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 توصية اعتمدتها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
التقييم العلمي المحدث للتقدم صوب تحقيق أهداف مختارة من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي والخيارات  -22/4

 المتاحة لتسريع وتيرة التقدم
 ،الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئة إن 

 ،23/29المقرر  إلىإذ تشير 
وآسيا والمحيط  ،واألمريكتين ،بالتقييمات اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ألفريقيا مع التقدير رحبت -1

الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المنبر  عن ةالصادر واستصالحها وآسيا الوسطى والتقييم المواضيعي لتدهور األراضي  وأوروبا ،الهادئ
 ؛في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

استنتاجاتها، وفجوات المعلومات الوارد موجز لها في وثيقة ثة، بما في ذلك باستعراض المعلومات العلمية المحد   ترحب   -2
 2األخرى ذات الصلة؛ اإلعالميةوثائق الب وتحيط علما 1ذية،الصادرة عن األمينة التنفي إعالمية

ثةنقاط بيانات م تتضمنتحديدها وتلك التي  تسنىاإلضافية التي بالمؤشرات  اتحيط علم -3 بمساهمة الشراكة  وتسلم 3،حد 
-2022المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي في إحداث تقدم في العمل بشأن المؤشرات ذات الصلة بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 4؛2020

ة في الوارد تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي صوبالمحرز  لإلسراع بوتيرة التقدمالخيارات الممكنة  وقد استعرضت -4
من  3الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى النظر في هذه الخيارات في سياق مداوالتها بشأن البند  تدعو رفق الثاني من منظور علمي وتقني،الم

 ؛2020-2022للتنوع البيولوجي  االستراتيجيةالمتعلق باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة  5جدول األعمال المؤقت،

 أعاله خلصت أيضا إلى أن: 2و 2بأن التقييمات واالستعراض المشار إليها في الفقرتين  لقمع الق تالحظ -5

                                                           
1 CBD/SBSTTA/22/INF/10. 
2 CBD/SBSTTA/22/INF/5 23وCBD/SBSTTA/22/INF/ 26وCBD/SBSTTA/22/INF/ 30وCBD/SBSTTA/22/INF/ 
 .CBD/SBSTTA/22/INF/35و CBD/SBSTTA/22/INF/34و CBD/SBSTTA/22/INF/32و CBD/SBSTTA/22/INF/31و
3 CBD/SBSTTA/22.المرفق األول ، 
  .المرفق، 20/2المقرر  4
5 CBD/SBI/2/1. 
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 6التقدم ما زال غير كاف لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي والعناصر المصاحبة ألهداف التنمية المستدامة؛ )أ(
 االجتماعية االقتصادية والمعارف األصلية والمحلية؛المعلومات، بما في ذلك فيما يتعلق بدمج المسائل في توجد فجوات  )ب(

األطراف على االستفادة من نتائج تقييمات المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي  تشجع -6
وفقا للظروف الوطنية، في وخدمات النظم اإليكولوجية، والمعلومات العلمية المحدثة، والمؤشرات المشار إليها أعاله، حسب االقتضاء، و 

 ؛أخرى  أمورإعداد تقريرها الوطني السادس، ضمن 

، الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةاألمينة التنفيذية للمنبر  تدعو -7
ى إتاحة معلومات عن التحليل اإلقليمي الشامل بالتعاون مع الرئيسين المشاركين ومؤلفي التقييمات اإلقليمية، حسب االقتضاء، إل

 للتقييمات اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر؛

 ،يقياألفر أن تنظر في التقييمات اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية األمينة التنفيذية  إلى تطلب -8
المنبر  واستصالحها الصادرة عنوآسيا الوسطى والتقييم المواضيعي لتدهور األراضي  وأوروبا ،وآسيا والمحيط الهادئ ،واألمريكتين

والمعلومات األخرى ذات الصلة، بما في ذلك  الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
العلمي المحدث للتقدم المحرز صوب تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، عند إعداد الوثائق ذات الصلة باإلطار العالمي للتنوع التقييم 

 ؛التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيواإلصدار الخامس من  2020البيولوجي لما بعد عام 

 :غرار ما يليمقررا  على  في اجتماعه الرابع عشر بأن يعتمد مؤتمر األطراف توصي -9

 ،إن مؤتمر األطراف
، بأنه على الرغم من اإلجراءات اإليجابية التي تتخذها األطراف وآخرون، فإن معظم أهداف أيشي بالغ القلقإذ يساوره 

م ، مما سيعرض للخطر، في غياب المزيد من التقد2020للتنوع البيولوجي ليست على المسار الصحيح لتحقيقها بحلول عام 
 8وأهداف التنمية المستدامة، 20207-2022، تحقيق هدف ورؤية الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الكبير

 ،23/29و 23/28و 23/5المقررات  إلىوإذ يشير 
 ،واألمريكتين ،ألفريقيابالتقييمات اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  يرحب مع التقدير -1

الحكومي المنبر  صالحها الصادرة عنستواوآسيا الوسطى والتقييم المواضيعي لتدهور األراضي  وأوروبا ،وآسيا والمحيط الهادئ
 ؛الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

الخيارات وفجوات المعلومات و  استنتاجاتها،ثة، بما في ذلك المعلومات العلمية المحد  باستعراض  يرحب -2
 9؛تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي صوبالمحرز  لإلسراع بوتيرة التقدمالممكنة 

ثةنقاط بيانات م تتضمنتحديدها وتلك التي  تسنىالمؤشرات اإلضافية التي ب يرحب أيضا -3  ويسلم 10حد 
بالخطة االستراتيجية  تقدم في العمل بشأن المؤشرات ذات الصلةفي إحداث الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي  مساهمةب

 7؛2020-2022للتنوع البيولوجي 

، بغية إرشاد اإلجراءات على المستوى الوطني، إلى االستفادة مما الحكومات األخرى  ويدعواألطراف  يشجع -4
 يلي، حسب االقتضاء:

                                                           
 ".2030بعنوان "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  70/2انظر قرار الجمعية العامة  6
 ، المرفق.20/2المقرر  7

 ".2030بعنوان "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  70/2انظر قرار الجمعية العامة  8

 .INF/35، وINF/34، وINF/32، وINF/31، وINF/30، وINF/26، وINF/23، وINF/22، وCBD/SBSTTA/22/INF/10 انظر أيضا: 9
10 CBD/SBSTTA/22.المرفق األول ، 

https://undocs.org/A/RES/70/1
https://undocs.org/A/RES/70/1
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-ar.pdf
https://undocs.org/A/RES/70/1
https://undocs.org/A/RES/70/1
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 ،وآسيا والمحيط الهادئ ،واألمريكتين ،ألفريقياالتقييمات اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  )أ(
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المنبر  وإصالحها الصادرة عنوآسيا الوسطى والتقييم المواضيعي لتدهور األراضي  وأوروبا

 ؛النظم اإليكولوجيةفي مجال التنوع البيولوجي وخدمات 
الخيارات الممكنة استنتاجاتها، وفجوات المعلومات و ثة، بما في ذلك استعراض المعلومات العلمية المحد   )ب(

 11؛تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي صوبالمحرز  لإلسراع بوتيرة التقدم
تحديدها وتلك  تمالتي  2020-2022ذات الصلة بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي اإلضافية المؤشرات  )ج(

ثةنقاط بيانات م تتضمنالتي   12؛حد 

النظر في إجراء تقييمات وطنية للتنوع لى إ ، حسب االقتضاء،الحكومات األخرى  يدعوو األطراف  حثي -5
 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛

وطنية للتنوع البيولوجي تقييمات المنظمات ذات الصلة وشركاء التنمية إلى دعم األطراف في إجراء يدعو  -6
شبكة التنوع البيولوجي في سياق  المضطلع بهووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية، مع مالحظة العمل الجاري في هذا الصدد 

 13ز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛بدعم تقني من المرك Net)-(BESوخدمات النظم اإليكولوجية 

المنظمات ذات الصلة، والشعوب  ويدعووفقا للظروف الوطنية، الحكومات األخرى، يدعو و األطراف  يحث -7
أيشي للتنوع أهداف بشأن  2020إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بحلول عام  األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة

، من خالل القيام بما يلي، ضمن جملة أمور، حسب بشأنهاإحراز تقدم في اإلسراع  يتعينالبيولوجي، أو عناصرها، التي 
 االقتضاء:

، إحراز تقدم في إعداد استراتيجيات االتصاالت وأدوات للتعلم وزيادة التوعية ذات 2بالنسبة للهدف  )أ(
على الرغم من للنهوض بالتغير السلوكي نحو االستهالك المستدام، مع مالحظة أن الصلة بالتنوع البيولوجي كوسيلة 

 لم تصل إلى عامة الجمهور؛ ، فإنهامن المعلومات ذات الصلة بالتنوع البيولوجيإتاحة المزيد 
 تؤدي إلىتدريجي أو إصالح الحوافز الضارة التي تخفيض إجراء ، إزالة، أو 3بالنسبة للهدف  )ب(

 ولوجي ووضع حوافز إيجابية تكافئ اعتماد الممارسات المستدامة؛تدهور التنوع البي
، مع مالحظة أنه بينما قد تم خفض المعدل السنوي للخسارة الصافية في الغابات 5بالنسبة للهدف  )ج(
 ؛اإلقليميعب المستوى  وإزالة الغاباتتدهور الغابات ل للتصديمزيد من الجهود اك حاجة إلى ال تزال هنإلى النصف، 
في استدامة مصايد األسماك ، تعزيز الجهود الرامية إلى عكس مسار التدهور 6للهدف  بالنسبة )د(

 في العالم؛
عن  مثالالتشجيع على حفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامها المستدام، ، 7بالنسبة للهدف  )ه(

مها المستدام التي تنسقها منظمة األغذية طريق المساهمة في المبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدا

                                                           
11 CBD/SBSTTA/22/INF/10. 
12 CBD/SBSTTA/22.المرفق األول ، 
لقدرات على إجراء التقييمات الوطنية للنظم اإليكولوجية في المنبر الحكومي الدولي تقرير االجتماع بشأن الفهم العالمي وبناء القدرات لتنمية اانظر  13

على معالجة مسائل العلوم  البلدان الناميةالمشروع بشأن "دعم قدرات و  للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
التي يديرها برنامج األمم  Net)-(BESمات النظم اإليكولوجية والسياسات من خالل المنبر الحكومي الدولي من خالل شبكة التنوع البيولوجي وخد

 ".العالمي التي استضافها المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئةدون وشبكة التقييم  اإلنمائيالمتحدة 

https://email.cbd.int/owa/redir.aspx?C=vqhiKZYEHH2nRYactZiFfwAP13sjRWLBLEPC5s0NWLKizo3qOOHVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.besnet.world%2fsites%2fdefault%2ffiles%2fWorkshopReport_July2017.pdf
https://email.cbd.int/owa/redir.aspx?C=vqhiKZYEHH2nRYactZiFfwAP13sjRWLBLEPC5s0NWLKizo3qOOHVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.besnet.world%2fsites%2fdefault%2ffiles%2fWorkshopReport_July2017.pdf
https://email.cbd.int/owa/redir.aspx?C=vqhiKZYEHH2nRYactZiFfwAP13sjRWLBLEPC5s0NWLKizo3qOOHVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.besnet.world%2fsites%2fdefault%2ffiles%2fWorkshopReport_July2017.pdf
https://email.cbd.int/owa/redir.aspx?C=vqhiKZYEHH2nRYactZiFfwAP13sjRWLBLEPC5s0NWLKizo3qOOHVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.besnet.world%2fsites%2fdefault%2ffiles%2fWorkshopReport_July2017.pdf
https://email.cbd.int/owa/redir.aspx?C=ltFWbWIO20fcm6Zng2rI2tbIlgXyZNP14doLjO70u_Sizo3qOOHVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.international-climate-initiative.com%2fen%2fnc%2fdetails%2f%3fprojectid%3d2803%26iki_lang%3den
https://email.cbd.int/owa/redir.aspx?C=ltFWbWIO20fcm6Zng2rI2tbIlgXyZNP14doLjO70u_Sizo3qOOHVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.international-climate-initiative.com%2fen%2fnc%2fdetails%2f%3fprojectid%3d2803%26iki_lang%3den
https://email.cbd.int/owa/redir.aspx?C=ltFWbWIO20fcm6Zng2rI2tbIlgXyZNP14doLjO70u_Sizo3qOOHVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.international-climate-initiative.com%2fen%2fnc%2fdetails%2f%3fprojectid%3d2803%26iki_lang%3den
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وتحسين إنفاذ ورصد اإلدارة المستدامة للغابات، وخصوصا في البلدان النامية وفي المناطق  14،والزراعة لألمم المتحدة
 المدارية؛

 ، زيادة اإلجراءات للحد من التلوث، بما في ذلك من المغذيات المفرطة؛8بالنسبة للهدف  )و(
، وضع تركيز أكبر على منع انتشار األنواع الغريبة الغازية والقضاء على تلك 9للهدف ة ببالنس )ز(

 الموجودة بالفعل؛
 لغطاء، تعزيز الجهود الرامية إلى منع االنخفاض المستمر في أنحاء العالم 20بالنسبة للهدف  )ح(
 الشعاب الحية؛
إليكولوجية في العالم ليست مشمولة ، مع مالحظة أن جميع المناطق ا22و 22بالنسبة للهدفين  )ط(

على نحو كاف بالمناطق المحمية، وأن معظم المناطق المحمية ليست مترابطة على نحو جيد، وأن معظم األطراف 
ركز على مناطق تاألنواع ينبغي أن لخسارة  ةالعالمي الوقايةلية اإلدارة لغالبية مناطقها المحمية، وأن اعلم تجر تقييما لف

التركيز على مع نقراض، عرضة لالكثر األتكون العالم حيث يوجد فيها معظم التنوع في األنواع و/أو حيث معينة في 
 المنع المطلقالتحالف من أجل حماية وإدارة وحفظ أكثر المناطق أهمية للتنوع البيولوجي، مثال من خالل مبادرات 

ق المحمية، وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس من خالل المناط 15وغيرها من المبادرات، النقراضل
 المناطق وتدابير حفظ أنواع معينة؛

، مع مالحظة أن عدد الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المصانة في 23بالنسبة للهدف  )ي(
الجيني بين سالالت الحيوانات  في التنوع االنخفاضاإلجراءات لتجنب المزيد من  تعزيزمرافق الحفظ يبين زيادة، 

 ؛والمستأنسةالمدجنة 
، اإلسراع في تنفيذ خطة العمل قصيرة األجل المتعلقة باستعادة النظم 25و 24بالنسبة للهدفين  )ك(
الحكومي الدولي المنبر نتائج التقييم المواضيعي لتدهور األراضي واستصالحها الذي أجراه استنادا إلى  16اإليكولوجية،

 ؛والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةللعلوم 
، زيادة الجهود الرامية إلى حماية واحترام المعارف التقليدية واالستفادة من 28بالنسبة للهدف  )ل(

م من ضمن جملة أمور، بشأن االستخدام المألوف المستدا 17،التوقعات المحلية للتنوع البيولوجيالمعلومات الواردة في 
جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية للمساهمة في اإلبالغ المحدث عن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف أيشي 

 للتنوع البيولوجي؛
 :القيام بما يلي الحكومات األخرى، والمنظمات ذات الصلة إلى ويدعواألطراف  يحث -8

 فعالبشكل الستفادة لالقرار  وصناعتعزيز قدرات نقاط االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي  )أ(
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  يجريهامن نتائج التقييمات التي 

 اإليكولوجية؛
تيسير الن هج المتكاملة لبحوث التنوع البيولوجي، بما في ذلك بشأن التفاعالت بين الدوافع غير  )ب(

وافع المباشرة لفقدان التنوع البيولوجي وآثارها على التنوع البيولوجي، ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية المباشرة والد
 ورفاه اإلنسان؛

                                                           
 .23/23و 5/5، و3/22المقررات  14

15 CBD/SBSTTA/22/INF/23. 

 ، المرفق.23/5المقرر  16
17 en.pdf-https://www.cbd.int/gbo/gbo4/publication/lbo 

https://www.cbd.int/gbo/gbo4/publication/lbo-en.pdf
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آلليات الدعم المحددة في الخطة  ةمنهجيلية و اعإلى االستخدام األكثر ف بأن هناك حاجة يقر -9
 5و 4المحددة في الفقرات  ائلالمساإلجراءات بشأن من أجل تيسير  2020،18-2022االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 ؛6و

إلى األمينة التنفيذية أن تبلغ، من خالل منظومة األمم المتحدة، بما في ذلك المنتدى يطلب  -10
السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة، بأن الفشل في 

 2030يعرض للخطر تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام  2020-2022جية للتنوع البيولوجي االستراتي تحقيق الخطة
 ؛وبالتالي، يقتضي األمر اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

ات رهنا بتوافر الموارد، أن تستخدم وتجري تحليال الستعراض المعلومإلى األمينة التنفيذية، يطلب  -11
العلمية ونتائج جميع منتجات المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
اإليكولوجية بما في ذلك التقييمات اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والتقييم المواضيعي لتدهور 

في إطار االتفاقية وأن تقدم  2020عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام األراضي واستصالحها عند إعداد اإلطار ال
نتائج تلك االعتبارات إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الخامس عشر 

 .لمؤتمر األطراف

 المرفق
 أيشي للتنوع البيولوجي صوب تحقيق أهداف الخيارات الممكنة لتسريع وتيرة التقدم

للظروف واألولويات الوطنية، لتيسير تحقيق  وفقا  يتضمن هذا المرفق معلومات عن اإلجراءات الممكنة التي يمكن اتخاذها،  -2
 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.

الحكومي الدولي للعلوم المنبر ن الصادرة عالتقييمات اإلقليمية والمواضيعية  نتائجإلى  التي تستند اإلجراءات الممكنة تضمنوت -2
 ما يلي: 19،العلمية مؤلفاتمن ال المستخلصةوإلى االستنتاجات  والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

المرتبطة بنوعية  المسائلالثقافية وبشأن  المسائلن أالبحوث بشع يتشجو ، العلوم االجتماعية بقدر أكبر مناالستفادة  )أ(
 ، والضعفاءاحتياجات النساء والفقراء و حياة البشر، والقيم غير المادية للتنوع البيولوجي، 

 شجيع إجراءتعن طريق بما في ذلك  توليد المعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وفرص الحصول عليها،زيادة  )ب(
إيكولوجية  نظممجموعات البيانات التي يمكن تصنيفها ل وضع، و ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية البحوث بشأن التنوع البيولوجي

 ؛وتعزيز آليات لتبادل المعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على نحو أكثر فعالية ووضعمختلفة وعلى مستويات جغرافية مختلفة، 
ز رصد جميع جوانب التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، بما في ذلك عن طريق االستفادة بقدر أكبر تعزي (ج)

من نظم الرصد عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية فضال عن استخدام التكنولوجيا لتحديد هوية األنواع وتوليد معلومات عن التنوع 
 البيولوجي؛

 ،األخرى والثقافية اريوهات التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي مع األهداف المجتمعية السين وضعتشجيع استخدام و  )د(
الدوافع المتعددة المباشرة  تأخذ في االعتبارالتي و  ،آثارهتخفيف و تغير المناخ  والتكيف معبما في ذلك التخفيف من حدة الفقر والجوع 
 وتعكس على نحو أفضل وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية؛وغير المباشرة وراء فقدان التنوع البيولوجي 

                                                           
 .القسم السادس، 20/2المقرر  18
الخطة ب المتعلق 20/2المقرر  مؤتمر األطراف، بما في ذلكبالفعل اإلرشادات التي وضعها  بالعالقة إلى هناينبغي النظر إلى اإلجراءات المحددة  19

، وكذلك احتياجات التنفيذ التي حددها مؤتمر (UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1)التقني  ومبررها 2020-2022االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 .22/2األطراف في المقرر 
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وعبرها، بما في ذلك في التخطيط الوطني جميع قطاعات المجتمع التنوع البيولوجي في  مسائلأو تعميم  دمجتحسين  )ه(
 القرارات صنعفي عملية  غير المباشرة واآلثار يةالسياسات التسربات تحسين مراعاة آثارمن أجل والعمليات اإلنمائية والسياسات اإلنمائية، 

 ؛اتيةلقرارات السياسنطاقا  لاألوسع  تأثيراتوال
مراعاة أفضل للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للسياسات، وأنماط اإلنتاج واالستهالك، والتفاعالت السببية بين األماكن  )و(

، داخل على التنوع البيولوجي القرارات السياساتية واإلنتاج واالستهالكآلثار  البعيدة والنظم اإليكولوجية، وتأثيراتها عليها، ومعالجة أفضل
 وخارج الحدود الوطنية على السواء؛

 أكبر لتقنيات التخطيط المكاني في حفظ التنوع البيولوجي وإدارته؛ التشجيع على استخدام (ز)
االلتزامات العالمية للتنوع  إدماجوتحسين  اتساقا  ة أكثر التنوع البيولوجي بطريق مسائلتعالج  حوكمةنظم  وضعتعزيز و  )ح(

أفضل  مراعاةعن طريق و ، الحوكمةفي عمليات وتعددية القيم األصلية والمحلية  معارفال دمجتحسين ، بما في ذلك عن طريق البيولوجي
 والمبادرات الدولية واإلقليمية األخرى  ،أهداف التنمية المستدامةو  ،متعددة األطرافالتنفيذ االتفاقات الثنائية و  لدى وجه التآزر الممكنةأل

 ؛على المستوى الوطني
بما في ذلك من خالل المشاركة الفعالة للشعوب األصلية هج التشاركية في إدارة التنوع البيولوجي، تشجيع استخدام الن   (ط)

 ؛صنع القرارفي عمليات  بصورة مجديةوا قادرين على المشاركة ليكونبناء قدرات أصحاب المصلحة  بسبل منهاوالمجتمعات المحلية، و 
، لتنوع البيولوجيا تتسم بفعالية أكبر وتراعيممارسات  عتمادال مالك األراضيمع صغار  ليةاعبمزيد من الفالعمل  )ي(

 ؛واألفراد ،والقطاع الخاص ،والمنظمات غير الحكومية ،والمجتمعات المحلية تعزيز التعاون والشراكات مع الشعوب األصليةو 
والتفاعالت بين الدوافع غير المباشرة والدوافع المباشرة وراء فقدان التنوع البيولوجي التنوع البيولوجي ب الوعي حسينت (ك)

عية العامة وآثارها على التنوع البيولوجي، ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية ورفاه اإلنسان من خالل تعزيز االتصال والتثقيف والتو 
 ؛واتخاذ إجراءات إلحداث تغير في السلوك وفي السياسات

 ؛التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام لحفظوتحسين الوصول إليها الموارد المالية والتكنولوجية تدفق تحسين  (ل)
في تحقيق أهداف أيشي هم اتسسالتنوع البيولوجي والتي فقدان تعزيز اإلجراءات التي تعالج األسباب الكامنة وراء  (م)

 ؛المتعددة للتنوع البيولوجي
النهج المتعددة، بما في ذلك الن هج غير النقدية، لتقدير قيم التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم على  التشجيع (ن)

 اإليكولوجية؛
بأكملها ودورة عمر المنتج على  اإلمداد سالسلطول االستهالك على اإلنتاج و ات عمليالكامل ل ألثرأفضل لمراعاة  (س)

 التنوع البيولوجي؛
حوافز إيجابية تكافئ اعتماد الممارسات  وضعو التنوع البيولوجي تدهور  تؤدي إلىالقضاء على الحوافز الضارة التي  (ع)
 ؛المستدامة

ديات المجتمعية، بما من أجل مواجهة التحالطبيعة،  القائمة علىالحلول التشجيع على االستثمار في إعداد واستخدام  (ف)
ون هج التكيف والتخفيف القائمة على النظام اإليكولوجي، والن هج  النظم اإليكولوجية وإعادة تأهيل النظم الزراعية،ستعادة افي ذلك من خالل 

 القائمة على النظام اإليكولوجي للحد من مخاطر الكوارث؛
 تها، وتوافرها وصحتها؛اتخاذ تدابير مناسبة لحماية تنوع الملحقات واستعاد )ص(
 مستدامة والحواجز األخرى لتسويق المنتجات من اإلنتاج المستدام؛الممارسات الالحد من تكاليف التصديق على  )ق(
 تحسين الجهود لمنع تدهور األراضي واستصالح األراضي المتدهورة؛ )ر(

 البيولوجي.التنوع بزيادة الجهود لتحقيق تغير تحولي في عالقة المجتمع  )ش(
__________ 

 


