
 

  للتنفیذالهیئة الفرعیة 
  األولاالجتماع 

  2016 أیار/مایو 6-2 كندا، ،الـمونتری
  *من جدول األعمال المؤقت 4البند 

 
حرز التي وضعتها األطراف والتقدم المتحلیل لمساهمة األهداف 

  نحو تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي
  مذكرة من األمین التنفیذي

  معلومات أساسیة
، دعا مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي 2020- 2011اعتماده للخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي  عند -1

ار مرن، مع مراعاة االحتیاجات واألولویات وضع أهداف وطنیة خاصة بها، باستخدام الخطة االستراتیجیة كإطاألطراف إلى 
كما حث األطراف على . الوطنیة، مع األخذ في الحسبان المساهمات الوطنیة في تحقیق أهداف أیشي العالمیة للتنوع البیولوجي

خطة وع البیولوجي، تمشیا مع اللوطنیة للتنوحسب مقتضى الحال تحدیث ومراجعة، استراتیجیاتها وخطط عملها ااستعراض، 
بما في ذلك عن طریق إدماج أهدافها الوطنیة في استراتیجیاتها وخطط ، 9/9االستراتیجیة واإلرشادات المعتمدة في المقرر 

 .للسیاساتعملها الوطنیة للتنوع البیولوجي، المعتمدة بوصفها أدوات 

استراتیجیة وخطة  78مانة استلمت األ ،2016شباط /فبرایر 16لمؤتمر األطراف و وفي الفترة بین االجتماع العاشر -2
یجیة وخطة عمل وطنیة للتنوع البیولوجي للبلد بینما تأول استرایمثل  هامن 12 كانوقد . للتنوع البیولوجيجدیدة عمل وطنیة 

 31منها قبل  67ومن بین هذه االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي تم استالم . منها تمثل مراجعات 66كان 
إلى المذكرة التي أعدها األمین التنفیذي عن تحدیث وتحلیل  شارةرجى اإلیولمزید من المعلومات، . 2015األول  نكانو /بردیسم

 2020-2011االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي المستلمة بعد اعتماد الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
(UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.1). 

د یالحاجة إلى اإلبقاء على تنفیذها ق) 10/2المقرر (اعتماد الخطة االستراتیجیة، الحظ مؤتمر األطراف أیضا  وعند -3
، كان مؤتمر األطراف قد طلب إلى 10/10وفي المقرر . وتعتبر التقاریر الوطنیة مصدرا رئیسیا للقیام بذلك. االستعراض
تقریرا  173، تم استالم 2016 شباط/فبرایر 16وحتى  .2014آذار /مارس 31تقدیم تقاریرها الوطنیة الخامسة بحلول  األطراف

 .التقاریر الوطنیة الخامسة نم

تجمیعا لإلجراءات الوطنیة /تحلیال، طلب مؤتمر األطراف كذلك إلى األمین التنفیذي أن یعد 10/2وفي المقرر  -4
 ن الفریقــف الموضوعة وفقا للخطة االستراتیجیة لتمكیاألهدا ،واإلقلیمیة وغیرها من اإلجراءات، بما في ذلك وحسب االقتضاء

                                                      
*   UNEP/CBD/SBI/1/1/Rev.1  
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العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة، في اجتماعه الرابع، ومؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر وفي اجتماعاته 

 .الالحقة، من تقییم مساهمة هذه األهداف الوطنیة واإلقلیمیة في تحقیق األهداف العالمیة

م المذ -5 كرة الحالیة مدى توافق األهداف الوطنیة أو االلتزامات المشابهة الواردة في مراجعة أو تحدیث االستراتیجیات وتقیّ
وتقدم أیضا موجزا . الوطنیة للتنوع البیولوجي مع اإللهامات العالمیة المحددة في أهداف أیشي للتنوع البیولوجي وخطط العمل

وسیتم تكمیل هذا . من حیث تعلقها بتحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجيلخامسة للمعلومات الواردة في التقاریر الوطنیة ا
ألهداف معینة فضال عن تقییم للتقدم المحرز في تنفیذ االستراتیجیة العالمیة لحفظ التفصیلیة التقییم بمزید من التقییمات 

 .النباتات

 بحلولو . 2016شباط /فبرایر 15انون الثاني إلى ك/ینایر 18الستعراض النظراء من متاحا مشروع هذه الوثیقة كان و  -6
 .الموعد النهائي، تم استالم تعلیقات من حكومتي الكامیرون والیابان

 المنهجیة  - أوال 

 االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي  -ألف 

وكانت  1.یة للتنوع البیولوجيمراجعة أو تحدیث لالستراتیجیات وخطط العمل الوطن 75تم النظر في هذا التقییم في  -7
ربودا، وأرمینیا، وأسترالیا، والنمسا، ظر فیها ألفغانستان، وأنتیغوا وبهذه االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة التي تم الن

 وبیالروس، وبلجیكا، وبوتان، وبوركینا فاصو، وبوروندي، والكامیرون، وكولومبیا، والكونغو، وكوت دیفوار، وجمهوریة كوریا
ٕ الشعبیة الدیمقراطیة، والدانمرك، ودومینیكا، والجمهوریة ال ستونیا، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، ریتریا، دومینیكیة، والسلفادور، وا ٕ وا

یطالیا، والیابان، االستوائیةوفرنسا، وغامبیا، وجورجیا، والیونان، وغواتیماال، وغینیا  ٕ ، وغیانا، وهنغاریا، والهند، وآیرلندا، وا
ستان، ولیختنشتاین، ومالوي، وملدیف، ومالي، ومالطة، وموریتانیا، ومنغولیا، ومیانمار، ونامیبیا، ونیبال، ز دن، وقیرغیواألر 

وهولندا، والنیجر، ونیجیریا، ونوي، وبیرو، وجمهوریة كوریا، وجمهوریة مولدوفا، وسانت كیتس ونیفس، والسنغال، وصربیا، 
سبانیا، والسو  ٕ لیشتي، وتوغو، وتوفالو، وأوغندا، واإلمارات العربیة  -دان، وسورینام، وسویسرا، وتیموروسیشیل، وسلوفاكیا، وا

، ، وجمهوریة تنزانیا المتحدة، وأوروغواي، وفنزویال، وفییت نامیرلندا الشمالیةآالمتحدة، والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى و 
قاریر الوطنیة المقدمة من البرازیل، فضال عن األهداف الوطنیة المقدمة الت تم النظر في هذا التقییم أیضا فيو . بويامبوز  وزامبیا

 .ى والشرقیة، كانت جمیع األقالیم ممثلة في هذا التقییمطوباستثناء أوروبا الوس. كنداعلى آلیة غرفة تبادل المعلومات في 

ترسیم األهداف الوطنیة أو وتم استعراض كل واحدة من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي و  -8
في المائة من األطراف التي قدمت هذه االستراتیجیات  43 حوالي وقد رسم. االلتزامات المشابهة ألهداف أیشي للتنوع البیولوجي

ألهداف أیشي للتنوع البیولوجي أما مباشرة في استراتیجیاتها ) أو التزامات مشابهة(وخطط العمل الوطنیة أهدافها الوطنیة 
وفي تلك . وقد استخدم هذا الترسیم في هذا التقییم عند القیام به. طط عملها الوطنیة للتنوع البیولوجي أو في تقاریرها الوطنیةوخ

فت األمانة كل هدف وطني وفقا لهدف أیشي للتنوع البیولوجي الذي یتصل به  على نحو الحاالت التي لم یتم هذا الترسیم، صنّ
ان فیها هدف وطني یتعلق بعدة أهداف من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، تم النظر في ذلك وفي الحاالت التي ك. مباشر

وبعد ذلك تم تقییم . مقابل أهداف متعددة من أهداف أیشي للتنوع البیولوجيأیضا في التقییم عن طریق تصنیف الهدف الوطني 
مقابل مدى ومستوى ) راتیجیات أو المشروعات الوطنیةمثل األولویات أو االست(األهداف الوطنیة أو االلتزامات المشابهة 

وباإلضافة إلى ذلك، تم النظر أیضا في أیة إجراءات ترتبط بذلك وأهداف . المحدد في أهداف أیشي للتنوع البیولوجي حالطمو 
صنیف األهداف وبعد ذلك، تم ت. فرعیة أو أهداف محددة للنظم اإلیكولوجیة والمناطق األحیائیة المتصلة بالهدف الوطنیة

وااللتزامات المشابهة في كل واحدة من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي في واحدة من الفئات الخمس 
 :التالیة

                                                      
إذ أنها لم تكن متاحة بإحدى لغات ) التفیا والنرویج وبولندا(تم النظر في ثالث استراتیجیات وخطط عمل وطنیة للتنوع البیولوجي لم ی  1

 .األمم المتحدة
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تشیر هذه الفئة إلى أن الهدف الوطني أو  – لهدف أیشيالهدف الوطني تجاوز مدى أو مستوى الطموح   )أ(
ویمكن أن یكون السبب في ذلك أن الهدف لدیه عتبات كمیة . هدف أیشي للتنوع البیولوجي االلتزام المشابه أكثر طموحا من

  أعلى أو یحتوي على التزامات تتجاوز االلتزامات المحددة في هدف أیشي؛
 تناسبتشیر هذه الفئة إلى أن الهدف الوطني أو االلتزام المشابه ی – الهدف الوطني مع هدف أیشي تناسب  )ب(

  مدى ومستوى الطموح في هدف أیشي؛مع ع على نحو واس
تشیر هذه الفئة إلى أن الهدف  -  الهدف الوطني أقل طموحا من هدف أیشي أو ال یعالج جمیع عناصره  )ج(

ویشمل ذلك األهداف األقل من . له عتبة أقل بالنسبة لمسائل معینة أو ال یعالج بوضوح جمیع عناصر هدف أیشي الوطني
لوجي بدرجة كبیرة فضال عن األهداف التي قام طرف بترسیمها وفقا لهدف أیشي والتي ال توجد عالقة هدف أیشي للتنوع البیو 
  واضحة بین االثنین؛

هدف أو على ال تحتوي االستراتیجیة أو خطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي  –ال توجد أهداف وطنیة   )د(
 .یتصل بهدف أیشي للتنوع البیولوجي مشابه التزام

ر مالحظة أن هذا التقییم أجري بالنظر إلى مدى ومستوى الطموح في الهدف الوطني مقابل مثیله في هدف وتجد -9
ف ، تكون أقل من هدالتي إذا قورنت بهدف أیشي ،بعض األهداف فإنولذلك، . ولم ینظر في الظروف الوطنیة لبلد ما. أیشي

ولهذه األسباب، ال یمكن استخدام التقییم لبناء المقارنات بین  .أیشي قد تكون مع ذلك طموحة في ضوء نقطة البدایة في البلد
 .البلدان بل یستخدم فقط إلرشاد مناقشة حول التقدم العالمي المحرز نحو تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي

الوثیقة ة في االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي في هذه واردوترد أمثلة لألهداف الوطنیة ال -10
ویمكن االطالع على قائمة شاملة لألهداف الوطنیة، بما في ذلك األهداف المتضمنة في استراتیجیات وخطط عمل . للتوضیح

: وطنیة للتنوع البیولوجي سابقة فضال عن تلك األهداف المبلغ عنها في التقاریر الوطنیة الخامسة، على العنوان التالي
https://www.cbd.int/nbsap/targets/default.shtml. 

 التقاریر الوطنیة الخامسة  -باء 

واستخدمت المعلومات عن  2.تقریرا من التقاریر الوطنیة الخامسة 166معلومات من تم النظر في هذا التقییم في  -11
ولوجي فضال عن المعلومات عن مختلف اإلجراءات التي أبلغت األطراف عن الحالة واالتجاهات والضغوط على التنوع البی

من استخدمت لتصنیف التقدم الوطني المحرز نحو تحقیق كل هدف  ستقوم باتخاذها في المستقبل القریب،أنها اتخاذها أو 
 .في واحدة من ست فئات أهداف أیشي

. داف أیشيهتم تقییمها على تقییم صریح للتقدم المحرز نحو أفي المائة تقریبا من التقاریر الوطنیة التي  42حتوي یو  -12
وفي تلك الحاالت، استخدم التقییم القطري ولكنه ترجم إلى واحدة من ست فئات من أجل السماح بتجمیع معلومات من جمیع 

االت التي لم یتم إجراء وفي الح. التقاریر الوطنیة في صورة عالمیة للتقدم المحرز نحو تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي
 .تقییمات للتقدم، أجرت األمانة التقییم وفقا للخطوط المذكورة أعاله

التوقعات وفیما یلي الفئات المستخدمة في هذا التقییم، بما یتسق وتلك الفئات المستخدمة في اإلصدار الرابع من نشرة  -13
 :العالمیة للتنوع البیولوجي

یشیر أحد األهداف في هذا التقییم إلى أن اإلجراءات الوطنیة  – دفلتجاوز اله الصحیح على المسار  )أ(
وفي حالة تلك األهداف ذات العناصر الكمیة، سیعني أن . أیشي هدفالعتبات المحددة ل/جاوز المعاییرالمتخذة ستسمح بت

روط المختلفة المطلوب الوفاء وفي حالة األهداف النوعیة، سیعني ذلك تجاوز اإلجراءات أو الش. العتبة المحددة سیتم تجاوزها
  ؛أو من المتوقع تجاوزها بها

                                                      
  .UNEP/CBD/SBI/1/2في قائمة بالبلدان التي قدمت تقاریرها الوطنیة الخامسة ترد   2

https://www.cbd.int/nbsap/targets/default.shtml
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تشیر هذه الفئة إلى أن اإلجراءات المتخذة والحالة الحالیة للمسائل  – لتحقیق الهدف الصحیح على المسار  )ب(

  سیتم الوفاء بها بحلول الموعد النهائي للهدف؛أیشي التي یعالجها هدف 
تشیر هذه الفئة إلى إحراز تقدم ملحوظ نحو تحقیق  – عدل غیر كافتقدم نحو تحقیق الهدف ولكن بمال  )ج(

ویمكن أن یتخذ التقدم شكل اإلجراءات المتخذة أو التحسیننات الفعلیة في حالة القضایا التي یتم . منذ أن تم تحدیدهأیشي هدف 
 ا للوفاء بالهدف بحلول الموعد النهائي؛غیر أن هذه الفئة تشیر إلى تحسن الحالة، وأن التقدم المحرز لن یكون كافی. معالجتها

لم یكن هناك أي تقدم ملحوظ أیشي دف هتشیر هذه الفئة إلى أنه منذ تم تحدید  – ملحوظیر ال یوجد تغ  )د(
وتعني التقییمات التي تستخدم هذه الفئة أنه لم تتخذ إجراءات ملحوظة لتحقیق . نحو تحقیقه أو لم یكن هناك تدهور ملحوظ

  ؛المخطط إجراؤها في المستقبل القریب وأن الحالة الشاملة للمسائل التي یعالجها الهدف لم تتحسن أو تتدهور أو من الهدف
ویمكن . إلى معالجتهاأیشي تشیر هذه الفئة إلى تدهور المسائل التي یسعى هدف  – عن الهدف نسیر بعیدا  )ه(

وقد یكون ذلك أیضا بسبب الضغوط . تخذة لم تكن فعالةأن یرجع ذلك إلى عدم اتخاذ أیة إجراءات أو أن اإلجراءات الم
 .المتزایدة أو التغییرات أخرى في الظروف الوطنیة

من تقییم التقدم المحرز نحو تحقیق  للتمكینوي التقریر على معلومات كافیة ال یحت – ال توجد معلومات  )و(
 .هدف أیشي مع أي مستوى من الثقة

هدف أیشي وض في هذه المذكرة یعكس المستوى المتوقع من التقدم في نهایة تاریخ مالحظة أن التقییم المعر الجدر تو  -14
ولذلك، تشیر الفئات إلى . جراءات المتخذة حتى تاریخه على النحو المقدم في التقاریر الوطنیة الخامسةاستنادا إلى الحالة واإل

وعالوة على ذلك، ال ینظر هذا التقییم . تاریخ الهدفالمسار الحالي للتقدم وتفترض أنه لن یحدث أي تغیر بین وقت التقییم و 
وهو . علومات لمقارنة التقدم المحرز بین البلدانمولذلك، ال یمكن استخدام مثل هذه ال. في الظروف الوطنیة أو خطوط األساس

 .مناسب فقط لتولید صورة عالمیة للتقدم المحرز نحو تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي

الوطنیة من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع  هدافاأل  - ثانیا 
وفقا ألهداف أیشي للتنوع البیولوجي والتقدم  تي وضعتالبیولوجي ال

 المحرز نحو تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي

 اتخاذهایمكن الخطوات التي بعلى علم بقیم التنوع البیولوجي، و  الناس، یكون كحد أقصى 2020بحلول عام   -  1الهدف 
  واستخدامه على نحو مستدام هحفظل

في هذا  هاستعرضتي تم ااالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي ال) في المائة 34(كان أكثر من ثلث  -15
هو من بین  1والهدف  3.التقییم یحتوي على أهداف أو التزامات وطنیة تعادل مدى ومستوى الطموح المحدد في هدف أیشي

في  55(غیر أن أكثر من نصف . ألهداف التي تمثل أقرب مواءمة مع األهداف الوطنیة في هذه االستراتیجیات وخطط العملا
من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي بها أهداف أو التزامات أقل من هدف أیشي وال تتناول جمیع ) المائة

في المائة من هذه االستراتیجیات وخطط العمل على أیة أهداف تتعلق بهدف  12 ليحوا حتويیوال . العناصر في هدف أیشي
وهناك أهداف وطنیة أقل نسبیا . وفي األهداف المحددة یبدو أن أغلبیة التركیز كان على زیادة التوعیة بالتنوع البیولوجي. أیشي

 .التنوع البیولوجي تتناول أن یكون الناس على علم باإلجراءات التي یمكن أن یتخذوها لحفظ

 :من أهداف أیشي 1وفیما یلي أمثلة محددة ألهداف مشابهة، أو أعلى، من حیث المدى ومستوى الطموح للهدف  -16

                                                      
ستونیا، وفنلندا، وغینیاو، والبرازیل، وبوروندي، والكونغالروس، وبلجیكایربودا، والنمسا، وبأنتیغوا وب  3 ٕ الهند، ، و االستوائیة ، ودومینیكا، وا

سبانیا، وتیمورتس ونیفوآیرلندا، والیابان، ومالي، وجمهوریة كوریا، وسانت كی ٕ لیشتي، وتوفالو،  -س، والسنغال، وصربیا، وسلوفاكیا، وا
 .ابی، وأوغندا وزامالشمالیة مى وآیرلنداظوالمملكة المتحدة لبریطانیا الع
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المشاركة في أنشطة  تم تعزیزو زاد وعي الجمهور بالتنوع البیولوجي ، 2015حلول عام ب –لیشتي  -تیمور  )أ(
بواسطة القطاع الخاص، ووسائل اإلعالم والمجتمعات المحلیة، بما  )مستدامةمن خالل السیاحة المستدامة والزراعة ال(الحفظ 

  في ذلك النساء والشباب؛
كفالة أن الجمهور والمهنیین على علم بأهمیة التنوع البیولوجي وبالخطوات . 2-الهدف ألف –سلوفاكیا   )ب(

 .المتخذة نحو حمایته واستخدامه المستدام

في المائة منها إلى أن الهدف سیتم الوفاء به بینما یحتوي أكثر من ثلثي  15ة، أشار وفیما یتعلق بالتقاریر الوطنی -17
حلول عام بعلى معلومات تشیر إلى إحراز تقدم نحو تحقیق الهدف ولكن بمعدل لن یسمح بالوفاء به ) في المائة 69(التقاریر 

 علمولم یشیر أي من التقاریر إلى تدهور ال ظحو في المائة من التقاریر إلى عدم حدوث تغیر مل 10 حوالي وأشار. 2020
علم الجمهور بالتنوع البیولوجي یتزاید وأن (وتوحي المعلومات في التقاریر الوطنیة أیضا أن عنصري الهدف . بالتنوع البیولوجي

اف اتخذت یتم معالجتهما من جانب األطراف، غیر أن عدد قلیل من األطر ) الناس على علم بالخطوات التي یمكن اتخاذها
 .إجراءات تتعلق مباشرة بجعل الناس على علم باإلجراءات التي یمكن اتخاذها لحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام

ُ كحد أقصى 2020بحلول عام   - 2الهدف  للتنمیة والحد من ستراتیجیات الوطنیة والمحلیة قیم التنوع البیولوجي في االج مد، ت
دماجها، حسب اإلقتضاء، في نظم الحسابات القومیة ونظم اإلبالغالفقر وعملیات التخطیط  ٕ  ویجري وا

من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي على أهداف وطنیة أو التزامات  فقط في المائة 8حتوي ی -18
أرباع هذه االستراتیجیات ویحتوي أكثر من ثالثة  4.من أهداف أیشي 2موح المحدد في الهدف طمشابهة توافق مدى ومستوى ال

لتزامات كانت أقل من هدف أیشي أو لم تعالج جمیع عناصر هدف هداف وطنیة أو اعلى أ) في المائة 79(وخطط العمل 
في المائة من هذه االستراتیجیات وخطط العمل على أیة أهداف وطنیة أو التزامات مشابهة تتعلق  13 حوالي وال یحتوي. أیشي

ومن األهداف المحددة، تناول عدد قلیل نسبیا دمج قیم التنوع البیولوجي في عملیات التخطیط . ف أیشيبهذا الهدف من أهدا
وكانت األهداف الوطنیة المحددة تركز بدرجة كبیرة على دمج . الوطني والمحلي، ونظم الحسابات القومیة أو عملیات اإلبالغ

وعالوة على ذلك، كان الكثیر من األهداف . یة واستراتیجیات الحد من الفقرقیم التنوع البیولوجي في االستراتیجیات الوطنیة للتنم
 .أو دمج التنوع البیولوجي في عملیات صنع القرار عموما/المحددة تتعلق بمسألة تماسك السیاسات و

 :من أهداف أیشي 2وفیما یلي أمثلة محددة ألهداف مشابهة، أو أعلى، من حیث المدى ومستوى الطموح للهدف  -19

االستخدام المستدام والقیم االقتصادیة للتنوع البیولوجي والنظم ج مدی، 2020بحلول عام . 3-ألف –جورجیا   )أ(
ووضع  ؛ستراتیجیاتالتشریعات، والحسابات القومیة، والتنمیة الریفیة، والزراعة، والحد من الفقر، وغیرها من االفي اإلیكولوجیة 

زالة  ٕ   ؛الحوافز الضارة بالتنوع البیولوجي أو تعدیلهاالحوافز االقتصادیة اإلیجابیة وا
ُ كحد أقصى 2020بحلول عام . 2الهدف  –الكونغو   )ب( قیم التنوع البیولوجي في عملیات التخطیط ج مد، ت

  .في الكونغو إدماجها في الحسابات القومیةالحد من الفقر ویجري استراتیجیات الوطني والمحلي و 
في المائة من التقاریر على معلومات توحي بأن هذا الهدف على  10یحتوي أقل من  وفیما یتعلق بالتقاریر الوطنیة، -20

من أهداف أیشي ولكن لیس  2في المائة إلى إحراز تقدم نحو بلوغ الهدف  60أكثر من  روأشا .المسار الصحیح للوفاء به
بدمج التنوع البیولوجي في استراتیجیات  یتعلق زویبدو أن معظم التقدم المحر . 2020بمعدل یسمح بالوفاء بالهدف بحلول عام 

ج دموبالمقارنة، أحرز تقدم أقل في مجال . التنمیة الوطنیة واستراتیجیات الحد من الفقر وفي عملیات التخطیط الوطني والمحلي
 .التنوع البیولوجي في نظم الحسابات القومیة ونظم اإلبالغ

ُ كحد أقصى 2020بحلول عام   - 3الهدف  أو  ، أو تزال تدریجیاالضارة بالتنوع البیولوجي ،اإلعاناتفز، بما فیها الحوا لغى، ت
ُ  تعدل من أجل تقلیل أو تجنب التأثیرات السلبیة، ، بما مستدامالطبق حوافز إیجابیة لحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه وتوضع وت

 االقتصادیة الوطنیة- عاة الظروف االجتماعیةیتمشى وینسجم مع االتفاقیة وااللتزامات الدولیة األخرى ذات الصلة، مع مرا

                                                      
 .البرازیل، والكونغو، وفنلندا، وجورجیا، وتوغو وزامبیا  4
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التي تم تقییمها على أهداف للتنوع البیولوجي في المائة من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة  14 حواليیحتوي  -21

واحتوت واحدة على هدف وطني یتجاوز هدف أیشي إذ  5من أهداف أیشي 3مشابهة من حیث مدى ومستوى الطموح للهدف 
في المائة من هذه االستراتیجیات وخطط العمل على أهداف لها  40 مجموعهویحتوي ما  2017.6عام  كاننهائي أن موعده ال

وكان الكثیر من هذه األهداف ذات طبیعة عامة . مستوى أقل من الطموح أو لم تعالج جمیع العناصر الواردة في هدف أیشي
من و . اإلزالة أو الحوافز الضارة أو تطویر حوافز إیجابیة وتشیر إلى الحوافز واإلعانات على نحو واسع بدون تحدید

التزامات تتعلق بهذا  وعلى أي أهداف وطنیة أ في المائة 44 حتويی ال ،االستراتیجیات وخطط العمل هذه التي تم تقییمها
لألهداف الوطنیة  وهذا الهدف من أهداف أیشي هو واحد من بین تلك األهداف التي لدیها أقل مستوى من المواءمة. الهدف

 .الواردة في االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي

 :من أهداف أیشي 3وفیما یلي أمثلة محددة ألهداف مشابهة، أو أعلى، من حیث المدى ومستوى الطموح للهدف  -22

ُ 2017بحلول عام . 3االستراتیجیة الرابعة، الهدف  –ملدیف   )أ( الضارة  ،اإلعاناتا الحوافز، بما فیه عرف، ت
 2020بحلول عام  )4االستراتیجیة الرابعة، الهدف (، ومن أجل تقلیل أو تجنب التأثیرات السلبیة هالی، أو تعدبالتنوع البیولوجي

  ؛كحد أقصى، یتم تطویر وتطبیق الحوافز اإلیجابیة لحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام
، وتعدیلها اإلعانات الضارة بالتنوع البیولوجي، تم تحدید الحوافز و 2020 بحلول عام: 3الهدف  –إریتریا   )ب(

 ، مع مراعاة االستخدام التقلیدي لمنتجات الغابات والظروف االجتماعیةالتنوع البیولوجيبوتعزیز الضوابط االقتصادیة المتعلقة 
 .االقتصادیة

یر إلى أن هذا االتجاه على المسار الصحیح للوفاء في المائة فقط من التقاریر الوطنیة على معلومات تش 3 ویحتوي -23
في المائة من التقاریر الوطنیة الخامسة إلى إحراز تقدم نحو تحقیق هذا الهدف ولكن بمعدل لن یسمح  40ویشیر حوالي . به

قدم نحو تحقیق ملحوظة في الت تتغیراحدوث في المائة تقریبا من التقاریر إلى عدم  30ویشیر . 2020بالوفاء به بحلول عام 
هذا الهدف بینما یحتوي ربع التقاریر الوطنیة على معلومات غیر كافیة للتمكین من تقییم التقدم المحرز نحو تحقیق هذا 

وتشیر المعلومات في التقاریر الوطنیة إلى وجود اهتمام أكثر نسبیا على تطویر الحوافز اإلیجابیة بدال من إزالة الحوافز . الهدف
 .دیلهاارة أو تعضال

من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي في الوثیقة  3وترد معلومات إضافیة عن التقدم المحرز نحو تحقیق الهدف  -24
UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.1. 

قد المصلحة على جمیع المستویات  وقطاع األعمال وأصحابالحكومات تكون ، كحد أقصى 2020 عام حلولب  -  4الهدف 
كون قد نفذت خططًا من أجل تحقیق اإلنتاج واالستهالك المستدامین وتكون قد سیطرت على أو تخطط اتخذت خطوات لتنفیذ 

 اإلیكولوجیة المأمونةحدود نطاق ال الطبیعیة فيالموارد تأثیرات استخدام 

من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي على أهداف مشابهة لمدى فقط في المائة  12یحتوي  -25
ال تغطي جمیع عناصر هدف أنها الطموح أو  مستوى أقل منبفي المائة على أهداف  60بینما یحتوي  7أیشي وطموح هدف

ومن بین . هذه االستراتیجیات وخطط العمل على أهداف تتعلق بهذا الهدف) في المائة 29(تحتوي أكثر من ربع  وال. أیشي
 .أثر استخدام الموارد الطبیعیة في نطاق الحدود اإلیكولوجیة المأمونةاألهداف التي تم تحدیدها أشار عدد قلیل إلى اإلبقاء على 

 .م الهدف المحدد إلى االستخدام المستدام على نحو عام وال یعالج بالتحدید اإلنتاج واالستهالك المستدامینظویشیر مع

 :من أهداف أیشي 4وفیما یلي أمثلة محددة ألهداف مشابهة، أو أعلى، من حیث المدى ومستوى الطموح للهدف  -26

                                                      
ریتریا، وجورجیا، ومنغولیا، ونامیبیا، واإلمارات العربیة المتحدة وجمهوریا ا وبأنتیغو   5 ٕ ربودا، وبلجیكا، وبوتان، والبرازیل، والكونغو، وا

  .تنزانیا المتحدة
 .ملدیف  6
ریتریا، وفنلندا، ومالي والسودانبوتان، والبراز   7 ٕ  .یل، وبوروندي، والكامیرون، والكونغو، وا
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، یعتمد أصحاب المصلحة المعنیین مبادئ لالستخدام 2020بحلول عام : 4الهدف الوطني  –بوتان   )أ(
  ؛دام الموارد الطبیعیة في نطاق الحدود اإلیكولوجیة المأمونةموارد الطبیعیة ویبقوا آثار استخواإلنتاج المستدامین لل

 وقطاع األعمال والمجتمع المدني وأصحابالحكومات ع تشج ،2020بحلول عام  :4الهدف  –فنلندا   )ب(
وتكون قد سیطرت على تأثیرات  ،وتنفذ خططا من أجل تحقیق اإلنتاج واالستهالك المستدامینالمصلحة على جمیع المستویات 

 .اإلیكولوجیة المأمونةحدود نطاق ال الطبیعیة فيالموارد استخدام 

المسار الصحیح للوفاء  علىوطنیة على معلومات تشیر إلى أن هذا الهدف في المائة فقط من التقاریر ال 1ویحتوي  -27
على معلومات تشیر إلى إحراز تقدم نحو ) في المائة 57(ویحتوي أكثر من نصف التقاریر الوطنیة . به في الموعد النهائي

أعلى على  المحرز یركز بدرجةویبدو أن التقدم . 2020تحقیق هذا الهدف ولكن بمعدل لن یسمح بالوفاء بالهدف بحلول عام 
وبالمقارنة، تم إحراز تقدم أقل نسبیا بشأن المسائل المتعلقة باالستهالك المستدام . نتاج المستدام عامةاتخاذ خطوات لتعزیز اإل

ویحتوي عدد قلیل من التقاریر على معلومات تتعلق باإلبقاء على تأثیرات استخدام الموارد الطبیعیة في نطاق الحدود 
 .یكولوجیة المأمونةاإل

على األقل،  إلى النصفبما في ذلك الغابات،  ،الموائل الطبیعیةجمیع فقدان معدل  یخفَّض، 2020بحلول عام   - 5الهدف 
 وتفتت الموائل الطبیعیة بقدر كبیرتدهور وحیثما یكون ممكنا إلى ما یقرب من الصفر، ویخفض 

یحتوي على منها في المائة  9تنوع البیولوجي التي تم تقییمها، كان من بین االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة لل -28
في المائة على أهداف أكثر  1بینما یحتوي  8،من أهداف أیشي 5أهداف أو التزامات لها مدى ومستوى طموح مشابه للهدف 

الطموح  مستوى أقل من ویحتوي أكثر من ثلثي االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة على أهداف لها 9.طموحا من هدف أیشي
أو ال تعالج صراحة جمیع عناصر هدف أیشي بینما ال تحتوي ربع هذه االستراتیجیات وخطط العمل على أي أهداف ذات 

ومعظم اإلهداف الوطنیة التي تشیر إلى موائل . ومعظم األهداف المحددة تشیر إلى خفض فقدان البیئات الطبیعة عامة .صلة
األنهار، وأراضي الرعي والبیئات البحریة قد تم ذكرها أیضا و غیر أن المنغروف، والشعاب المرجانیة، . محددة تشیر إلى الغابات

وهناك عدد قلیل من األهداف الوطنیة تحدد المدى الذي سیتم فیه خفض معدل فقدان الموائل . ولكن على نطاق أقل بكثیر
 .ویشیر عدد قلیل صراحة إلى تدهور الموائل أو تفتیتها

 :من أهداف أیشي 5ما یلي أمثلة محددة ألهداف مشابهة، أو أعلى، من حیث المدى ومستوى الطموح للهدف وفی -29

یخفض معدل تدهور وتفتت النظم اإلیكولوجیة وفقدان الموائل  2020بحلول عام  :6الهدف  –الكامیرون   )أ(
  ؛بدرجة ملحوظة إلى النصف على األقل

 .تدهور وتفتت الموائل الطبیعیةملحوظ لجمیع الموائل الطبیعیة، وخفض  تم وقف فقدان: 5الهدف  –فنلندا   )ب(

في المائة فقط من التقاریر الوطنیة على معلومات تشیر إلى أن هذا الهدف على المسار الصحیح للوفاء  6ویحتوي  -30
لموائل لم تتغیر أو فقدان افي المائة من التقاریر على معلومات تشیر إلى أن الحالة بخصوص  40ویحتوي أكثر من . به

 .وتشیر العلومات في التقاریر الوطنیة إلى اهتمام مساو في مجال خفض فقدان الموائل وتدهور الموائل والتفتت. تتدهور

یتم على نحو مستدام إدارة وحصاد جمیع األرصدة السمكیة والالفقاریات والنباتات المائیة، ، 2020بحلول عام   -  6الهدف 
تطبیق النُهج القائمة على النظام اإلیكولوجي، وذلك لتجنب الصید المفرط، ووضع خطط وتدابیر انعاش بطریقة قانونیة وب

لجمیع األنواع المستنفدة، وال یكون لمصاید األسماك تأثیرات ضارة كبیرة على األنواع المهددة باإلنقراض والنظم اإلیكولوجیة 
اإلیكولوجیة في نطاق الحدود رصدة السمكیة واألنواع والنظم اإلیكولوجیة الضعیفة، وأن تكون تأثیرات مصاید األسماك على األ

 المأمونة

                                                      
 .البرازیل، والكامیرون، والكونغو، واالتحاد األوروبي، والیابان، ومالطة وأوغندا  8
 .فنلندا  9
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التي تم تقییمها یحتوي على أهداف للتنوع البیولوجي في المائة فقط من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة  9وكان  -31

صف األهداف تقریبا في االستراتیجیات وكان ن 10.وطنیة أو التزامات مشابهة لمستوى الطموح والمدى المحدد في هدف أیشي
هذا الهدف و . وخطط العمل الوطنیة یحتوي على أهداف كانت أقل من هدف أیشي أو لم تعالج جمیع العناصر في هدف أیشي

من أهداف أیشي هو أحد األهداف التي لدیها أقل عدد من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي التي تحتوي 
على في المائة  42حوي ی هذه االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة التي تم تقییمها البین من و . بلة للمقارنةأهداف قاعلى 

غیر أن . وفي معظم الحاالت، یطبق الهدف على مصاید األسماك البحریة. أهداف وطنیة أو التزامات تتعلق بهذا الهدف
من أهداف أیشي وتشیر إلى أن هذه األهداف الوطنیة ستطبق  6تعلق بالهدف بعض البلدان غیر الساحلیة لدیها أهداف أیضا ت

 .على أسماك المیاه الداخلیة وأرصدة الالفقاریات والنباتات المائیة

 :من أهداف أیشي 6وفیما یلي أمثلة محددة ألهداف مشابهة، أو أعلى، من حیث المدى ومستوى الطموح للهدف  -32

بحلول عام المستدام تحقیق أقصى حد من الحصاد : مصاید األسماك: 4الهدف  –االتحاد األوروبي   )أ(
تحقیق عمر األعداد وتوزیع األحجام الذي یشیر إلى أرصدة صحیة، من خالل إدارة مصاید األسماك بدون تأثیرات . 2015

، على 2020ة بحلول عام ضارة كبیرة على األرصدة األخرى، واألنواع والنظم اإلیكولوجیة، دعما لتحقیق حالة البیئة الجید
  .النحو المطلوب بموجب األمر اإلداري إلطار االستراتیجیة البحریة

یتم على نحو مستدام إدارة وحصاد جمیع أرصدة الكائنات ، 2020بحلول عام : 6الهدف الوطني  –البرازیل   )ب(
المفرط، ووضع خطط وتدابیر  حصادلتجنب ال المائیة، بطریقة قانونیة وبتطبیق النُهج القائمة على النظام اإلیكولوجي، وذلك

انعاش لجمیع األنواع المستنفدة، وال یكون لمصاید األسماك تأثیرات ضارة كبیرة على األنواع المهددة باإلنقراض والنظم 
ق الحدود في نطااإلیكولوجیة الضعیفة، وأن تكون تأثیرات مصاید األسماك على األرصدة السمكیة واألنواع والنظم اإلیكولوجیة 

 .عندما یتم تحدیدها بطریقة علمیة اإلیكولوجیة المأمونة

كانت تدار وتحصد  یةكاألرصدة السمة، تركز األغلبیة على القضایا المتعلقة بضمان أن حددومن بین األهداف الم -33
، ووضع خطط فرطموبالمقارنة، فإن عددا من األهداف القلیلة نسبیا عالجت قضایا تتعلق بتفادي الصید ال. بشكل مستدام

، وضمان أن مصاید األسماك لیست لها آثار عكسیة كبیرة على النظم اإلیكولوجیة المستنفدةاإلنتعاش لألنواع التي تعاني 
 .المأمونةیكولوجیة اإلحدود في نطاق المصاید األسماك  تأثیرات اإلبقاء علىة، و ضعیفالمهددة أو ال

 على المسار الصحیح للوفاء بهأن هذا الهدف یة على معلومات توحي في المائة فقط من التقاریر الوطن 5ویحتوي  -34
التقاریر الوطنیة على معلومات تفید بحدوث التقدم نحو هذا ) في المائة 49(ویحتوي ما یبلغ من نصف . بحلول التاریخ النهائي
 تحقیقیتعلق ب ملحوظ لم یحدث تغیر اریر إلى أنهفي المائة أخرى من التق 30ویفید . هبیسمح بالوفاء  ال الهدف ولكن بمعدل

 .تقییم التقدم نحو هذا الهدف للتمكین منفي المائة من التقاریر الوطنیة على معلومات كافیة  15وال یحتوي . هذا الهدف

لألرصدة لى أن معظم التركیز كان على اإلدارة المستدامة إوتشیر المعلومات في التقاریر الوطنیة الخامسة بشكل عام  -35
عاش لألنواع ة على معلومات عن تنفیذ خطط االنفي المائ 50وال یحتوي ما یقرب من . مفرطوعلى تفادي الصید ال یةكالسم

ة؛ وعلى ضعیف، مع ضمان أن أنشطة الصید لیس لها تأثیرات معاكسة على األنواع المهددة والنظم اإلیكولوجیة الالمستنفدة
 .لحدود اإلیكولوجیة المأمونةاإلبقاء على تأثیرات مصاید األسماك في نطاق ا

على نحو مستدام، لضمان حفظ التنوع والحراجة  األحیاء المائیة، تدار مناطق الزراعة وتربیة 2020بحلول عام   - 7الهدف 
 البیولوجي

على أهداف في المائة  12احتوى  ،االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي التي جرى تقییمهامن  -36
ویحتوي ما یزید على ثلثي االستراتیجیات . 11ي النطاق الشامل ومستوى الطموح المحدد في هدف أیشيو و التزامات تساوطنیة أ

فقط بعضا من العناصر التي یشملها  تعالجن هدف أیشي أو مقل أعلى أهداف ) في المائة 69(هذه وخطط العمل الوطنیة 

                                                      
 .البرازیل، والكونغو، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، والسودان وأوغندا  10
 .الكونغو، وفنلندا، وسانت كیتس ونیفس، وأوغندا وزامبیاو كا، وبوتان، أفغانستان، وبیالروس، وبلجی  11
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على أي أهداف وطنیة أو ) في المائة 19(تیجیات وخطط العمل االستراهذه مس وال یحتوي ما یقرب من خُ . هدف أیشي
ن فإن قلیال من األهداف أو االلتزامات ر وبشكل مقا. أیشي للتنوع البیولوجيمن أهداف  7هدف الالتزامات مشابهة تتعلق ب

. المائیة بیة األحیاءتر الوطنیة في االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة التي تتعلق بهدف أیشي هذا تعالج قضایا متعلقة ب
 .ویتعلق الكثیر من األهداف الوطنیة أیضا باإلدارة المستدامة عموما وال تحدد الزراعة أو الحراجة

 :من أهداف أیشي 7وفیما یلي أمثلة محددة ألهداف مشابهة، أو أعلى، من حیث المدى ومستوى الطموح للهدف  -37

من خالل اعتماد  ، بما في ذلك أراضي الرعيوالحراجةتدار مناطق الزراعة : 7الهدف الوطني  –بوتان   )أ(
  ؛ممارسات اإلدارة المستدامة، لضمان حفظ التنوع البیولوجي

المحمیات (والحراجة  األحیاء المائیةتدار مناطق الزراعة وتربیة ، 2025بحلول عام : 7الهدف  –زامبیا   )ب(
على نحو مستدام، لضمان حفظ التنوع ) ات، والمناطق المفتوحةالحرجیة، والحدائق، ومناطق إدارة الصید، وامتیازات الغاب

 .البیولوجي

على المسار الصحیح أن هذا الهدف إلى  شیرعلى معلومات ت) في المائة 7(التقاریر الوطنیة  شرویحتوي أقل من عُ  -38
و هدف أیشي ولكن لیس إلى حدوث التقدم نح) في المائة 56(وتشیر معظم التقاریر الوطنیة . 2020بحلول عام  للوفاء به

تربیة ومن المعلومات في التقاریر الوطنیة هناك القلیل نسبیا حول استدامة . 2020حلول عام بالوفاء به بیسمح بالمعدل الذي 
 .ینسألتالوطنیة وهي تفید باتخاذ التدابیر لمعالجة كال الموقد نوقشت بشكل طیب الحراجة والزراعة في التقاریر . األحیاء المائیة

ال تضر مستویات  إلى ،الناتج عن المغذیات الزائدةالتلوث  ، بما في ذلكالتلوث خفَّض، ی2020بحلول عام   - 8الهدف 
 وبالتنوع البیولوجي لنظم اإلیكولوجیةبوظیفة ا

) في المائة 21(مس االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي التي جرى تقییمها ویحتوي أكثر من خُ  -39
غیر أن حوالي نصف  12.من أهداف أیشي 8الهدف موح في طومستوى ال مشابهة لمدىأهداف أو التزامات أخرى  على

أو ال تغطي جمیع العناصر /ن هدف أیشي وأقل میحتوي على أهداف ) في المائة 51(االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة 
 8هدف بالعلى أي أهداف تتعلق ال یحتوي لعمل الوطنیة في المائة من االستراتیجیات وخطط ا 29 وحوالي. في هدف أیشي

 .التلوث بدال من خفض المغذیات الزائدة خفضة هناك تركیز أكبر بشكل طفیف على حددوفي األهداف الم. أیشيمن أهداف 

 :من أهداف أیشي 8وفیما یلي أمثلة محددة ألهداف مشابهة، أو أعلى، من حیث المدى ومستوى الطموح للهدف  -40

الناتج عن التلوث  ، بما في ذلكالتلوث خفَّضی، 2020بحلول عام  – 6الهدف  :سانت كیتس ونیفس  )أ(
  وبالتنوع البیولوجي وأعدت خطط مناسبة إلدارة النفایات؛ لنظم اإلیكولوجیةال تضر بوظیفة امستویات  إلى ،المغذیات الزائدة

 ،الناتج عن المغذیات الزائدةالتلوث  بما في ذلك، التلوث خفَّض، ی2020بحلول عام  – 3الهدف  :دومینیكا  )ب(
 .وبالتنوع البیولوجي لنظم اإلیكولوجیةال تضر بوظیفة امستویات  إلى

. في المائة فقط من التقاریر الوطنیة على معلومات توجي بأن هذا الهدف على المسار الصحیح للوفاء به 5ویحتوي  -41
معلومات تشیر إلى أن إحراز تقدم نحو الوفاء بالهدف ولكن بمعدل لن یسمح في المائة تقریبا من التقاریر على  40ویحتوي 

وتشیر نسبة مشابهة من التقاریر إلى عدم إحراز تقدم نحو تحقیق الهدف أو إلى أن الحالة . 2020بالوفاء به بحلول عام 
 .رتبطة بالمغذیات الزائدةوهناك تقاریر أكثر نسبیا تحتوي على معلومات عن التلوث عامة عن المسائل الم. تتدهور

ف، ت2020بحلول عام   -  9الهدف  ّ وتخضع للمراقبة  ومساراتها، ویحدد ترتیبها حسب األولویة،األنواع الغریبة الغازیة  عر
 وتوضع تدابیر إلدارة المسارات لمنع إدخالها وانتشارها یتم القضاء علیها وأ األنواع ذات األولویة

الوطنیة في االستراتیجیات وخطط األعلى مستوى من المواءمة مع األهداف هداف وهدف أیشي هذا هو بین تلك األ -42
احتوى ) في المائة 27(وأكثر من ربع االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة التي تم النظر فیها في هذا التقییم . العمل الوطنیة

                                                      
ریتریا، وفنلندا، و    12 ٕ ورجیا، وملدیف، ومالي، ونامیبیا، وسانت كیتس جالنمسا، وبوتان، والبرازیل، والكامیرون، والكونغو، ودومینیكا، وا

  .ونیفس، وأوغندا، وجمهوریة تنزانیا المتحدة وزامبیا
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ویحتوي أكثر من نصف . 13هدف أیشي فيالمحدد مستوى الطموح مدى و ة لشابهعلى أهداف وطنیة أو التزامات أخرى م

وال  .أو أنها ال تعالج كل العناصر في هدف أیشي/و أقلعلى أهداف ) في المائة 55(االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة 
والكثیر من األهداف . في المائة من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة على أیة أهداف متعلقة بهدف أیشي هذا 18یحتوي 
كما أن الكثیر من األهداف الوطنیة . األنواع الغریبة الغازیةمكافحة لى إة وتشیر عموما واسعددتها األطراف هي التي ح

 .إدخال األنواع الغریبة الغازیةات أولویة مسار  ترتیبمرتبطة بتحدید و المسائل الة ال تناقش حددالم

 :من أهداف أیشي 9ومستوى الطموح للهدف وفیما یلي أمثلة محددة ألهداف مشابهة، أو أعلى، من حیث المدى  -43

فت، 2020بحلول عام . 8-3الهدف الوطني  –أوغندا   )أ( ّ ومساراتها، ویحدد ترتیبها األنواع الغریبة الغازیة  عر
وتوضع تدابیر إلدارة المسارات لمنع إدخالها  یتم القضاء علیها وأ وتخضع للمراقبة األنواع ذات األولویة حسب األولویة،

  ارها؛وانتش
فت، 2020للتنوع البیولوجي، بحلول عام  4الهدف الوطني  –الهند   )ب( ّ ومساراتها، األنواع الغریبة الغازیة  عر

 .وتعد استراتیجیات إلدارتها لكي یتم إدارة أعداد األنواع الغریبة الغازیة ذات األولویة

. في المائة من التقاریر الوطنیة 3ترد في  هعلى المسار الصحیح للوفاء بأن هذا الهدف التي تشیر إلى معلومات وال -44
على معلومات تفید بحدوث التقدم نحو هذا الهدف ولكن ) في المائة 49(تقریبا ویحتوي ما یقرب من نصف التقاریر الوطنیة 

مل نحو ، بینما یفید ثلث التقاریر الوطنیة بأنه لم یحدث أي تقدم شا2020هذا الهدف بحلول عام بیسمح بالوفاء ال بمعدل 
ة لتحقیق هذا الهدف تركز على بذولوتركز المعلومات في التقاریر الوطنیة على أن معظم الجهود الم. تحقیق هذا الهدف

إلدارة أو القضاء على األنواع الغریبة الغازیة التي ثبتت أقدامها بینما كان هناك جهد أقل لوضع إجراءات /ة ومكافحال
 .المسارات

والنظم اإلیكولوجیة  تُخفَّض إلى أدنى حد الضغوط البشریة المتعددة على الشعب المرجانیة،، 2015بحلول عام   - 10الهدف 
ّضالتي تتأثر بتغیر المناخ الضعیفة األخرى   هافظائو من أجل المحافظة على سالمتها و  ،المحیطات أو تحم

 على أهداففي المائة  13حتوي یمها ومن بین االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي التي جرى تقیی -45
في  45 حوالي ویحتوي 14.أیشيمن أهداف  10هدف الفي  حددلطموح المامستوى لمدى و ة شابهوطنیة أو التزامات أخرى م

ة عند مستوى أقل من هدف أیشي حددة مشابهالمائة من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة على أهداف وطنیة أو التزامات م
من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة ) في المائة 42(وال تحتوي نسبة مماثلة . ج كل العناصر في هدف أیشيأو ال تعال

یات جهدف هذا هو من بین تلك األهداف التي لها أقل عدد من االستراتیو . هدف أیشي هذاتتعلق بعلى أیة أهداف وطنیة 
والقلیل . ة هي أكثرها عموما من حیث الطبیعةحددهداف الوطنیة المواأل. ي یحتوي على أهداف مماثلةتوخطط العمل الوطنیة ال

 .الضعیفة أمام تغیر المناخمن النظم اإلیكولوجیة المحددة یشیر بصراحة إلى الشعاب المرجانیة أو غیرها 

 :من أهداف أیشي 10وفیما یلي أمثلة محددة ألهداف مشابهة، أو أعلى، من حیث المدى ومستوى الطموح للهدف  -46

فَّضت إلى أدنى حد الضغوط البشریة المتعددة على  :10الهدف  –فنلندا   )أ( التي الضعیفة النظم اإلیكولوجیة خُ
  ؛هافوظائتتأثر بتغیر المناخ من أجل المحافظة على سالمتها و 

تُخفَّض إلى أدنى حد الضغوط البشریة المتعددة على ، 2020حلول عام ب :الهدفعنصر  –السودان   )ب(
من أجل المحافظة على سالمتها  ،التي تتأثر بتغیر المناخالضعیفة األخرى والنظم اإلیكولوجیة  ،في السودان لمرجانیةالشعب ا

 .هافوظائو 

                                                      
یزستان، وبلجیكا، وبوتان، والبرازیل، والكونغو، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وجورجیا، والهند، وآیرلندا، والیابان، وقیرغ أفغانستان،   13

  .ا، والسودان، وأوغندا، واإلمارات العربیة المتحدة، وجمهوریة تنزانیا المتحدة، وأوروغواي وزامبیارییومالي، ونامیبیا، ونیج
ریتریا، وفنلندا، والیابان، ونامیبیا، وسانت كیتس ونیفس، والسودان، وجمهوریة تنزانیا المتحدة وأوروغواي، واأنتیغوا وبربودا  14 ٕ   .لبرازیل، وا
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 على المسار الصحیح للوفاء بهمن التقاریر الوطنیة على معلومات تفید بأن هذا الهدف فقط في المائة  4ویحتوي  -47
في المائة  30ویفید . هذا الهدفالوفاء بدث نحو تحقیق هذا الهدف ولكن بمعدل لن یسمح ببینما یفید ثلث التقاریر بأن تقدما یح

وبالمقارنة مع األهداف األخرى، یقدم عدد قلیل نسبیا . من التقاریر بأنه لم یحدث أي تغیر كبیر أو أن الوضع آخذ في التدهور
توي ثلث التقاریر على معلومات تسمح بتقییم التقدم نحو وال یح. هذا الهدف تحقیقن حدوث تقدم نحو عمن البلدان معلومات 

 دن هذا الهدف، یالحظ أن هذا الهدف ال ینطبق ألن البلعوفي كثیر من التقاریر التي لم تشمل معلومات . إحراز هذا الهدف
 .لیس به أي شعاب مرجانیة

في  10األرضیة ومناطق المیاه الداخلیة والمناطق من على األقل  في المئة 17 یتم حفظ، 2020بحلول عام   -  11الهدف 
، وخدمات النظام اإلیكولوجي للتنوع البیولوجي الخاصةالمناطق ذات األهمیة وخصوصا والبحریة،  الساحلیةالمناطق من  المئة

نظم مدارة بفاعلیة ومنصفة وتتسم بالترابط الجید، وممثلة إیكولوجیًا للمناطق المحمیة وتدابیر الحفظ الفعالة األخرى من خالل 
دماجها، القائمة على المنطقة ٕ  سع نطاقااألو  ةالبحریوالمناظر الطبیعیة  المناظر الطبیعیة األرضیةفي  وا

 في المائة 12، كان التي تم النظر فیها في هذا التقییم بیولوجيللتنوع ال االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیةبین من  -48
في المائة  3وكان  15.للتنوع البیولوجي هدف أیشيفي  حددومستوى الطموح الم مدىیحتوي على أهداف أو التزامات مماثلة ل

احتوى أكثر من ثلثي و  16.هدف أیشي االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة یحتوي على أهداف أكثر طموحا منهذه أخرى من 
على أهداف وطنیة كانت أقل من هدف أیشي أو لم تعالج جمیع ) في المائة 70(االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة 

في المائة من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة على أي أهداف وطنیة أو  16یحتوي  الو . العناصر في هدف أیشي
وأشار الكثیر من األهداف إلى تحسن المناطق المحمیة الوطنیة للبلد . لتنوع البیولوجيالتزامات مماثلة تتعلق بهدف أیشي ل

وكان هناك اهتمام أقل  .توسیع مساحة المناطق المحمیة األرضیةوكان أكبر التركیز في األهداف الوطنیة على . بشكل عام
یكولوجي، وفعالیة اإلدارة، وحمایة المناطق ذات اإلالتمثیل (أما العناصر الكیفیة لهدف أیشي . مناطق بحریة محمیة بإنشاء

 .فلم تكن مشمولة أیضا باألهداف الوطنیة في االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي) األهمیة الخاصة، والترابط

 :شيمن أهداف أی 11وفیما یلي أمثلة محددة ألهداف مشابهة، أو أعلى، من حیث المدى ومستوى الطموح للهدف  -49

 17على األقل في األمازون، و في المئة 30 یتم حفظ 2020بحلول عام  :11الهدف الوطني  –البرازیل   )أ(
المناطق ذات وخصوصا ، اللحریة والساحلیةالمناطق من  في المئة 10المناطق األرضیة األخرى، ومن في المائة من كل 

  SNUCالمناطق المحمیة المتوقعة بموجب قانون ، من خالل وجيوخدمات النظام اإلیكول للتنوع البیولوجي الخاصةاألهمیة 
وفئات أخرى من المناطق المحمیة الرسمیة مثل مجمیات المناطق المحمیة الدائمة، والمحمیات القانونیة وأراضي الشعوب 

من أجل ضمان الترابط األصلیة التي بها نباتات محلیة، مما یضمن ویحترم الترسیم والتنظیم والإلدارة الفعالة والمنصفة، 
دماجها ٕ   ا؛األوسع نطاق ةالبحریوالمناظر الطبیعیة  المناظر الطبیعیة األرضیةفي  اإلیكولوجي، وا

في المائة من المناطق األرضیة ومناطق  12، یتم حفظ 2021بحلول عام  –اإلمارات العربیة المتحدة   )ب(
لبحریة، من خالل نظم مناطق بحریة ممثلة إیكولوجیا، وعند الضرورة، في المائة من المناطق الساحلیة وا 14المیاه الداخلیة، و

 .الترابط بین المناطق ذات األهمیة للتنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة

بحلول  المسار الصحیح للوفاء به علىإلى هذا الهدف ) في المائة 22(یفید ما یبلغ تقریبا ربع التقاریر الوطنیة و  -50
أخرى من التقاریر إلى حدوث تقدم نحو تحقیق هذا الهدف ولكن لیس بمعدل یسمح بتحقیقه بحلول  67یر ویش. 2020 عام

في المائة من التقاریر أن لم تحدث أي تغییرات مهمة وال یشیر أي من التقاریر إلى  5ویفید ما یبلغ فقط . التاریخ النهائي
ن تركیز األطراف یبدو ولك. أهداف أیشي العشرین األكثر إیجابیة وكان التقدم نحو تحقیق هذا الهدف من بین. تدهور الوضع

یة، ویحتوي عدد قلیل نسبیا من األطراف على معلومات عن رضموجها بشكل أساسي إلى توسیع المناطق المحمیة األأنه 
حتوي على معلومات عن وباإلضافة إلى ذلك، فإن أكثر من نصف التقاریر ال ت. البحریةالتمثیل اإلیكولوجي للمناطق المحمیة 

                                                      
  .الهند، والسودان، وأوغندا، واإلمارات العربیة المتحدة والمملكة المتحدةو بلجیكا، والكامیرون، والكونغو، وفنلندا،   15
 .البرازیل ودومینیكا  16
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 ةالبحریالطبیعیة ظر اوالمن ةاألرضیالطبیعیة ظر االمناطق المحمیة في المن دمجأو على التمثیل اإلیكولوجي للمناطق المحمیة 

وخصوصا وباإلضافة إلى ذلك، فإن أكثر من ثلث التقاریر ال یحتوي على معلومات عن حمایة المناطق . انطاق وسعاأل
 .المنصفة للمناطق المحمیةالفعالة و عن ضمان اإلدارة  وأیة الخاصة للتنوع البیولوجي ذات األهمالمناطق 

 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/2من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي في  11وترد معلومات إضافیة تتعلق بالهدف  -51

دالم انقراض األنواع المعروفة ، منع2020بحلول عام   -  12الهدف  ٕ امة حالة حفظها، وال سیما هددة باالنقراض وتحسین وا
 بالنسبة لألنواع األكثر تدهورا

على أهداف ذات مجال ) في المائة 26(یحتوي أكثر من ربع االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي  -52
غیر أن أكثر من نصف  17.أیشي للتنوع البیولوجيمن أهداف  12هدف الفي  حددومستوى للطموح مماثل لما هو م

یحتوي على أهداف أقل أو ال تشمل كافة العناصر في أهداف أیشي ) في المائة 57(ستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة اال
من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة ال تحتوي على أي أهداف وطنیة أو التزامات متعلقة بهذا الهدف من في المائة  17و

 .بالمثل على منع اإلنقراض وتحسین حالة الحفظ لألنواع المهددةتركز  المحددةواألهداف الوطنیة . أهداف أیشي

 :من أهداف أیشي 12وفیما یلي أمثلة محددة ألهداف مشابهة، أو أعلى، من حیث المدى ومستوى الطموح للهدف  -53

، األنواع اآلمنة تظل آمنة، وتسرد أعداد األنواع المهددة في إطار 2020بحلول عام  :2الهدف  –كندا   )أ(
  اهات عرض الفانون الفیدرالي التي تتسق مع استراتیجیات االستعادة وخطط اإلدارة؛اتج

، سنرى تحسن شامل في حالة أحیائنا البریة 2020بحلول عام : 3النتیجة  –) انجلترا(المملكة المتحدة   )ب(
 .نقراضوسنكون قد منعنا االنقراضات التي تسببها األنشطة البشریة لألنواع المعروفة المهددة باال

 على المسار الصحیح للوفاء بهفي المائة فقط من التقاریر الوطنیة على معلومات تفید بأن هذا الهدف  4ویحتوي  -54
على معلومات تفید بأن بینما یتم تحقیق تقدم ) في المائة 52(ویحتوي أكثر من نصف التقاریر الوطنیة . بحلول التاریخ النهائي

ن حالة ویبدو عموما حدوث تقدم أكبر في تحس. 2020یكون كافیا إلحراز الهدف بحلول  فإن ذلك لننحو إنجاز هذا الهدف 
غیر أن التمییز بین منع انقراض األنواع وتحسین حالة حفظ األنواع لیس واضحا بشكل . ألنواع بدال من منع اإلنقراضاحفظ 
 .دائم

المزروعة وحیوانات المزارع والحیوانات األلیفة والتنوع الحفاظ على التنوع الجیني للنباتات ، 2020بحلول عام   -  13الهدف 
الجیني لألقارب البریة، بما في ذلك األنواع األخرى ذات القیمة االجتماعیة واالقتصادیة فضال عن القیمة الثقافیة، ووضع 

 وتنفیذ استراتیجیات لتقلیل التآكل الجیني وصون تنوعها الجیني

 مدىوخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي هداف المتضمة في االستراتیجیات في المائة من األ 18كان لما یبلغ  -55
على هدف أكثر طموحا من هدف  19االستراتیجیات وخطط العملهذه وتحتوي إحدى  18،أیشيومستوى للطموح مماثل لهدف 

العناصر في هدف أیشي  أو ال تعالجهي أقل  حددةمن هذه األهداف الم) في المائة 52(كما أن ما یزید على نصف . أیشي
في المائة من االستراتجیات وخطط العمل الوطنیة التي تم تقییمها على أي أهداف تتعلق  29وال یحتوي . للتنوع البیولوجي

. بشكل عام نية إلى حفظ التنوع الجیحددوتشیر معظم األهداف الم. أیشي للتنوع البیولوجيمن أهداف  13هدف المباشرة ب
إن مسألة حفظ التنوع البیولوجي لألقارب وبوجه خاص ف. إلى عناصر محددة من الهدفصراحة هداف ویشیر قلیل من األ

                                                      
ریتریا، وفنلندا، وجورجیا، وهنأفغانستا  17 ٕ اریا، غن، والنمسا، وبیالروس، وبوتان، والبرازیل، والكامیرون، وكندا، والجمهوریة الدومینیكیة، وا

یت ، وفنزویال، وفی)لنداتكانجلترا، وآیرلندا الشمالیة، وس( والیابان، والسودان، وأوغندا، والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وآیرلندا الشمالیة
  .مبابوينام وز 

  .يأفغانستان، وبوتان، والكامیرون، والكونغو، وفنلندا، وجورجیا، والهند، ومالي، ونیجیریا، والسودان، وتوغو، وأوغندا، وزامبیا وزمبابو   18
  .البرازیل  19
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عداد االستراتیجیات للتقلیل من التآكل الوراثي لم  –البریة، واألنواع القیمة من وجهة النظر االجتماعیة  ٕ االقتصادیة والثقافیة، وا
 .تكن واردة عموما في األهداف التي حددتها األطراف

 :من أهداف أیشي 13وفیما یلي أمثلة محددة ألهداف مشابهة، أو أعلى، من حیث المدى ومستوى الطموح للهدف  -56

، الحفاظ على التنوع الجیني للكائنات المحهریة، والنباتات 2020بحلول عام  :13الهدف الوطني  –البرازیل   )أ(
جیني لألقارب البریة، بما في ذلك األنواع األخرى ذات القیمة المزروعة وحیوانات المزارع والحیوانات األلیفة والتنوع ال

  االجتماعیة واالقتصادیة فضال عن القیمة الثقافیة، ووضع وتنفیذ استراتیجیات لتقلیل فقدان التنوع الجیني؛
، الحفاظ على التنوع الجیني للنباتات المزروعة بما في 2020بحلول عام : 4-3الهدف الوطني  –أوغندا   )ب(

لك أقاربها البریة، بما في ذلك األنواع األخرى ذات القیمة االجتماعیة واالقتصادیة فضال عن القیمة الثقافیة، ووضع وتنفیذ ذ
 .استراتیجیات لتقلیل فقدان التنوع الجیني

اء على المسار الصحیح للوفتفید بأن هذا الهدف في المائة من التقاریر الوطنیة على معلومات  10ویحتوي أقل من  -57
في المائة من التقاریر الوطنیة أنه یحدث تقدم نحو بلوغ الهدف ولكن لیس  50ویفید أكثر من . بحلول التاریخ النهائي به

أي تغیر مهم في المائة تقریبا من التقاریر یفید بأنه لم یحدث  20كما أن . بالمعدل الذي یسمح بإنجازه بحلول التاریخ النهائي
لتقدم نحو إنجاز هذا بالعالقة إلى افي المائة من التقاریر على معلومات مهمة  17وال یحتوي . لهدفبالعالقة إلى إنجاز هذا ا
وال . ویبدو أن معظم التركیز على هذا الهدف متعلق بالحفاظ على التنوع البیولوجي للنباتات المزروعة. الهدف لكي یتم تقییمها

الحیوانات و  ارعز محیوانات الن الحفاظ على التنوع البیولوجي لعلومات عفي المائة من التقاریر على أي م 50أكثر من یحتوي 
في المائة  40وبالمثل، فإن أكثر من . االقتصادیة والثقافیة –األلیفة، واألقارب البریة، واألنواع المهمة من الوجهة االجتماعیة 

 .جینيلتعامل مع التآكل الجیني، وحفظ التنوع المن التقاریر ال یحتوي على أي معلومات عن إعداد الخطط أو االستراتیجیات ل

التي توفر خدمات أساسیة، بما في ذلك الخدمات النظم اإلیكولوجیة استعادة وصون ، 2020بحلول عام   -  14الهدف 
لفقراء والمحلیة وا ةمجتمعات األصلیالمرتبطة بالمیاه، وتسهم في الصحة وسبل العیش والرفاه، مع مراعاة احتیاجات النساء وال

 والضعفاء

 مشابهة في مدىاالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي قد احتوى أهدافا  في المائة من 17كان  -58
أقل االستراتیجیات وخطط العمل قد احتوى على أهداف  هذه في المائة من 44وكان ما یبلغ  20.هدف أیشيومستوى الطموح ل

االستراتیجیات وخطط ) في المائة 39(ثلث  منوعالوة على ذلك، فإن أكثر . أیشي أو لم تعالج مباشرة جمیع عناصر هدف
قلیل عدد و . للتنوع البیولوجي من أهداف أیشي 14العمل الوطنیة التي جرى تقییمها لم یحتو على أهداف تتعلق مباشرة بالهدف 

راحة إلى األخذ في الحسبان نیة أشارت صنسبیا من األهداف الوطنیة التي أضیفت إلى االستراتیجیات وخطط العمل الوط
ذات العدد األقل هداف األبین هو من  14والهدف . ضعفاءالمحلیة والفقراء والالمجتمعات األصلیة و  شعوبحتیاجات النساء والا

 .والطموح مشابه من المدىمن االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة مع األهداف الوطنیة ذات مستوى 

 :من أهداف أیشي 14محددة ألهداف مشابهة، أو أعلى، من حیث المدى ومستوى الطموح للهدف وفیما یلي أمثلة  -59

على توفیر السلع والخدمات؛ والموارد النظم اإلیكولوجیة الحفاظ على قدرة : 8الهدف األولي  –أفغانستان   )أ(
  ؛الفقراءحیة، وخصوصا للناس البیولوجیة التي تدعم سبل العیش والرفاه، واألمن الغذائي المحلي والرعایة الص

على النظم اإلیكولوجیة استعادة وصون قدرة ، 2020بحلول عام : 14الهدف  –جمهوریة تنزانیا المتحدة   )ب(
توفیر الخدمات أساسیة، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بالمیاه، وتسهم في الصحة وسبل العیش والرفاه، مع مراعاة احتیاجات 

 .محلیة والفقراء والضعفاءمجتمعات الالنساء وال

في المائة من  52بینما یشیر  على المسار الصحیح للوفاء بهفي المائة فقط من التقاریر بأن هذا الهدف  3یوحي و  -60
التقاریر الوطنیة قید التقییم أنه بینما یحدث تقدم في إنجاز هذا الهدف، فإن معدل التقدم لن یكون كافیا إلنجاز الهدف في 

                                                      
  .مبابوينزانیا المتحدة، وأوروغواي وز ت واریتریا، وفنلندا، ومالي، والسودان، وجمهوریةأفغانستان، وبلجیكا، وبوتان، والبرازیل، والكونغو،   20
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ولم یحتو أكثر . ویشیر ربع التقاریر الوطنیة إلى عدم حدوث تغیر كبیر أو أن هناك تحركا بعیدا عن الهدف. ئيالنهاالتاریخ 

والفقراء تمعات األصلیة والمحلیة، والمج ،في المائة من التقاریر على أیة معلومات عن كیفیة الوفاء باحتیاجات النساء 50من 
 .للوصول إلى إنجاز هذا الهدف ضعفاءوال

 مخزونومساهمة التنوع البیولوجي في على التحمل النظم اإلیكولوجیة  قدرةتعزیز إتمام ، 2020بحلول عام   -  15هدف ال
مما  ،المتدهورةالنظم اإلیكولوجیة من على األقل  في المئة 15الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة 

 والتكیف معه ومكافحة التصحر مناخیسهم بالتالي في التخفیف من تغیر ال

على أهداف  في المائة 4، احتوى االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي التي جرى تقییمها بین من -61
من االستراتیجیات فقط في المائة  14واحتوى  21.أیشيمن أهداف  15هدف الأو العتبات المحددة في /و المدىوطنیة تتجاوز 

في  48(غیر أن ما یقرب من نصف  22.هدف أیشيیة على أهداف مماثلة في النطاق ومستوى الطموح لوخطط العمل الوطن
ولم یحتو . االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة احتوى على أهداف أقل أو لم تعالج جمیع العناصر في هدف أیشي) المائة

ة تتعلق بهدف شابهأهداف وطنیة أو التزامات ملى أي التي جرى تقییمها عأكثر من ثلث االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة 
ة قدر ستعادة في الهدف بدال من العنصر الذي یركز على عنصر االة تركیزا أكبر على حددوكان لألهداف الوطنیة الم. أیشي

 .الكربون مخزونو على التحمل النظام اإلیكولوجي 

 :من أهداف أیشي 15لمدى ومستوى الطموح للهدف وفیما یلي أمثلة محددة ألهداف مشابهة، أو أعلى، من حیث ا -62

على التحمل النظم اإلیكولوجیة  قدرةتعزیز ، إتمام 2020بحلول عام  :15الهدف الوطني  –البرازیل   )أ(
على  في المئة 15الحفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة إجراءات الكربون، من خالل  مخزونومساهمة التنوع البیولوجي في 

مع إعطاء األولویة ألكثر البیئات األحیائیة تدهورا، والمناطق الهیدروغرافیة، والمناطق  ،المتدهورةالنظم اإلیكولوجیة ن ماألقل 
  ؛مما یسهم بالتالي في التخفیف من تغیر المناخ والتكیف معه ومكافحة التصحراإلیكولوجیة، 

وجي في قدرة النظم اإلیكولوجیة على التحمل تعظیظ مساهمة التنوع البیول :2- الهدف الوطني د –الیابان   )ب(
من أو أكثر  في المئة 15وخزنها لثاني أكسید الكربون من خالل حفظ النظم اإلیكولوجیة واستعادتها، بما في ذبك استعادة 

المناطق مع إعطاء األولویة ألكثر البیئات األحیائیة تدهورا، والمناطق الهیدروغرافیة، و  ،المتدهورةالنظم اإلیكولوجیة 
 .مما یسهم بالتالي في التخفیف من تغیر المناخ والتكیف معهاإلیكولوجیة، 

على المسار الصحیح للوفاء في المائة من التقاریر الوطنیة على معلومات تفید بأن هذا الهدف  5ویحتوي أقل من  -63
ولكن لیس بمعدل یسمح بإنجازه ق الهدف أن التقدم یحرز نحو تحقیإلى في المائة من التقاریر المستلمة  60 حوالي ویفید. به

الوطنیة على  مس التقاریربأنه لم یحدث أي تقدم كبیر بینما لم یحتو خُ  في المائة من التقاریر 15ویفید . بحلول التاریخ النهائي
من التقدم الطفیف قد  وتفید المعلومات الواردة في التقاریر الوطنیة أن المزید. نحو بلوغ هذا الهدفمعلومات تسمح بتقییم التقدم 

. وتعزیز الكربون أكثر مما حدث في استعادة النظم اإلیكولوجیة المتدهورةعلى التحمل یكولوجیة النظم اإل قدرةتحقق في تعزیز 
لعدید یشیر إلى مشاریع أو برامج وأبلغ بعض البلدان عن المناطق الفعلیة للموائل المتدهورة التي تمت استعادتها ولو أن ا

 .ة جاریة أو مقررةاستعاد

، یسري مفعول بروتوكول ناغویا للحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف 2015بحلول عام   -  16الهدف 
 شى مع التشریع الوطنيللمنافع الناشئة عن استخدامها، ویتم تفعیله، بما یتم

طنیة للتنوع البیولوجي التي تم تقییمها تحتوي من االستراتیجیات وخطط العمل الو ) في المائة 30(إن حوالي الثلث  -64
 23.یشيللتنوع البیولوجي أل 16على هدف وطني والتزامات أخرى مشابهة للنطاق الشامل ومستوى الطموح المقرر في الهدف 

                                                      
  .غامبیا، والیابان واإلمارات العربیة المتحدة  21
 .بیالروس، وبلجیكا، والبرازیل، والكونغو، ودومینیكا، واالتحاد األوروبي، وغواتیماال، وهنغاریا، والیابان، والسودان وأوغنداو النمسا،   22
ریتریا، وفنلندا، وغامبیا، وهنغاریا، والهند، یةجهوریة الدومینیكالان، والبرازیل، والكونغو، و وبلجیكا، وبوتأفغانستان، وأنتیغوا وبربودا،   23 ٕ ، وا

  .مبابويوبیرو، وزامبیا وز میبیا، اوالیابان، واألردن، ومالي، ون
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لتي أو لم تعالج كل العناصر ا/من المائة من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة أهدافا أقل من هدف أیشي و 39ویحتوي 
لم یحتو على أیة من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي ) في المائة 31(وحوالي ثلث . یشملها هدف أیشي

والكثیر من األهداف التي تقررت كانت أهدافا عامة وتشیر إلى الوصول وتقاسم المنافع . أهداف وطنیة تتعلق بهدف أیشي هذا
وهدف أیشي هذا هو من بین األهداف ذات أصغر عدد من . ر بالتحدید إلى بروتوكول ناغویابشكل عریض والعدید منها لم یش

 .االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة مع ما یرتبط بها من أهداف وطنیة

 :من أهداف أیشي 16وفیما یلي أمثلة محددة ألهداف مشابهة، أو أعلى، من حیث المدى ومستوى الطموح للهدف  -65

، یسري مفعول بروتوكول ناغویا للحصول على الموارد 2015بحلول عام : 16الهدف  –ربودا أنتیغوا وب  )أ(
نفاذه، بما یتمشى مع التشریع الوطني ٕ   ؛الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ویتم تفعیله وا

رد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف تم إنفاذ بروتوكول ناغویا للحصول على الموا. 16الهدف  –فنلندا   )ب(
 .شریع الوطني والممارسات اإلداریةتجه في المللمنافع الناشئة عن استخدامه، ود

. على المسار الصحیح للوفاء بهمعلومات تفید بأن هدف أیشي الخامس عشر  على مس التقاریر الوطنیةیحتوي خُ  -66
تقدم نحو هذا الهدف،  يیحتوي على معلومات تفید بأنه لم یحرز أ) ائةفي الم 22(غیر أن عددا مماثال من التقاریر الوطنیة 

في المائة من التقاریر على  42 حواليویحتوي . في المائة من التقاریر على أي معلومات تتعلق بهذا الهدف 15بینما لم یحتو 
المعلومات في التقاریر الوطنیة أن  وتفید. هبالوفاء بمعلومات تشیر إلى حدوث تقدم نحو هذا الهدف ولكن لیس بمعدل یسمح 

تفعیل لضمان  نسبیا وكان هناك تقدم أقل. معظم التقدم نحو هذا الهدف كان یتعلق بالتصدیق على بروتوكول ناغویا
 .وطنيالمستوى البروتوكول على ال

 .UNEP/CBD/SBI/1/3من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي في  16وترد معلومات إضافیة تتعلق بالهدف  -67

وخطة استراتیجیة قد أعد واعتمد كأداة من أدوات السیاسة، وبدأ في تنفیذ، كل طرف  یكون، 2015بحلول عام   - 17الهدف 
  عمل وطنیة للتنوع البیولوجي بحیث تكون فعالة وتشاركیة ومحدثة

 شابهة في مدىمیحتوي ربع االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي على أهداف أو التزامات أخرى  -68
وتحتوي نسبة مماثلة من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة  24.أیشيمن أهداف  17هدف الومستوى الطموح وهي واردة في 

) في المائة 51(وحوالي نصف االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة . جمیع عناصر هدف أیشي غطيأو ال ت أقلعلى أهداف 
رت . التزامات تتعلق بهدف أیشي هذاال یحتوي على أي أهداف وطنیة أو  ّ ویمكن تفسیر ذلك بحقیقة أنه نظرا ألن البلدان قد طو

ثت االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة الخاصة بها، فإنها لم تعكس هدف أیشي هذا في االستراتیجیات وخطط العمل  أو حدّ
العدد األقل من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة وهذا الهدف من أهداف أیشي هو بین األهداف ذات . الوطنیة الخاصة بها

 .الخاصة بها بما یتعلق بها من أهداف وطنیة أو التزامات أخرى

 :من أهداف أیشي 17وفیما یلي أمثلة محددة ألهداف مشابهة، أو أعلى، من حیث المدى ومستوى الطموح للهدف  -69

، تصبح خطة العمل الوطنیة للتنوع 2020ام بحلول ع. للتنوع البیولوجي 10 الوطني الهدف –الهند   )أ(
  .البیولوجي الفعالة والتشاركیة والمطورة عملیة على مستویات مختلفة من الحوكمة

اعتمدت استراتیجیة التنوع البیولوجي من جانب  2016بحلول عام . 19الهدف  –اإلمارات العربیة المتحدة   )ب(
 .الحكومة االتحادیة ویجري تنفیذها

على المسار الصحیح للوفاء على معلومات تفید بأن هذا الهدف ) في المائة 32(التقاریر الوطنیة تقریبا یحتوي ثلث  -70
. أنه یحرز تقدم نحو تحقیق هذا الهدف ولكن لیس بمعدل یسمح بإنجازه) في المائة 52(بینما یشیر أكثر من نصف التقاریر  به

                                                      
وآیرلندا، والیابان، ومالي، ومالطة، ، واریتریا، وغامبیا، والهند، یةجمهوریة الدومینیكالأنتیغوا وبربودا، وبوتان، والبرازیل، والكامیرون، و   24

  .مبابويوأوروغواي وز وأوغندا، واإلمارات المتحدة العربیة، وجمهوریة تنزانیا المتحدة، ونیجیریا، وسانت كیتس ونیفس، 
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في المائة فقط من  5وال یحتوي . أنه لم یحرز تقدم نحو تحقیق هذا الهدف إلىفي المائة من التقاریر الوطنیة   11 حوالي ویفید

ویتناقض ذلك مع تقییم االستراتیجیات وخطط العمل . التقاریر الوطنیة على أي معلومات عن التقدم نحو بلوغ هذا الهدف
ة لم تحتو على أي أهداف ذات صلة االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیهذه الوطنیة للتنوع البیولوجي أعاله حیث أن أغلبیة 

وتفید المعلومات في التقاریر الوطنیة بأن معظم التقدم نحو تحقیق هذا الهدف كان بشأن إعداد االستراتیجیات . بهدف أیشي هذا
 االستراتیجیات وخطط العملهذه وعلى النقیض من ذلك، كان هناك تقدم أقل بشأن اعتماد . وخطط العمل الوطنیة أو تنقیحها

 .UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.1في  17الهدف بخصوص وترد معلومات إضافیة  .الوطنیة كأداة للسیاسة

احترام المعارف واالبتكارات والممارسات التقلیدیة للمجتمعات األصلیة والمحلیة ذات الصلة ، 2020بحلول عام   -  18الهدف 
ها المألوف للموارد البیولوجیة، رهنا بالتشریع الوطني وااللتزامات بحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام، واحترام استخدام

الدولیة ذات الصلة، وأن تدمج وتنعكس بالكامل في تنفیذ االتفاقیة مع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلیة والمحلیة، 
 لك على جمیع المستویات ذات الصلةوذ

 مشابهة في مدىت وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي على أهداف من االستراتیجیافقط ة في المائ 13یحتوي و  -71
 أو العلى أهداف أقل من هدف أیشي ) في المائة 53(ویحتوي أكثر من النصف  25،في هدف أیشيومستوى الطموح الوارد 

ة على أهداف تتعلق االستراتیجیات وخطط العمل الوطنی) في المائة 53(ولم یحتو أكثر من ثلث . تعالج جمیع عناصر الهدف
ة یقع على حددوكان التركیز الرئیسي على األهداف الم. ة ذا طابع عامحددوكان الكثیر من األهداف الم .بهدف أیشي هذا

دماجها في تنفیذ االتفاقیةالتقلیدیة واالبتكارات  ارفاحترام المع ٕ وبالمقارنة كان هناك تركیز أقل نسبیا على . والممارسات وا
 .الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلیة والمحلیة ضمان المشاركة

 :من أهداف أیشي 18وفیما یلي أمثلة محددة ألهداف مشابهة، أو أعلى، من حیث المدى ومستوى الطموح للهدف  -72

إشراك المواطنین المحلیین والمجتمعات المحلیة في عملیات التخطیط : 3-8الهدف  –جمهوریة كوریا   )أ(
  المتعلقة بحفظ التنوع البیولوجي؛ وصنع القرار والتنفیذ

احترام المعارف واالبتكارات والممارسات التقلیدیة للمجتمعات ، 2020بحلول عام  :16الهدف  –زامبیا   )ب(
المحلیة ذات الصلة بحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام، وأن تدمج وتنعكس بالكامل في تنفیذ االتفاقیة مع المشاركة 

 .فعالة للمجتمعات المحلیة، وذلك على جمیع المستویات ذات الصلةالكاملة وال

. على المسار الصحیح للوفاء بهالوطنیة، إلى أن هذا الهدف  افي المائة من األطراف، في تقاریره 14 حوالي یشیرو  -73
. التاریخ النهائيمن األطراف إلى حدوث تقدم ولكن لیس بمعدل یسمح بإنجاز هذا الهدف بحلول أخرى في المائة  43ویشیر 
التي ) في المائة 22(مس التقاریر ولم یحتو أكثر من خُ . في المائة من التقاریر إلى عدم حدوث تغیر كبیر 20 حوالي ویشیر

 ارفاحترام المع(للهدف والتقدم نحو العناصر المختلفة . هذا الهدفعلى معلومات كافیة لتقییم التقدم نحو إنجاز  تم استعراضها
دماج وانعكاس المعارف التقلیدیة في تنفیذ االتفاقیة والمشاركة الكاملة والفعالة التقلیدیة، ٕ للمجتمعات  واالبتكارات والممارسات، وا

 .في المائة من التقاریر لم یحتو على معلومات تتعلق بها 40یصعب تقییمها إذ أن ) األصلیة والمحلیة

 .UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.3ي للتنوع البیولوجي في من أهداف أیش 18وترد معلومات إضافیة متعلقة بالهدف  - 74

، إتمام تحسین المعارف والقاعدة العلمیة والتكنولوجیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي، وقیمه، 2020بحلول عام   - 19الهدف 
ت ونقلها وتطبیقها على ووظیفته، وحالته واتجاهاته، واآلثار المترتبة على فقدانه، وتقاسم هذه المعارف والقاعدة والتكنولوجیا

 نطاق واسع

                                                      
  .مبابوي، والسودان، وتوفالو، وزامبیا وز ، والبرازیل، وكندا، والكونغو، وفنلندا، وبیروأفغانستان   25
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ة في شابهاالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي على أهداف م) في المائة 27(یحتوي أكثر من ربع  -75
على هدف هذه استراتیجیات وخطط العمل الوطنیة  واحد من حتويیو  26،في هدف أیشيومستوى الطموح الوارد  مدى

االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة على أهداف والتزامات أخرى هي أقل ) في المائة 57(نصف  ویحتوي أكثر من 27.یتجاوزه
في المائة من االستراتیجیات وخطط  14 حوالي ولم یحتو. أو ال تعالج جمیع العناصر في هدف أیشي/من هدف أیشي و

أساسا على زیادة كمیة ونوعیة معلومات التنوع  ةحددوتركز األهداف الم. العمل الوطنیة على أي أهداف تتعلق بهدف أیشي هذا
معلومات التنوع البیولوجي وتقنیتها وعدد أقل یغطي القضایا المتعلقة بتطبیق  تبادلوهناك أهداف أقل تعالج . البیولوجي المتاحة

جیات وخطط أیشي هو من بین األهداف ذات أعلى عدد من االستراتیمن أهداف  19هدف الو . معلومات التنوع البیولوجي
 .به بطةلوطنیة التي تحتوي على أهداف مرتالعمل ا

 :من أهداف أیشي 19وفیما یلي أمثلة محددة ألهداف مشابهة، أو أعلى، من حیث المدى ومستوى الطموح للهدف  -76

تحسین المعارف العلمیة عن الحالة الحدیثة للتنوع البیولوجي؛ وتحدید االتجاهات  - 12الهدف  –بیالروس   )أ(
سباب لحالة دینامیكیات األنواع والموائل األحیائیة؛ وصیاغة تدابیر فعالة لالستخدام المستدام للتنوع البیولوجي ورصده واأل

نشاء منبر لتبادل المعلومات والمعارف؛ ٕ   وا
تحسین المعارف والقاعدة العلمیة والتكنولوجیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي، وقیمه،  -  19الهدف  –فنلندا   )ب(

. والتكنولوجیا، وتطبق وتنقل إلى من یحتاجون إلى مثل هذه المعارف نطاق واسعووظیفته، وحالته واتجاهاته، وتستخدم على 
 .نو الذي یجریه المهنیون المتخصصإلى الجرد  تستندة، و یشاركوتكون عملیات تقییم األثر للخطط والمشروعات مفتوحة، ت

على المسار لومات في تقاریرها الوطنیة الخامسة تفید بأن الهدف مع في المائة من األطراف 13 حوالي یقدمو  -77
ولكن لیس  في المائة آخرین من األطراف معلومات تفید بأن تقدما یحدث نحو إنجاز الهدف 61ویقدم . الصحیح للوفاء به

بیق معلومات التنوع البیولوجي وهناك بالمثل معلومات قلیلة في التقاریر عن كیفیة تط. بمعدل یسمح بإنجازه في التاریخ النهائي
أو عن كیفیة تشارك معلومات ) مسألةال همن األطراف معلومات عن هذغي المائة  47ال یقدم (القرار  عملیات صنعفي 
بأن  عامویفید ذلك بشكل ). هذه المسألةفي المائة من األطراف أي معلومات عن  35ال یقدم (التنوع البیولوجي  كنولوجیاتوت

 .اءات المتعلقة بهذا الهدف تركز على تحسین كمیة ونوعیة معلومات التنوع البیولوجیة المتاحةمعظم اإلجر 

كحد أقصى، ینبغي إحداث زیادة محسوسة في المستویات الحالیة لحشد الموارد المالیة ، 2020بحلول عام   - 20الهدف 
جمیع المصادر، وفقا للعملیة الموحدة والمتفق علیها في من  2020-2011للتنفیذ الفعال للخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

ویخضع هذا الهدف للتغییرات اعتمادا على تقییمات االحتیاجات إلى الموارد التي ستعدها األطراف . استراتیجیة حشد الموارد
 وتبلغ عنها

78-  ُ  شابهةیولوجي على أهداف ماالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع الب) في المائة 23(بع یحتوي ما یقرب من ر
االستراتیجیات وخطط العمل هذه ) في المائة 53(ویحتوي أكثر من نصف  28.هدف أیشيالطموح المحدد في ومدى لمستوى 

ة إلى أن حددوتمیل األهداف الم. أیشيمن أهداف  20هدف العلى هدف أقل من أهداف أیشي أو ال یعالج جمیع العناصر في 
كما أن . المصادر التي یجب أن تزداد بشكل كبیرمها إلى تزاید الموارد من جمیع العناصر أو یحدد تكون عامة وال یشیر معظ
تقریبا من ) في المائة 23(وال یحتوي ربع . ة تشیر إلى موارد غیر مالیة مثل الموارد البشریةحددكثیرا من األهداف الم

 .دف أیشي هذااالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة على أیة أهداف متعلقة به

 :من أهداف أیشي 20وفیما یلي أمثلة محددة ألهداف مشابهة، أو أعلى، من حیث المدى ومستوى الطموح للهدف  -79

                                                      
وبوروندي، والكونغو، واریتریا، وفنلندا، وغامبیا، وغینیا االستوائیة، وآیرلندا، والیابان، ومالي، ومنغولیا، روس، وبوتان، النمسا، وبیال   26

  .مبابويا وز والسنغال، وسیشیل، والسودان، وسویسرا، وأوغندا، وأوروغواي، وزامبی
  .البرازیل   27
ربیا، والسودان، وأوغندا، صومالي، ونیجیریا، و اریتریا، وفنلندا، وغامبیا، وغواتیماال، ، وبلجیكا، وبوتان، والبرازیل، والكونغو، و بیالروس   28

  .مبابويریة تنزانیا المتحدة، وزامبیا وز واإلمارات العربیة المتحدة، وجمهو 
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كحد أقصى، ینبغي إحداث زیادة محسوسة في حشد ، 2020بحلول عام : 1- 15 التشغیلي الهدف –بلجیكا   )أ(

، بالمقارنة إلى متوسط )في ذلك اآللیات المالیة االبتكاریة المحتملةبما (الموارد المالیة للتنوع البیولوجي من جمیع المصادر 
  ؛2010-2006ت التمویل السنوي للتنوع البیولوجي للسنوا

في المائة في حشد  35ینبغي إحداث زیادة محسوسة بنسبة ، 2020بحلول عام : 20الهدف  –غامبیا   )ب(
 .من جمیع المصادر 2020-2011للتنوع البیولوجي الموارد المالیة للتنفیذ الفعال للخطة االستراتیجیة 

شر التقاریر الوطنیة التي تم النظر فیها في هذا التقییم على معلومات تشیر إلى أن هذا الهدف على مسار  -80 ویحتوي عُ
تحقیق  حونعلى معلومات تشیر إلى أنه بینما تم إحراز تقدم ) في المائة 46(ویحتوي نصف التقاریر تقریبا . اء بهفصحیح للو 

ویحتوي أكثر من ربع التقاریر الوطنیة على معلومات تشیر . الهدف، فهو لیس على مسار صحیح في الوقت الحالي للوفاء به
في  2(بخصوص موارد التنوع البیولوجي في حالة تدهور  حالةأو أن ال) في المائة 25(إلى عدم إحراز تقدم نحو تحقیق الهدف 

ائة من التقاریر الوطنیة على معلومات كافیة لتقییم التقدم المحرز نحو تحقیق هذا الهدف من في الم 17وال یحتوي ). المائة
. وكانت هناك معلومات قلیلة نسبیا في التقاریر الوطنیة عن التقدم المحرز نحو تولید موارد من جمیع المصادر. أهداف أیشي

 .ةتركز على زیادة الموارد من المصادر الحكومیومعظم المعلومات 

من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي في  20وترد معومات إضافیة عن التقدم المحرز نحو تحقیق الهدف  -81
UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.1استنادا إلى المعلومات المقدمة من خالل إطار اإلبالغ المالي ،. 

 االستنتاجات  -ثالثا 

ي التي نوقشت في هذا التقییم على أهداف تتعلق للتنوع البیولوجتحتوي أغلبیة االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة  -82
، لها الكثیر من 17و 10و 10و 6و 3بأهداف أیشي للتنوع البیولوجي، بالرغم من أن بعضا من أهداف أیشي، مثل األهداف 

 9و 1وجي كما أن أهداف أیشي للتنوع البیول. االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة بدون أهداف وطنیة أو التزامات مرتبطة بها
كانت هي أهداف أیشي ذات العدد األكبر من االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة مع أكبر األعداد من  19و 16و 12و 11و

غیر أنه حتى في هذه الحاالت، فإن عدد االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة . األهداف الوطنیة أو االلتزامات المماثلة عموما
). 1انظر الشكل (في المائة إال في حاالت نادرة  25تجاوز یین ألهداف أیشي لم شابهح مومستوى طمو  مدىبأهداف ذات 

االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة كانت أقل من هذه االلتزامات الواردة في أو /وبصفة عامة، فإن أغلبیة األهداف الوطنیة و
األهداف الوطنیة بشكل عام حتى اآلن وهو أكثر  یدحدتتم وقد . أهداف أیشي أو لم تعالج جمیع العناصر في أهداف أیشي

 .وقد حددت أطراف كثیرة األهداف التي تشیر إلى العدید من أهداف أیشي. عموما من أهداف أیشي

قد حققت تقدما نحو إنجاز أهداف أیشي ولكن  طرافیشیر تقییم المعلومات في التقاریر الوطنیة إلى أن أغلبیة األو  -83
وفي المتوسط یحتوي بین . بإنجاز األهداف بحلول التاریخ النهائي، إال إذا اتخذت إجراءات إضافیة بمعدل غیر كاف للسماح

كما أنه في . ثلث وثالثة أرباع التقاریر الوطنیة على معلومات تفید بحدوث تقدم نحو إنجاز هدف معین ولكن بمعدل غیر كاف
ة یحتوي على معلومات تفید بأنه لم یحدث تغییر كبیر أو أن البلد في المائة من التقاریر الوطنی 45و 4المتوسط فإن ما بین 

على المسار أو في  على المسار الصحیح للوفاء بالهدفویتراوح عدد التقییمات المصنفة باعتبارها . بعیدا عن هدف ما یسیر
، یشیر تقییم المعلومات في وبصفة عامة). 2انظر الشكل (في المائة اعتمادا على الهدف نفسه  33و 1لتجاوزه بین  الصحیح

أحد أهداف أیشي للتنوع للوفاء ب على المسار الصحیحفي المائة من األطراف لیست  87و 64التقاریر الوطنیة إلى أن ما بین 
من التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي، والتي خلصت  صدار الرابعویتمشى هذا التقییم مع التقییم المقدم في اإل. البیولوجي

على المسار في المائة من األطراف لیست  92و 53إلى أن ما بین الخامسة التقاریر الوطنیة تقریرا من  64تنادا إلى تقییم اس
 .هدف أیشي للتنوع البیولوجيالصحیح للوفاء ب

لتقاریر ومن المهم مالحظة أن كمیة المعلومات المتاحة لتقییم االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي وا -84
غیر أنه . في المائة من األطراف 80اریر الوطنیة، كانت المعلومات متاحة عن أكثر من قففي حالة الت. تباینتالوطنیة قد 

في المائة من األطراف وأمكن دراستها،  40لتقییم االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة كانت المعلومات متاحة من أقل من 
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. الستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة، فإن الصورة الكاملة التي قدمت في هذا التقییم قد تتغیرالمزید من ا استالموهكذا مع 
غیر أنه إذا كانت االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة التي لم تعد بعد قد سارت تجاه نمط مماثل مثل التي طورت بالفعل، 

ومستوى الطموح المقرر في أهداف أیشي  مدىى مع فمن غیر المحتمل أن تجمیع االلتزامات الوطنیة اإلضافیة سیتمش
 .العالمیة

تتعلق بالتزامات، وأن للتنوع البیولوجي من تقییم االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة معلومات ال توبینما كان -85
بذلت جهود وقد . صورة متسقة نالمعلومات من التقاریر الوطنیة تتعلق بإجراءات ونتائج، فإن كال مصدري المعلومات یقدما

لترجمة أهداف أیشي للتنوع البیولوجي إلى التزامات وطنیة، وسوف تدعو الحاجة إلى زیادة الجهود بشكل كبیر إذا كانت أهداف 
والمعلومات من هذا . ، بصورة أعم، سوف تتحقق2020-2011أیشي للتنوع البیولوجي والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

من التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي التي خلصت إلى  صدار الرابعمع المعلومات المقدمة في اإل التقییم تتسق بشكل عریض
أنه بینما یتحقق التقدم نحو بلوغ جمیع األهداف، فلم یكن التقدم كافیا اآلن لتحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي وأنه یلزم 

 .2020-2011یجیة للتنوع البیولوجي اتخاذ إجراء إضافي للحفاظ على سیر الخطة االسترات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العمل  ألهداف الوطنیة وااللتزامات األخرى الواردة في مراجعات وتحدیثات االستراتیجیات وخططاتقییم مواءمة  – 1الشكل 
  أهداف أیشيمع للتنوع البیولوجي الوطنیة 

، تم ولتیسیر القراءة. في كل فئةللتنوع البیولوجي عمل الوطنیة الملونة إلى نسبة االستراتیجیات وخطط ال شرائطتشیر ال :مالحظة
من هدف  بكثیرالهدف الوطني أقل "، و"بهدف أیشي على نحو قلیل یتصلالهدف الوطني "فئات الجمع في هذا التقییم بین ال

  ".ال یغطي جمیع العناصر/الهدف الوطني مشابه لهدف أیشي ولكن على مستوى أقل"و" أیشي

 

  ال توجد معلومات
  
  

الوطني یتصل على نحو قلیل بهدف  الهدف
  أیشي

  

  الهدف الوطني أقل بكثیر من هدف أیشي

  

أقل طموحا من هدف أیشي  الهدف الوطني
  جمیع عناصره غطيأو ال ی

  

  هدف أیشيل مشابهالهدف الوطني 

  

مستوى طموح مدى و یتجاوز الهدف الوطني 
 هدف أیشي
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تقییم التقدم المحرز نحو تحقیق كل هدف من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي استنادا إلى المعلومات الواردة في  – 2الشكل 
  التقاریر الوطنیة الخامسة

  .الملونة إلى نسبة التقاریر الوطنیة في كل فئة شرائطتشیر ال :مالحظة
_________  

  
  

  ال توجد معلومات
  

  نسیر بعیدا عن الهدف

  لم یحدث تقدم

حدث تقدم ولكن بمعدل 
  غیر كاف

  

على المسار الصحیح 
  لتحقیق الهدف

  

على المسار الصحیح 
 وز الهدفلتجا


