
 توصية معتمدة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 للتنوع البيولوجي

  1    2020-     2011                                                                      تركيز الجهود الحالية على تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنـوع البيولـوجي   

                                                               للتنوع البيولوجي سوف يحسن من البدء إلعداد إطار التنوع البيولوجي 

  ي                  للتنوع البيولـوج       2050                                                        المقدمة في مذكرات األمينة التنفيذية بشأن سيناريوهات رؤية 
                                                                       من األمينة التنفيذية االطالع باستعراض نظير لوثائق المعلومات المرتبطة بهذه 
                                                               الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصـحاب المصـلحة المعنيـين    
                                                                                                        وإتاحة النسخ المنقحة لتوفير المعلومات للهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ خالل اجتماعها الثاني ومؤتمر األطراف 

                                                                                            بالعمل الجاري لفريق الخبراء المعني بالنماذج والسيناريوهات الخاصة بالمنبر الحكـومي الـدولي   
                                                                                                                 المعني بالعلم والسياسات بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لوضع مجموعة جديدة من سـيناريوهات التنـوع   

                                         تالحظ العالقة الوثيقة بين هذا العمل وعملية    إذ 
                                            الشعوب األصلية والمجتمعـات المحليـة بهـذا    
         ُ                                                                                             العمل، وتُشجع األطراف والحكومات األخرى والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وجميع أصحاب المصلحة إلى االشتراك 
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  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 العشرون

 2017كانون األول /ديسمبر 11-14
  من جدول األعمال

توصية معتمدة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
للتنوع البيولوجي 2050سيناريوهات لرؤية عام   21/1

   :                                                       إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
                                                                      تركيز الجهود الحالية على تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنـوع البيولـوجي          مواصلة     إلى              تؤكد الحاجة
                    للتنوع البيولوجي،   

                                                               للتنوع البيولوجي سوف يحسن من البدء إلعداد إطار التنوع البيولوجي       أيشي                بأن تحقيق أهداف       علما      تحيط
   ؛     2050                   ، وآفاق تحقيق رؤية     2020

                                                        المقدمة في مذكرات األمينة التنفيذية بشأن سيناريوهات رؤية             بالمعلومات      ترحب
                                                                       من األمينة التنفيذية االطالع باستعراض نظير لوثائق المعلومات المرتبطة بهذه        وتطلب  2 ،    2030                            وخطة التنمية المستدامة لعام 

                                                               الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصـحاب المصـلحة المعنيـين                                    بمشاركة األطراف والحكومات األخرى و
                                                                                                        وإتاحة النسخ المنقحة لتوفير المعلومات للهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ خالل اجتماعها الثاني ومؤتمر األطراف 

                         خالل اجتماعه الرابع عشر؛ 
                                                                                            بالعمل الجاري لفريق الخبراء المعني بالنماذج والسيناريوهات الخاصة بالمنبر الحكـومي الـدولي      ُ   تُرحب

                                                                                                                 المعني بالعلم والسياسات بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لوضع مجموعة جديدة من سـيناريوهات التنـوع   
   إذ  و  4 ، ح      المصال                                                        البيولوجي المتعددة المستويات من خالل عملية موجه من أصحاب 

                                            الشعوب األصلية والمجتمعـات المحليـة بهـذا                           فهي تقر بأهمية مشاركة  ،     2020                                        وضع إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 
         ُ                                                                                             العمل، وتُشجع األطراف والحكومات األخرى والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وجميع أصحاب المصلحة إلى االشتراك 

                                         
 .، المرفق

CBD/SBSTTA/21/2. 
CBD/SBSTTA/21/INF/2و ،CBD/SBSTTA/21/INF/3و ،CBD/SBSTTA/21/INF/4

and-scenarios-https://www.ipbes.net/deliverables/3c وINF/18

 

  

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
العشرونالحادي واالجتماع 
11، كندا، مونتريال

من جدول األعمال 3البند 
  

توصية معتمدة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

                                                       إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
           تؤكد الحاجة  

      أيشي             وتحقيق أهداف 
    تحيط -  1

    2020                 العالمي فيما بعد 
    ترحب -  2

                            وخطة التنمية المستدامة لعام 
                                بمشاركة األطراف والحكومات األخرى و  3 ، ت       المذكرا

                                                                                                        وإتاحة النسخ المنقحة لتوفير المعلومات للهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ خالل اجتماعها الثاني ومؤتمر األطراف                وكذلك الخبراء، 
                        خالل اجتماعه الرابع عشر؛ 

 ُ   تُرحب -  3
                                                                                                                 المعني بالعلم والسياسات بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لوضع مجموعة جديدة من سـيناريوهات التنـوع   

                                                        البيولوجي المتعددة المستويات من خالل عملية موجه من أصحاب 
                                        وضع إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 

         ُ                                                                                             العمل، وتُشجع األطراف والحكومات األخرى والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وجميع أصحاب المصلحة إلى االشتراك 
                في هذه العملية؛

                                                          
، المرفق10/2المقرر  1
2 Add.1and  CBD/SBSTTA/21/2
3 CBD/SBSTTA/21/INF/2
gmodellin-and  انظر 4
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          يناريوهات                                                                                      الهيئة الفرعية للتنفيذ خالل اجتماعها الثاني بأن تأخذ في االعتبار التحليالت المتعلقة بالس     توصي  - 4

                                                              أعاله وذلك خالل نظرها في البند من جدول األعمال المتعلق باإلعـداد     3 و                           2                      بما في ذلك المعلومات المشار إليها في الفقرتين 
 5 ،    2020-    2011                                           لمتابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

                              ر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،                                لبلدان النامية والبلدان التي تم              خاصة بالنسبة ل              بناء القدرات،        ضرورة         تشدد على  -  5
                                                                                                             أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بغية تمكين جميع البلدان من المشاركة فـي وضـع سـيناريوهات            والسيما

          وتطبيقها؛

                   العاملة فـي وضـع              ذات الصلة                                                               بالعمل الجاري الذي تضطلع به الدوائر العلمية وغيرها من الدوائر   ُ   تُرحب - 6
                                                                                                            وعملية التقييم ذات الصلة بما في ذلك التعاون المتزايد بين الدوائر العاملة في مجال التنوع البيولـوجي وتغيـر                 السيناريوهات

       للهيئة     10 /  20        التوصية    من    5       الفقرة                                                                     الدعوة المقدمة إلى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في     إلى   ُ   تُشير   إذ  و        المناخ، 
      يوهات                                                             هذه الدوائر لمواصلة هذه الجهود لتعزيز التجانس فـي السـينار        تدعو  ،  ة                                      ة للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجي      الفرعي

  ؛                         وعمليات التقييم ذات الصلة
                                                   العاملة في مجال السيناريوهات وعمليات التقيـيم ذات             ذات الصلة                                وائر العلمية وغيرها من الدوائر   الد      تدعو - 7

  :    2020                 لبيولوجي لما بعد                                                                                   الصلة إلى أن تأخذ في االعتبار القضايا التالية ذات الصلة ووضع اإلطار العالمي للتنوع ا
   ؛                             الصلة بفقدان التنوع البيولوجي                                                     النطاق العريض للدوافع والقضايا المنظمة والهيكلية ذات    ) أ (
                       ُ                                                     توليفات السياسات والنُهج على مستويات متعددة وفي إطار السيناريوهات المختلفة؛    )  ب (
     مـن                 ينبغي مراعاتها                                   ذات الصلة بالتنوع البيولوجي والتي                   والقيود المحتملة           والمفاضالت             أوجه التآزر      تحديد     )  ج (
   ؛                       أهداف التنمية المستدامة       تحقيق      تتيح                     سياسات وتدابير فعالة            أجل تحديد
                                                                                             مساهمات العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في حفظ التنوع البيولـوجي واالسـتخدام       )  د (

                     المستدام لمكوناته؛ 
                                                                                                    نتائج السيناريوهات البديلة لالستخدام العرفي المستدام للتنـوع البيولـوجي بواسـطة الشـعوب األصـلية          )  ه (

     ة؛                  والمجتمعات المحلي
      2050              وتحقيق رؤيـة        2020                                                                      تحليالت السيناريوهات بشأن تمويل اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد     )  و (

   ؛                للتنوع البيولوجي
                                                                                                 اآلثار اإليجابية والسلبية المحتملة للقطاعات اإلنتاجية مثل، من بين قطاعات أخرى، الزراعـة والحراجـة      ) ز (

                ومصايد األسماك؛
                                                                                       لوجية التي قد يكون لها آثار إيجابية أو سلبية على تحقيق أهداف االتفاقية الثالثـة وكـذلك                  التطورات التكنو   ) ح (

   ؛                  ومعارفها التقليدية                                  الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية            على سبل عيش 
                                                                                        األمينة التنفيذية أن تضع، لدى إعداد مقترحات بشأن عملية إعداد إطار عالمي للتنوع البيولوجي      إلى      تطلب - 8

                                                                                                       ، أحكاما بشأن العمل التحليلي السليم لضمان أن يعتمد هذا اإلطار على أفضل القرائن المتوافرة ويرتكـز علـى       2020        لما بعد 
                                                           في المرفق بهذه التوصية واألعمال ذات الصلة باإلصدار الخامس من                                                    األعمال السابقة ويأخذ في االعتبار االستنتاجات الواردة 

                                                                               واألعمال ذات الصلة التي تجري في إطار االتفاقات البيئية المتعددة األطـراف األخـرى                                       التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي
   :                             اإليكولوجية بما في ذلك ما يلي                                                                                 المنبر الحكومي الدولي المعني بالعلم والسياسات بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

                                                           
 .لالجتماع الثاني للهيئة الفرعية للتنفيذجدول األعمال المؤقت من  16البند  5
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         في توفير   6    2030                           خطة التنمية المستدامة لعام                                                            الروابط بين التنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة ودور    ) أ (

   ؛       تمكينية     بيئة 
  7 ،    2020-    2011                                                                                    الدروس المستفادة من تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتها والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي    ) ب (

                                                                              ا في ذلك ما حققته من نجاح وواجهته من تحديات وفرص واالحتياجات من بناء القدرات؛  بم
   ؛                     أيشي للتنوع البيولوجي       أهداف          وب تحقيق                                       األسباب المحتملة لتباين مستويات التقدم ص   ) ج (
       رؤيـة                                                                                              خيارات السياسات والتوصيات في إطار االتفاقية التي يمكن أن تدعم التأثير التحويلي الالزم لتحقيق   ) د (

   ؛                 للتنمية المستدامة      2030         في تنفيذ                    ُ    للتنوع البيولوجي وتُسهم       2050
            وغير ذلك من         األخرى،                                  بالتنوع البيولوجي، واتفاقيات ريو          المتعلقة                                    السبل التي يمكن بها لالتفاقيات األخرى    ) ه (

      2050        ورؤيـة        2020              لما بعد عـام                                           تساهم في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي   أن            ذات الصلة                             االتفاقات واالتفاقيات الدولية
                   للتنوع البيولوجي؛

   :                                                                          مؤتمر األطراف أن يعتمد خالل اجتماعه الرابع عشر مقررا على نسق الخطوط التالية      توصى  -  10

  ƺҗǓƹ ƻǔاألطراف  

باستنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية فيما يتعلق بسيناريوهات  يرحب  -1
                                                  َ                                       للتنوع البيولوجي الواردة في المرفق بهذا المقرر فضال  عن المعلومات الواردة في مذكرات األمينة  2050رؤية عام 
                                                                        م شيرا إلى صلتها الوثيقة بالمناقشات الخاصة بالتوجهات االستراتيجية الطويلة  8المعلومات المؤيدة، ووثائقالتنفيذية 

                      ُ                                                           للتنوع البيولوجي، والن هج الخاصة للعيش في تجانس مع الطبيعة وعمليات وضع إطار عالمي  2050األجل لرؤية 
  ؛2020للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

2-  ǄƝӨǉ العاملة في مجال السیناریوھات وعملیات التقییم  لصلةذات ا الدوائر العلمیة وغیرھا من الدوائر

  :2020ذات الصلة إلى أن تأخذ في االعتبار القضایا التالیة ذات الصلة ووضع اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد 

  النطاق العريض للدوافع والقضايا المنظمة والهيكلية ذات الصلة بفقدان التنوع البيولوجي؛  )أ(

                       ُ                                                     توليفات السياسات والن هج على مستويات متعددة وفي إطار السيناريوهات المختلفة؛  )ب(

تحديد أوجه التآزر، والمبادالت والقيود المحتملة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي والتي   )ج(
  ينبغي مراعاتها لوضع سياسات وتدابير فعالة بهدف التمكين من تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

همات العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في حفظ التنوع مسا  )د(
  البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته؛ 

نتائج السيناريوهات البديلة لالستخدام العرفي المستدام للتنوع البيولوجي بواسطة الشعوب   )ه(
  األصلية والمجتمعات المحلية؛ 

                                                           
  .، المرفق70/1قرار الجمعية العامة   6 
  .المرفق ،10/2 المقرر 7 
8 .INF/18, INF/4, INF/3, CBD/SBSTTA/21/INF/2, Add.1and  CBD/SBSTTA/21/2  وسيجري تحديث وثائق المعلومات في

  .الصادر عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 21/1التوصية                           ُ      ضوء االستعراض النظير الذي ط لب في 
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 2020تمويل اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد تحليالت السيناريوهات بشأن   )و(
  للتنوع البيولوجي؛ 2050وتحقيق رؤية 

اآلثار اإليجابية والسلبية المحتملة للقطاعات اإلنتاجية مثل، من بين قطاعات أخرى،   )ز(
  ؛الزراعة والحراجة ومصايد األسماك

ابي أو سلبي على تحقيق األهداف التطورات التكنولوجية التي يمكن أن يكون لها أثر إيج  )ح(
  الثالثة لالتفاقية وكذلك على سبل العيش والمعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛

 بناء القدراتاألمينة التنفيذية أن تقوم، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بتيسير أنشطة يطلب إلى   -3
بالنسبة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والسيما أقل البلدان  وخاصة، 13/23للمقرر وفقا 

  .نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بغية تمكين جميع البلدان من المشاركة في وضع سيناريوهات وتطبيقها

األمينة التنفيذية أن تشجع  إلىيطلب بشأن إطار الستراتيجية اتصال،  13/22المقرر شير إلى وإذ ي  -4
أصحاب  استخدام السيناريوهات كأداة اتصال، وكوسيلة لزيادة الوعي العام، وأن تعزز مشاركة وانخراط جميع

المصلحة، والسيما األوساط األكاديمية، والدوائر العلمية، بهدف توسيع نطاق الدعم العالمي للشواغل المتعلقة بالتنوع 
البيولوجي، بما في ذلك من خالل إشراك الشخصيات المرموقة مثل سفراء التنوع البيولوجي من جميع المناطق، 

  وع البيولوجي؛والذين سيمثلون األصوات التي تدافع عن التن
  المرفق

للتنوع  2050استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية فيما يتعلق بسيناريوهات رؤية عام 
 البيولوجي 

                                                             ذات صلة وينبغي وضعها فـي االعتبـار فـي أي متابعـة للخطـة            2050     لعام              االستراتيجية                  ال تزال رؤية الخطة  - 1
              بحلـول عـام    "        حيث يتم   "                          العيش في تجانس مع الطبيعة  ("      2050            إن رؤية عام   .     2020-    2011                             االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

                      يكولوجية، وتدعيم كوكب                                                                             ُ     تقدير التنوع البيولوجي وحفظه وتخزينه واستخدامه بحكمة والمحافظة على خدمات النُظم اإل      2050
                                                                  تحتوي على عناصر يمكن ترجمتها إلى هدف طويل األجل للتنوع البيولـوجي     ")                                          سليم وتقديم المنافع الضرورية لجميع السكان

                       يولوجي العالمي لما بعد                        كجزء من إطار التنوع الب      2030                                                                    وتوفر سياقا للمناقشات المتعلقة بأهداف التنوع البيولوجي الممكنة لعام 
   .   020 2    عام 

                        ، مع ما يترتب على ذلـك                                استمرار فقدان التنوع البيولوجي  "               العمل كالمعتاد "                                    توضح االتجاهات الحالية أو سيناريوهات  - 2
                     ولذلك ال يزال العمـل    .                                                                                           من انعكاسات سلبية كبيرة على رفاهية اإلنسان، بما في ذلك التغييرات التي قد ال يمكن عكس اتجاهها

  .                        قضية مجتمعية عالمية ملحة                             العاجل بشأن التنوع البيولوجي 
                                                                                                       تظهر سيناريوهات التنمية االجتماعية واالقتصادية في المستقبل أن هناك مجموعة واسعة من التصورات المسـتقبلية   - 3

                                                                                ُ                             فيما يتعلق بالنمو السكاني والتعليم والتحضر والنمو االقتصادي والتطور التكنولوجي ونُهج التجارة الدولية، من بـين            المعقولة
       تغيـر              ، من قبيـل                  التنوع البيولوجي                  النظم اإليكولوجية و         لتغير في  ا                                         ى، التي تؤدي إلى مستويات متفاوتة لمحركات          عوامل أخر

  .         األراضـي                                ، بما في ذلك التغير في استخدام                               الغربية الغازية وفقدان الموائل                                   اإلفراط في االستغالل والتلوث واألنواع و        المناخ، 
                وأهداف عالميـة        2050        ؤية عام                                              ة المعقولة مجاال لوضع تدابير سياساتية لتحقيق ر                                      ويوفر هذا النطاق من التصورات المستقبلي

   .    أخرى
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                                         وتحقيق أهداف اجتماعية واقتصـادية أوسـع         2050                                                        يمكن بلوغ أهداف التنوع البيولوجي التي تنعكس في رؤية عام  - 4

        لتنـوع   ا                    وزيـادة اسـتخدام    ،          الزراعـة         إنتاجية  و         استدامة        لزيادة  )  أ   : (           تشمل تدابير                                      نطاقا عن طريق نشر مجموعة من التدابير
                 والحد من تـدهور    )  ب (                                                                  في النظم اإليكولوجية الزراعية للمساهمة في زيادات اإلنتاج المستدامة؛                  وتحسين استخدامه           البيولوجي

           مـن خـالل                بما في ذلـك                         خدمات النظم اإليكولوجية  و        ووظائف                                                      النظم اإليكولوجية وتجزؤها والحفاظ على التنوع البيولوجي 
  )  ج (                                                  المتدهورة والتوسع االستراتيجي للمنـاطق المحميـة؛                      والنظم اإليكولوجية                                    ط المكاني االستباقي واستعادة األراضي      التخطي

       التكيف   )  ه (                               مكافحة األنواع الغريبة الغازية؛   )  د (                                                                  والحد من اإلفراط في استغالل مصائد األسماك والموارد البيولوجية األخرى؛ 
   .                             الحد من الهدر واالستهالك المفرط  )  و (   ،                والتخفيف من حدته             تغير المناخ    مع
   .                        البلدان وأصحاب المصـلحة           وأولويات              حسب االحتياجات   "                       مزيج مختلف من السياسات "                         يمكن وضع هذه التدابير في  - 5
    رات                               فيما يتعلق بالتركيز على التغيي      أعاله   4                                                        تختلف توليفة التدابير السياساتية المشار إليها في الفقرة                          على سبيل المثال، يمكن أن  ف

                التنسيق المحلي و                التنسيق العالمي       مستوى                                                          ودرجة االعتماد على التكنولوجيات الجديدة والتجارة الدولية و   ،                  في اإلنتاج واالستهالك
           وهناك حاجة   . 9                                                                                                  كما هو موضح في المسارات الثالثة المحددة في اإلصدار الرابع من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

                     صلة توضيح الخيـارات                                                                   وضع الرؤى، على نطاقات متعددة وبمشاركة قوية من أصحاب المصلحة، لموا                   إلى مزيد من عمليات 
   .            وتعزيز العمل

                                ، بما في ذلك تغيرات في السـلوك                                                                    أن المسارات نحو المستقبل المستدام معقولة، فإنها تتطلب تغيرا تحوليا           بالرغم من - 6
                                                            ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لفهم العوامـل الحـافزة    و  .                                                  على مستوى المنتجين والمستهلكين والحكومات والشركات

                                                                                                 ويمكن أن تؤدي التطورات االجتماعية والتكنولوجية المثيرة لالضطرابات إلى عمليات انتقال يمكن أن تسـهم    .               وتيسير التغيير
                              ية دورا حاسما في تهيئة بيئـة                               تؤدي الحكومات والمؤسسات الدول    وقد   .         أو عكسها                             وتحقيق أهداف االتفاقية الثالثة             في االستدامة 

                                                                                          ويلزم القيام بمزيد من العمل لتحديد السبل والوسائل التي يمكن بها لالتفاقية وإطـار التنـوع     .                              تمكينية لتعزيز التغير اإليجابي
   .                             أن يساعدا في تحقيق هذا التغير   0   202                              البيولوجي العالمي لما بعد عام 

                                            لضمان خفض آثار تغير المنـاخ علـى التنـوع                      وجي وتغير المناخ                                           هناك حاجة إلى نهج متماسك بشأن التنوع البيول - 7
                                                                                                                    البيولوجي، وأن يكون بوسع التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية المساهمة بحلول للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، 

          اسـتخدام     في       تغيير   ال              يولوجي من خالل                            تأثيرا سلبيا على التنوع الب                   والتخفيف من آثاره             تغير المناخ           التكيف مع                وأال تؤثر تدابير 
   .      األراضي

                       ومن شأن التقدم نحو خطة    .                     واألهداف الدولية األخرى      2030                              مع خطة التنمية المستدامة لعام       2050              تتسق رؤية عام  - 8
    نوع                                                                                    أن يساعد على معالجة العديد من محركات فقدان التنوع البيولوجي وأن يدعم أيضا أهداف الت      2030                       التنمية المستدامة لعام 

                                                     غير القابل للتجزئة للخطة يعني أن تحقيق جميع األهـداف            المتكامل و        والطابع   .                                           البيولوجي من خالل تهيئة بيئة تمكينية مواتية
                                مما يبرز الحاجـة إلـى اتسـاق             وقيودها،         تدابير  ال        سياسات و  ال       اختيار                                           ويمكن االسترشاد بالسيناريوهات والنماذج في      ضروري 
           السياسات؛

                                                                                                    السيناريوهات والنماذج مفيدة في إرشاد عملية وضع وتنفيذ إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعـد عـام           قد تكون  - 9
                                 بسيناريوهات التنوع البيولوجي بما       2020-    2011       ُ                                                      فقد استُرشد في وضع الخطة االستراتيجية الحالية للتنوع البيولوجي    .    2020

                                     وهنـاك أيضـا إمكانيـة أن تسـتخدم       .                              العالمية للتنـوع البيولـوجي           التوقعات                                       في ذلك تلك التي وضعت لإلصدار الثالث من 
    .                                                                                                   السيناريوهات، التي وضعت على مستويات مناسبة، إلرشاد عملية صنع السياسات وتنفيذها على المستويات الوطنية

                                                           
تقييم التجاهات التنوع البيولوجي، : ، التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي)2014(انظر أيضا ليدلي وآخرون  9

  .العالمية 79السلسلة التقنية رقم وسيناريوهات السياسات واإلجراءات الرئيسية، أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، 
Kok, & Alkemade (eds) (2014), How sectors can  ), anden.pdf-78-ts-https://www.cbd.int/doc/publications/cbd(

contribute to sustainable use and conservation of biodiversity, Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 
and  PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Technical Series 79  

(https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-79-en.pdf)  

https://www.cbd.int/doc/publications/cbd
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-79-en.pdf)
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          الستراتيجي                                                                                              توفر تحليالت السيناريو المالئمة للظروف اإلقليمية والوطنية أو المحلية معلومات لإلدراج في التخطيط ا -   10

                                                         إمكانها أن ندعم بصورة مباشرة وضع االستراتيجيات وخطط العمل ;           ولذا فإن في   .                                        لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
                           ُ                                                                  وعالوة على ذلك فإن إدراج النُهج التشاركية في تحليل السيناريو يمثل أداة قيمة في بنـاء القـدرة     .                         الخاصة بالتنوع البيولوجي

                                         ويمكنها أن نحقق ذلـك مـن خـالل تمكـين       .                   واستخدامه المستدام                  التنوع البيولوجي     حفظ                ، الذي يركز على                 على اتخاذ القرار
            المنافع إلى                                                                                              أصحاب المصلحة من االعتراف بالصالت بين التنوع البيولوجي والقطاعات األخرى وكيف يمكن أن يؤدي تعزيز 

   .                 زيادة رفاهة البشر
__________ 


