء قدراتهم، وإنفاذ الق

، تدار مناطق الزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة على نحو 2020بحلول عام :  7الهدف 
  .مستدام، لضمان حفظ التنوع البيولوجي

تربية األحياء لو ،التنوع البيولوجي الزراعيب المتعلقالعمل  فيما يخص الزراعة، إلى جانب برنامج - 38
اتفاقية التنوع البيولوجي، لكن قدرا كبيرا من اإلرشادات في إطار بالتحديد ك إرشادات محدودة قدمت المائية، هنا

راكز وم ،المتاحة على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني عبر الشركاء وبشكل خاص منظمة األغذية والزراعة
الدولية وغير الحكومية، ومنظمات والعديد من المنظمات الحكومية  )CGIAR(لبحوث الزراعية الدولية ا

عن حالة التنوع القادم تقرير منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة  فإنوفي هذا الصدد، . المزارعين والمنتجين
 .مة التنوع البيولوجي في الزراعة المستدامةتقييم مساهسيواصل وجي لألغذية والزراعة في العالم البيول

االتساق في السياسات فيما بين القطاعات المختلفة، بما في ذلك  تدعمتشديد على التدابير التي وتم ال - 39
وفي الكثير من البلدان، تم إنشاء حوارات مشتركة بين الوزارات . وتربية األحياء المائية والحراجة ،الزراعة

تحقيق في  ، مثال،مفيدةوتبين أن هذه التدابير كانت . ما بين القطاعاتيق األكبر والتعاون فيعزيز التنسوشبكات لت
 .لنظم اإليكولوجيةالمرتبطة باالصغيرة الحجم ، وفي ترويج نظم اإلنتاج التكثيف الزراعيفي توازن ال

على  مباشرةالغير  وافعللدوال تعالج اإلرشادات الحالية على نحو كاف التأثير اإليجابي أو السلبي الهام  - 40
 .حوافز وأنماط التجارة واالستهالك، مثل الالتنوع البيولوجي

ونظم اإلنتاج  )لمدخالت المرتفعةا(المكثفة تبقى التحديات في إيجاد التوازن المالئم بين نظم اإلنتاج و - 41
 .صحة التربة استدامةالصغيرة الحجم، وكذلك 

وتربية األحياء المائية والحراجة،  ،            ً        عليها عالميا  للزراعة فقمتستدامة لالوفي حين أنه ال توجد معايير  - 42
وينبغي أن تكون معايير . لغابات، التي ينبغي النظر فيهال فهناك عناصر متفق عليها دوليا لالستدامة، مثال

 .دعم نتائج التنوع البيولوجي المنشودةتاالستدامة قابلة للمقارنة، و

غيرا من المؤشرات المتسقة عالميا والتي تعمل عبر النظم ويمكن أن يستخدم إطار الرصد عددا ص - 43
التي تعكس الظروف المحلية مرنة ومحددة للنظم اإليكولوجية ووكذلك مؤشرات  ؛اإليكولوجية لتقديم نظرة عامة

ومع ذلك، فهناك حاجة لضمان أن تعكس المؤشرات المناطق التي تدار . تتسق مع األولويات والظروف الوطنيةو
 .المرخصةمستدام وليس فقط المناطق  على نحو
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وأدت عمليات وضع المعايير والمؤشرات على المستويين العالمي واإلقليمي إلى إحراز بعض التقدم في  - 44

ل عبء اإلبالغ على البلدان التي يتعين عليها تقديم تقارير عن فيما بين العمليات وتقل تتسقجمع البيانات التي 
 .مستداملى نحو المناطق التي تجري إدارتها ع

     َّ                                               ، يخف ض التلوث، بما في ذلك التلوث الناتج عن المغذيات 2020بحلول عام :  8الهدف 
 .الزائدة، إلى مستويات ال تضر بوظيفة النظم اإليكولوجية وبالتنوع البيولوجي

لى متاحة على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية، ع ات السياساتإرشادهناك الكثير من أدوات و - 45
 .التي تحد من التلوث بشكل ملحوظ الرغم من وجود ثغرات كبيرة في تنفيذ التدابير

ه الجهود في لتوجي للسياساتإطار  (SAICM)ويعتبر النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  - 46
 .                             ًليمة للمواد الكيميائية عالميا اإلدارة الس

  .لتنوع البيولوجيوركيزة لبواليع للملوثات اعتبارها بوالثغرة األهم هي التي تتعلق بالتربة  - 47
                                                           ، تعر ف األنواع الغريبة الغازية ومساراتها، ويحدد ترتيبها حسب 2020بحلول عام :  9الهدف 

األولوية، وتخضع للمراقبة األنواع ذات األولوية أو يتم القضاء عليها وتوضع تدابير إلدارة 
  .المسارات لمنع إدخالها وانتشارها

ألنواع الغازية ويتم إدماجها ضمن االستراتيجيات لم تطوير االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية يت - 48
 .وع البيولوجي في عدد من البلدانوخطط العمل الوطنية للتن

الصحة النباتية ضمن إطار االتفاقات الدولية األخرى تدابير ة ويتدابير الصحللوطورت المعايير الدولية  - 49
بالتالي، ليس من السهل على األطراف تطبيق التدابير بموجب و. على التنوع البيولوجيولم تركز بالكامل 

األطراف على تطبيق هذه التدابير الدولية ) 11/28المقرر (وقد تساعد المواد التفسيرية . السياسات المرتبطة بالبيئة
 .القدراتتنمية واد كهذه بفرص المإذا ما ارتبطت ) التدابير التي سيتم وضعها( 9واإلرشادات لتحقيق الهدف 

األنواع عن ن األنواع الغريبة الغازية وتعمل الشراكة العالمية للمعلومات عمعلومات إلى وهناك حاجة  - 50
تها وعن التدابير عن مساراأخرى معلومات من المفيد كون يوقد . الثغرات في هذا الشأن سدعلى الغريبة الغازية 
 .للسيطرة عليها

األنواع الغريبة الغازية الراسخة مقابل  القضاء علىإلمكانية  والتكاليفمنافع الية بتحليل إن األدوات المعن - 51
ر ثتحديد األنواع ذات األلو الغزواتإدارتها، وكذلك األدوات الالزمة لترتيب األولوية بالنسبة إلى مسارات 

يرها باعتبارها لقرار وينبغي تطوقد تسهل عملية صنع ا) 11/28من المقرر ) ب(26يتفق مع الفقرة  بما(المرتفع 
  .إحدى األولويات

   ُ  َّ                                          ، ت خف ض إلى أدنى حد الضغوط البشرية المتعددة على 2015بحلول عام :  10الهدف 
                                                                                 الشعب المرجانية، والنظم اإليكولوجية الضعيفة األخرى التي تتأثر بتغير المناخ أو تحم ض 

  .المحيطات، من أجل المحافظة على سالمتها ووظائفها
والتهديدات التي تواجهها الشعب المرجانية  2015بعام  الهدف ا  ً                            را  للمهلة األقصى التي تحددت لهذنظ - 52

 .لتحقيق هذا الهدف الفوريةتدابير بشكل خاص، ينبغي اتخاذ ال
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، تحديد النظم اإليكولوجية الهشة على المستويين الوطني واإلقليمي من رئيسيةمن بين إحدى الثغرات الو - 53

ألخرى وتأثيرات الضغوط لتقييمات المتسقة الخاصة بالهشاشة النسبية لتغير المناخ، والضغوط اخالل استخدام ا
 .متعددةال

تستطلع هذه التقييمات المناطق التي تعتبر أكثر هشاشة ينبغي أن اإلقليمية، /على المستويات العالميةو - 54
 .م أسباب االختالفات فيما بينها    وتقي 

  ية االستراتيجية جيم والتي حددتها األطرافآلراء المتعلقة بالغاا  - ثالثا
هناك العديد من األدوات المفيدة والسليمة من الناحية التقنية لتحقيق األهداف في إطار الغاية االستراتيجية  - 55

 أدواتن تطوير بدال مجيم، وينبغي أن ينصب التركيز الرئيسي على استخدام األدوات المتاحة بالفعل وتطبيقها 
  .جديدة

القيود المفروضة على استخدام األدوات والمنهجيات القائمة في بعض الحاالت بدرجة من العمومية وتتسم  - 56
  .روف واألولويات والقدرات الوطنيةوتدعو الحاجة إلى تعديلها لتتالءم مع الظ

من قبيل  –لدعم وتعزيز عمليات تسجيل البيانات وااللتقاط والتدفق  الحديثةة بتكاري  ُ       ُ     وت شكل الن هج اإل - 57
، ))DNA/eDNA(ي النوو، من خالل رصد األرض أو مسح الحمض مثال(لتطورات المسجلة في أخذ العينات ا

، تسجيل المالحظات المتعلقة باألنواع على اإلنترنت ومن مثال(والتطورات الحاصلة في تقنيات التقاط البيانات 
تطبيق أوسع، وهي تستحق المزيد من النظر                     أدوات قي مة ذات نطاق) المتعلقة بالهواتف المحمولة "التطبيقات"خالل 

  .والتطوير
في المئة على األقل من المناطق األرضية ومناطق  17، يتم حفظ 2020بحلول عام : 11الهدف 

في المئة من المناطق الساحلية والبحرية، وخصوصا المناطق ذات األهمية  10المياه الداخلية و
إليكولوجي، من خالل نظم مدارة بفاعلية ومنصفة الخاصة للتنوع البيولوجي وخدمات النظام ا

                                      ً                                                     وتتسم بالترابط الجيد، وممثلة إيكولوجيا  للمناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة 
  .على المنطقة، وإدماجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا

الكثير  ، وقد ساهم11بخصوص عناصر الهدف  اتإرشادمناطق المحمية الالمتعلق بيقدم برنامج العمل  - 58
   ً                       فضال  عن توفير الدعم لتنفيذ  11من المنظمات في وضع عدد كبير من األدوات التي تغطي معظم جوانب الهدف 
  .األنشطة الرامية إلى تحقيق هذا الهدف على المستويات الوطني واإلقليمي والعالمي

                                                        ً            ً قات العمل اإلقليمية بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا  أو بيولوجيا  وعزز تنظيم سلسلة من حل - 59
)EBSAs( التعاون العلمي القي م، وأسهم في بناء القدرات على المستوى اإلقليمي                                                               .  

ويمكن أن يساهم التخطيط المكاني البحري الذي يجري على نطاق إقليمي أوسع، والذي يستند إلى الفهم  - 60
هديدات اإليكولوجية أو البيولوجية، في االستخدام المنسق لمختلف أدوات الحفظ واإلدارة، مثل العلمي للقيم والت

تنفيذ الخطة  فيوالتدخالت السياساتية واإلدارية األخرى  ،وتدابير إدارة مصايد األسماك ،المناطق البحرية المحمية
  .2020- 2011للتنوع البيولوجي  االستراتيجية

  :لمبذولة في المجاالت التالية مفيدة في أمور منها ما يليوستكون زيادة الجهود ا - 61
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البحوث المحددة الهدف والمتعلقة بآثار تغير المناخ على أداء شبكات المناطق يمكن أن تؤدي   )أ(

سيما فيما يتعلق بالممرات الالمحمية المتأثرة بتغير المناخ، المحمية وعلى فعالية اإلجراءات اإلدارية في المناطق 
الموائل الشمالية، إلى تيسير في نواع األوالنظم اإليكولوجية للجبال و ،والنظم اإليكولوجية لألراضي الرطبة ،ئيةالما

  سبل تطوير شبكات قوية للمناطق المحمية؛
إدارة المناطق المحمية  لتمكينالبحوث المتعلقة ببرامج حفظ ورصد أنواع محددة وإدارة الموائل   )ب(

  ورصدها بفعالية؛
تكييف أدوات التخطيط المكاني البحري العالمي وغيرها من األدوات ذات الصلة بالبيئة البحرية   )ج(

                                                        ً                       في السياقات الوطنية واإلقليمية، بما في ذلك تطبيقها، فضال  عن رصد فقدان الموائل؛ 
دارة المناظر الطبيعية البحرية إل/المناظر الطبيعية األرضيةنطاق             ُ              مواصلة وضع ن هج فعالة بشأن   )د(

م إجراءات فعالة لدعم استعادة النظالمتعددة لفقدان النظم اإليكولوجية وتدهورها، بما في ذلك إدماج  الدوافع
  ؛ةاإليكولوجي
  مالية للمناطق المحمية؛الستدامة الوضع خطط ا  )ه(
مثل مناطق (المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي  عناستخدام المعلومات الموجودة   )و(

  لتحسين تغطية المناطق المحمية؛) التنوع البيولوجي الرئيسية
مة على المناطق بغرض اإلبالغ عن ما يشكل تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمواصلة النظر في  )ز(

  ؛هدفال االتقدم المحرز في تحقيق هذ
  .وضع مؤشرات لتقييم فعالية المناطق المحمية وصفتها التمثيلية  )ح(

، منع انقراض األنواع المعروفة المهددة باالنقراض وتحسين 2020بحلول عام :  12الهدف 
  .وإدامة حالة حفظها، وال سيما بالنسبة لألنواع األكثر تدهورا

 ،يمكن استخدام القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة - 62
مع الوطني، لتحريك إجراءات الحفظ، السيما حينما تتالءم  على المستوىوتقييم األنواع المهددة باالنقراض 

بما في ذلك تلك التي تندرج في إطار اتفاقية التجارة الدولية بأنواع  ،حفظ األنواع بشأنالمبادرات القائمة 
لوطنية، أو ا           ً                         ويمكن أيضا  أن تساعد القوائم الحمراء. (CITES) الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض

  .لاألثر المسؤواستخدام األراضي وتقييمات تقييمات مماثلة، في تخطيط 
 لدوافع تدهورتكريس فهم أفضل  12وتتضمن االحتياجات العلمية والتقنية المتصلة بتحقيق الهدف  - 63

ار الطويلة المدى ثواآل ،وآثار األنواع الغريبة الغازيةالحياة البرية، ببما في ذلك التجارة غير المشروعة األنواع، 
                        ُ                                                                  والدور الذي تضطلع به الن هج المتعلقة باألنواع المتعددة والنظم اإليكولوجية في التخطيط في مجال لتغير المناخ 

  .االستعادة
  :وينبغي بذل جهود إضافية في عدد من المجاالت من بينها ما يلي - 64

ها القضاء عليريبة الغازية أو ينبغي أن تشمل التدابير المتخذة لمعالجة مكافحة األنواع الغ  )أ(
  إجراءات بشأن األنواع المهددة باالنقراض وسبل استعادتها؛
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 أو تقييمات مماثلة، ،إجراء تقييمات القائمة الحمراء الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  )ب(

  لعذبة؛البحرية وكائنات المياه ا ألنواع النباتات والفطريات والالفقاريات وعوالم الكائنات
تعزيز القدرة على تفسير القائمة الحمراء الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لوضع   )ج(

  األهداف وتحقيقها؛
  تحسين مستوى التعاون اإلقليمي لحفظ األنواع المهاجرة والعابرة للحدود؛  )د(
  حفظ فعالة من حيث التكلفة؛لل طرائقتصميم   )ه(
  .اع وتنفيذها ونشرهاإعداد خطط الستعادة األنو  )و(

، الحفاظ على التنوع الجيني للنباتات المزروعة وحيوانات 2020بحلول عام :  13الهدف 
المزارع والحيوانات األليفة والتنوع الجيني لألقارب البرية، بما في ذلك األنواع األخرى ذات 

تراتيجيات لتقليل القيمة االجتماعية واالقتصادية فضال عن القيمة الثقافية، ووضع وتنفيذ اس
  .التآكل الجيني وصون تنوعها الجيني

من االستراتيجية العالمية لحفظ  9 هدفالتنوع البيولوجي الزراعي والالمتعلق بيشكل برنامج العمل  - 65
  .13النباتات إطارين هامين لوضع السياسات الرامية إلى تحقيق الهدف 

والتي وضعتها واعتمدتها  الحرجيةونباتية والحيوانية   ُ                                              وت عد  خطط العمل العالمية بشأن الموارد الوراثية ال - 66
وإعداد تقرير حالة التنوع البيولوجي  5ألغذية والزراعة،االموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة هيئة 

  .13                                               ً                 لألغذية والزراعة في العالم، على وجه التحديد أطرا  هامة لدعم الهدف 
ات وأدوات إرشادغذية والزراعة األية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة الموارد الوراثهيئة وقد وضعت  - 67

  .هدفال اذات صلة بهذعالية الرتبة                  ً                           ، وهي تضطلع حاليا  بوضع عدد قليل من المؤشرات 13تدعم تحقيق الهدف 
ضمن  13ات المتعلقة بالهدف رشادوتندرج معظم عمليات الرصد والبيانات واألدوات والسياسات واإل - 68

ويعتمد إحراز تقدم نحو تحقيق . الموارد الوراثية لألغذية والزراعة، بما في ذلك الموارد الوراثية الحرجية مجال
  .                 ً      ً                                    هذا الهدف اعتمادا  كبيرا  على الشركاء في مجال األغذية والزراعة

 :وينبغي بذل جهود إضافية في عدد من المجاالت من بينها ما يلي - 69

هج                                    ُبما في ذلك، عند االقتضاء، من خالل الن  الطبيعيالموقع ي صيانة وحماية التنوع الجيني ف  )أ(
  ؛الثقافية التي تعزز الحفظ واالستعادة مع االضطالع بتقييم المعارف الثقافية والتقليدية- البيولوجية
  ؛وتكاملها الطبيعيوخارج الموقع  الطبيعيالموقع تحقيق التوازن األمثل بين أساليب الحفظ في   )ب(
  ؛الثقافية-هج البيولوجية                                                     ُتعاون فيما بين األطراف التي تستخدم آليات اإلدارة مع الن تعزيز ال  )ج(
            ُ                                                               مواصلة وضع ن هج، في بعض البلدان، من أجل تقليل ضغوط السوق أو الضغوط التجارية   )د(

  لتبسيط نظم المحاصيل والثروة الحيوانية؛
  زيادة استخدام بنوك الجينات؛  )ه(

                                                        
5   http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-global/cgrfa-globplan/en/ 

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-global/cgrfa-globplan/en/
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  نظمات العاملة في قطاعي الزراعة والبيئة؛تعزيز التعاون بين الم  )و(
 ةجتماعيمن الوجهة اال المهمةاتخاذ المزيد من اإلجراءات لمعالجة التنوع الجيني للموارد الجينية   )ز(

  .حراجةاالقتصادية والتي ال تستخدم في الغذاء والزراعة وال
  ألطرافاآلراء المتعلقة بالغاية االستراتيجية دال والتي حددتها ا  -      ًرابعا 

إن الوثائق اإلعالمية المقدمة إلى االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف بشأن استعادة النظم  - 70
اإليكولوجية تقدم طائفة واسعة من المبادئ التوجيهية، واألدوات والتكنولوجيات لمعالجة األهداف في إطار الغاية 

 .                                     حديدها ينبغي أال تقي د تنفيذ هذه الغايةاالستراتيجية دال؛ وبالتالي، فإن الثغرات القليلة التي تم ت

، أن 11/16وينبغي أيضا أن يقدم العمل الذي ينفذه األمين التنفيذي حاليا عمال للطلب الوارد في المقرر  - 71
 .15و 14يقدم أدوات وإرشادات إضافية متصلة بالهدفين 

دمات أساسية، ، استعادة وصون النظم اإليكولوجية التي توفر خ2020بحلول عام : 14الهدف 
بما في ذلك الخدمات المرتبطة بالمياه، وتسهم في الصحة وسبل العيش والرفاه، مع مراعاة 

 .احتياجات النساء والمجتمعات األصلية والمحلية والفقراء والضعفاء

والتقليدية مع خدمات النظم واالقتصادية واإليكولوجية ينبغي االعتراف بالروابط الثقافية والروحية  - 72
وفي هذا السياق قد تكون مبادرة ساتوياما أداة . ولوجية ودمجها في أطر السياسات الوطنية واإلقليمية والعالميةاإليك

 .مفيدة لتسهيل هذا االعتراف

الهامة لخدمات النظم اإليكولوجية في بناء القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ  منافعوتتمثل إحدى ال - 73
 .والكوارث الطبيعية

والتكيف القائم على  م اإليكولوجياجة إلى تعزيز تطبيق واستخدام اإلدارة القائمة على النظوهناك حا - 74
 .م اإليكولوجياالنظ

 :وينبغي بذل جهود إضافية في عدد من المجاالت بما فيها ما يلي - 75

التي تهدف إلى استعادة النظم اإليكولوجية الهشة لدعم وتنفيذ السياسات إعداد أدوات ومنهجيات   )أ(
المجتمعات التي تسكن  معيشة أساليبلجبال وحمايتها من أجل الحفاظ على التوازن اإليكولوجي الهش وتحسين ل

  الجبال؛
بالنسبة لتحسين رفاه البشر، بما في وحمايتها تعزيز الفهم لمساهمة استعادة النظم اإليكولوجية  )ب(

دات لتحديد فئات النظم اإليكولوجية وتقييمها التي مزيد من اإلرشاالذلك المنافع االجتماعية االقتصادية، وتطوير 
  تقدم خدمات ضرورية تسهم في رفاه البشر؛

م في وضع المنهجيات وخطوط األساس وفهم المعارف التقليدية وإدماجها باعتبارها مكملة للعل  )ج(
  ؛والحماية المتعلقة بعملية االستعادة هدافواأل

وخفض  اوحمايته ةم اإليكولوجياستعادة النظ من أجلطق تطوير أساليب لترتيب األولية للمنا  )د(
 التكاليف الناجمة عن ذلك؛
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، إتمام تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية على التحمل ومساهمة التنوع 2020بحلول عام : 15الهدف 

في المائة  15البيولوجي في مخزون الكربون، من خالل الحفظ واإلصالح، بما في ذلك استعادة 
من النظم اإليكولوجية المتدهورة، مما يسهم بالتالي في التخفيف من تغير المناخ على األقل 

 .والتكيف معه مكافحة التصحر

إن الحفظ واالستعادة غالبا ما يكونان محددين حسب النظام اإليكولوجي والحاالت وينبغي تكييف  - 76
                                    استخدام اإلدارة التكي فة، أي مع أهداف االستعادة بوينبغي إجراء مشاريع الحفظ و. ليةاإلرشادات مع الظروف المح

 .                                                                                  ومؤشرات معر فة مسبقا، وتجارب متعددة لتحديد أفضل وسائل المعالجة، ورصد النتائج واإلبالغ

 6.واإلرشادات متاحة لتحديد النظم اإليكولوجية الهشة والتي تحفظ أيضا مخزونات كبيرة من الكربون - 77

 7.للنظم اإليكولوجية المتدهورةخرائط أفضل  رسموسائل وتتاح إرشادات بشأن  - 78

 .البحريةالساحلية ووهناك قدرات ومعارف محدودة عن استعادة النظم اإليكولوجية  - 79

وهناك حاجة إلى نشر فعال وفعلي ألفضل الممارسات وتطوير المزيد من المشروعات التجريبية لتحقيق  - 80
 .هذا الهدف

من أهداف أيشي، السيما في تلك النظم  15وينبغي إبراز أهمية حفظ التربة بالنسبة لتحقيق الهدف  - 81
 .اإليكولوجية الغنية بمخزونات الكربون والتربة العضوية

 :وينبغي بذل جهود إضافية في عدد من المجاالت بما فيها ما يلي - 82

في المائة من الهدف، ومؤشرات إضافية لقياس قدرة  15إعداد مؤشر لتحديد بلوغ نسبة قدرها   )أ(
  لى التحمل، ومعدل ومدى تدهور الموائل، فضال عن الجهود الرامية إلى مكافحة التصحر؛النظم اإليكولوجية ع

  تحسين األدوات الالزمة لقياس الكربون عن بعد في النظم اإليكولوجية األرضية والمائية؛ )ب(
تعزيز الفهم لتطبيق مفهوم قدرة النظام اإليكولوجي على التحمل، في رصد وإدارة النظم   )ج(

وجية على مختلف المستويات من أجل ضمان تقديم خدمات متعددة من النظم اإليكولوجية، وقدرة النظم اإليكول
  ف مع مناخ متغير واالستمرار في تخزين الكربون عبر الزمن؛                    اإليكولوجية على التكي 

مواصلة تطوير األدوات للتقييم المنتظم وتحديد أولوية المناطق المحتملة الستعادة النظم   )د(
يكولوجية، مع مراعاة موقع ومدى األراضي المتدهورة بالعالقة إلى مناطق الحفظ والمناطق األخرى ذات اإل

  الطبيعة عالية القيمة، وذلك لتحسين ترابط الموائل؛

                                                        
الموقع  خرائط الكربون، على سبيل المثال علىرسم و) AGB( ةالعالمي األحيائية السطحيةالكتلة  بشأنهذه المعلومات متاحة    6

أراضي بشأن تقييم  " والمعنونة الرطبةبشأن األراضي  2008نشرة مركز البيئة العالمية لعام وتبرز . +WCMC 8REDD الشبكي
 .حسب العمق رواسبللخرائط  تقدمأهمية أراضي الخث في تخزين الكربون و" الخث والتنوع البيولوجي وتغير المناخ

المجلد ، "Ecology and Society 2013": تقييم تدهور الغابات وسائل بشأن مؤخرا انالصادر نعلى سبيل المثال المنشورا   7
ويندرج هذان . بشأن تقييم الموارد الحرجيةمنظمة األغذية والزراعة  الصادرة عن 177 عملالوورقة  ؛20، المادة 2دد ، الع18

 .لتعريف تدهور الغابات وتقديم معلومات عن القياس الشراكة التعاونية في مجال الغاباتالجهود التي تقودها  المنشوران في إطار
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هناك حاجة إلى تحسين األدوات لقياس مخزون الكربون وتدفقاته وفهم الترابط بين حفظ التنوع   )ه(

  ؛النظم اإليكولوجية غير الحرجية وعلى المستويات المحلية فيالبيولوجي، بما في ذلك 
ستندة إلى الطبيعة الستعادة تعزيز الجهود العلمية الرامية إلى زيادة الدعم لتطوير الحلول الم  )و(

  من خالل االبتكار المستدام؛ اومرونته ةم اإليكولوجيالنظ
  .الستعادةوضع أدوات لتقييم فعالية الجهود التي تبذل في مجال ا  )ز(
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  القضايا الجديدة الناشئة  17/2التوصية 

  إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،
 الجديدة التي تؤثر على الجهاز العصبي للحشرات اتمبيدآثار الأنه في حين أن قضية  إذ تالحظ -1

ولوجي تستوفي معايير القضايا الجديدة على التنوع البي (neonicotinoid) )مبيدات الحشرات بمادة األناباسين(
مؤتمر األطراف بعدم النظر في هذه القضية كقضية  توصي، 9/29من المقرر  12دة في الفقرة محدوالناشئة ال

جديدة وناشئة في جدول أعمال الهيئة الفرعية، وإنما معالجتها ضمن إطار برنامج العمل المتعلق بالتنوع 
  لدولية بشأن حفظ الملقحات واستخدامها المستدام؛البيولوجي الزراعي ومبادرته ا

مبيدات ( الجديدة التي تؤثر على الجهاز العصبي للحشرات اتمبيدآثار الأن قضية  وإذ تالحظ -2
الملحقات، قد تكون مهمة على على التنوع البيولوجي، وخاصة  (neonicotinoid) )الحشرات بمادة األناباسين

سار السريع بشأن التلقيح وإنتاج األغذية، الذي يبحثه حاليا المنبر الحكومي الدولي لتقييم المواضيعي المقترح للمل
برنامج من كجزء محتمل  (IPBES)للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

مل الذي تقوم به فرقة أهمية العمل الجاري بشأن آثار مبيدات اآلفات الجهازية، مثل الع وإذ تالحظ أيضاعمله، 
إلى األمين التنفيذي، وإلى رئيس  تطلبالمهام بشأن مبيدات اآلفات الجهازية التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، 

إلى عناية أمانة  تينالمسأل اتينفي فريق الخبراء المتعدد التخصصات، أن يحيال ه بصفته مراقباالهيئة الفرعية، 
  .فريق الخبراء المتعدد التخصصات، وأن يبلغا مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشرالمنبر الحكومي الدولي و
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المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي   17/3التوصية 

  وخدمات النظم اإليكولوجية
  إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في تمر بين األمين التنفيذي وأمانة بالتعاون المس ترحب -1
للمشورة ، وكذلك بمشاركة رئيس الهيئة الفرعية )IPBES(مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

بع للمنبر الحكومي التا ي فريق الخبراء المتعدد التخصصاتفمراقب بحكم منصبه كالعلمية والتقنية والتكنولوجية 
  ؛الدولي

بمشروع برنامج عمل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع  رحبت -2
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، السيما التقييمات اإلقليمية والعالمية والمواضيعية المقترحة، وإعداد 

العمل يستجيب إلى دعوة مؤتمر األطراف الواردة في  أن مشروع برنامج وتالحظاألدوات وأنشطة بناء القدرات، 
 ؛، وأنه من المتوقع أن يقدم مشروع برنامج العمل إلى االتفاقية معلومات مفيدة وتستند إلى األدلة11/2المقرر من  28الفقرة 

بين فيما الحوار أهمية دور نظم معارف الشعوب األصلية والمعارف التقليدية وكذلك  تؤكد -3
التنوع البيولوجي  هج والرؤى والنماذج المتعلقة بحفظ      ُمن الن  عريضةمجموعة  وإدراجلحوار العلمي واالثقافات 

الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع المنبر  أعمالعلى مستويات متعددة في  واستخدامه المستدام
مية وغيرها من المعلومات ذات الصلة، العلالمعلومات  استكمالمن أجل البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، 

 لصنع السياسات؛ الالزمةواألدوات والمنهجيات 

  :األمين التنفيذي تطلب إلى -4
للعلوم والسياسات في مجال التنوع الحكومي الدولي  التعاون مع المنبرويعزز  أن يواصل  )أ(

 تطوير برنامج عمل المنبر زيادةق ب، فيما يتعل11/2المقرر مع         ً، تمشيا البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
  ؛العملفي زدواجية االتجنب مع ، وتحديد نطاقه وتنفيذهالحكومي الدولي 

الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  يحيل إلى المنبرأن   )ب(
لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع  الالزمة يةاالحتياجات العلمية والتقنب المتعلقةالنتائج الرئيسية النظم اإليكولوجية 

الطلبات الواردة في ن عمزيد من المعلومات التوضيحية اللتوفير ) 17/1التوصية ( 2020-2011البيولوجي 
  ر؛مقرال ذلكمن  5مع الفقرة       ًتمشيا وذلك ، جيم 11/13من المقرر  4الفقرة 

فريق الخبراء المتعدد التخصصات  في امراقببصفته رئيس الهيئة الفرعية، إلى           ًتطلب أيضا  -5
 ريسيأن ، للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الحكومي الدولي التابع للمنبر

  أعاله؛ 4في الفقرة  والواردة إلى األمين التنفيذي المقدمة الطلبات
اق وعملية نشرة التوقعات العالمية تقييم نطمؤتمر األطراف أن يطلب إلى الهيئة الفرعية  توصي -6

 الذي يضطلع بهالعمل الجاري  ضوء، وفي الرابعة من هذه النشرة الطبعة إصدارللتنوع البيولوجي، في أعقاب 
إلجراء تقييم الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية المنبر 
تقديم تقرير على و ،ومع تجنب االزدواجية في العمل، ةم اإليكولوجيوخدمات النظلوجي بشأن التنوع البيو عالمي

إلرشاد نظره في طرائق الطبعات المستقبلة من نشرة التوقعات  إلى االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف
 .العالمية للتنوع البيولوجي
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