
Global Biodiversity 
Outlook 
A mid-term assessment of progress towards the implementation 
of the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020

الفريق الرفيع املستوى املعين بالتقيمي العاملي لملوارد الالزمة لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية 
للتنوع البيولويج للفرتة 2020-2011

توفري املوارد ألهداف أيتيش للتنوع البيولويج 

تقيمي املنافع واالستمثارات واملوارد الالزمة لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية
للتنوع البيولويج للفرتة 2020-2011

موجز تنفيذي

CBD-HLP-ExecSumm-AR.indd   1 6/26/15   4:52 PM



الفريق الرفيع املستوى املعين بالتقيمي العاملي لملوارد الالزمة لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية 
للتنوع البيولويج للفرتة 2020-2011

توفري املوارد ألهداف أيتيش للتنوع البيولويج 
تقيمي املنافع واالستمثارات واملوارد الالزمة لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية للتنوع 

البيولويج للفرتة 2020-2011

موجز تنفيذي

CBD-HLP-ExecSumm-AR.indd   2 6/26/15   4:52 PM



الفريق الرفيع املستوى املعين بالتقيمي العاملي لملوارد الالزمة لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية 
للتنوع البيولويج للفرتة 2020-2011

توفري املوارد ألهداف أيتيش للتنوع البيولويج 
تقيمي املنافع واالستمثارات واملوارد الالزمة لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية للتنوع 

البيولويج للفرتة 2020-2011

موجز تنفيذي

CBD-HLP-ExecSumm-AR.indd   1 6/26/15   4:52 PM



التمسيات املستخدمة وطريقة عرض املعلومات يف هذا املنشور ال يدالن عىل التعبري عن أي آراء أيا اكنت من جانب أحصاب حقوق التأليف والنرش 
خبصوص الوضع القانوين ألي بلد أو إقلمي أو مدينة أو منطقة أو لسلطاهتا، أو فميا يتعلق بتعيني حدودها أو ختومها.

جيوز استنساخ هذا املنشور لألغراض التعلميية أو غري الرحبية دون احلصول عىل إذن خاص، برشط اإلقرار مبصدره. وستكون أمانة االتفاقية ممتنة 
إلرسال نخسة هلا من أي منشور يستخدم هذا املنشور مكصدر. وخيضع استعامل الرسوم للحصول عىل إذن من أحصاب حقوق التأليف والنرش 

األصليني.

نرشته أمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولويج

    ISBN 92-9225-605-X  (النخسة املطبوعة)

ISBN 92-9225-606-8 (النخسة عىل اإلنرتنت)

حقوق التأليف والنرش لعام 2014 حمفوظة ألمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولويج

اإلشارة املرجعية:
الفريق الرفيع املستوى التابع التفاقية التنوع البيولويج (2014). توفري املوارد ألهداف أييش للتنوع البيولويج: تقيمي املنافع، واالحتياجات من 

االستمثارات واملوارد لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولويج 2011-2020. التقرير الثاين للفريق الرفيع املستوى املعين بالتقيمي العاملي لملوارد 
من أجل تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولويج 2011-2020. مونرتيال، كندا.

لملزيد من املعلومات، يرىج االتصال:
أمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولويج

413 St. Jacques Street, Suite 800

Montreal, Quebec, Canada H2Y 1N9

هاتف: 2220 288 (514) 1+
فاكس: 6588 288 (514) 1+

secretariat@cbd.int :الربيد اإللكرتوين
http://www.cbd.int :املوقع عىل االنرتنت

كتب هذا التقرير األعضاء األربعة عرشة يف الفريق الرفيع املستوى بقيادة الرئيس، السيد اكرلوس مانويل رودريغز. واكن معل الفريق الرفيع املستوى 
مدعوما من فريق مجتيع يتكون من السيدة سارة مسيث، (املركز العاملي لرصد احلفظ التابع لربناجم األمم املتحدة للبيئة) والسادة مات رمينت ومافورنني 
الفريق  معل  ملساعدة  البيولويج)  التنوع  اتفاقية  (أمانة  ادجيغو  سيوم-  وادجيغاهيو  ترييل  وتريستان  شارما،  رايف  مع   ،(ICF International) كونواي 

رفيع املستوى.

وحصل البحث الذي يشلك أساس أمعال الفريق الرفيع املستوى أوال عىل دمع حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العمظى وآيرلندا المشالية، مع دمع مايل 
إضايف أيضا من حكومة الرنوجي وحكومة اليابان. وقدمت حكومة اهلند وحكومة الربازيل الدمع العيين من خالل استضافة االجمتاعات.

واآلراء املعرب عهنا واملسائل املستخدمة هنا ال تعكس بالرضورة اآلراء الرمسية للحكومات املراقبة واملنمظات األعضاء يف الفريق الرفيع املستوى، مبا 
يف ذلك ما يتصل ببلداهنا األعضاء.

لكامت الشكر
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تصدير
”إن التقيمي العاملي، الذي رحب به االجمتاع الثاين عرش ملؤمتر األطراف يف بيونغ شانغ يف أكتوبر/ترشين األول 
2014، يقدم رسالة ال لبس فهيا مفادها أن االستمثارات القامئة عىل الطبيعة ستكون مكونا رضوريا للتحرك حنو 
االقتصاديات اخلرضاء الشاملة. وعىل سبيل املثال، يربز التقرير إن إنشاء املناطق احملمية سيوفر فرصا جديدة 
ألمعال السياحة. وتتفق هذه الرسالة بشلك جيد مع سياساتنا الوطنية لتحقيق التمنية االقتصادية واحلفظ البييئ عىل 

حد سواء، وأنين أجشع مجيع الدول األعضاء أن تنظر يف نتاجئها ويف تنفيذ توصياهتا“.

كيو، وزير البيئة يف مجهورية كوريا ورئيس االجمتاع الثاين عرش ملؤمتر األطراف يون سيونغ – 

”إن تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتقيمي العاملي لملوارد من أجل حتقيق أهداف أييش للتنوع البيولويج 
هو تقرير قدم توثيقًا جيدًا لملنافع املشرتكة املهمة، وما يه االستمثارات يف التنوع البيولويج اليت ستحقق التمنية 
املستدامة. ومن املهم االعرتاف بأن حوايل ثلث الرثوة اللكية للبلدان املنخفضة الدخل تعمتد عىل رأس املال الطبييع، 
والذي وصفه فريق اخلرباء حقًا ”بالناجت احمليل اإلمجايل للفقراء“. وأجشع البلدان عىل النظر يف الرسائل الرئيسية 

للتقرير يف سياق املداوالت اليت ستدور يف املؤمتر الدويل الثالث لمتويل التمنية ومعليته التحضريية“.

جورج تالبوت، سفري مجهورية غيانا وممثلها الدامئ لدى األمم املتحدة واملنسق املشارك لعملية متويل التمنية.

”يقدم التقرير الصادر عن اتفاقية التنوع البيولويج أمثلة معلية عن الصلة اإلجيابية بني االستمثارات يف الطبيعة 
والقضاء عىل الفقر. وأجشع الدول األعضاء عىل النظر يف بيانات وحتليالت فريق اخلرباء الرفيع املستوى التابع 

لالتفاقية عند التحضري لملؤمتر الدويل الثالث لمتويل التمنية“.

غري أ. بيدرسون، سفري الرنوجي وممثلها الدامئ لدى األمم املتحدة واملنسق املشارك لعملية متويل التمنية.
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”وقد أظهر فريق اخلرباء الرفيع املستوى التابع ألمانة اتفاقية التنوع البيولويج املنافع واملنافع املشرتكة الناجتة عن 
حتقيق أهداف أييش للتنوع البيولويج لعدد من القطاعات. ويظهر أن هذه املنافع حيمتل أن تتجاوز التاكليف بشلك 
كبري. وهذه الرسالة اإلجيابية من فريق اخلرباء تمتىش مع التقيمي الشامل لربناجم األمم املتحدة للبيئة بشأن املسائل 
البيئية اليت عادة ما تتجاوز فهيا منافع العمل طويلة األجل تاكليف التنفيذ قصرية األجل. ويعرتف التقرير أيضا أن 
مضان هذه املنافع وأوجه التآزر يتطلب تطوير أطر سياساتية ومؤسسية متسقة، مبا يف ذلك إرادة سياسية قوية يف 

مجيع األمم“. 

أكمي ستايرن، نائب األمني العام لألمم املتحدة واملدير التنفيذي لربناجم األمم املتحدة للبيئة

عام  بعد  ملا  املستدامة  التمنية  أهداف  بشأن  حاليًا  يتفاوض  الذي  الدويل  لملجمتع  مهمة  رسالة  التقرير  هذا  ”يقدم 
2015، بأن التنوع البيولويج يقوم عىل وظائف النظم اإليكولوجية وتوفري خدمات النظم اإليكولوجية الرضورية لرفاه 
اإلنسان. ويوفر ألغراض األمن الغذايئ، وحصة اإلنسان، وتوفري اهلواء النظيف واملياه النظيفة؛ ويهسم يف سبل 

العيش احمللية، والتمنية االقتصادية، وهو رضوري لتحقيق أهداف التمنية املستدامة، مبا يف ذلك احلد من الفقر.“

السيد وو هونغبو، نائب األمني العام للشؤون االقتصادية واالجمتاعية، واألمني العام لملؤمتر الدويل الثالث لمتويل 
التمنية.

”جشعت األطراف، يف االجمتاع الثاين عرش ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولويج، عىل استخدام وتنفيذ 
من  لملوارد  العاملي  بالتقيمي  املعين  املستوى  الرفيع  اخلرباء  لفريق  الثاين  التقرير  يف  الواردة  والتوصيات  النتاجئ 
بشأن  التقرير  نتاجئ  يف  األطراف  تنظر  أال  وينبيغ   .2011-2020 البيولويج  للتنوع  االسرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  أجل 
تلكفة حتقيق أهداف أييش للتنوع البيولويج عىل أهنا تشلك عبائ إضافيا، بل استمثارا تفوق منافعه االجمتاعية 
تعممي  كيفية  السميا  متنوعة،  عنارص  عىل  المتويل  متطلبات  جحم  ويعمتد  الطويل.  املدى  عىل  تلكفته  واالقتصادية 
أهداف أييش للتنوع البيولويج عىل حنو فعال يف أهداف التمنية األوسع جماال. وحيتوي تقرير فريق اخلرباء الرفيع 
املستوى عىل رسالة يف الوقت املناسب للحكومات واجلهات االقتصادية الفاعلة األخرى إلعادة ختصيص املوارد من 

أجل حتقيق أفضل النتاجئ للتنوع البيولويج والتمنية املستدامة.“

بروليو فرييرا دي سوزا دياز، األمني التنفيذي، اتفاقية التنوع البيولويج
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غري أ. بيدرسون، سفري الرنوجي وممثلها الدامئ لدى األمم املتحدة واملنسق املشارك لعملية متويل التمنية.
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أعضاء الفريق الرفيع املستوى

أعضاء الفريق الرفيع املستوى
الرئيس

Mr. Carlos Manuel Rodriguez, كوستارياك 

Dr. Hillary Masundireبوتسوانا
بروفيسور

قسم العلوم البيولوجية
جامعة بوتسوانا

أمني التنوع البيولويج والغاباتMr. Roberto Brandão Cavalcantiالربازيل
وزارة البيئة

مدير مركز مصايد األمساك ووحدة حبوث االقتصاديات المسكية، Dr. Ussif Rashid Sumailaكندا
جامعة كولومبيا الربيطانية

مدير مكتب التنوع البيولويج، مكتب التعاون االقتصادي اخلاريجMr. Zhu Liucaiالصني
وزارة محاية البيئة

Mr. Wang Xin مدير
وزارة اخلارجية التعاون االقتصادي، وزارة محاية البيئة

نائب رئيس وكبري مستشاري Mr. Carlos Manuel Rodriguezكوستارياك
املنمظة العاملية  لسياسات احلفظ 

نائب رئيس قسم Dr. Heidi Wittmerأملانيا
السياسات البيئية، مركز هيملهولزت للبحوث البيئية 

Dr. A Damodaranاهلند
بروفيسور 

لكية االقتصاد والعلوم االجمتاعية 
معهد اإلدارة اهلندي 

املدير العام، املديرية العامة للتمنية املؤسسية والرتوجي، اللجنة الوطنية Ms. Mariana Bellot Rojas كيسكملا
لملناطق احملمية

األمني العام Mr. Tom Rådahlالرنوجي
وزارة البيئة

خبري اقتصاد موارد Ms. Rina Maria P. Rosalesالفلبني
مركز الدراسات لملوارد االقتصادية والبيئية 

Dr. Tae Yong Jungكوريا اجلنوبية
بروفيسور 

معهد التمنية الكوري
مدرسة السياسات واإلدارة العامة 

مدير Ms. Maria Schultzالسويد
برناجم الصمود والتمنية، مركز ستوكهومل 

رئيس مشارك Prof. Sir Robert Watsonاململكة املتحدة
التقيمي الوطين للنظم اإليكولوجية يف اململكة املتحدة

املراقبون من واكالت األمم املتحدة واملنمظات الدولية

كبري أخصايئ التنوع البيولويج واملوارد الطبيعيةMr. Mark Zimskyأمانة مرفق البيئة العاملية

أمانة منمظة التعاون 
والتمنية يف امليدان 

االقتصادي
Dr. Katia Karousakisخبري اقتصادي

قسم تغري املناخ والتنوع البيولويج والتمنية

 أمانة إقتصادات النظم 
اإليكولوجية والتنوع 

 TEEBالبيولويج
Dr. Salman Hussainمنسق

برناجم األمم املتحدة 
اإلمنايئ

Mr. Nik Sekhranمسؤول بالنياية
فريق البيئة والطاقة مكتب سياسات التمنية

Ms. Caroline Petersenرئيس
النظم االيكولوجية والتنوع البيولويج مكتب السياسات والتمنية

Mr. Yves de Soyeمدير
مبادرة متويل التنوع البيولويج

Dr. Jamison Ervinمستشار فين
مبادرة متويل التنوع البيولويج

برناجم األمم املتحدة 
للبيئة

Mr. Bakary Kanteمدير
قسم القانون البييئ واالتفاقيات

Mr. Alphonse Kambuموظف براجم
قسم القانون البييئ واالتفاقيات

أخصايئ تنوع بيولويجDr. Valerie Hickeyالبنك الدويل

مراقبون حكوميون

وحدة التنوع البيولويجMs. Laure Ledouxاملفوضية األوروبية
املديرية العامة للبيئة

أمني إضايفMr. Hem Pandeاهلند
وزارة البيئة والغابات

Mr. Rikiya Konishiاليابان
نائب مدير

مكتب اإلسرتاتيجية العاملية للتنوع البيولويج، مكتب حفظ الطبيعة وزارة 
البيئة

كبري مستشارينMs. Tone Solhaugالرنوجي
إدارة التنوع البيولويج والرتوجي اخلاريج والرتاث الثقايف وزارة البيئة

اململكة املتحدة

Mr. Jeremy Eppel
نائب مدير 

إدارة التنوع البيولويج والنظم االيكولوجية والقرائن الدولية
إدارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية

Mr. James Vause
خبري اقتصادي

إدارة اقتصاديات البيئة الطبيعية
إدارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية

Mr. Richard Earleyمستشار السياسة الدولية للتنوع البيولويج
إدارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية

أعضاء الفريق الرفيع املستوى
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مقدمة

اكن اهلدف من العمل املتواصل للفريق الرفيع املستوى املعين بالتقيمي العاملي 
لملوارد الالزمة لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية للتنوع البيولويج للفرتة-2011 

 2020هو دمع املناقشات بشأن حشد املوارد خالل الفرتة املؤدية إىل االجمتاع 
الثاين عرش ملؤمتر األطراف يف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولويج وخالل هذا 
املؤمتر .ويرتكز التقرير عىل التقيمي العاملي لملوارد الذي عرضه التقرير األول 
للفريق الرفيع املستوى ، وحيدد منافع تنفيذ أهداف أيتيش ،واستمثاراهتا 
واالحتياجات من املوارد .وحيلل التقرير أيضا الكيفية اليت تتواءم هبا املنافع 
االجمتاعية واالقتصادية والبيئية الستمثارات التنوع البيولويج مع السياسات 

القامئة لضامن التنفيذ الذي حيقق مردودية التاكليف.

موجز نتاجئ الفريق الرفيع املستوى األول

قدم التقرير األول للفريق الرفيع املستوى (212) تقيميا عامليا لتاكليف 
حتقيق أهداف أيتيش للتنوع البيولويج حبلول عام 2020 حيث قدر أن 

اإلطار: الرسائل الرئيسية املستخلصة من املرحلة األوىل للفريق الرفيع املستوى

1.  يتطلب تنفيذ وحتقيق األهداف وضع إطار سيايس ومؤسيس مالمئ ومتساوق ،وإرادة سياسية قوية وخاصة عىل 
املستويات الوطنية واإلقلميية؛

سيحقق االستمثار يف التنوع البيولويج ورأس املال الطبييع منافع مشرتكة كبرية للتمنية املستدامة؛  .2 

تشري القرائن القامئة إىل أن منافع حتقيق األهداف قد تتجاوز التاكليف بدرجة كبرية؛  .3 

 4.  هناك فروق واحضة يف املستوى النسيب لالستمثار الالزم لتحقيق خمتلف األهداف .وعالوة عىل ذلك فإن االستمثار
 الالزم لتحقيق أحد األهداف ال يرتبط بالرضوة بأمهيته؛

 5.  هناك عوامل كثرية تؤثر يف جحم تقديرات االستمثارات الالزمة لتحقيق لك هدف من األهداف .ويمشل ذلك نطاق 
األنشطة اليت ستوضع تاكليفها ،وفرص االستمثار املرتبطة هبا والتآزر احملمتل بني األهداف فضال عن حاالت عدم اليقني الناشئة عن حمدودية 

البيانات ونقص املهنجيات؛

 6.  هناك الكثري من الصالت املشرتكة وحاالت التاكفل اليت يتعني نظرها فميا بني األهداف ذاهتا وبني األهداف وغريها 
من الغايات السياساتية الوطنية األخرى؛

 7.  يتعني أن يكون المتويل من طائفة متنوعة من املصادر الدولية والوطنية وعرب نطاقات سياساتية متباينة لضامن النطاق الاكمل لملنافع االقتصادية 
االجمتاعية اليت ستتحقق من إجناز أهداف أيتيش؛

من الرضوري إجراء املزيد من البحوث لملساعدة يف حتسني وتنقيح هذه التقديرات.  .8 

األمر حيتاج إىل مابني 150 مليار دوالر أمرييك و 440مليار دوالر أمرييك 
سنويا .ملسو الفريق بوجود طائفة من حاالت عدم اليقني ،واعرتف بأن 
األمر حيتاج إىل مزيد من البحث لملساعدة يف تنقيح هذه التقديرات. 
وسلط األضواء عىل أن االحتياجات من املوارد ليست“ فاتورة ”للتنوع 
البيولويج إال ّأنه دعا إىل إجراء تغيري يف الطريقة اليت ختصص هبا 
املوارد يف اقتصاداتنا للحصول عىل أفضل النتاجئ للتنوع البيولويج 
والتمنية املستدامة .وأضاف التقرير إىل ذلك أن هناك طائفة من العوامل 
اليت سوف تؤثر يف جحم االحتياجات من المتويل .فعىل وجه اخلصوص، 
فإن الصالت املشرتكة والتآزر بني األهداف والغايات األخرى تعين أن 
الهنج واملوارد الالزمة والفعالية بشأن تنفيذ أحد األهداف قد تؤثر يف 
احتياجات االستمثار اخلاصة هبدف آخر .وأبرز الفريق الرفيع املستوى 
بعض املنافع الكبرية لتنفيذ األهداف فضال عن املنافع املشرتكة للقطاعات 
األخرى وخلص إىل أن املنافع اليت تتحقق من خالل تنفيذ أهداف أيتيش 
قد تتجاوز التاكليف بدرجة كبرية إال أنه اعرتف أيضا بأن مثة حاجة إىل 
وضع إطار سيايس ومؤسيس مالمئ ومتساوق مبا يف ذلك إرادة سياسية 

قوية يف مجيع الدول لضامن حتقيق هذه املنافع وحاالت التآزر.

موجز تنفيذي
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 7.  يتعني أن يكون المتويل من طائفة متنوعة من املصادر الدولية والوطنية وعرب نطاقات سياساتية متباينة لضامن النطاق الاكمل لملنافع االقتصادية 
االجمتاعية اليت ستتحقق من إجناز أهداف أيتيش؛

من الرضوري إجراء املزيد من البحوث لملساعدة يف حتسني وتنقيح هذه التقديرات.  .8 

األمر حيتاج إىل مابني 150 مليار دوالر أمرييك و 440مليار دوالر أمرييك 
سنويا .ملسو الفريق بوجود طائفة من حاالت عدم اليقني ،واعرتف بأن 
األمر حيتاج إىل مزيد من البحث لملساعدة يف تنقيح هذه التقديرات. 
وسلط األضواء عىل أن االحتياجات من املوارد ليست“ فاتورة ”للتنوع 
البيولويج إال ّأنه دعا إىل إجراء تغيري يف الطريقة اليت ختصص هبا 
املوارد يف اقتصاداتنا للحصول عىل أفضل النتاجئ للتنوع البيولويج 
والتمنية املستدامة .وأضاف التقرير إىل ذلك أن هناك طائفة من العوامل 
اليت سوف تؤثر يف جحم االحتياجات من المتويل .فعىل وجه اخلصوص، 
فإن الصالت املشرتكة والتآزر بني األهداف والغايات األخرى تعين أن 
الهنج واملوارد الالزمة والفعالية بشأن تنفيذ أحد األهداف قد تؤثر يف 
احتياجات االستمثار اخلاصة هبدف آخر .وأبرز الفريق الرفيع املستوى 
بعض املنافع الكبرية لتنفيذ األهداف فضال عن املنافع املشرتكة للقطاعات 
األخرى وخلص إىل أن املنافع اليت تتحقق من خالل تنفيذ أهداف أيتيش 
قد تتجاوز التاكليف بدرجة كبرية إال أنه اعرتف أيضا بأن مثة حاجة إىل 
وضع إطار سيايس ومؤسيس مالمئ ومتساوق مبا يف ذلك إرادة سياسية 

قوية يف مجيع الدول لضامن حتقيق هذه املنافع وحاالت التآزر.

موجز تنفيذي
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مقرر مؤمتر األطراف وإختصاصات الفريق الرفيع 
املستوى

دعا االجمتاع احلادي عرش ملؤمتر األطراف الفريق الرفيع املستوى إىل أن 
يواصل معله ،بالتعاون مع املبادرات األخرى ذات الصلة اليت ميكن أن توفر 
هنجا شامال ،بتشكيلة موسعة) من أعضاء جدد يف الفريق عىل أساس 
التوازن اإلقليمي (وتقدمي تقرير عن نتاجئ معله لإلجمتاع الثاىن عرشملؤمتر 

األطراف (املقرر.(11/9) 

وتمتثل األهداف الرئيسية) االختصاصات (للفريق الرفيع املستوى 
فمياييل:

وضع تقيمي ملنافع حتقيق أهداف أيتيش للتنوع البيولويج مع دراسة . 1
منافع التنوع البيولويج املبارشة وتلك األوسع نطاقا اليت تعود عىل 

املجمتع نتيجة لالستمثارات والتطورات السياساتية الالزمة؛

تقيمي طائفة تاكليف تنفيذ األنشطة الالزمة لتحقيق األهداف مع . 2
مراعاة األمعال األخرى املقرتحة يف تقرير الفريق الرفيع املستوى 

املقدم ملؤمتر األطراف احلادي عرش؛

حتديد الفرص املتاحة لضامن املنافع اليت تتحقق بأكرب قدر من . 3
مردودية التلكفة من خالل اإلجراءات اليت تتخذ يف لك من قطاع 
التنوع البيولويج ويف اكفة أحناء االقتصادات بأرسها واليت ميكن 
أن حتشد املوارد أو حتقق أفضل استخدام هلا إلحراز أكرب تقدم 

صوب إجناز أهداف أيتيش.

وقد ارتكز الفريق الرفيع املستوى خالل مرحلة معله الثانية عىل النتاجئ 
املتضمنة يف التقرير األول من خالل بدء هنج شامل يأخذ بعني االعتبار 
بدرجة كبرية القرائن اإلقلميية ،ويسند املزيد من االهمتام للتاكليف واملنافع 
املتعلقة بتحقيق األهداف ،والوسائل الفعالة تاكليفيا للوصول إىل األهداف 

وحاالت التآزر مع جداول األمعال السياساتية األخرى.

تنظمي معل الفريق الرفيع املستوى

اكن الفريق الرفيع املستوى ،منذ إنشائه يف عام، 2012 ومبا يف ذلك حبوثه 
الدامعة ،خيضع لرعاية مشرتكة من حكومات الربازيل ،واهلند ،واليابان، 
والرنوجي ،واململكة املتحدة ،وعىل ذلك اكن ممثلون هلذه احلكومات باإلضافة 
إىل برناجم األمم املتحدة للبيئة وبرناجم األمم املتحدة اإلمنايئ ،ومنمظة 
التعاون والتمنية يف امليدان االقتصادي ،والبنك الدويل ،ومرفق البيئة العاملية 
وأمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولويج يشرتكون بصورة وثيقة يف 
تيسري معل الفريق .وقد اجمتع الفريق الرفيع املستوى بعد مؤمتر األطراف 
احلادي عرش ماديا ثالث مرات يف 31-30 مايو /أيار) 2013 تروندهامي، 
الرنوجي (و 4-2ديمسرب /اكنون األول) 2013 شيناي ،اهلند (ويويم14 و15 
أبريل /نيسان) 2014 برازيليا ،الربازيل ،(واستعرضت هذه االجمتاعات 
التقدم احملرز يف إعداد التقرير ونتاجئه ،واملعلومات املسرتجعة املتلقاة 

خالل االستعراض الذي أجراه.

تنظمي البحوث
أصدرت أمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولويج تلكيفا ملرشوع إلجراء 
حبوث لدمع املرحلة الثانية من معل الفريق الرفيع املستوى .وقد منح هذا 

العمل لملركز العاملي لرصد احلفظ التابع لربناجم األمم املتحدة للبيئة 
والرشكة الدولية للخدمات املالية واإلستمثارات.

وقد نظم البحث مجلع قرائن شاملة من خمتلف البلدان واألقالمي واملبادرات 
عىل خمتلف املستويات اجلغرافية من خالل ست خدمات استشارية 
إقلميية للبحوث نظرت البيانات الواردة من مصادر وطنية .وقد دمعت 
هذه القرائن التحليل الذي أجرى للصالت املشرتكة بني األهداف وجداول 
األمعال السياساتية األوسع نطاقا فضال عن التاكليف واملنافع ذات الصلة 
بتحقيق األهداف املختلفة عىل هذه املستويات املتباينة ،ويرتكز هذا التقرير 
عىل التقارير اإلقيلميية اليت تستمكلها التحليالت العاملية ويقدم قرائن 
مجمعة ودراسات حالة من معليات التقيمي اإلقلميية .وقد استخلص الفريق 
الرفيع املستوى عرش رسائل رئيسية من معلية التقيمي اليت أجريت ،وقد 
استخدمت هذه الرسائل بعد ذلك لوضع هيلك للقرائن املقدمة .وعالوة عىل 
ذلك ،فإنه سعيا إىل توفري زيادة طويلة األجل وثابتة ،وميكن التنبؤ هبا 
لملوارد لتحقيق أهداف أيتيش ورؤية عام 2020 املرتبطة هبا ،قدم الفريق 
الرفيع املستوى سلسلة من التوصيات هتدف إىل إبراز اإلجراءات الالزمة 
لضامن جتسيد قمي التنوع البيولويج يف اخلطط واملقررات يف اكفة 

أحناء اقتصاداتنا وجممتعاتنا. 

الرسائل الرئيسية

الرسال ة الرئيسية 1:  
سيوفر حتقيق أهداف أيتيش منافع كبرية للناس 

ولالقتصادات يف اكفة أحناء العامل

يمتثل جزء كبري من املربرات األساسية للخطة اإلسرتاتيجية للتنوع البيولويج 
وأهداف أيتيش للتنوع البيولويج يف أن ”التنوع البيولويج يدمع وظائف 
النظم االيكولوجية ،وتوفري خدمات النظم االيكولوجية الرضورية لرفاهة 
البرش .ويوفر األمن الغذايئ وحصة البرش ،واهلواء النظيف واملياه .ويهسم 
يف سبل معيشة الساكن احملليني ،والتمنية االقتصادية ،مكا أنه عنرص 

أسايس يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية مبا يف ذلك احلد من الفقر“ 

وتربز مجيع معليات التقيمي عىل املستويات االعاملية واإلقلميية والوطنية 
واحمللية القمي الكبرية لرتتيب وتنظمي اخلدمات الثقافية والدامعة األساسية 
اليت توفرها النظم االيكولوجية ،ومنافع اإلجراءات الرامية إىل حفظ 
التنوع البيولويج واستخدامه املستدام ،واستعادة النظم االيكولوجية 

اليت تعاين من التدهور. 

وتتوافر قرائن قوية عىل املنافع املسمتدة من إجراءات التنوع 
البيولويج لملجمتع عرب طائفة عريضة من أهداف أيتيش 

مجليع أنواع النظم االيكولوجية ،ومجليع أقالمي العامل.

الرسالة الرئيسية 2: 
التنوع البيولويج رضوري للتمنية املستدامة

ميثل التنوع البيولويج أداة قوية لتحقيق أهداف التمنية 
املستدامة يف احلارض واملستقبل عىل مستويات متباينة مبا يف 

ذلك األهداف املرتبطة باألمن الغذايئ وأمن املياه وسبل املعيشة، 
وتغري املناخ واحلد من خماطر الكوارث من بني األهداف 

اإلمنائية األخرى.

وستؤدي االستمثارات يف التنوع البيولويج ويف تنفيذ أهداف أيتيش 
إىل توفري املنافع املشرتكة الكبرية للتمنية املستدامة .وترتبط األهداف 
ارتباطا وثيقا جبميع جوانب التمنية املستدامة مبا يف ذلك التخفيف 
من وطأة الفقر ،وحقوق املجمتعات األصلية واحمللية ،واألمن الغذايئ 
الطويل األجل ،والصحة البرشية ،والتخفيف من آثارتغري املناخ والتكيف 
معها والصمود مقابلهتا فضال عن البنية األساسية االيكولوجية10، 
وسبل معيشة الساكن احملليني وتوفري فرص العمل ،ومن مث دمع 
االقتصادات الوطنية والعاملية، ومن هنا فإن حفظ التنوع البيولويج 
واستخدامه املستدام يهسامن ال يف اجلوانب البيئية للتمنية املستدامة 
حفسب بل ترتبط أيضا بصورة عامة بالتمنية بارسها مبا يف ذلك األبعاد 

االقتصادية واالجمتاعية.

ينبيغ االعرتاف باملرصوفات واإلجراءات اخلاصة بتحقيق 
أهداف أيتيش للتنوع البيولويج جكزء من االحتياجات من 
االستمثار األوسع نطاقا الرامية إىل حتقيق التمنية املستدامة 

يف سياق جدول أمعال التمنية املستدامة ملا بعد عام.2015. 

ويشلك التنوع البيولويج حمورا رئيسيا يف األهداف املتعلقة حبفظ النظم 
االيكولوجية األرضية واحمليطية واستخدامها املستدام ،وينبيغ إدراجه 
باإلضافة إىل األهداف واملؤرشات املتعلقة به ،يف مجيع جماالت الرتكزي 
األخرى اخلاصة بأهداف التمنية املستدامة ذات الصلة .ويف نفس الوقت 
فإن األهداف اإلمنائية املستدامة سوف تساعد ،يف حالة حتقيق جتانس 
سياسايت اكف ،يف توفري الظروف املمكنة الالزمة حلفظ التنوع البيولويج 
واستخدامه املستدام مبا يف ذلك حتسني املؤسسات ،ووضع السياسات 
وزيادة القدرات البرشية عىل اختاذ القرارات املستنرية فميا يتعلق بعامل 
الطبيعة ،كذلك فإن أدوات مناقشات التنفيذ (مبوجب األهداف اإلمنائية 
املستدامة )وجدول أمعال حشد موارد التنوع البيولويج تتاكفل فميا بيهنا، 
وسوف يساعد إدراج التنوع البيولويج بصورة اكفية يف إطار التمنية ملا 
بعد عام 2015 عىل املستوى العاملي وعىل املستوى الوطين يف خفض 

احتياجات متويل التنوع البيولويج.

وسوف يساعد حتقيق أهداف أيتيش يف توفري فرص العمل 
وتدفقات العائدات ودمع الفرص اجلديدة االقتصادية واخلاصة 

باألمعال.

يدمع التنوع البيولويج رأس املال الطبييع الذي ميثل يف املتوسط36  
يف املائة من الرثوة اللكية لبلدان الدخل املنخفض ويدمع أكرث من نصف 
“الناجت احمليل اإلمجايل للفقراء .”وستكون االستمثارات املعمتدة عىل 
الطبيعة عنرصا أساسيا يف معلية االنتقال صوب االقتصادات اخلرضاء 
اخلالصة .وقد تؤدي الزراعة املستدامة جبانب التطورات التكنولوجية إىل 
حتسني الدخل ،وسيؤدي إنشاء مناطق محمية إىل توفري فرص جديدة 
لقطاع السياحة وماكحفة األنواع الغريبة الغازية ،وستفيض معليات 

االسرتجاع إىل توفري فرص معل.

10 تعرف أيضا بامس البنية األساسية اخلرضاء.

الرسالة الرئيسية 3: 
يهسم التنوع البيولويج يف معليات التخفيف من أثار 

تغري املناخ والتكيف معها والصمود امامها

ميكن أن يؤدي االستمثار يف التنوع البيولويج إىل إحداث 
خفض فعيل يف جوانب الضعف عىل املستوى الداخيل ومستوى 
املجمتعات احمللية ،وزيادة املقاومة والصمود ومعاونة التكيف 
مع اآلثار ذات الصلة باملناخ عىل مجيع املستويات ،واإلهسام 
بدرجة كبرية يف التخفيف من تغري املناخ مبا يف ذلك املساعدة 

يف حتقيق أهداف التخفيف.

وميثل احلفاظ عىل احمليطات السلمية وإستعادة الغابات 
واألرايض الرطبة وحفظها اسرتاتيجيات رئيسية للتخفيف من تغري 
املناخ .وسيؤدي خفض معدالت إزالة الغابات مبقدار النصف يف عام 
 2030إىل خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري مبا يرتاوح بني1.5  
و 2.7جيجا طن من ثاين أكسيد الكربون سنويا ومن مث جتنب ارضار 
من تغري املناخ تقدر بأكرث من 3.7 تريليون دوالر أمرييك) القمية احلالية 
الصافية (عىل املستوى العاملي (Eliasch 2008). ومن املعروف جيدا أن 
خمزونات الكربون يف الغابات العذراء تكون أكرث مصودا من تلك املوجودة 
يف الغابات املفتتة املتدهورة .وتمشل إجراءات التخفيف األخرى محاية 
كربون الرتبة وخفض االنبعاثات من األرايض الرطبة والنظم البحرية 

والزراعية.

ميكن أن حتقق معليات التكيف املعمتدة عىل النظم االيكولوجية 
مردودية تاكليفها وأن تضمن منافع متعددة لملجمتع.

يرتبط ضعف الناس والسميا الفقراء مهنم ،أمام آثار تغري املناخ ارتباطا 
ال فاكك منه بالتأثريات عىل خدمات النظم االيكولوجية وميكن أن توفر 
االستمثارات يف التنوع البيولويج منافع مبارشة من التكيف مبا يف 
ذلك محاية السواحل) مثال من خالل إصالح غابات املنغروف والشعاب 
املرجانية ،(وتنظمي األغذية) عن طريق حفظ الغابات واألرايض الرطبة،( 
ومحاية الناس واحليوانات من المشس .وستعزز هذه االستمثارات من 
الصمود مبا يف ذلك عن طريق محاية املياه واألمن الغذايئ ومضان 
خيارات سبل املعيشة .وستزتايد أمهية ذلك ىف مساعدة املجمتعات 
احمللية عىل التكيف مع تغري املناخ والتقليل إىل أدىن حد من األرضار 

واخلسائر.

مثة حاجة إىل زيادة فهم تأثريات تغري املناخ عىل التنوع 
البيولويج ،وانعاكساته بالنسبة لعمليات التخفيف والتكيف 
املعمتدة عىل النظم االيكولوجية فضال عن زيادة مقاومة 
ومصود هذه التدخالت أمام املناخ .ويف نفس الوقت ،تهنض احلاجة 
إىل حتسني الفهم باملبادالت واملنافع املشرتكة للتنوع البيولويج وأخذها 
يف االعتبار لدى وضع سياسات وهنج التخفيف والتكيف األوسع نطاقا 
فميا يتعلق بتغري املناخ .وينبيغ أيضا االعرتاف بدور املجمتعات احمللية 
يف مساعدة معليات التخفيف والتكيف املعمتدة عىل النظم االيكولوجية. 

مل تستغل بعد بالاكمل إماكنيات تعزيز التآزر بني أهداف أيتيش 
والسياسات الرامية إىل معاجلة تغري املناخ ،ومثة جمال كبري 

للتحسينات يف هذا املجال.
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مقرر مؤمتر األطراف وإختصاصات الفريق الرفيع 
املستوى

دعا االجمتاع احلادي عرش ملؤمتر األطراف الفريق الرفيع املستوى إىل أن 
يواصل معله ،بالتعاون مع املبادرات األخرى ذات الصلة اليت ميكن أن توفر 
هنجا شامال ،بتشكيلة موسعة) من أعضاء جدد يف الفريق عىل أساس 
التوازن اإلقليمي (وتقدمي تقرير عن نتاجئ معله لإلجمتاع الثاىن عرشملؤمتر 

األطراف (املقرر.(11/9) 

وتمتثل األهداف الرئيسية) االختصاصات (للفريق الرفيع املستوى 
فمياييل:

وضع تقيمي ملنافع حتقيق أهداف أيتيش للتنوع البيولويج مع دراسة . 1
منافع التنوع البيولويج املبارشة وتلك األوسع نطاقا اليت تعود عىل 

املجمتع نتيجة لالستمثارات والتطورات السياساتية الالزمة؛

تقيمي طائفة تاكليف تنفيذ األنشطة الالزمة لتحقيق األهداف مع . 2
مراعاة األمعال األخرى املقرتحة يف تقرير الفريق الرفيع املستوى 

املقدم ملؤمتر األطراف احلادي عرش؛

حتديد الفرص املتاحة لضامن املنافع اليت تتحقق بأكرب قدر من . 3
مردودية التلكفة من خالل اإلجراءات اليت تتخذ يف لك من قطاع 
التنوع البيولويج ويف اكفة أحناء االقتصادات بأرسها واليت ميكن 
أن حتشد املوارد أو حتقق أفضل استخدام هلا إلحراز أكرب تقدم 

صوب إجناز أهداف أيتيش.

وقد ارتكز الفريق الرفيع املستوى خالل مرحلة معله الثانية عىل النتاجئ 
املتضمنة يف التقرير األول من خالل بدء هنج شامل يأخذ بعني االعتبار 
بدرجة كبرية القرائن اإلقلميية ،ويسند املزيد من االهمتام للتاكليف واملنافع 
املتعلقة بتحقيق األهداف ،والوسائل الفعالة تاكليفيا للوصول إىل األهداف 

وحاالت التآزر مع جداول األمعال السياساتية األخرى.

تنظمي معل الفريق الرفيع املستوى

اكن الفريق الرفيع املستوى ،منذ إنشائه يف عام، 2012 ومبا يف ذلك حبوثه 
الدامعة ،خيضع لرعاية مشرتكة من حكومات الربازيل ،واهلند ،واليابان، 
والرنوجي ،واململكة املتحدة ،وعىل ذلك اكن ممثلون هلذه احلكومات باإلضافة 
إىل برناجم األمم املتحدة للبيئة وبرناجم األمم املتحدة اإلمنايئ ،ومنمظة 
التعاون والتمنية يف امليدان االقتصادي ،والبنك الدويل ،ومرفق البيئة العاملية 
وأمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولويج يشرتكون بصورة وثيقة يف 
تيسري معل الفريق .وقد اجمتع الفريق الرفيع املستوى بعد مؤمتر األطراف 
احلادي عرش ماديا ثالث مرات يف 31-30 مايو /أيار) 2013 تروندهامي، 
الرنوجي (و 4-2ديمسرب /اكنون األول) 2013 شيناي ،اهلند (ويويم14 و15 
أبريل /نيسان) 2014 برازيليا ،الربازيل ،(واستعرضت هذه االجمتاعات 
التقدم احملرز يف إعداد التقرير ونتاجئه ،واملعلومات املسرتجعة املتلقاة 

خالل االستعراض الذي أجراه.

تنظمي البحوث
أصدرت أمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولويج تلكيفا ملرشوع إلجراء 
حبوث لدمع املرحلة الثانية من معل الفريق الرفيع املستوى .وقد منح هذا 

العمل لملركز العاملي لرصد احلفظ التابع لربناجم األمم املتحدة للبيئة 
والرشكة الدولية للخدمات املالية واإلستمثارات.

وقد نظم البحث مجلع قرائن شاملة من خمتلف البلدان واألقالمي واملبادرات 
عىل خمتلف املستويات اجلغرافية من خالل ست خدمات استشارية 
إقلميية للبحوث نظرت البيانات الواردة من مصادر وطنية .وقد دمعت 
هذه القرائن التحليل الذي أجرى للصالت املشرتكة بني األهداف وجداول 
األمعال السياساتية األوسع نطاقا فضال عن التاكليف واملنافع ذات الصلة 
بتحقيق األهداف املختلفة عىل هذه املستويات املتباينة ،ويرتكز هذا التقرير 
عىل التقارير اإلقيلميية اليت تستمكلها التحليالت العاملية ويقدم قرائن 
مجمعة ودراسات حالة من معليات التقيمي اإلقلميية .وقد استخلص الفريق 
الرفيع املستوى عرش رسائل رئيسية من معلية التقيمي اليت أجريت ،وقد 
استخدمت هذه الرسائل بعد ذلك لوضع هيلك للقرائن املقدمة .وعالوة عىل 
ذلك ،فإنه سعيا إىل توفري زيادة طويلة األجل وثابتة ،وميكن التنبؤ هبا 
لملوارد لتحقيق أهداف أيتيش ورؤية عام 2020 املرتبطة هبا ،قدم الفريق 
الرفيع املستوى سلسلة من التوصيات هتدف إىل إبراز اإلجراءات الالزمة 
لضامن جتسيد قمي التنوع البيولويج يف اخلطط واملقررات يف اكفة 

أحناء اقتصاداتنا وجممتعاتنا. 

الرسائل الرئيسية

الرسال ة الرئيسية 1:  
سيوفر حتقيق أهداف أيتيش منافع كبرية للناس 

ولالقتصادات يف اكفة أحناء العامل

يمتثل جزء كبري من املربرات األساسية للخطة اإلسرتاتيجية للتنوع البيولويج 
وأهداف أيتيش للتنوع البيولويج يف أن ”التنوع البيولويج يدمع وظائف 
النظم االيكولوجية ،وتوفري خدمات النظم االيكولوجية الرضورية لرفاهة 
البرش .ويوفر األمن الغذايئ وحصة البرش ،واهلواء النظيف واملياه .ويهسم 
يف سبل معيشة الساكن احملليني ،والتمنية االقتصادية ،مكا أنه عنرص 

أسايس يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية مبا يف ذلك احلد من الفقر“ 

وتربز مجيع معليات التقيمي عىل املستويات االعاملية واإلقلميية والوطنية 
واحمللية القمي الكبرية لرتتيب وتنظمي اخلدمات الثقافية والدامعة األساسية 
اليت توفرها النظم االيكولوجية ،ومنافع اإلجراءات الرامية إىل حفظ 
التنوع البيولويج واستخدامه املستدام ،واستعادة النظم االيكولوجية 

اليت تعاين من التدهور. 

وتتوافر قرائن قوية عىل املنافع املسمتدة من إجراءات التنوع 
البيولويج لملجمتع عرب طائفة عريضة من أهداف أيتيش 

مجليع أنواع النظم االيكولوجية ،ومجليع أقالمي العامل.

الرسالة الرئيسية 2: 
التنوع البيولويج رضوري للتمنية املستدامة

ميثل التنوع البيولويج أداة قوية لتحقيق أهداف التمنية 
املستدامة يف احلارض واملستقبل عىل مستويات متباينة مبا يف 

ذلك األهداف املرتبطة باألمن الغذايئ وأمن املياه وسبل املعيشة، 
وتغري املناخ واحلد من خماطر الكوارث من بني األهداف 

اإلمنائية األخرى.

وستؤدي االستمثارات يف التنوع البيولويج ويف تنفيذ أهداف أيتيش 
إىل توفري املنافع املشرتكة الكبرية للتمنية املستدامة .وترتبط األهداف 
ارتباطا وثيقا جبميع جوانب التمنية املستدامة مبا يف ذلك التخفيف 
من وطأة الفقر ،وحقوق املجمتعات األصلية واحمللية ،واألمن الغذايئ 
الطويل األجل ،والصحة البرشية ،والتخفيف من آثارتغري املناخ والتكيف 
معها والصمود مقابلهتا فضال عن البنية األساسية االيكولوجية10، 
وسبل معيشة الساكن احملليني وتوفري فرص العمل ،ومن مث دمع 
االقتصادات الوطنية والعاملية، ومن هنا فإن حفظ التنوع البيولويج 
واستخدامه املستدام يهسامن ال يف اجلوانب البيئية للتمنية املستدامة 
حفسب بل ترتبط أيضا بصورة عامة بالتمنية بارسها مبا يف ذلك األبعاد 

االقتصادية واالجمتاعية.

ينبيغ االعرتاف باملرصوفات واإلجراءات اخلاصة بتحقيق 
أهداف أيتيش للتنوع البيولويج جكزء من االحتياجات من 
االستمثار األوسع نطاقا الرامية إىل حتقيق التمنية املستدامة 

يف سياق جدول أمعال التمنية املستدامة ملا بعد عام.2015. 

ويشلك التنوع البيولويج حمورا رئيسيا يف األهداف املتعلقة حبفظ النظم 
االيكولوجية األرضية واحمليطية واستخدامها املستدام ،وينبيغ إدراجه 
باإلضافة إىل األهداف واملؤرشات املتعلقة به ،يف مجيع جماالت الرتكزي 
األخرى اخلاصة بأهداف التمنية املستدامة ذات الصلة .ويف نفس الوقت 
فإن األهداف اإلمنائية املستدامة سوف تساعد ،يف حالة حتقيق جتانس 
سياسايت اكف ،يف توفري الظروف املمكنة الالزمة حلفظ التنوع البيولويج 
واستخدامه املستدام مبا يف ذلك حتسني املؤسسات ،ووضع السياسات 
وزيادة القدرات البرشية عىل اختاذ القرارات املستنرية فميا يتعلق بعامل 
الطبيعة ،كذلك فإن أدوات مناقشات التنفيذ (مبوجب األهداف اإلمنائية 
املستدامة )وجدول أمعال حشد موارد التنوع البيولويج تتاكفل فميا بيهنا، 
وسوف يساعد إدراج التنوع البيولويج بصورة اكفية يف إطار التمنية ملا 
بعد عام 2015 عىل املستوى العاملي وعىل املستوى الوطين يف خفض 

احتياجات متويل التنوع البيولويج.

وسوف يساعد حتقيق أهداف أيتيش يف توفري فرص العمل 
وتدفقات العائدات ودمع الفرص اجلديدة االقتصادية واخلاصة 

باألمعال.

يدمع التنوع البيولويج رأس املال الطبييع الذي ميثل يف املتوسط36  
يف املائة من الرثوة اللكية لبلدان الدخل املنخفض ويدمع أكرث من نصف 
“الناجت احمليل اإلمجايل للفقراء .”وستكون االستمثارات املعمتدة عىل 
الطبيعة عنرصا أساسيا يف معلية االنتقال صوب االقتصادات اخلرضاء 
اخلالصة .وقد تؤدي الزراعة املستدامة جبانب التطورات التكنولوجية إىل 
حتسني الدخل ،وسيؤدي إنشاء مناطق محمية إىل توفري فرص جديدة 
لقطاع السياحة وماكحفة األنواع الغريبة الغازية ،وستفيض معليات 

االسرتجاع إىل توفري فرص معل.

10 تعرف أيضا بامس البنية األساسية اخلرضاء.

الرسالة الرئيسية 3: 
يهسم التنوع البيولويج يف معليات التخفيف من أثار 

تغري املناخ والتكيف معها والصمود امامها

ميكن أن يؤدي االستمثار يف التنوع البيولويج إىل إحداث 
خفض فعيل يف جوانب الضعف عىل املستوى الداخيل ومستوى 
املجمتعات احمللية ،وزيادة املقاومة والصمود ومعاونة التكيف 
مع اآلثار ذات الصلة باملناخ عىل مجيع املستويات ،واإلهسام 
بدرجة كبرية يف التخفيف من تغري املناخ مبا يف ذلك املساعدة 

يف حتقيق أهداف التخفيف.

وميثل احلفاظ عىل احمليطات السلمية وإستعادة الغابات 
واألرايض الرطبة وحفظها اسرتاتيجيات رئيسية للتخفيف من تغري 
املناخ .وسيؤدي خفض معدالت إزالة الغابات مبقدار النصف يف عام 
 2030إىل خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري مبا يرتاوح بني1.5  
و 2.7جيجا طن من ثاين أكسيد الكربون سنويا ومن مث جتنب ارضار 
من تغري املناخ تقدر بأكرث من 3.7 تريليون دوالر أمرييك) القمية احلالية 
الصافية (عىل املستوى العاملي (Eliasch 2008). ومن املعروف جيدا أن 
خمزونات الكربون يف الغابات العذراء تكون أكرث مصودا من تلك املوجودة 
يف الغابات املفتتة املتدهورة .وتمشل إجراءات التخفيف األخرى محاية 
كربون الرتبة وخفض االنبعاثات من األرايض الرطبة والنظم البحرية 

والزراعية.

ميكن أن حتقق معليات التكيف املعمتدة عىل النظم االيكولوجية 
مردودية تاكليفها وأن تضمن منافع متعددة لملجمتع.

يرتبط ضعف الناس والسميا الفقراء مهنم ،أمام آثار تغري املناخ ارتباطا 
ال فاكك منه بالتأثريات عىل خدمات النظم االيكولوجية وميكن أن توفر 
االستمثارات يف التنوع البيولويج منافع مبارشة من التكيف مبا يف 
ذلك محاية السواحل) مثال من خالل إصالح غابات املنغروف والشعاب 
املرجانية ،(وتنظمي األغذية) عن طريق حفظ الغابات واألرايض الرطبة،( 
ومحاية الناس واحليوانات من المشس .وستعزز هذه االستمثارات من 
الصمود مبا يف ذلك عن طريق محاية املياه واألمن الغذايئ ومضان 
خيارات سبل املعيشة .وستزتايد أمهية ذلك ىف مساعدة املجمتعات 
احمللية عىل التكيف مع تغري املناخ والتقليل إىل أدىن حد من األرضار 

واخلسائر.

مثة حاجة إىل زيادة فهم تأثريات تغري املناخ عىل التنوع 
البيولويج ،وانعاكساته بالنسبة لعمليات التخفيف والتكيف 
املعمتدة عىل النظم االيكولوجية فضال عن زيادة مقاومة 
ومصود هذه التدخالت أمام املناخ .ويف نفس الوقت ،تهنض احلاجة 
إىل حتسني الفهم باملبادالت واملنافع املشرتكة للتنوع البيولويج وأخذها 
يف االعتبار لدى وضع سياسات وهنج التخفيف والتكيف األوسع نطاقا 
فميا يتعلق بتغري املناخ .وينبيغ أيضا االعرتاف بدور املجمتعات احمللية 
يف مساعدة معليات التخفيف والتكيف املعمتدة عىل النظم االيكولوجية. 

مل تستغل بعد بالاكمل إماكنيات تعزيز التآزر بني أهداف أيتيش 
والسياسات الرامية إىل معاجلة تغري املناخ ،ومثة جمال كبري 

للتحسينات يف هذا املجال.
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هناك توافق كبري وتاكفل مشرتك بني أهداف أيتيش والسياسات الرامية 
إىل معاجلة تغري املناخ .فاالستمثارات يف خفض االنبعاثات الناشئة 
عن إزالة الغابات وتدهور الغابات يف البلدان النامية +REDD للتخفيف 
من الكربون تنطوي عىل أمهية كبرية حلفظ التنوع البيولويج فضال عن 
مضان سبل املعيشة برشط أن تتوافر مضانات اكفية ومعاجلة املبادالت 
احملمتلة 11 .وميكن أن حتقق احللول املعمتدة عىل الطبيعة للتكيف مع تغري 
املناخ مردودية تاكليفها ،وأن تهسم يف حتقيق أهداف لك من اتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولويج.

الرسالة الرئيسية 4: 
ميكن أن تعزز االستمثارات يف التنوع البيولويج من 

توفري خدمات النظم االيكولوجية اليت تعمتد علهيا 
املجمتعات املستضعفة

نظرا ألن فقدان التنوع البيولويج يؤثر بصورة غري تناسبية 
يف الساكن املستضعفني ،سوف تضمن االستمثارات يف التنوع 
البيولويج توفري اخلدمات الرئيسية عىل املدى الطويل 
واحلصول عىل موارد التنوع البيولويج البالغة األمهية اليت 
متثل عنرصا أساسيا يف األمن الغذايئ والفرص االقتصادية 

والرفاهة البرشية ونوعية احلياة.

تبني القرائن اإلقلميية أن املجمتعات املستضعفة يف البلدان النامية تعمتد 
بصورة خاصة عىل النظم االيكولوجية وخدماهتا .ويعيش حنو 70 يف 
املائة من فقراء العامل -أي حنو 870 مليون نمسة -يف املناطق الريفية، 
ويعمتد الكثري مهنم اعمتادا مبارشا عىل التنوع البيولويج يف البقاء عىل 
قيد احلياة ورفاهيهتم مبا يف ذلك توفري األغذية والوقود ومواد البناء، 
واملياه النظيفة والنباتات الطبية وغري ذلك من السلع الرضورية بصورة 

مبارشة.

بالنسبة للكثري. من فقراء العامل واملجمتعات احمللية 
املستضعفة ،متثل األرايض واملوارد الطبيعية فضال عن املعارف 
التقليدية املرتبطة هبا أصوهلم الرأمسالية الرئيسية حيث توفر 

اخليارات ألولئك الذين ال ميلكون بدون ذلك أي أصول أخرى.

تشلك القطاعات املعمتدة عىل األرايض نسبة كبرية من االقتصادات 
وفرص العمل يف املناطق الريفية من البلدان النامية .ويوفر التنوع 
البيولويج خيارات خمتلفة لسبل املعيشة مبا يف ذلك أداة لبدء األمعال 
الصغرية .وقد يشلك ذلك خط حياة لألرس الفقرية خالل أوقات األزمة. 

11  أنظر التذييل األول من املقرر CP.16/1 التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

تغري املناخ ،املعنون» إرشاد ومضانات للهنج السياساتية ،واحلوافز اإلجيابية 
بشأن القضايا ذات الصلة باالنبعاثات من إزالة الغابات وتدهور الغابات يف 
البلدان النامية ،ودور حفظ الغابات وإدارهتا املستدامة وزيادة خمزونات كربون 
 UNFCCC/CP/2010/7/الغابات يف البلدان النامية «الذي يرد يف الوثيقة
 26 – 27 http://unfccc.الصادرة يف 15 مارس /آذار ،2011 صAdd.1، 
 ،int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdfاليت توافرت يف17  
أغسطس /آب .2012 وأسدت أمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولويج املشورة 
بشأن مرشوع عن تطبيق الضامنات بشأن التنوع البيولويج فميا يتعلق خبفض 
  REDD+االنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات يف البلدان النامية
يف الوثيقة ،UNEP/CBD/COP/11/24 مذكرة من األمني التنفيذي يف24  
أغسطس /آب /http://www.cbd.int/cop11/doc 2012 توافرت يف 1 أكتوبر/ 

ترشين األول.2012 

فالتنوع البيولويج يوفر“ شبكة أمان اجمتاعية ”للفقراء يف املناطق 
الريفية والساحلية حيث يوفر بروتني احليوانات الربية الستمكال الزراعة، 
وسبل املعيشة املعمتدة عىل الطبيعة لتنويع الدخل عىل مستوى املزرعة، 
مقابل ازدهار ومتانة زراعة صغار احلائزين .وميثل االستخدام املستدام 
لملوارد الطبيعية عنرصا أساسيا يف التقامس املستدام واملنصف لملنافع 

اليت حتققها الطبيعة يف توفري هذه الفرص االجمتاعية االقتصادية.

يتعني عىل اإلجراءات اخلاصة بالتنوع البيولويج أن تأخذ 
يف االعتبار تأثريات التوزيع للتأكد من مضان املنافع للفقراء 

واملجمتعات املستضعفة 

يتعني أن تأخذ اإلجراءات املتعلقة بالتنوع البيولويج يف االعتبار باهمتام 
احتياجات املجمتعات احمللية لضامن حتديد التأثريات السلبية احملمتلة 
ومعاجلهتا .وستؤدي اخلطط الرامية إىل مساعدة الشعوب األصلية 
واملجمتعات احمللية وغريمه من مديري املوارد الطبيعية عىل االستفادة 
من نسبة كبرية من قمية التنوع البيولويج وخدمات النظم االيكولوجية 
إىل زيادة احلوافز عىل احلفظ واملساعدة يف حتقيق أهداف أيتيش. 
وستحتاج لك هذه اخلطط إىل اعرتاف سلمي ،وخمصصات ومضان 
املمتلاكت ،وحقوق احلصول .وقد تؤدي مراعاة ومعاجلة املنافع النقدية 
وغري النقدية يف املجمتعات احمللية مبا يف ذلك النساء إىل زيادة مردودية 
تاكليف األنشطة اليت تنفذ حلفظ التنوع البيولويج واالستخدام املستدام.

الرسالة الرئيسية 5: 

يوفر التنوع البيولويج التأمني و قمي اخليارات 

ميكن أن توفر االستمثارات يف التنوع البيولويج التأمني 
ضد حاالت عدم اليقني واإلرساع بوترية التغري البييئ يف 
املستقبل ،واحلفاظ عىل خيارات التمنية وتعزيزها يف املستقبل. 
فاالستمثارات اليت توظف اآلن تقلل من التاكليف يف املستقبل. 

وحتافظ عىل الفرص املتاحة لألجيال احلالية واملقبلة.

وينطوي حفظ التنوع البيولويج واستخدامه املستدام عىل أمهية 
ال لطائفة قمي اخلدمات اليت توفرها حاليا فقط بل وكذلك لتأميهنا 
وحتقيق قمي اخليارات احملمتلة ملهام التخفيف ولفرص التمنية .ويرتبط 
“التأمني ”ارتباطا وثيقا باملقاومة والصمود ،ويضطلع التنوع البيولويج بدور 
حامس يف استدامة مصود النظم االيكولوجية للتعامل مع االضطرابات 
والتغيري .وميكن من خالل مضان املوارد والوظائف االيكولوجية األساسية، 
أن تزداد القدرة عىل“ جتاوز ”الصدمات مثل الظواهر املتطرفة .وستؤدي 
محاية األنواع والساكن إىل محاية التنوع اجليين للحياة فضال عن القمي 
احلالية واملقبلة احملمتلة اليت قد ترتبط هبا. وعىل ذلك يزتايد النظر إىل 
النظم االيكولوجية السلمية ،والعاملة والصامدة عىل أهنا سياسة“ تأمني عىل 
احلياة ”للكثري من املجمتات احمللية حيث توفر املنافع يف اكفة القطاعات 
مبا يف ذلك احلد من خماطر الكوارث ،واألمن الغذايئ ،واإلدارة املستدامة 

لملياه وتنويع سبل املعيشة.

اإلخفاق يف االستمثار يف التنوع البيولويج اآلن يزيد من 
املخاطر والتاكليف يف املستقبل

لقد وجد تقرير املخاطر العاملية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي
(WEF 2014) أن أربعة من أسوأ املخاطر العاملية المثانية تعمتد عىل 

النظم االيكولوجية .وسيؤدي عدم اختاذ إجراءات اكفية ملعاجلة فقدان 
التنوع البيولويج إىل خماطر فقدان املنافع احلالية واملقبلة اليت قد تصبح 

بالغة األمهية يف املستقبل.

وستؤدي االسرتاتيجيات الرامية إىل وقف تدهور النظم االيكولوجية 
اآلن إىل خفض تاكليف املستقبل لتحقيق االسرتجاع واحلد من احلاجة 
إىل بدائل اصطناعية باهظة التلكفة للنظم االيكولوجية ،وخفض تاكليف 

التصدي لألزمات اإلنسانية.

الرسالة الرئيسية 6: 

تعزيز التآزر ومعاجلة املبادالت والرتوجي للتوافق يف اكفة 
السياسات القطاعية متثل رشوطا أساسيا مسبقة لفعالية 

تنفيذ أهداف أيتيش ولألمهية الرئيسية حلشد املوارد

يشلك وضع أهداف متجانسة مجليع القطاعات لوضع وتنفيذ 
السياسات واألنشطة املتاكفلة ،وزيادة اجلهود إلدارة املبادالت 
لكها خطوات هامة لتحقيق أهداف أيتييش ،وتوفري املنافع 
املشرتكة ،وإقامة ممرات حتقق مردودية تاكليفها صوب جممتع 
مستدام .وسوف يساعد ذلك يف حتديد فرص المتويل املشرتك، 
ومضان املسامهات لتحقيق أهداف أيتيش من طائفة عريضة من 

املصادر من اكفة االقتصادات واملجمتعات.

ويوفر تعممي التنوع البيولويج يف جداول أمعال السياسات 
واخلطط واملزيانيات األوسع نطاقا ،فرصا كبرية لزيادة كفاءة 
معليات صنع السياسات والمتويل املشرتك إال ّأن ذلك مازال يف مرحلة 
مبكرة .وميثل وضع هنج أكرث اتساقا وجتانسا للتخطيط والتنفيذ فميا 
بني قطاع التنوع البيولويج وغريه من املجاالت السياساتية مبا يف 
ذلك التمنية ،والمنو ،والتخفيف من وطأة الفقر ،وتغري املناخ ،والزراعة، 
والغابات ،ومصايد األمساك ،واملياه والصحة باالقرتان مع توزيع املوارد 
األكرث اتساقا عنرصا أساسيا يف املساعدة عىل معاجلة الرصاعات 

وتقدمي املنافع املشرتكة وحتقيق أهداف أيتيش بتلكفة منخفضة.

ميكن أن تهسم اجلهود الرامية إىل استيعاب الطائفة العريضة من قمي 
التنوع البيولويج يف نظم احملاسبة واإلبالغ بدرجة كبرية يف جهود 

حشد املوارد.

تؤدي املبادرات مثل اقتصادات النظم االيكولوجية والتنوع البيولويج
(TEEB)، والرشاكة املعنية مبحاسبة الرثوة وتقيمي خدمات النظم االيكولوجية

(WAVES)، ومعلية اإلعداد احلالية لملعايري اإلحصائية لملحاسبة 
االقتصادية البيئية واخلاصة بالنظم االيكولوجية من شعبة اإلحصاء 
يف األمم املتحدة ،والدراسات املقررة مبوجب املنتدى احلكويم الدويل 
للعلوم والسياسات املعين بالتنوع البيولويج وخدمات النظم االيكولوجية 
 (IPBES)فضال عن األمعال ذات الصلة عىل املستويات الوطنية واإلقلميية 
إىل توسيع نطاق مجموعة األدوات الرامية إىل استيعاب طائفة من القمي 
من التنوع البيولويج وخدمات النظم االيكولوجية يف النظم احملاسبية 
واإلبالغ ،ومن مث يف معلية صنع القرارات .وقد يهسم اإلهسام املزتايد 
هلذه األدوات يف دمع حتسني معلية صنع القرار يف القطاعني العام 
واخلاص إهساما كبريا يف رفاهة البرش واالستدامة يف املدى الطويل.

وميكن أن يشلك تعزيز التواصل بني العلوم والسياسات بشأن 
التنوع البيولويج وخدمات النظم االيكولوجية قوة بالغة 

األمهية يف تشكيل نظام احلومكة اخلاص بالتعممي

وسوف تتطلب فعالية إدراج شواغل التنوع البيولويج وخدمات النظم 
االيكولوجية يف القطاعات األخرى وخططها الرامية إىل استخدام 
املوارد واالستمثارات ،توافر فهم واعرتاف اكملني بفائدة وقمية ذلك لتلك 
القطاعات .ومثة إماكنية قوية ،عقب إنشاء املنتدى احلكويم الدويل للعلوم 
والسياسات املعين بالتنوع البيولويج ،واعمتاد أول برناجم لعمله ،لتقدمي 
املعلومات عن فائدة وقمية التنوع البيولويج وخدمات النظم االيكولوجية 
بطريقة أكرث تساوقا ،ومن خالل معليات تعرتف هبا لك من قطاعات املعرفة 

واحلكومات عىل حد سواء.

الرسالة الرئيسية 7: 

حتتاج مجيع البلدان إىل االستمثار يف املؤسسات واألطر 
السياساتية واإلجراءات املبارشة للحفظ واالستخدام 

املستدام واحلوافز والصكوك االقتصادية

تعترب املؤسسات املتساوقة وحسنة التصممي واألطر السياساتية 
الفعالة من الرشوط األساسية املسبقة لتوفري المتويل الفعال 

والكفء للتنوع البيولويج

ويقدم التقرير الاكمل خمططا لالستمثارات الالزمة لتحقيق أهداف أيتيش، 
ويستعرض القرائن عن االحتياجات من االستمثار يف خمتلف البلدان 
واألقالمي .ويبني أن معليات التقيمي من“ القاعدة للقمة ”لالحتياجات من 
االستمثار تتسق بصورة عامة مع التقيمي العاملي“ الشامل ”لالستمثارات 
الالزمة لتحقيق لك هدف من األهداف املقدم للفريق الرفيع املستوى 

.(2012).

ويشلك االستمثار يف األطر السياساتية والظروف املمكنة العامة رشطا 
أساسيا مسبقا إلجراءات التنوع البيولويج يف الكثري من البلدان وخاصة 
يف األجزاء األقل منوا من أفريقيا ،وآسيا ،وأمرياك الالتينية والبحر 
الاكرييب ورشق أوروبا .كذلك فإن اإلجراءات الرامية إىل استثارة الويع 
وبناء القدرات وتمنية قاعدة املعرفة ،وإنشاء اهليالك القانونية واملؤسسات 
وأطر احلومكة الالزمة رشطا أساسيا مسبقا لفعالية تنفيذ مجيع أهداف 
أيتيش فضال عن املسامهة بصورة مبارشة يف األهداف1-4  و.20-16 
ويف بعض األقالمي مثل أمرياك المشالية واالحتاد األورويب وأسرتالسيا، 
تعترب األطر املمكنة أكرث تقدما بصورة عامة إال ّأن األمر مازال حيتاج إىل 
كثري من التقدم يف استثارة الويع بقمي التنوع البيولويج وحتسني الفهم 
خبدمات النظم االيكولوجية وإدراج املعارف والتوعية يف اآلليات التحفزيية 
والسياسات القطاعية ومعليات صنع القرار يف القطاعني العام واخلاص.

وقد تكون العقبات اليت حتول دون حتقيق األهداف ذات صلة بنقص األطر 
املؤسسية ومعليات صنع القرار املالمئة ىف نفس أمهية نقص املوارد. 
وسوف يتطلب العمل الفعال سياسات متساوقة ومؤسسات حمسنة، 
وحومكة معززة تمشل مجيع العوامل ذات الصلة من املستوى العاملي إىل 

املستوى احمليل.
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هناك توافق كبري وتاكفل مشرتك بني أهداف أيتيش والسياسات الرامية 
إىل معاجلة تغري املناخ .فاالستمثارات يف خفض االنبعاثات الناشئة 
عن إزالة الغابات وتدهور الغابات يف البلدان النامية +REDD للتخفيف 
من الكربون تنطوي عىل أمهية كبرية حلفظ التنوع البيولويج فضال عن 
مضان سبل املعيشة برشط أن تتوافر مضانات اكفية ومعاجلة املبادالت 
احملمتلة 11 .وميكن أن حتقق احللول املعمتدة عىل الطبيعة للتكيف مع تغري 
املناخ مردودية تاكليفها ،وأن تهسم يف حتقيق أهداف لك من اتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولويج.

الرسالة الرئيسية 4: 
ميكن أن تعزز االستمثارات يف التنوع البيولويج من 

توفري خدمات النظم االيكولوجية اليت تعمتد علهيا 
املجمتعات املستضعفة

نظرا ألن فقدان التنوع البيولويج يؤثر بصورة غري تناسبية 
يف الساكن املستضعفني ،سوف تضمن االستمثارات يف التنوع 
البيولويج توفري اخلدمات الرئيسية عىل املدى الطويل 
واحلصول عىل موارد التنوع البيولويج البالغة األمهية اليت 
متثل عنرصا أساسيا يف األمن الغذايئ والفرص االقتصادية 

والرفاهة البرشية ونوعية احلياة.

تبني القرائن اإلقلميية أن املجمتعات املستضعفة يف البلدان النامية تعمتد 
بصورة خاصة عىل النظم االيكولوجية وخدماهتا .ويعيش حنو 70 يف 
املائة من فقراء العامل -أي حنو 870 مليون نمسة -يف املناطق الريفية، 
ويعمتد الكثري مهنم اعمتادا مبارشا عىل التنوع البيولويج يف البقاء عىل 
قيد احلياة ورفاهيهتم مبا يف ذلك توفري األغذية والوقود ومواد البناء، 
واملياه النظيفة والنباتات الطبية وغري ذلك من السلع الرضورية بصورة 

مبارشة.

بالنسبة للكثري. من فقراء العامل واملجمتعات احمللية 
املستضعفة ،متثل األرايض واملوارد الطبيعية فضال عن املعارف 
التقليدية املرتبطة هبا أصوهلم الرأمسالية الرئيسية حيث توفر 

اخليارات ألولئك الذين ال ميلكون بدون ذلك أي أصول أخرى.

تشلك القطاعات املعمتدة عىل األرايض نسبة كبرية من االقتصادات 
وفرص العمل يف املناطق الريفية من البلدان النامية .ويوفر التنوع 
البيولويج خيارات خمتلفة لسبل املعيشة مبا يف ذلك أداة لبدء األمعال 
الصغرية .وقد يشلك ذلك خط حياة لألرس الفقرية خالل أوقات األزمة. 

11  أنظر التذييل األول من املقرر CP.16/1 التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

تغري املناخ ،املعنون» إرشاد ومضانات للهنج السياساتية ،واحلوافز اإلجيابية 
بشأن القضايا ذات الصلة باالنبعاثات من إزالة الغابات وتدهور الغابات يف 
البلدان النامية ،ودور حفظ الغابات وإدارهتا املستدامة وزيادة خمزونات كربون 
 UNFCCC/CP/2010/7/الغابات يف البلدان النامية «الذي يرد يف الوثيقة
 26 – 27 http://unfccc.الصادرة يف 15 مارس /آذار ،2011 صAdd.1، 

 ،int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdfاليت توافرت يف17  
أغسطس /آب .2012 وأسدت أمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولويج املشورة 
بشأن مرشوع عن تطبيق الضامنات بشأن التنوع البيولويج فميا يتعلق خبفض 
  REDD+االنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات يف البلدان النامية
يف الوثيقة ،UNEP/CBD/COP/11/24 مذكرة من األمني التنفيذي يف24  
أغسطس /آب /http://www.cbd.int/cop11/doc 2012 توافرت يف 1 أكتوبر/ 

ترشين األول.2012 

فالتنوع البيولويج يوفر“ شبكة أمان اجمتاعية ”للفقراء يف املناطق 
الريفية والساحلية حيث يوفر بروتني احليوانات الربية الستمكال الزراعة، 
وسبل املعيشة املعمتدة عىل الطبيعة لتنويع الدخل عىل مستوى املزرعة، 
مقابل ازدهار ومتانة زراعة صغار احلائزين .وميثل االستخدام املستدام 
لملوارد الطبيعية عنرصا أساسيا يف التقامس املستدام واملنصف لملنافع 

اليت حتققها الطبيعة يف توفري هذه الفرص االجمتاعية االقتصادية.

يتعني عىل اإلجراءات اخلاصة بالتنوع البيولويج أن تأخذ 
يف االعتبار تأثريات التوزيع للتأكد من مضان املنافع للفقراء 

واملجمتعات املستضعفة 

يتعني أن تأخذ اإلجراءات املتعلقة بالتنوع البيولويج يف االعتبار باهمتام 
احتياجات املجمتعات احمللية لضامن حتديد التأثريات السلبية احملمتلة 
ومعاجلهتا .وستؤدي اخلطط الرامية إىل مساعدة الشعوب األصلية 
واملجمتعات احمللية وغريمه من مديري املوارد الطبيعية عىل االستفادة 
من نسبة كبرية من قمية التنوع البيولويج وخدمات النظم االيكولوجية 
إىل زيادة احلوافز عىل احلفظ واملساعدة يف حتقيق أهداف أيتيش. 
وستحتاج لك هذه اخلطط إىل اعرتاف سلمي ،وخمصصات ومضان 
املمتلاكت ،وحقوق احلصول .وقد تؤدي مراعاة ومعاجلة املنافع النقدية 
وغري النقدية يف املجمتعات احمللية مبا يف ذلك النساء إىل زيادة مردودية 
تاكليف األنشطة اليت تنفذ حلفظ التنوع البيولويج واالستخدام املستدام.

الرسالة الرئيسية 5: 

يوفر التنوع البيولويج التأمني و قمي اخليارات 

ميكن أن توفر االستمثارات يف التنوع البيولويج التأمني 
ضد حاالت عدم اليقني واإلرساع بوترية التغري البييئ يف 
املستقبل ،واحلفاظ عىل خيارات التمنية وتعزيزها يف املستقبل. 
فاالستمثارات اليت توظف اآلن تقلل من التاكليف يف املستقبل. 

وحتافظ عىل الفرص املتاحة لألجيال احلالية واملقبلة.

وينطوي حفظ التنوع البيولويج واستخدامه املستدام عىل أمهية 
ال لطائفة قمي اخلدمات اليت توفرها حاليا فقط بل وكذلك لتأميهنا 
وحتقيق قمي اخليارات احملمتلة ملهام التخفيف ولفرص التمنية .ويرتبط 
“التأمني ”ارتباطا وثيقا باملقاومة والصمود ،ويضطلع التنوع البيولويج بدور 
حامس يف استدامة مصود النظم االيكولوجية للتعامل مع االضطرابات 
والتغيري .وميكن من خالل مضان املوارد والوظائف االيكولوجية األساسية، 
أن تزداد القدرة عىل“ جتاوز ”الصدمات مثل الظواهر املتطرفة .وستؤدي 
محاية األنواع والساكن إىل محاية التنوع اجليين للحياة فضال عن القمي 
احلالية واملقبلة احملمتلة اليت قد ترتبط هبا. وعىل ذلك يزتايد النظر إىل 
النظم االيكولوجية السلمية ،والعاملة والصامدة عىل أهنا سياسة“ تأمني عىل 
احلياة ”للكثري من املجمتات احمللية حيث توفر املنافع يف اكفة القطاعات 
مبا يف ذلك احلد من خماطر الكوارث ،واألمن الغذايئ ،واإلدارة املستدامة 

لملياه وتنويع سبل املعيشة.

اإلخفاق يف االستمثار يف التنوع البيولويج اآلن يزيد من 
املخاطر والتاكليف يف املستقبل

لقد وجد تقرير املخاطر العاملية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي
(WEF 2014) أن أربعة من أسوأ املخاطر العاملية المثانية تعمتد عىل 

النظم االيكولوجية .وسيؤدي عدم اختاذ إجراءات اكفية ملعاجلة فقدان 
التنوع البيولويج إىل خماطر فقدان املنافع احلالية واملقبلة اليت قد تصبح 

بالغة األمهية يف املستقبل.

وستؤدي االسرتاتيجيات الرامية إىل وقف تدهور النظم االيكولوجية 
اآلن إىل خفض تاكليف املستقبل لتحقيق االسرتجاع واحلد من احلاجة 
إىل بدائل اصطناعية باهظة التلكفة للنظم االيكولوجية ،وخفض تاكليف 

التصدي لألزمات اإلنسانية.

الرسالة الرئيسية 6: 

تعزيز التآزر ومعاجلة املبادالت والرتوجي للتوافق يف اكفة 
السياسات القطاعية متثل رشوطا أساسيا مسبقة لفعالية 

تنفيذ أهداف أيتيش ولألمهية الرئيسية حلشد املوارد

يشلك وضع أهداف متجانسة مجليع القطاعات لوضع وتنفيذ 
السياسات واألنشطة املتاكفلة ،وزيادة اجلهود إلدارة املبادالت 
لكها خطوات هامة لتحقيق أهداف أيتييش ،وتوفري املنافع 
املشرتكة ،وإقامة ممرات حتقق مردودية تاكليفها صوب جممتع 
مستدام .وسوف يساعد ذلك يف حتديد فرص المتويل املشرتك، 
ومضان املسامهات لتحقيق أهداف أيتيش من طائفة عريضة من 

املصادر من اكفة االقتصادات واملجمتعات.

ويوفر تعممي التنوع البيولويج يف جداول أمعال السياسات 
واخلطط واملزيانيات األوسع نطاقا ،فرصا كبرية لزيادة كفاءة 
معليات صنع السياسات والمتويل املشرتك إال ّأن ذلك مازال يف مرحلة 
مبكرة .وميثل وضع هنج أكرث اتساقا وجتانسا للتخطيط والتنفيذ فميا 
بني قطاع التنوع البيولويج وغريه من املجاالت السياساتية مبا يف 
ذلك التمنية ،والمنو ،والتخفيف من وطأة الفقر ،وتغري املناخ ،والزراعة، 
والغابات ،ومصايد األمساك ،واملياه والصحة باالقرتان مع توزيع املوارد 
األكرث اتساقا عنرصا أساسيا يف املساعدة عىل معاجلة الرصاعات 

وتقدمي املنافع املشرتكة وحتقيق أهداف أيتيش بتلكفة منخفضة.

ميكن أن تهسم اجلهود الرامية إىل استيعاب الطائفة العريضة من قمي 
التنوع البيولويج يف نظم احملاسبة واإلبالغ بدرجة كبرية يف جهود 

حشد املوارد.

تؤدي املبادرات مثل اقتصادات النظم االيكولوجية والتنوع البيولويج
(TEEB)، والرشاكة املعنية مبحاسبة الرثوة وتقيمي خدمات النظم االيكولوجية

(WAVES)، ومعلية اإلعداد احلالية لملعايري اإلحصائية لملحاسبة 
االقتصادية البيئية واخلاصة بالنظم االيكولوجية من شعبة اإلحصاء 
يف األمم املتحدة ،والدراسات املقررة مبوجب املنتدى احلكويم الدويل 
للعلوم والسياسات املعين بالتنوع البيولويج وخدمات النظم االيكولوجية 
 (IPBES)فضال عن األمعال ذات الصلة عىل املستويات الوطنية واإلقلميية 
إىل توسيع نطاق مجموعة األدوات الرامية إىل استيعاب طائفة من القمي 
من التنوع البيولويج وخدمات النظم االيكولوجية يف النظم احملاسبية 
واإلبالغ ،ومن مث يف معلية صنع القرارات .وقد يهسم اإلهسام املزتايد 
هلذه األدوات يف دمع حتسني معلية صنع القرار يف القطاعني العام 
واخلاص إهساما كبريا يف رفاهة البرش واالستدامة يف املدى الطويل.

وميكن أن يشلك تعزيز التواصل بني العلوم والسياسات بشأن 
التنوع البيولويج وخدمات النظم االيكولوجية قوة بالغة 

األمهية يف تشكيل نظام احلومكة اخلاص بالتعممي

وسوف تتطلب فعالية إدراج شواغل التنوع البيولويج وخدمات النظم 
االيكولوجية يف القطاعات األخرى وخططها الرامية إىل استخدام 
املوارد واالستمثارات ،توافر فهم واعرتاف اكملني بفائدة وقمية ذلك لتلك 
القطاعات .ومثة إماكنية قوية ،عقب إنشاء املنتدى احلكويم الدويل للعلوم 
والسياسات املعين بالتنوع البيولويج ،واعمتاد أول برناجم لعمله ،لتقدمي 
املعلومات عن فائدة وقمية التنوع البيولويج وخدمات النظم االيكولوجية 
بطريقة أكرث تساوقا ،ومن خالل معليات تعرتف هبا لك من قطاعات املعرفة 

واحلكومات عىل حد سواء.

الرسالة الرئيسية 7: 

حتتاج مجيع البلدان إىل االستمثار يف املؤسسات واألطر 
السياساتية واإلجراءات املبارشة للحفظ واالستخدام 

املستدام واحلوافز والصكوك االقتصادية

تعترب املؤسسات املتساوقة وحسنة التصممي واألطر السياساتية 
الفعالة من الرشوط األساسية املسبقة لتوفري المتويل الفعال 

والكفء للتنوع البيولويج

ويقدم التقرير الاكمل خمططا لالستمثارات الالزمة لتحقيق أهداف أيتيش، 
ويستعرض القرائن عن االحتياجات من االستمثار يف خمتلف البلدان 
واألقالمي .ويبني أن معليات التقيمي من“ القاعدة للقمة ”لالحتياجات من 
االستمثار تتسق بصورة عامة مع التقيمي العاملي“ الشامل ”لالستمثارات 
الالزمة لتحقيق لك هدف من األهداف املقدم للفريق الرفيع املستوى 

.(2012).

ويشلك االستمثار يف األطر السياساتية والظروف املمكنة العامة رشطا 
أساسيا مسبقا إلجراءات التنوع البيولويج يف الكثري من البلدان وخاصة 
يف األجزاء األقل منوا من أفريقيا ،وآسيا ،وأمرياك الالتينية والبحر 
الاكرييب ورشق أوروبا .كذلك فإن اإلجراءات الرامية إىل استثارة الويع 
وبناء القدرات وتمنية قاعدة املعرفة ،وإنشاء اهليالك القانونية واملؤسسات 
وأطر احلومكة الالزمة رشطا أساسيا مسبقا لفعالية تنفيذ مجيع أهداف 
أيتيش فضال عن املسامهة بصورة مبارشة يف األهداف1-4  و.20-16 
ويف بعض األقالمي مثل أمرياك المشالية واالحتاد األورويب وأسرتالسيا، 
تعترب األطر املمكنة أكرث تقدما بصورة عامة إال ّأن األمر مازال حيتاج إىل 
كثري من التقدم يف استثارة الويع بقمي التنوع البيولويج وحتسني الفهم 
خبدمات النظم االيكولوجية وإدراج املعارف والتوعية يف اآلليات التحفزيية 
والسياسات القطاعية ومعليات صنع القرار يف القطاعني العام واخلاص.

وقد تكون العقبات اليت حتول دون حتقيق األهداف ذات صلة بنقص األطر 
املؤسسية ومعليات صنع القرار املالمئة ىف نفس أمهية نقص املوارد. 
وسوف يتطلب العمل الفعال سياسات متساوقة ومؤسسات حمسنة، 
وحومكة معززة تمشل مجيع العوامل ذات الصلة من املستوى العاملي إىل 

املستوى احمليل.
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ويتعني عىل البلدان االستمثار يف اإلجراءات املبارشة للحفظ 
واالستخدام املستدام ويف وضع احلوافز والصكوك االقتصادية 
ويف جمال التكنولوجيا .ويتعني علهيا معاجلة الدوافع الاكمنة 

وراء فقدان التنوع البيولويج.

وميثل االستمثار يف تعممي التنوع البيولويج يف املجاالت السياساتية 
األخرى أولوية رئيسية مجليع األقالمي .ونظرا لعدم وجود متويل اكف 
إلجراءات التنوع البيولويج يف كثري من البلدان ،فإن فرص إدراج التنوع 
البيولويج يف جداول أمعال السياسات األخرى ذات الصلة بالتخفيف 
من وطأة الفقر ،وسبل املعيشة املستدامة وإدارة املوارد الطبيعية تكتيس 

أمهية.

ومثة حاجة إىل احرتام معارف الشعوب األصلية واملجمتعات 
احمللية ومسامهاهتا يف استخدام التنوع البيولويج وحفظه 
مبا يف ذلك االعرتاف حبقوق امللكية وتعزيز مشاركهتا وإرشاكها 

يف معليات التخطيط والتنفيذ ،والتعمل من هذه املجمتعات.

الرسالة الرئيسية 8: 

يعترب تصممي وتنفيذ الصكوك االقتصادية والسياساتية 
املالمئة عنرصا رضوريا لوقف فقدان التنوع البيولويج

سوف يتطلب حتقيق أهداف أيتيش بأقل قدر من التاكليف زيادة 
كفاءة استخدام املزيانيات العامة فضال عن تطبيق طائفة عريضة 

من الصكوك واحلوافز االقتصادية

وتتطلب اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف أيتيش ،توظيف استمثارات 
كبرية ،وينبيغ ،نظرا للقيود احلقيقية ،وضع املبادالت واألولويات .ومع 
ذلك ،ميكن توسيع نطاق املوارد الالزمة من خالل املنح والمتويل احلكويم، 
وينبيغ أن يمت ذلك باستخدام االسرتاتيجيات املالية األفضل ،وتوفري 
احلواجز األحسن ،وتجشيع االستمثارات من القطاع اخلاص قدر 
املستطاع ،واالعرتاف باملنافع املتعددة واملستفيدين .وهناك أيضا دور 
للحكومات الوطنية يف هتيئة الظروف املمكنة اليت تتيح زيادة مشاركة 

القطاع اخلاص.

وينبيغ التوسع يف طائفة الصكوك حلفظ التنوع البيولويج واستخدامه 
املستدام مبا يف ذلك احلوافز والصكوك االقتصادية وزيادة ما تسىع إىل 
حتقيقه .ويتعني تصمميها وتنفيذها لضامن أن تكون فعالة من الناحية 
البيئية ،وفعالة من الناحية التاكليفية مثملا توزع بصورة متساوية قدر 

املستطاع.

وميكن حتقيق الكثري من إزالة احلوافز الضارة واملامرسات غري 
املستدامة ،وتوسيع نطاق االستخدام اجليد لتخطيط إستخدام 

األرايض والتخطيط البحري ووضع سياسات مالية خرضاء.

وسيؤدي إلغاء االعانات الضارة بيئيا واليت حتدث تشوه األسواق مبا 
يف ذلك تلك اليت تدمع الزراعة ومصايد األمساك ،والغابات ،والصناعات 
االستخراجية ،إذا أحسن دوراهتا ،إىل خفض التأثريات السلبية عىل التنوع 

البيولويج ،واإلفراج عن املوارد اليت ميكن أن تستخدم يف االستمثارات 
األخرى محلاية التنوع البيولويج ويف وضع االسرتاتيجيات اإلمنائية األكرث 
فعالية من الناحية التاكليفية .وسوف تكون االستمثارات االستباقية يف 
االنتاج واالسهتالك املستدامني أقل فعالية بكثري دون أن يمت أوال ،أوعىل 
األقل يف نفس الوقت ،إلغاء اإلعانات لإلنتاج واالسهتالك غري املستدامني. 
وأشارت التقديرات ،عىل املستوى العاملي ،إىل أن إزالة اإلعانات الضارة 
يف جمال مصايد األمساك واليت تصل حاليا إىل حنو 19.2 مليار دوالر 
أمرييك سوف تهسم يف احلصول عىل ماكسب صافية يف عائدات مصايد 
األمساك تصل إىل حنو 124.8 مليار دوالر أمرييك (77.6 إىل 170.6 مليار 
دوالر أمرييك) حبلول عام(Harding et al. 2012)..  2020 وسوف تساعد 
هذه العملية االضطالع مبزيد من العمل لتحديد ومعاجلة العقبات اليت حتول 

دون إصالح اإلعانات.

ستجشع زيادة الفهم واالعرتاف مبا يتعلق هبذه املنافع اختاذ 
القرارات السياساتية اليت تدمع حشد املوارد ،والرتوجي للكفاءة 
االقتصادية ،والوصول إىل األسواق ،وتنويع الدخل ،واإلصالح 
الرضائيب ،واستمثارات القطاع اخلاص .وسيوفر ذلك أيضا 
مؤرشات واحضة ومتساوقة لملسهتلكني واملنتجني واملستمثرين 

وصانيع القرارات.

ويوفر إصالح الرضائب البيئية ،واملدفوعات مقابل خدمات النظم 
االيكولوجية ،وتعويضات التنوع البيولويج ،وأسواق املنتجات اخلرضاء، 
وإدراج التنوع البيولويج يف متويل تغري املناخ ومتويل التمنية الدولية 
)مضن مجلة صكوك أخرى عىل النحو الذي أرسته منمظة التعاون 
والتمنية يف امليدان االقتصادي وغريها (قدرات قوية عىل حتقيق ذلك إذا 

قدمت حبمكة مضن األطر املؤسسية السلمية وبالضامنات املالمئة.

الرسالة الرئيسية 9: 
تفوق املنافع النقدية وغري النقدية حلفظ التنوع 

البيولويج واستخدامه املستدام عادة ما تنطوي علهيا 
من تاكليف

لقد تبني أن منافع حفظ التنوع البيولويج واستخدامه املستدام 
تتجاوز بدرجة كبرية تاكليف االستمثار مجليع األقالمي ،ولطائفة 
عريضة من أهداف أيتيش .واستنادا إىل الفريق الرفيع املستوى 
 (2012)،تبلغ التقديرات التجميعية السنوية لالحتياجات من 
االستمثار ،املتوسط العاملي لنصيب الفرد من اإلستمثار الالزم 
إلجراءات التنوع البيولويج ما بني حنو 20 دوالر أمرييك و60 
دوالر أمرييك 12 .ويرتمج ذلك إىل احتياجات من االستمثار 
ترتاوح بني 0.08 إىل 0.25 يف املائة من الناجت احمليل اإلمجايل 

العاملي.

وقدم التقرير األول للفريق الرفيع املستوى (HLP 2012) أول تقدير شامل 
ملستوى املوارد الالزمة لتحقيق أهداف أيتيش عىل الصعيد العاملي ،من 
خالل مجتيع تقديرات“ القمة للقاعدة ”للك هدف من األهداف العرشين. 
وبعد معلية مجع بسيطة لالحتياجات من املوارد احملددة للك هدف ،قدرت 
املوارد الالزمة لتنفيذ أهداف أيتيش للتنوع البيولويج العرشين مبا يرتاوح 

12 استنادا إىل عدد ساكن العامل البالغ ما يقرب من7 مليارات نمسة.

بني 150 مليار دوالر أمرييك و 440مليار دوالر أمرييك سنويا .وتمشل هذه 
التقديرات املرصوفات القامئة.

وتدمع القرائن عىل املستويني اإلقليمي والقطري بصورة عامة 
تقديرات االحتياجات العاملية من املوارد اليت وضعها الفريق 
الرفيع املستوى يف تقريره األول .غري أنه نظرا لملنافع املتعددة 
لالستمثارات املطلوبة ،يتعني إجياد نسبة صغرية فقط من هذه 

املوارد من مزيانيات التنوع البيولويج املخصصة.

وتتسق تقديرات من القمة للقاعدة لالحتياجات من املوارد يف الفريق الرفيع 
املستوى (2012) بصورة عامة مع معليات التقيمي املتوافرة عىل املستويات 
الوطنية واإلقلميية والعاملية .وحيمثا توجد اختالفات ،متيل القرائن إىل 
اإلشارة إىل أن تقديرات املرحلة األوىل للفريق قد تكون متحفظة بالنسبة 
لبعض األهداف .وعىل وجه اخلصوص ،خلصت معلية التقيمي العاملية من 
القمة للقاعدة يف الفريق الرفيع املستوى (2012) بتقديرات أقل بالنسبة 
لبعض األهداف معا اقرتح يف التقديرات اخلاصة ببعض أقالمي الدخل 
املرتفع مثل االحتاد األورويب حيث ترتفع تاكليف األرايض واليد العاملة 
وعالوة عىل ذلك ،فإن التقديرات اخلاصة باألهداف 2-4 يف الفريق الرفيع 
املستوى لعام 2012 منخفضة باملقارنة ببعض معليات التقيمي األخرى حيث 
أهنا تستند إىل تاكليف الدراسات واخلطط أكرث من اعمتادها عىل املوارد 

الاكملة الالزمة لتنفيذ تغري السياسات.

وتشري التقديرات إىل أن املرصوفات تركز بالدرجة األوىل وبصورة مبارشة 
عىل أن تشلك املوارد الالزمة للتنوع البيولويج 18 يف املائة فقط من 
تقديرات املوارد العاملية اإلمجالية الالزمة لتحقيق أهداف أيتيش ،وسوف 
تدمع نسبة 25 يف املائة أخرى من االستمثارات اإلجراءات اخلاصة باملناخ 
وخدمات النظم االيكولوجية األخرى ،يف حني ستدمع معظم املرصوفات( 
مايقدر بنحو 57 يف املائة من املجموع) االستدامة األمشل من خالل 
ماكحفة التلوث واألنواع الغريبة الغازية والرتوجي لالستدامة يف القطاعات 
الرئيسية .وتمتثل انعاكسات ذلك يف أنه سيتعني أن يأيت جزء صغري من 
االستمثارات احملددة من مزيانيات التنوع البيولويج املخصصة إال ّأنه 
سيتعني متويل أغلهبا بصورة مشرتكة عن طريق املزيانيات العامة وترتيب 
أولويات اإلنفاق اخلاص عىل الزراعة ،والغابات ،ومصايد األمساك واملياه 

وماكحفة التلوث واإلجراءات اخلاصة باملناخ.

الرسالة الرئيسية 10: 
مثة حاجة إىل زيادة االستمثارات بصورة مستدامة لسد 

الثغرات املالية

تشري مجيع التقديرات عىل املستويات العاملية واإلقلميية 
والوطنية إىل وجود ثغرة كبرية بني االستمثارات الالزمة 
لتحقيق أهداف التنوع البيولويج واملوارد املخصصة يف الوقت 

احلارض .وينطبق ذلك عىل مجيع أهداف أيتيش. 

وقد وجد التقرير األول للفريق الرفيع املستوى أن هناك ثغرة كبرية 
بالنسبة ملعظم أهداف أيتيش بني املوارد الالزمة وتلك املخصصة يف 

الوقت احلارض عىل الصعيد الوطين وعىل املستوى العاملي.

وتدمع هذه النتيجة معليات التقيمي اليت أجريت عىل املستويات العاملية 

واإلقلميية والوطنية .فعىل سبيل املثال ،قدر أحد االستعراضات املستويات 
احلالية للمتويل العاملي للتنوع البيولويج مبا يرتاوح بني 51 مليار دوالر 
أمرييك و 53مليار دوالر أمرييك سنويا مقابل االحتياجات املقدرة البالغة 
 300-400مليار دوالر أمرييك سنويا (Parker et al. 2012). وأشارت 
التقديرات إىل أن املرصوفات العاملية احلالية عىل محاية األنواع تقل عن 
مثن تلك املطلوبة ،وأن تلك اخلاصة باملناطق احملمية تقل بنسبة الثلث معا 
حتتاجه البلدان النامية ،ونصف ما حتتاجه البلدان املتقدمة .وقد توصلت 
معليات التقيمي اإلقلميية والوطنية إىل نتاجئ مماثلة يف مجيع أقالمي العامل 

ولطائفة عريضة من اإلجراءات اخلاصة بالتنوع البيولويج.

ويتعني زيادة المتويل املخصص للتنوع البيولويج إال ّأهنا 
لن تكون اكفية .فلن ميكن سد الثغرة املالية إال ّمن خالل إعادة 
تنظمي املرصوفات القامئة) وخاصة تلك اليت تؤدي حاليا إىل 
فقدان التنوع البيولويج (بأهداف خاصة بالتنوع البيولويج، 
ومن خالل حتسني التاكمل القطايع .وسوف حيقق معظم 
المتويل الالزم ملعاجلة الدوافع املبارشة وغري املبارشة لفقدان 
التنوع البيولويج ،أهدافا متعددة ،ويتطلب تعممي اإلجراءات 

اخلاصة بالتنوع البيولويج يف املزيانيات القامئة.

التوصيات
وجد تقرير املخاطر العاملي الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي 
(WEF 2014)أن أربعة من أسوأ املخاطر العاملية المثانية تعمتد عىل النظم 
االيكولوجية .وتشري القرائن الواردة يف هذا التقرير إىل أن التاكليف اليت 
يتحملها املجمتع لعدم تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية للتنوع البيولويج للفرتة 
2011-2020وحتقيق أهداف أيتيش تزيد يف كثري من األحيان بدرجة 
كبرية عن املوارد الالزمة لعمل ذلك ،وأن عدم كفاية اإلجراءات الالزمة 
ملعاجلة فقدان التنوع البيولويج سوف ختاطر بفقد املنافع احلالية واملقبلة 
اليت ميكن أن تصبح بالغة األمهية يف املستقبل.

ولذا يتعني عىل مجيع البلدان أن تضع خططا لسد ثغرات متويل التنوع 
البيولويج .وستتطلب املبادرات األساسية حلفظ التنوع البيولويج محلاية 
األنواع والنظم االيكولوجية اهلشة ،أن توسع البلدان من قاعدة المتويل 
لزيادة اإلمدادات من المتويل املستدام والذي ميكن التنبؤ به .وسيتعني عىل 
البلدان ملعاجلة دوافع فقدان التنوع البيولويج يف اكفة أحناء اقتصاداتنا 
وجممتعاتنا تعممي احلفظ واالستخدام املستدام يف اكفة القطاعات فضال 

عن المتويل من القطاع اخلاص إلعادة تنظمي املرصوفات احلالية.

ويويص الفريق الرفيع املستوى بسلسلة من اإلجراءات يرى أهنا سوف 
متكن البلدان ،يف حالة تنفيذها عىل حنو اكمل ،من خفض املوارد اإلضافية 
الالزمة وزيادة الفعالية التاكليفية لملرصوفات عىل حفظ التنوع البيولويج 
واستخدامه املستدام .وهذه اإلجراءات هامة للبلدان املتقدمة والنامية عىل 
قدم املساواة .ويتوقع الفريق الرفيع املستوى أن توفر توصياته سوف تكفل 
اإلستنارة لإلجراءات املبارشة اليت تتخذها البلدان وغريها من أحصاب 

املصلحة فضال عن اجلهود اجلارية لتمنية القدرات.

ينبيغ أن تواصل مجيع البلدان تقيمي خطوط األساس . 1
واالحتياجات والثغرات املتعلقة بالمتويل والطائفة الاكملة 
ملصادر المتويل احملمتلة عىل حنو عاجل فضال عن حتديد 
الفرص لتحسني مردودية التاكليف يف املرصوفات الوطنية 
للتنوع البيولويج واستخدام هذه املعلومات عىل املستوى 
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ويتعني عىل البلدان االستمثار يف اإلجراءات املبارشة للحفظ 
واالستخدام املستدام ويف وضع احلوافز والصكوك االقتصادية 
ويف جمال التكنولوجيا .ويتعني علهيا معاجلة الدوافع الاكمنة 

وراء فقدان التنوع البيولويج.

وميثل االستمثار يف تعممي التنوع البيولويج يف املجاالت السياساتية 
األخرى أولوية رئيسية مجليع األقالمي .ونظرا لعدم وجود متويل اكف 
إلجراءات التنوع البيولويج يف كثري من البلدان ،فإن فرص إدراج التنوع 
البيولويج يف جداول أمعال السياسات األخرى ذات الصلة بالتخفيف 
من وطأة الفقر ،وسبل املعيشة املستدامة وإدارة املوارد الطبيعية تكتيس 

أمهية.

ومثة حاجة إىل احرتام معارف الشعوب األصلية واملجمتعات 
احمللية ومسامهاهتا يف استخدام التنوع البيولويج وحفظه 
مبا يف ذلك االعرتاف حبقوق امللكية وتعزيز مشاركهتا وإرشاكها 

يف معليات التخطيط والتنفيذ ،والتعمل من هذه املجمتعات.

الرسالة الرئيسية 8: 

يعترب تصممي وتنفيذ الصكوك االقتصادية والسياساتية 
املالمئة عنرصا رضوريا لوقف فقدان التنوع البيولويج

سوف يتطلب حتقيق أهداف أيتيش بأقل قدر من التاكليف زيادة 
كفاءة استخدام املزيانيات العامة فضال عن تطبيق طائفة عريضة 

من الصكوك واحلوافز االقتصادية

وتتطلب اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف أيتيش ،توظيف استمثارات 
كبرية ،وينبيغ ،نظرا للقيود احلقيقية ،وضع املبادالت واألولويات .ومع 
ذلك ،ميكن توسيع نطاق املوارد الالزمة من خالل املنح والمتويل احلكويم، 
وينبيغ أن يمت ذلك باستخدام االسرتاتيجيات املالية األفضل ،وتوفري 
احلواجز األحسن ،وتجشيع االستمثارات من القطاع اخلاص قدر 
املستطاع ،واالعرتاف باملنافع املتعددة واملستفيدين .وهناك أيضا دور 
للحكومات الوطنية يف هتيئة الظروف املمكنة اليت تتيح زيادة مشاركة 

القطاع اخلاص.

وينبيغ التوسع يف طائفة الصكوك حلفظ التنوع البيولويج واستخدامه 
املستدام مبا يف ذلك احلوافز والصكوك االقتصادية وزيادة ما تسىع إىل 
حتقيقه .ويتعني تصمميها وتنفيذها لضامن أن تكون فعالة من الناحية 
البيئية ،وفعالة من الناحية التاكليفية مثملا توزع بصورة متساوية قدر 

املستطاع.

وميكن حتقيق الكثري من إزالة احلوافز الضارة واملامرسات غري 
املستدامة ،وتوسيع نطاق االستخدام اجليد لتخطيط إستخدام 

األرايض والتخطيط البحري ووضع سياسات مالية خرضاء.

وسيؤدي إلغاء االعانات الضارة بيئيا واليت حتدث تشوه األسواق مبا 
يف ذلك تلك اليت تدمع الزراعة ومصايد األمساك ،والغابات ،والصناعات 
االستخراجية ،إذا أحسن دوراهتا ،إىل خفض التأثريات السلبية عىل التنوع 

البيولويج ،واإلفراج عن املوارد اليت ميكن أن تستخدم يف االستمثارات 
األخرى محلاية التنوع البيولويج ويف وضع االسرتاتيجيات اإلمنائية األكرث 
فعالية من الناحية التاكليفية .وسوف تكون االستمثارات االستباقية يف 
االنتاج واالسهتالك املستدامني أقل فعالية بكثري دون أن يمت أوال ،أوعىل 
األقل يف نفس الوقت ،إلغاء اإلعانات لإلنتاج واالسهتالك غري املستدامني. 
وأشارت التقديرات ،عىل املستوى العاملي ،إىل أن إزالة اإلعانات الضارة 
يف جمال مصايد األمساك واليت تصل حاليا إىل حنو 19.2 مليار دوالر 
أمرييك سوف تهسم يف احلصول عىل ماكسب صافية يف عائدات مصايد 
األمساك تصل إىل حنو 124.8 مليار دوالر أمرييك (77.6 إىل 170.6 مليار 
دوالر أمرييك) حبلول عام(Harding et al. 2012)..  2020 وسوف تساعد 
هذه العملية االضطالع مبزيد من العمل لتحديد ومعاجلة العقبات اليت حتول 

دون إصالح اإلعانات.

ستجشع زيادة الفهم واالعرتاف مبا يتعلق هبذه املنافع اختاذ 
القرارات السياساتية اليت تدمع حشد املوارد ،والرتوجي للكفاءة 
االقتصادية ،والوصول إىل األسواق ،وتنويع الدخل ،واإلصالح 
الرضائيب ،واستمثارات القطاع اخلاص .وسيوفر ذلك أيضا 
مؤرشات واحضة ومتساوقة لملسهتلكني واملنتجني واملستمثرين 

وصانيع القرارات.

ويوفر إصالح الرضائب البيئية ،واملدفوعات مقابل خدمات النظم 
االيكولوجية ،وتعويضات التنوع البيولويج ،وأسواق املنتجات اخلرضاء، 
وإدراج التنوع البيولويج يف متويل تغري املناخ ومتويل التمنية الدولية 
)مضن مجلة صكوك أخرى عىل النحو الذي أرسته منمظة التعاون 
والتمنية يف امليدان االقتصادي وغريها (قدرات قوية عىل حتقيق ذلك إذا 

قدمت حبمكة مضن األطر املؤسسية السلمية وبالضامنات املالمئة.

الرسالة الرئيسية 9: 
تفوق املنافع النقدية وغري النقدية حلفظ التنوع 

البيولويج واستخدامه املستدام عادة ما تنطوي علهيا 
من تاكليف

لقد تبني أن منافع حفظ التنوع البيولويج واستخدامه املستدام 
تتجاوز بدرجة كبرية تاكليف االستمثار مجليع األقالمي ،ولطائفة 
عريضة من أهداف أيتيش .واستنادا إىل الفريق الرفيع املستوى 
 (2012)،تبلغ التقديرات التجميعية السنوية لالحتياجات من 
االستمثار ،املتوسط العاملي لنصيب الفرد من اإلستمثار الالزم 
إلجراءات التنوع البيولويج ما بني حنو 20 دوالر أمرييك و60 
دوالر أمرييك 12 .ويرتمج ذلك إىل احتياجات من االستمثار 
ترتاوح بني 0.08 إىل 0.25 يف املائة من الناجت احمليل اإلمجايل 

العاملي.

وقدم التقرير األول للفريق الرفيع املستوى (HLP 2012) أول تقدير شامل 
ملستوى املوارد الالزمة لتحقيق أهداف أيتيش عىل الصعيد العاملي ،من 
خالل مجتيع تقديرات“ القمة للقاعدة ”للك هدف من األهداف العرشين. 
وبعد معلية مجع بسيطة لالحتياجات من املوارد احملددة للك هدف ،قدرت 
املوارد الالزمة لتنفيذ أهداف أيتيش للتنوع البيولويج العرشين مبا يرتاوح 

12 استنادا إىل عدد ساكن العامل البالغ ما يقرب من7 مليارات نمسة.

بني 150 مليار دوالر أمرييك و 440مليار دوالر أمرييك سنويا .وتمشل هذه 
التقديرات املرصوفات القامئة.

وتدمع القرائن عىل املستويني اإلقليمي والقطري بصورة عامة 
تقديرات االحتياجات العاملية من املوارد اليت وضعها الفريق 
الرفيع املستوى يف تقريره األول .غري أنه نظرا لملنافع املتعددة 
لالستمثارات املطلوبة ،يتعني إجياد نسبة صغرية فقط من هذه 

املوارد من مزيانيات التنوع البيولويج املخصصة.

وتتسق تقديرات من القمة للقاعدة لالحتياجات من املوارد يف الفريق الرفيع 
املستوى (2012) بصورة عامة مع معليات التقيمي املتوافرة عىل املستويات 
الوطنية واإلقلميية والعاملية .وحيمثا توجد اختالفات ،متيل القرائن إىل 
اإلشارة إىل أن تقديرات املرحلة األوىل للفريق قد تكون متحفظة بالنسبة 
لبعض األهداف .وعىل وجه اخلصوص ،خلصت معلية التقيمي العاملية من 
القمة للقاعدة يف الفريق الرفيع املستوى (2012) بتقديرات أقل بالنسبة 
لبعض األهداف معا اقرتح يف التقديرات اخلاصة ببعض أقالمي الدخل 
املرتفع مثل االحتاد األورويب حيث ترتفع تاكليف األرايض واليد العاملة 
وعالوة عىل ذلك ،فإن التقديرات اخلاصة باألهداف 2-4 يف الفريق الرفيع 
املستوى لعام 2012 منخفضة باملقارنة ببعض معليات التقيمي األخرى حيث 
أهنا تستند إىل تاكليف الدراسات واخلطط أكرث من اعمتادها عىل املوارد 

الاكملة الالزمة لتنفيذ تغري السياسات.

وتشري التقديرات إىل أن املرصوفات تركز بالدرجة األوىل وبصورة مبارشة 
عىل أن تشلك املوارد الالزمة للتنوع البيولويج 18 يف املائة فقط من 
تقديرات املوارد العاملية اإلمجالية الالزمة لتحقيق أهداف أيتيش ،وسوف 
تدمع نسبة 25 يف املائة أخرى من االستمثارات اإلجراءات اخلاصة باملناخ 
وخدمات النظم االيكولوجية األخرى ،يف حني ستدمع معظم املرصوفات( 
مايقدر بنحو 57 يف املائة من املجموع) االستدامة األمشل من خالل 
ماكحفة التلوث واألنواع الغريبة الغازية والرتوجي لالستدامة يف القطاعات 
الرئيسية .وتمتثل انعاكسات ذلك يف أنه سيتعني أن يأيت جزء صغري من 
االستمثارات احملددة من مزيانيات التنوع البيولويج املخصصة إال ّأنه 
سيتعني متويل أغلهبا بصورة مشرتكة عن طريق املزيانيات العامة وترتيب 
أولويات اإلنفاق اخلاص عىل الزراعة ،والغابات ،ومصايد األمساك واملياه 

وماكحفة التلوث واإلجراءات اخلاصة باملناخ.

الرسالة الرئيسية 10: 
مثة حاجة إىل زيادة االستمثارات بصورة مستدامة لسد 

الثغرات املالية

تشري مجيع التقديرات عىل املستويات العاملية واإلقلميية 
والوطنية إىل وجود ثغرة كبرية بني االستمثارات الالزمة 
لتحقيق أهداف التنوع البيولويج واملوارد املخصصة يف الوقت 

احلارض .وينطبق ذلك عىل مجيع أهداف أيتيش. 

وقد وجد التقرير األول للفريق الرفيع املستوى أن هناك ثغرة كبرية 
بالنسبة ملعظم أهداف أيتيش بني املوارد الالزمة وتلك املخصصة يف 

الوقت احلارض عىل الصعيد الوطين وعىل املستوى العاملي.

وتدمع هذه النتيجة معليات التقيمي اليت أجريت عىل املستويات العاملية 

واإلقلميية والوطنية .فعىل سبيل املثال ،قدر أحد االستعراضات املستويات 
احلالية للمتويل العاملي للتنوع البيولويج مبا يرتاوح بني 51 مليار دوالر 
أمرييك و 53مليار دوالر أمرييك سنويا مقابل االحتياجات املقدرة البالغة 
 300-400مليار دوالر أمرييك سنويا (Parker et al. 2012). وأشارت 
التقديرات إىل أن املرصوفات العاملية احلالية عىل محاية األنواع تقل عن 
مثن تلك املطلوبة ،وأن تلك اخلاصة باملناطق احملمية تقل بنسبة الثلث معا 
حتتاجه البلدان النامية ،ونصف ما حتتاجه البلدان املتقدمة .وقد توصلت 
معليات التقيمي اإلقلميية والوطنية إىل نتاجئ مماثلة يف مجيع أقالمي العامل 

ولطائفة عريضة من اإلجراءات اخلاصة بالتنوع البيولويج.

ويتعني زيادة المتويل املخصص للتنوع البيولويج إال ّأهنا 
لن تكون اكفية .فلن ميكن سد الثغرة املالية إال ّمن خالل إعادة 
تنظمي املرصوفات القامئة) وخاصة تلك اليت تؤدي حاليا إىل 
فقدان التنوع البيولويج (بأهداف خاصة بالتنوع البيولويج، 
ومن خالل حتسني التاكمل القطايع .وسوف حيقق معظم 
المتويل الالزم ملعاجلة الدوافع املبارشة وغري املبارشة لفقدان 
التنوع البيولويج ،أهدافا متعددة ،ويتطلب تعممي اإلجراءات 

اخلاصة بالتنوع البيولويج يف املزيانيات القامئة.

التوصيات
وجد تقرير املخاطر العاملي الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي 
(WEF 2014)أن أربعة من أسوأ املخاطر العاملية المثانية تعمتد عىل النظم 
االيكولوجية .وتشري القرائن الواردة يف هذا التقرير إىل أن التاكليف اليت 
يتحملها املجمتع لعدم تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية للتنوع البيولويج للفرتة 
2011-2020وحتقيق أهداف أيتيش تزيد يف كثري من األحيان بدرجة 
كبرية عن املوارد الالزمة لعمل ذلك ،وأن عدم كفاية اإلجراءات الالزمة 
ملعاجلة فقدان التنوع البيولويج سوف ختاطر بفقد املنافع احلالية واملقبلة 
اليت ميكن أن تصبح بالغة األمهية يف املستقبل.

ولذا يتعني عىل مجيع البلدان أن تضع خططا لسد ثغرات متويل التنوع 
البيولويج .وستتطلب املبادرات األساسية حلفظ التنوع البيولويج محلاية 
األنواع والنظم االيكولوجية اهلشة ،أن توسع البلدان من قاعدة المتويل 
لزيادة اإلمدادات من المتويل املستدام والذي ميكن التنبؤ به .وسيتعني عىل 
البلدان ملعاجلة دوافع فقدان التنوع البيولويج يف اكفة أحناء اقتصاداتنا 
وجممتعاتنا تعممي احلفظ واالستخدام املستدام يف اكفة القطاعات فضال 

عن المتويل من القطاع اخلاص إلعادة تنظمي املرصوفات احلالية.

ويويص الفريق الرفيع املستوى بسلسلة من اإلجراءات يرى أهنا سوف 
متكن البلدان ،يف حالة تنفيذها عىل حنو اكمل ،من خفض املوارد اإلضافية 
الالزمة وزيادة الفعالية التاكليفية لملرصوفات عىل حفظ التنوع البيولويج 
واستخدامه املستدام .وهذه اإلجراءات هامة للبلدان املتقدمة والنامية عىل 
قدم املساواة .ويتوقع الفريق الرفيع املستوى أن توفر توصياته سوف تكفل 
اإلستنارة لإلجراءات املبارشة اليت تتخذها البلدان وغريها من أحصاب 

املصلحة فضال عن اجلهود اجلارية لتمنية القدرات.

ينبيغ أن تواصل مجيع البلدان تقيمي خطوط األساس . 1
واالحتياجات والثغرات املتعلقة بالمتويل والطائفة الاكملة 
ملصادر المتويل احملمتلة عىل حنو عاجل فضال عن حتديد 
الفرص لتحسني مردودية التاكليف يف املرصوفات الوطنية 
للتنوع البيولويج واستخدام هذه املعلومات عىل املستوى 
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النظم االيكولوجية والتنوع البيولويج (14TEEB). والهنج القطرية 
مثل هنج األرض أمنا.15

يتعني عىل البلدان أن تدرج يف براجم التدريب والتعلمي . 9
وبناء القدرات ،التوعية باملربرات االقتصادية لإلجراءات 
فميا يتعلق بالتنوع البيولويج وخدمات النظم االيكولوجية 
ودورها يف حتقيق التمنية املستدامة .وينبيغ إدراج مناذج 
ذات صلة يف املناجه الدراسية للتعلمي الثانون والثالث ،وبراجم 
التدريب اجلديدة والقامئة لملجمتع املدين والقطاع اخلاص .وتنطوي 

تلك اليت تركز عىل إدارة األمعال عىل أمهية خاصة.

ينبيغ للبلدان إدراج خطوط أساس ومؤرشات متينة وقابلة . 10
للتحقق عن حالة واجتاهات التنوع البيولويج والنظم 
االيكولوجية ،وخدمات النظم االيكولوجية يف خططها 
الوطنية واحمللية للتمنية املستدامة ويف االسرتاتيجيات 
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولويج مما سيساعد 
يف تتبع وتقيمي منافع استمثارات التنوع البيولويج 
والرتوجي لزيادة استيعاهبا .ويف هذا الصدد يويص الفريق 
الرفيع املستوى باستخدام خرائط رأس املال الطبييع كأداة لتقيمي 
النظم االيكولوجية و خدماهتا ،ونظم الرصد واملعلومات املعمتدة عىل 
املجمتع احمليل ،ومواصلة البحوث يف حماسبة النظم االيكولوجية 
وتقيمي مصود النظم االيكولوجية وحدودها القصوى ،ووضع وتطبيق 
املهنجيات املالمئة األخرى .ومثة دور قوي لملنتدى احلكويم الدويل 
للعلوم واليساسات املعين بالتنوع البيولويج وخدمات النظم 

http://www.teebweb.org/ 14

http://ucordillera.edu.bo/ descarga/livingwell.pdf 15

االيكولوجية يف دمع هذه اجلهود.

ينبيغ توظيف االستيمثارات لتحسني معلية توليد املعارف . 11
بشأن قمي التأمني للتنوع البيولويج والهنوض بعمليات 
التعمل بشأن احلومكة املتوامئة للنظم االيكولوجية لتجنب 
نقاط الرضبات اخلطرة ،والتحوالت يف النظم لتحقيق الزيادة 
الفعالة تاكليفيا لإلماكنيات اخلاصة بالتمنية والرفاهة املستدامني. 
وينبيغ أن يطبق ذلك عىل السياسات واملامرسات مبا يف ذلك 
استخدام التدابري املالية املالمئة اليت تدمع خمتلف األنشطة الرامية 
إىل محاية التنوع البيولويج وخدمات النظم االيكولوجية اليت 
تسرتشد عىل حنو أفضل مبعرفة الصالت بني التنوع البيولويج 
ومعل النظم االيكولوجية ،وتقدمي خدمات النظم االيكولوجية ،ومضان 
مصود ومقاومة النظم االيكولوجية وما يرتبط هبا من قمي التأمني وميكن 
أن يسرتشد ذلك مبهنجيات مثل معليات تقيمي النظم االيكولوجية،16 
ومعليات تقيمي الصمود واملقاومة ،17وحتليل الصمود املعمتد عىل 
املجمتع احمليل ،18ومعليات التقيمي البييئ االسرتاتيجي مبا يف ذلك 
معليات تقيمي املخاطر املرتبطة هبا مع حتليل السيناريوهات فضال 

عن تطبيق الهنج التحويط.

http://www.ecosystemassessments.net/ 16

http://www.resalliance.org/index.php/resilience_assessment 17

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/  18

environment-energy/sustainable_land_management/CoBRA.html

الوطين لفهم املواقع اليت حتتاج إىل مزيد من اإلجراءات، 
ولملساعدة يف جتديد مصادر المتويل احملمتلة .وينبيغ 
توثيق اخلربات الوطنية مبا يف ذلك تلك الدروس املستفادة من مبادرة 
متويل التنوع البيولويج BIOFIN ومجعها وتقامسها مبا يف ذلك من 
خالل آلية تبادل معلومات االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولويج ،ومنتدى 
االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولويج ،وإنشاء آليات 
الدمع لإلرساع بالدروس املستفادة .وينبيغ للجهات املاحنة واألطراف 
من البلدان املتقدمة النظر يف تقدمي دمع ثنايئ ومتعدد األطراف للبلدان 
لتنفيذ اخلطوات املتضمنة يف هنج مبادرة متويل التنوع البيولويج 

.BIOFIN

يتعني عىل البلدان وضع اسرتاتيجيات وسياسات لسد . 2
الثغرة يف متويل التنوع البيولويج من خالل قاعدة عريضة 
ومتنوعة من مصادر المتويل املستدام والقابل للتنبؤ مبا 
يف ذلك االلزتام باألموال العامة عن طريق أطر االنفاق 
املتوسط األجل .وينبيغ للبلدان أن تزيد وتستمكل مزيانيات التنوع 
البيولويج احمللية مثل من خالل آليات مالية جديدة ومبتكرة 13فضال 
عن التوسع يف املبادرات احلالية .وينبيغ أن تشلك معلية إعادة 
تنظمي املرصوفات جزءا رئيسيا من اجلهود اليت تبذل لسد الثغرات. 
مكا أن هناك دورا قويا للحكومات يف زيادة المتويل من القطاع 
اخلاص عن طريق احلوافز والصكوك االقتصادية ووضع وتنفيذ 

السياسات الرضورية والظروف املمكنة مضن مضانات مالمئة.

ينبيغ فهم استمثارات التنوع البيولويج يف النظم . 3
االيكولوجية البحرية واخلاصة باملياة العذبة واألرضية 
وعرضها واالعرتاف هبا بوصفها حلوال ملشلكات 
وحتديات أوسع نطاقا .ويتطلب ذلك حتسني الفهم والتواصل 
بشأن املنافع الواسعة للنظم االيكولوجية حسنة العمل .وينبيغ أن 
تستفيد البلدان وأحصاب املصلحة اآلخرين من القرائن املسمتدة 
من الدراسات املتاحة مثل معليات التقيمي اإلقلميية للفريق الرفيع 
املستوى لوضع جحج األمعال لالستمثارات يف التنوع البيولويج 
من خمتلف القطاعات ،وإبالغ املنافع وتاكليف عدم اختاذ إجراءات 
وتأخر االستمثارات وخاصة للقطاعات الفقرية من املجمتع .وينبيغ 
إبالغ ذلك مع مشورة مفصلة من الوزارات الوطنية املعنية باحلفظ 
واملنمظات غري احلكومية والواكالت األخرى ألحصاب املصلحة 
املعنيني مبا يف ذلك الواكالت احلكومية األخرى والواكالت املاحنة 
الثنائية واملتعددة األطراف ومصارف التمنية تركز عىل دور التنوع 
البيولويج يف حتقيق األهداف اليت سيتوقعون حتقيقها .وسيساعد 
ذلك يف دمع معلية تعممي أهداف حفظ التنوع البيولويج واستخدامه 
املستدام يف خطط ومزيانيات التمنية الوطنية واإلقلميية ،والتغيريات 
الالزمة يف املامرسات عرب خمتلف القطاعات .وينبيغ إدراج هذه 
القرائن يف االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولويج 

واإلسرتاتيجية وخطط العمل اإلقلميية للتنوع البيولويج.

يتعني عىل البلدان لدى وضع األهداف الدولية والوطنية . 4
للتمنيةاملستدامة حتديد اإلجراءات اليت ميكن من خالهلا 
أن يهسم تعممي التنوع البيولويج بصورة مبارشة يف 
حتقيق هذه األهداف والغايات ليك ميكن تجشيع قرارات 
التمنية اإلجيابية للتنوع البيولويج .ويمشل ذلك املسامهة 
اليت ميكن أن تقدمها مثل لألمن الغذايئ واألمن املايئ واحلد من 
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خماطر الكوارث ،وسبل املعيشة ،واحلد من وطأة الفقر ،واألمن 
الوطين فضال عن العائدات الوطنية .وعىل البلدان أن تستكشف 
اآلليات النوعية للقيام بذلك مثل حماسبة النظم االيكولوجية مبقتىض 
مضانات مالمئة اجمتاعية وخاصة بالتنوع البيولويج وحتديد 
وتيسري التحوالت النوعية يف سياسات القطاع العام إلزالة احلوافز 
واإلعانات الضارة بالتنوع البيولويج .وينبيغ أن تأخذ االجراءات 
اخلاصة بالتنوع البيولويج عىل املستويات الوطنية واحمللية تأثريات 

التوزيع للتأكد من مضان املنافع للساكن الفقراء واملستضعفني.

ينبيغ للبلدان أن تواصل ،جكزء من جهود التعممي األوسع . 5
نطاقا ،تعزيز الصالت بني سياسات ومرشوعات وبراجم 
تغري املناخ ،وحفظ التنوع البيولويج واستخدامه املستدام. 
وينطوي ذلك عىل إماكنية مضان المتويل اإلضايف الكبري 
لإلجراءات اخلاصة بالتنوع البيولويج .وسيمشل ذلك إدراج 
التنوع البيولويج وخدمات النظم االيكولوجية يف األطر الوطنية 
لسياسات تغري املناخ ووضع هنج تعمتد عىل النظم االيكولوجية 
للتكيف والتخفيف .وميكن أن توفر هذه الهنج حلوال مستدامة فعالة 

تاكليفيا للتحديات اليت يفرضها تغري املناخ.

يتعني عىل احلكومات عقد حوار واسع بني العنارص الفاعلة . 6
واحلكومية واخلاصة واملجمتع املدين بشأن احلجج املتعلقة 
بإدراج مبادىء حفظ التنوع البيولويج واستخدامه 
املستدام يف خمتلف القطاعات ،وبشأن اخليارات العملية 
لزيادة المتويل ،ولملساعدة يف تعممي أهداف احلفظ 
واالستخدام املستدام .ويتعني عىل البلدان لدى متابعة الهنج 
املشرتك بني القطاعات يف مراجعة وتنفيذ االسرتاتيجيات وخطط 
العمل الوطنية للتنوع البيولويج ،حتديد األدوار واملسؤوليات ذات 
الصلة مجليع أحصاب املصلحة املعنيني مبا يف ذلك عىل وجه 
اخلصوص ،واكالت التخطيط واملالية .وميثل هذا الهنج أمهية بالغة 
لتحقيق خطط حشد املوارد العريضة الدمع لتنفيذ االسرتاتيجيات 

واإلجراءات الرئيسية.

ينبيغ احرتام املسامهات العينية للشعوب األصلية . 7
واملجمتعات احمللية ىف إجراءاهتا امجلاعية وجهودها 
ومعارفها ىف حفظ التنوع البيولويج واستخدامه املستدام 
وتوفري خدمات النظم االيكولوجية ووظائفها ،وأخذها 
بعني االعتبار لدى تصممي وتوفري املوارد وتنفيذ التدخالت. 
وينبيغ أن يمشل ذلك توضيح واحرتام حقوق املوارد للشعوب 
األصلية واملجمتعات احمللية وتعزيز مشاركهتا يف اختيار وتفعيل 

السياسات واخلطط املتعلقة بالتنوع البيولويج.

ينبيغ أن تتضمن براجم تمنية القدرات البرشية واملؤسسية . 8
زيادة الرتكزي عىل تبادل املعارف واخلربات العملية لدى 
وضع السياسات والصكوك الفعالة للتعممي مما يدمع زيادة 
االستمثار يف احلفظ واالستخدام املستدام وتعزيز دور التعاون 
والدمع اإلقلمييني والتعاون بني بلدان اجلنوب .وينبيغ طلب الدروس 
املستفادة عىل املستويات الوطنية والدولية واستخالصها من هنج 
الرشااكت القامئة مثل حيمثا يوجد جدول أمعال مشرتك للبلدان 
املتقدمة والنامية مبا يف ذلك تلك اليت يستخدمها مرشوع حماسبة 
الرثوة وتقيمي خدمات النظم االيكولوجية (WAVES)، واقتصادات 
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النظم االيكولوجية والتنوع البيولويج (14TEEB). والهنج القطرية 
مثل هنج األرض أمنا.15

يتعني عىل البلدان أن تدرج يف براجم التدريب والتعلمي . 9
وبناء القدرات ،التوعية باملربرات االقتصادية لإلجراءات 
فميا يتعلق بالتنوع البيولويج وخدمات النظم االيكولوجية 
ودورها يف حتقيق التمنية املستدامة .وينبيغ إدراج مناذج 
ذات صلة يف املناجه الدراسية للتعلمي الثانون والثالث ،وبراجم 
التدريب اجلديدة والقامئة لملجمتع املدين والقطاع اخلاص .وتنطوي 

تلك اليت تركز عىل إدارة األمعال عىل أمهية خاصة.

ينبيغ للبلدان إدراج خطوط أساس ومؤرشات متينة وقابلة . 10
للتحقق عن حالة واجتاهات التنوع البيولويج والنظم 
االيكولوجية ،وخدمات النظم االيكولوجية يف خططها 
الوطنية واحمللية للتمنية املستدامة ويف االسرتاتيجيات 
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولويج مما سيساعد 
يف تتبع وتقيمي منافع استمثارات التنوع البيولويج 
والرتوجي لزيادة استيعاهبا .ويف هذا الصدد يويص الفريق 
الرفيع املستوى باستخدام خرائط رأس املال الطبييع كأداة لتقيمي 
النظم االيكولوجية و خدماهتا ،ونظم الرصد واملعلومات املعمتدة عىل 
املجمتع احمليل ،ومواصلة البحوث يف حماسبة النظم االيكولوجية 
وتقيمي مصود النظم االيكولوجية وحدودها القصوى ،ووضع وتطبيق 
املهنجيات املالمئة األخرى .ومثة دور قوي لملنتدى احلكويم الدويل 
للعلوم واليساسات املعين بالتنوع البيولويج وخدمات النظم 

http://www.teebweb.org/ 14

http://ucordillera.edu.bo/ descarga/livingwell.pdf 15

االيكولوجية يف دمع هذه اجلهود.

ينبيغ توظيف االستيمثارات لتحسني معلية توليد املعارف . 11
بشأن قمي التأمني للتنوع البيولويج والهنوض بعمليات 
التعمل بشأن احلومكة املتوامئة للنظم االيكولوجية لتجنب 
نقاط الرضبات اخلطرة ،والتحوالت يف النظم لتحقيق الزيادة 
الفعالة تاكليفيا لإلماكنيات اخلاصة بالتمنية والرفاهة املستدامني. 
وينبيغ أن يطبق ذلك عىل السياسات واملامرسات مبا يف ذلك 
استخدام التدابري املالية املالمئة اليت تدمع خمتلف األنشطة الرامية 
إىل محاية التنوع البيولويج وخدمات النظم االيكولوجية اليت 
تسرتشد عىل حنو أفضل مبعرفة الصالت بني التنوع البيولويج 
ومعل النظم االيكولوجية ،وتقدمي خدمات النظم االيكولوجية ،ومضان 
مصود ومقاومة النظم االيكولوجية وما يرتبط هبا من قمي التأمني وميكن 
أن يسرتشد ذلك مبهنجيات مثل معليات تقيمي النظم االيكولوجية،16 
ومعليات تقيمي الصمود واملقاومة ،17وحتليل الصمود املعمتد عىل 
املجمتع احمليل ،18ومعليات التقيمي البييئ االسرتاتيجي مبا يف ذلك 
معليات تقيمي املخاطر املرتبطة هبا مع حتليل السيناريوهات فضال 

عن تطبيق الهنج التحويط.
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الوطين لفهم املواقع اليت حتتاج إىل مزيد من اإلجراءات، 
ولملساعدة يف جتديد مصادر المتويل احملمتلة .وينبيغ 
توثيق اخلربات الوطنية مبا يف ذلك تلك الدروس املستفادة من مبادرة 
متويل التنوع البيولويج BIOFIN ومجعها وتقامسها مبا يف ذلك من 
خالل آلية تبادل معلومات االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولويج ،ومنتدى 
االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولويج ،وإنشاء آليات 
الدمع لإلرساع بالدروس املستفادة .وينبيغ للجهات املاحنة واألطراف 
من البلدان املتقدمة النظر يف تقدمي دمع ثنايئ ومتعدد األطراف للبلدان 
لتنفيذ اخلطوات املتضمنة يف هنج مبادرة متويل التنوع البيولويج 

.BIOFIN

يتعني عىل البلدان وضع اسرتاتيجيات وسياسات لسد . 2
الثغرة يف متويل التنوع البيولويج من خالل قاعدة عريضة 
ومتنوعة من مصادر المتويل املستدام والقابل للتنبؤ مبا 
يف ذلك االلزتام باألموال العامة عن طريق أطر االنفاق 
املتوسط األجل .وينبيغ للبلدان أن تزيد وتستمكل مزيانيات التنوع 
البيولويج احمللية مثل من خالل آليات مالية جديدة ومبتكرة 13فضال 
عن التوسع يف املبادرات احلالية .وينبيغ أن تشلك معلية إعادة 
تنظمي املرصوفات جزءا رئيسيا من اجلهود اليت تبذل لسد الثغرات. 
مكا أن هناك دورا قويا للحكومات يف زيادة المتويل من القطاع 
اخلاص عن طريق احلوافز والصكوك االقتصادية ووضع وتنفيذ 

السياسات الرضورية والظروف املمكنة مضن مضانات مالمئة.

ينبيغ فهم استمثارات التنوع البيولويج يف النظم . 3
االيكولوجية البحرية واخلاصة باملياة العذبة واألرضية 
وعرضها واالعرتاف هبا بوصفها حلوال ملشلكات 
وحتديات أوسع نطاقا .ويتطلب ذلك حتسني الفهم والتواصل 
بشأن املنافع الواسعة للنظم االيكولوجية حسنة العمل .وينبيغ أن 
تستفيد البلدان وأحصاب املصلحة اآلخرين من القرائن املسمتدة 
من الدراسات املتاحة مثل معليات التقيمي اإلقلميية للفريق الرفيع 
املستوى لوضع جحج األمعال لالستمثارات يف التنوع البيولويج 
من خمتلف القطاعات ،وإبالغ املنافع وتاكليف عدم اختاذ إجراءات 
وتأخر االستمثارات وخاصة للقطاعات الفقرية من املجمتع .وينبيغ 
إبالغ ذلك مع مشورة مفصلة من الوزارات الوطنية املعنية باحلفظ 
واملنمظات غري احلكومية والواكالت األخرى ألحصاب املصلحة 
املعنيني مبا يف ذلك الواكالت احلكومية األخرى والواكالت املاحنة 
الثنائية واملتعددة األطراف ومصارف التمنية تركز عىل دور التنوع 
البيولويج يف حتقيق األهداف اليت سيتوقعون حتقيقها .وسيساعد 
ذلك يف دمع معلية تعممي أهداف حفظ التنوع البيولويج واستخدامه 
املستدام يف خطط ومزيانيات التمنية الوطنية واإلقلميية ،والتغيريات 
الالزمة يف املامرسات عرب خمتلف القطاعات .وينبيغ إدراج هذه 
القرائن يف االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولويج 

واإلسرتاتيجية وخطط العمل اإلقلميية للتنوع البيولويج.

يتعني عىل البلدان لدى وضع األهداف الدولية والوطنية . 4
للتمنيةاملستدامة حتديد اإلجراءات اليت ميكن من خالهلا 
أن يهسم تعممي التنوع البيولويج بصورة مبارشة يف 
حتقيق هذه األهداف والغايات ليك ميكن تجشيع قرارات 
التمنية اإلجيابية للتنوع البيولويج .ويمشل ذلك املسامهة 
اليت ميكن أن تقدمها مثل لألمن الغذايئ واألمن املايئ واحلد من 
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خماطر الكوارث ،وسبل املعيشة ،واحلد من وطأة الفقر ،واألمن 
الوطين فضال عن العائدات الوطنية .وعىل البلدان أن تستكشف 
اآلليات النوعية للقيام بذلك مثل حماسبة النظم االيكولوجية مبقتىض 
مضانات مالمئة اجمتاعية وخاصة بالتنوع البيولويج وحتديد 
وتيسري التحوالت النوعية يف سياسات القطاع العام إلزالة احلوافز 
واإلعانات الضارة بالتنوع البيولويج .وينبيغ أن تأخذ االجراءات 
اخلاصة بالتنوع البيولويج عىل املستويات الوطنية واحمللية تأثريات 

التوزيع للتأكد من مضان املنافع للساكن الفقراء واملستضعفني.

ينبيغ للبلدان أن تواصل ،جكزء من جهود التعممي األوسع . 5
نطاقا ،تعزيز الصالت بني سياسات ومرشوعات وبراجم 
تغري املناخ ،وحفظ التنوع البيولويج واستخدامه املستدام. 
وينطوي ذلك عىل إماكنية مضان المتويل اإلضايف الكبري 
لإلجراءات اخلاصة بالتنوع البيولويج .وسيمشل ذلك إدراج 
التنوع البيولويج وخدمات النظم االيكولوجية يف األطر الوطنية 
لسياسات تغري املناخ ووضع هنج تعمتد عىل النظم االيكولوجية 
للتكيف والتخفيف .وميكن أن توفر هذه الهنج حلوال مستدامة فعالة 

تاكليفيا للتحديات اليت يفرضها تغري املناخ.

يتعني عىل احلكومات عقد حوار واسع بني العنارص الفاعلة . 6
واحلكومية واخلاصة واملجمتع املدين بشأن احلجج املتعلقة 
بإدراج مبادىء حفظ التنوع البيولويج واستخدامه 
املستدام يف خمتلف القطاعات ،وبشأن اخليارات العملية 
لزيادة المتويل ،ولملساعدة يف تعممي أهداف احلفظ 
واالستخدام املستدام .ويتعني عىل البلدان لدى متابعة الهنج 
املشرتك بني القطاعات يف مراجعة وتنفيذ االسرتاتيجيات وخطط 
العمل الوطنية للتنوع البيولويج ،حتديد األدوار واملسؤوليات ذات 
الصلة مجليع أحصاب املصلحة املعنيني مبا يف ذلك عىل وجه 
اخلصوص ،واكالت التخطيط واملالية .وميثل هذا الهنج أمهية بالغة 
لتحقيق خطط حشد املوارد العريضة الدمع لتنفيذ االسرتاتيجيات 

واإلجراءات الرئيسية.

ينبيغ احرتام املسامهات العينية للشعوب األصلية . 7
واملجمتعات احمللية ىف إجراءاهتا امجلاعية وجهودها 
ومعارفها ىف حفظ التنوع البيولويج واستخدامه املستدام 
وتوفري خدمات النظم االيكولوجية ووظائفها ،وأخذها 
بعني االعتبار لدى تصممي وتوفري املوارد وتنفيذ التدخالت. 
وينبيغ أن يمشل ذلك توضيح واحرتام حقوق املوارد للشعوب 
األصلية واملجمتعات احمللية وتعزيز مشاركهتا يف اختيار وتفعيل 

السياسات واخلطط املتعلقة بالتنوع البيولويج.

ينبيغ أن تتضمن براجم تمنية القدرات البرشية واملؤسسية . 8
زيادة الرتكزي عىل تبادل املعارف واخلربات العملية لدى 
وضع السياسات والصكوك الفعالة للتعممي مما يدمع زيادة 
االستمثار يف احلفظ واالستخدام املستدام وتعزيز دور التعاون 
والدمع اإلقلمييني والتعاون بني بلدان اجلنوب .وينبيغ طلب الدروس 
املستفادة عىل املستويات الوطنية والدولية واستخالصها من هنج 
الرشااكت القامئة مثل حيمثا يوجد جدول أمعال مشرتك للبلدان 
املتقدمة والنامية مبا يف ذلك تلك اليت يستخدمها مرشوع حماسبة 
الرثوة وتقيمي خدمات النظم االيكولوجية (WAVES)، واقتصادات 
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