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لمعالجة مجموعة  للتجزئة العالمية وغير القابلةوالغايات إطارا طموحا من األهداف  2030ستدامة لعام متحدد خطة التنمية ال

من التحديات المجتمعية العالمية. ويبرز التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية على نحو كبير في الكثير من أهداف التنمية 

 والغايات المرتبطة بها. وهي تسهم مباشرة في رفاه اإلنسان وأولويات التنمية. (SDGs)المستدامة 

ية كثيرة، والسيما تلك المتعلقة بالمحاصيل والثروة الحيوانية والزراعة، والحراجة، والتنوع البيولوجي في صلب أنشطة اقتصاد

ومصايد األسماك. وعلى الصعيد العالمي، يعتمد نصف سكان البشر تقريبا اعتمادا مباشرا على الموارد الطبيعية لسبل عيشهم، 

 حتياجاتهم اليومية.ان أجل الوفاء با مباشرة على التنوع البيولوجي مضعفاألكثر  ناسعتمد الكثير من اليو

وأهداف أيشي المذكورة فيها، التي تم اعتمادها في إطار  2020-2011وقد تم االعتراف بالخظة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

داف التنمية وأه .اتفاقية التنوع البيولوجي، على أنها تحدد اإلطار العالمي لإلجراءات ذات األولوية في مجال التنوع البيولوجي

، إذ أن تنفيذ أحد األهداف يسهم في تحقيق هدف بعضا لتي يدعم بعضها بعضا ويعزز بعضهااالمستدامة والخطة االستراتيجية 

 آخر.

 ع البيولوجي دورا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة:وونرى هنا كيف يلعب التن

 الفقر بجميع أشكاله في كل مكان القضاء على -من أهداف التنمية المستدامة  1الهدف 

ة قمسو  . وتشكل خدمات النظم اإليكولوجية والسلع األخرى غير الا لفقراء الريفيوفر التنوع البيولوجي الموارد والدخل، والسيم

 غابات.األسر التي تعيش في الألسر الريفية الفقيرة ولاإلجمالي الرزق في المائة من مصدر  90وفي المائة  50بين يتراوح  ما

 القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المّحسنة وتعزيز الزراعة – من أهداف التنمية المستدامة 2الهدف 

 المستدامة
الناس ضعفا يعتمد على األغذية  شدالتنوع البيولوجي هو عنصر رئيسي لألمن الغذائي ووسيلة لتحسين التغذية. والكثير من أ

التنوع البيولوجي هو أيضا التي يجمعونها من النظم اإليكولوجية الطبيعية، مثل الغابات، والمراعي، والمحيطات واألنهار. و

 خصوبة التربة، ونوعية المياه، وهو مركزي لإلنتاجية الزراعية.على ظ احفالأساس وظائف النظم اإليكولوجية، مثل التلقيح و

 ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار – من أهداف التنمية المستدامة 3الهدف 

 النظم وتساعد .البيئية المخاطر عوامل إلى العالم في الوفيات مجموع من أربع كل بين من واحدة وفاة حالة من يقرب ما يعزى

 والتربة والمياه الهواء تلوث من معينة أنواع عزل طريق عن التلوث وتأثير انتشار من التخفيف على الصحية اإليكولوجية

الحاجة إلى مبيدات اآلفات والمدخالت  الحد منفي زيادة اإلنتاج المستدام، والزراعي ويسهم التنوع البيولوجي  .عليه والقضاء

الكيميائية األخرى، مما يؤدي إلى منافع لصحة اإلنسان. وعالوة على ذلك، تعتمد نسبة كبيرة من سكان العالم على األدوية 

 من الرعاية الصحية. مالتقليدية المشتقة من التنوع البيولوجي الحتياجاته

 قيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتياتتح - من أهداف التنمية المستدامة 5الهدف 

ألراضي ل كمديرات أساسيةتلعب النساء دورا حيويا في الزراعة، والتغذية ورفاه األسر والمجتمعات. واالعتراف بأدوار النساء 

نوع البيولوجي وخدمات النظم يؤدي فقدان التلتنمية المستدامة. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن ل هو أمر حيويوالموارد الطبيعية 

ه النساء واألطفال في إداء قضيعدم المساواة بين الجنسين عن طريق زيادة الوقت الذي ت اإليكولوجية المرتبطة به إلى إدامة

 مهام معينة، مثل جمع الموارد القي مة، بما في ذلك الوقود، واألغذية والمياه.

 توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة ضمان - من أهداف التنمية المستدامة 6الهدف 

 علىف .بالمياه المتعلقة والكوارث المخاطر من الحماية وتوفرظ على إمدادات المياه ونوعيتها، تساعد النظم اإليكولوجية في الحفا

 مخاطر من والحد الجوفية، والمياه السطح وتحت السطحية المياه تخزين في دورا الرطبة األراضي تؤدي المثال، سبيل

 الغطاء يدعم نفسه، الوقت وفي .تركيزاتها وتخفيف ومعالجتها األخرى والملوثات النفاياتحجز  في تسهم كما .الفيضانات

الوظائف الصحية لمستجمعات المياه. وإدارة النظم اإليكولوجية للحفاظ على هذه األنواع من  والغابات، المراعي مثل النباتي،

 من استخدام تكنولوجيات اصطناعية. الخدمات يكون عامة أكثر فاعلية من حيث التكلفة

تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة  - من أهداف التنمية المستدامة 8الهدف 

 للجميع والمنتجة، وتوفير العمل الالئق

 الوطنية والعالمية، بما في ذلك تلك االقتصادية ألنشطةيوفران األساس لكثير من ا يةاإليكولوج النظمو البيولوجي التنوع

 ويمكنحراجة، ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية، والطاقة، والسياحة، والنقل والتجارة. األنشطة المتعلقة بالزراعة، وال

 .والبقاء الطويل األجل للمواردإلى إنتاجية أعلى، واستخدام أكفأ للموارد،  واستخدامه المستدام البيولوجي التنوع حفظ يؤدي أن
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المستدام، و التصنيع الشامل للجميع إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز - من أهداف التنمية المستدامة 9الهدف 

 وتشجيع االبتكار
 على سبيلف .التكلفة حيث من وفعالة موثوقة طبيعية تحتية بنية الصحية اإليكولوجية والنظم البيولوجي التنوع يوفر أن يمكن

 البنيةو .تغير المناخ مع تزيد أن المتوقع الفيضانات من السواحل بحماية المانغروف وغابات المرجانية الشعاب تقوم المثال،

بالجريان السطحي. ومثل هذه البنية من تلوث الكتل المائية مثل الغطاء النباتي في المدن يمكن أن تخفض  الطبيعية التحتية

 العمر وطول التكلفة حيث مناالصطناعية التحتية  يةعن البن فعالية أكثر تكون ما وغالبا متعددة فوائد الخضراء يمكن أن تقدم

 .والفعالية

 على الصمودللجميع وآمنة وقادرة جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة  - من أهداف التنمية المستدامة 11الهدف 

 ومستدامة

النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي هما أساس العمل اليومي للمستوطنات البشرية من خالل تقديم الخدمات األساسية وتوفير 

وتوفر الموارد البيولوجية الكثير من  .مساكنوال البشري واالستهالك اإلنتاج وتحمي وتدعم تُمك ن التيالظروف األساسية 

مواد البناء، والطاقة واألدوية المستهلكة في المراكز الحضرية. والتخطيط الحضري الذي يدمج اعتبارات التنوع األغذية، و

 في مستوطنات بشرية صحية وأكثر استدامة وفعالة من حيث التكلفة.يمكن أن يسهم البيولوجي 

 مستدامةضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج  - من أهداف التنمية المستدامة 12الهدف 
. البيولوجي التنوع على بدوره يؤثر مما الطبيعية، الموارد من العديد تحويل والخدمات السلع جميع وإنتاج استهالك يتطلب

 للصناعات الخدمات تقديم على اإليكولوجية النظم قدرة الحالية المستدامة غير واإلنتاج االستهالك أنماط ضتقو   أن ويمكن

 آثار من تقلل التي الموارد استخدام في كفاءة واألكثر األنظف النُهج استخدام يؤدي أن ويمكن .عليها تعتمد التي والمجتمعات

 الوقت في يؤدي وأن سواء، حد على والمنتجين للمستهلكين أفضل حياة وتحقيق اقتصادية فرص إتاحة إلى والملوثات النفايات

 .البيولوجي للتنوع بفائدة نفسه

 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره - التنمية المستدامةمن أهداف  13الهدف 

 مستوى على ، وللمحيطات والنظم اإليكولوجية الساحليةالرطبة ألراضيلو ،الخث راضيألو لغابات،النظم اإليكولوجية ل تمثل

 اتدرج نظام فيلتجنب التغيرات الخطيرة  احاسم اعنصريشكل  المستدام واستخدامها وحفظها .للكربون كبيرة مخازن العالم

 التكلفة حيث من فعالةوسائل توفر  الموائل واستعادة لحماية المبذولة الجهود. والمناخي والنظام لألرض الجوي الغالف حرارة

 المناخية الظواهر ضد طبيعية كحواجزويمكن أن تعمل هذه النظم اإليكولوجية أيضا  .المناخ تغير حدة من للتخفيف ومثبتة

 وتعزز من التكيف لتغير المناخ. ،الكوارث من وغيرها القاسية

 واستخدامها على نحو مستدام لتحقيقلمحيطات والبحار والموارد البحرية احفظ  - من أهداف التنمية المستدامة 14الهدف 

 التنمية المستدامة

جانبا رئيسيا لتحقيق التنمية  ةوالساحلي اإليكولوجية البحريةواستخدامه المستدام في النظم  البيولوجي التنوع حفظ يعتبر

والتنوع البيولوجي يوفر األساس لجميع أنشطة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية، فضال عن األنواع األخرى  المستدامة.

ستخدامه المستدام ضروريا التي يتم صيدها لغرض األغذية واألدوية. ويعتبر حفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي وا

 لضمان بقاء المحيطات والبحار والموارد البحرية في العالم.

 ،وتعزيز استخدامها على نحو مستدام وترميمهاحماية النظم اإليكولوجية البرية  - من أهداف التنمية المستدامة 15الهدف 

 ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي ،ومكافحة التصحر ،وإدارة الغابات على نحو مستدام

غايات ال وتشتمل .المستدامة التنمية لتحقيق أساسيا أمرا واستعادتها واستخدامها المستدام األرضية اإليكولوجية النظم حفظ يعتبر

 والمحلي، الوطني التخطيط عمليات في البيولوجي والتنوع اإليكولوجية النظم قيم إدماج إلى دعوة على تحت هذا الهدف

 .والحسابات الفقر، من الحد واستراتيجيات اإلنمائية، والعمليات

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يُهمَّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية  - من أهداف التنمية المستدامة 16الهدف 

وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع ، العدالةالمستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى 

 المستويات

 االجتماعي األمن انعدام إلى المؤدية العواملأحد  والتلوث البيئي والتدهورK الطبيعية الموارد على الصراعات تكون أن يمكن

حقوق المجتمعات في إدارة مواردها الطبيعية،  تعزيزو .الضعفاء على متناسب غير بشكلذلك  يؤثرا ما بوغال .والعنف

عملية مهمة  يشكلومكافحة االستغالل غير المشروع والفساد، وضمان صنع القرار الشفاف بشأن القضايا االجتماعية والبيئية، 

 .العدل على قائم شامل مجتمعنحو بناء 

 المستدامة الشراكة العالمية من أجل التنميةتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط  - من أهداف التنمية المستدامة 17الهدف 

توفر الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الفرص لتعزيز المشاركة العالمية في مجال العلوم، والتكنولوجيا واالبتكار، ونشر 

 .2030التكنولوجيات السليمة بيئيا، ولبناء القدرات الوطنية على رصد التقدم المحرز في خطة عام 
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 جي من أجل التنمية التفاقية التنوع البيولوجي:مبادرة التنوع البيولوhttps://www.cbd.int/development / 

  2030خطة التنمية المستدامة لعام :
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 

  :أهداف التنمية المستدامةhttps://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 

  2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي :www.cbd.int/sp/ 

  :أهداف أيشي للتنوع البيولوجيwww.cbd.int/sp/targets/ 
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