التنوع البيولوجي وخطة التنمية
المستدامة لعام 2030
مذكرة تقنية

التنوع البيولوجي ضروري لتحقيق التنمية المستدامة
تضــع خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  ،2030التــي وافقــت عليهــا الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة البالــغ عددهــا 193
دولــة ،إطــارا طموحــا مــن األهــداف والغايــات العالميــة وغيــر القابلــة للتجزئــة للتغلــب على مجموعــة من التحديــات المجتمعية
العالميــة .ويحتــل التنــوع البيولوجــي والنظــم اإليكولوجيــة مكانــة بــارزة فــي العديــد مــن أهــداف التنميــة المســتدامة والغايــات
المرتبطــة بهــا .وهمــا يســهمان بشــكل مباشــر فــي أولويــات الرفــاه والتنميــة البشــرية .والتنــوع البيولوجــي فــي مركــز العديــد
مــن األنشــطة االقتصاديــة ،وال ســيما تلــك المتعلقــة بزراعــة المحاصيــل والثــروة الحيوانيــة ،والحراجــة ومصايــد األســماك.
وعلــى الصعيــد العالمــي ،يعتمــد مــا يقــرب مــن نصــف عــدد الســكان اعتمــادا مباشــرا علــى المــوارد الطبيعيــة لكســب عيشــها،
ويعتمــد العديــد مــن األشــخاص األكثــر ضعفــا بشــكل مباشــر علــى التنــوع البيولوجــي للوفــاء باحتياجاتهــم المعيشــية اليوميــة.

تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  2020-2011يساهم في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة
ُأ ِقــر بالخطــة االســتراتيجية للتنــوع البيولوجــي  2020-2011وأهــداف أيشــي للتنــوع البيولوجــي الــواردة فيهــا والتــي اعتُ مــدت
بموجــب اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي بوصفهــا تضــع اإلطــار العالمــي لألعمــال ذات األولويــة المتعلقــة بالتنــوع البيولوجــي.
وتتســق خطــة عــام  2030مــع االلتزامــات الدوليــة القائمــة األخــرى ،بمــا فــي ذلــك الخطــة االســتراتيجية للتنــوع البيولوجــي.
وهنــاك دعــم وتعزيــز متبــادل بيــن أهــداف التنميــة المســتدامة والخطــة االســتراتيجية ،وبالتالــي فــإن تنفيــذ إحداهمــا يســاهم
فــي تحقيــق األخــرى.

الغرض من هذه المذكرة التقنية
ُأ ِ
عــدت هــذه المذكــرة بمثابــة تكملــة تقنيــة لملخــص السياســة عــن "التنــوع البيولوجــي وخطــة التنميــة المســتدامة لعــام
 ."2030فإنهــا تهــدف إلــى مســاعدة صنــاع القــرار مثــل ممثلــي الحكومــات والمهنييــن فــي مجــال التنميــة علــى فهــم
مســاهمات التنــوع البيولوجــي فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بشــكل أكثــر ســهولة .وتعــرض المذكــرة الصــات
بيــن أهــداف التنميــة المســتدامة والخطــة االســتراتيجية للتنــوع البيولوجــي  2020-2011وأهــداف أيشــي للتنــوع البيولوجــي
العشــرين الــواردة فيهــا.
ويقــدم الجــدول علــى الصفحــة التاليــة ملخصــا للروابــط بيــن أهــداف التنميــة المســتدامة وأهــداف أيشــي للتنــوع البيولوجــي.
مــا تبقــى مــن النشــرة تقــدم وصفــا أكثــر تفصيــا للروابــط بيــن التنــوع البيولوجــي وأهــداف محــددة مــن أهــداف التنميــة
المســتدامة والغايــات المرتبطــة بهــا ،ويوفــر أيضــا إحالــة مرجعيــة إلــى أهــداف أيشــي للتنــوع البيولوجــي.
وتوضــح النشــرة الروابــط المباشــرة بيــن غايــات أهــداف التنميــة المســتدامة والتنــوع البيولوجــي .غيــر أنــه تجــدر اإلشــارة إلــى
أن التنــوع البيولوجــي يمكــن أن يســهم أيضــا بشــكل غيــر مباشــر فــي تحقيــق غايــات أخــرى ال يجــري تحليلهــا فــي هــذه الوثيقــة.
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ملخص للروابط بين أهداف التنمية المستدامة وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي
أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ذات

الصلة *

هدف التنمية المستدامة

 2و 6و 7و14

 - 1القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

 4و 6و 7و 13و18

المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
 - 2القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية
ّ
 - 3ضمان تمتّ ع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار

 8و 13و 14و 16و18

ّ
التعلم مدى الحياة للجميع
 - 4ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص
 - 5تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

 1و19
 14و 17و18
 8و 11و 14و15

 - 6ضمان توافر المياه وإدارتها المستدامة وخدمات الصرف الصحي للجميع
 - 7ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

 5و 7و 14و 15و19

 - 8تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع

 2و 4و 6و 7و 14و16

 - 9إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود ،وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام ،وتشجيع االبتكار

 2و 4و 8و 14و 15و19
 8و 15و 18و20

 - 10الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها
 - 11جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
 - 12ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة

 2و 4و 8و 11و 14و15
 1و 4و 6و 7و 8و19

 - 13اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره*

 2و 5و 10و 14و 15و17

 - 14حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة

,10 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2
19 ,17 ,15 ,14 ,12 ,11

 - 15حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ،وإدارة الغابات على نحو مستدام،
ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور األراضي وعكس مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي
 - 16تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية المستدامة ،وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام
الجميع ،والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة
 - 17تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة

,12 ,11 ,9 ,7 ,5 ,4 ,2
16 ,15 ,14
17
 2و 17و 19و20

نظرة عامة على أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
زيادة الوعي بالتنوع
البيولوجي

إدماج قيم التنوع
البيولوجي

إصالح الحوافز

اإلنتاج واالستهالك
المستدامان

خفض فقدان الموائل إلى
النصف أو الحد منه

اإلدارة المستدامة
للمصادر الحية البحرية

الزراعة وتربية األحياء
المائة والحراجة المستدامة

الحد من التلوث

منع انتشار األنواع الغريبة
الغازية ومراقبتها

النظم اإليكولوجية
الضعيفة أمام تغير المناخ

المناطق المحمية

الحد من خطر االنقراض

صون التنوع الجيني

خدمات النظم اإليكولوجية

استعادة النظم
اإليكولوجية وقدرتها على
الصمود

الحصول على الموارد
الجينية وتقاسم المنافع
الناشئة عنها

االستراتيجيات وخطط
العمل الوطنية للتنوع
البيولوجي

المعارف التقليدية

تقاسم المعلومات
والمعارف

حشد الموارد من جميع
المصادر

* ترد الصيغة الكاملة ألهداف أيشي في التذييل.
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 – 1القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ذات الصلة

غايات التنمية المستدامة
4-1ضمان تمتّ ع جميع الرجال والنساء ،وال سيما الفقراء والضعفاء منهم ،بنفس
الحقوق في الحصول على الموارد االقتصادية ،وكذلك حصولهم على الخدمات
ّ
المتعلقة
والتصرف فيها وغيره من الحقوق
األساسية ،وعلى حق ملكية األراضي
ّ
بأشكال الملكية األخرى ،وبالميراث ،وبالحصول على الموارد الطبيعية ،والتكنولوجيا
الجديدة المالئمة ،والخدمات المالية ،بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر ،بحلول
عام 2030

 2و 6و7

5-1بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها ّ
وتأثرها
بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث االقتصادية
واالجتماعية والبيئية بحلول عام 2030

 2و 6و 7و14

مالحظة :غاية التنمية المستدامة  9-15تدعو صراحة إلى إدماج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي
في عمليات التخطيط الوطني والمحلي والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر والحسابات
بحلول .2020

مساهمات التنوع البيولوجي في تحقيق هدف 1
يوفر التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية الصحية الموارد وخدمات النظم اإليكولوجية األساسية التي تدعم بشكل
مباشر مجموعة من األنشطة االقتصادية ،مثل الزراعة ،والحراجة ،ومصايد األسماك والسياحة .وتوفر زراعة الكفاف
والزراعة صغيرة الحجم ومصايد األسماك سبل عيش لكثير من فقراء الريف في العالم.
وتشير التقديرات إلى أن خدمات النظم اإليكولوجية وغيرها من السلع غير المسوقة تشكل ما بين  50و 90في المائة
من المصدر الكلي لسبل العيش بين األسر الريفية الفقيرة وتلك التي تعيش في الغابات  -ما يطلق عليه "الناتج المحلي
اإلجمالي للفقراء" .
ومن شأن حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ،بما في ذلك من خالل الزراعة المستدامة القائمة على نُ هج
القيمة التي توفرها ،أن يساعد على منع
النظم اإليكولوجية ،إلى جانب استعادة وصون النظم اإليكولوجية والخدمات ّ
وقوع الرجال والنساء في براثن الفقر وأن يساعد على انتشالهم منه عن طريق زيادة دخلهم والحد من ضعفهم أمام
الصدمات االقتصادية الخارجية أو الكوارث البيئية.

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة

إدماج قيم التنوع البيولوجي

اإلدارة المستدامة للمصادر الحية
البحرية

خدمات النظم اإليكولوجية
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الزراعة وتربية األحياء المائة
والحراجة المستدامة

 – 2القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ذات الصلة

غايات التنمية المستدامة
1-2القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع ،وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة،
الرضع ،على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّ ي طوال العام بحلول
بمن فيهم ّ
عام 2030

 6و 7و13

2-2وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية ،بحلول عام  ،2030بما في ذلك تحقيق
توقف النمو والهزال لدى األطفال دون سن
األهداف المتّ فق عليها دوليا بشأن ّ
الخامسة ،ومعالجة االحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات
وكبار السن بحلول عام 2025

 6و 7و13

3-2مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية ،وال سيما النساء وأفراد
الشعوب األصلية والمزارعين األسريين والرعاة والصيادين ،بما في ذلك من خالل
ضمان المساواة في حصولهم على األراضي وعلى موارد اإلنتاج األخرى والمدخالت
والمعارف والخدمات المالية وإمكانية وصولهم إلى األسواق وحصولهم على
الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية ،بحلول عام
2030
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4-2ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة ،وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى
زيادة اإلنتاجية والمحاصيل ،وتساعد على الحفاظ على النظم اإليكولوجية ،وتعزز
التكيف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس المتطرفة وحاالت
القدرة على
ّ
وتحسن تدريجيا نوعية األراضي والتربة،
الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث،
ِّ
بحلول عام 2030

 4و7

5-2الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات األليفة وما يتصل
المتنوعة التي
بها من األنواع البرية ،بما في ذلك من خالل بنوك البذور والنباتات
ّ
تُ دار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي ،وضمان الوصول
إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يتّ صل بها من
معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه دوليا ،بحلول عام 2020

 13و18

مساهمات التنوع البيولوجي في تحقيق هدف 2
إن التنوع البيولوجي عامل أساسي لتحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية .وتعتمد جميع النظم الغذائية على التنوع
البيولوجي ومجموعة واسعة من خدمات النظم اإليكولوجية التي تدعم اإلنتاجية الزراعية ،وخصوبة التربة ،ونوعية المياه
وإمداداتها .وعالوة على ذلك ،يعتمد ثلث المحاصيل الزراعية في العالم على األقل على الملقحات .وتعتبر ُ
النهج الزراعية
القائمة على المدخالت المنخفضة والنظم اإليكولوجية مكيفة بشكل خاص لدعم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه
المستدام.
ويعد التنوع الجيني في الزراعة عنصرا رئيسيا من عناصر األمن الغذائي .فهو يساعد على ضمان تطور األنواع التي يمكن
أن تتكيف مع الظروف البيئية المتغيرة ،وكذلك مقاومة أمراض وآفات وطفيليات معينة .وأدار المزارعون وأصحاب
المواشي والرعاة ،وسكان الغابات ،والصيادون وتأثروا بهذا التنوع لمئات من األجيال ،وهو يعكس التنوع في كل من
األنشطة البشرية والعمليات الطبيعية .كما أنه يمكن أن يحد من ضعف المزارعين أمام تغير المناخ .وعالوة على ذلك،
فإنه يمكن أن يوفر مجموعة متنوعة من األغذية التي تحتوي على مجموعة متنوعة من الفوائد الغذائية.
وباإلضافة إلى ذلك ،يعتمد كثير من الناس على األغذية التي يتم جمعها من النظم اإليكولوجية الطبيعية ،مثل الغابات،
والمراعي ،والمحيطات واألنهار .وتعتبر المنتجات التي تتيحها الطبيعة مصدرا هاما للتغذية ،وبالتالي تساهم في األمن
الغذائي لألسر المعيشية .وبالنسبة للمجتمعات األصلية ،يمكن أن يمثل صيد األحياء البرية المصدر الرئيسي للبروتين
4

الحيواني .ويتيح استخدام ُ
النهج المستدامة للزراعة فرصا لتلبية الطلب المتزايد على األغذية ويحد من اآلثار الضارة على
الموارد الطبيعية التي يرتكز عليها جدواها على المدى الطويل.
ويمكن أن توفر المعارف والممارسات التقليدية التي تتوارثها المجتمعات األصلية والمحلية عبر األجيال في كثير من
األحيان تدابير ال تقدر بثمن ومثبتة لحفظ األنواع النباتية والسالالت الحيوانية واستخدامها المستدام.

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة

اإلنتاج واالستهالك المستدامان

اإلدارة المستدامة للمصادر الحية
البحرية

صون التنوع الجيني

المعارف التقليدية

5

الزراعة وتربية األحياء المائة
والحراجة المستدامة

 – 3ضمان تمتّ ع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في
جميع األعمار
أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ذات الصلة

غايات التنمية المستدامة
التعرض للمواد الكيميائية
9-3الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن
ّ
وتلوث الهواء والماء والتربة بحلول عام 2030
الخطرة وتلويث
ّ

 8و 13و 14و 16و18

مساهمات التنوع البيولوجي في تحقيق هدف 3
يعزى ما يقرب من حالة وفاة واحدة من بين كل أربع من مجموع الوفيات في العالم إلى المخاطر البيئية .وهناك إقرار
متزايد بالصلة بين التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان .ويعتبر كثير من اآلفات واألمراض من النتائج المترتبة على اضطراب
النظم اإليكولوجية .وتساعد النظم اإليكولوجية الصحية على التخفيف من انتشار وتأثير التلوث عن طريق عزل أنواع معينة
وتحسن نوعيتها .وعالوة على ذلك ،اشتُ قت
من تلوث الهواء والمياه والتربة والقضاء عليه .وتنظم الغابات تدفق المياه
ّ
أدوية عديدة من المنتجات البيولوجية وتعتمد نسبة كبيرة من سكان العالم على األدوية التقليدية المشتقة من التنوع
البيولوجي لتلبية احتياجاتهم من الرعاية الصحية.
وباإلضافة إلى هذه الصالت المباشرة ،هناك العديد من الصالت غير المباشرة بين التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان.
وعلى سبيل المثال ،تساهم النظم اإليكولوجية الزراعية المتنوعة في زيادات اإلنتاج المستدامة والحد من استخدام
المبيدات والمدخالت الكيميائية األخرى ،مما يمكن أن يكون له آثار إيجابية على صحة اإلنسان .ويمكن أن يساعد تقليل
االضطرابات التي ال لزوم لها في النظم الطبيعية على تجنب الظهور المحتمل لمسببات األمراض الجديدة أو التخفيف
منها والحد من خطر اإلصابة باألمراض المعدية ،بما فيها األمراض الحيوانية المنشأ واألمراض المحمولة بالنواقل.

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة

الحد من التلوث

صون التنوع الجيني

الحصول على الموارد الجينية
وتقاسم المنافع الناشئة عنها

المعارف التقليدية

6

خدمات النظم اإليكولوجية

 – 4ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص
ّ
التعلم مدى الحياة للجميع
أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ذات الصلة

غايات التنمية المستدامة
ّ
المتعلمين المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية
7-4ضمان أن يكتسب جميع
الس ُبل من بينها التعليم لتحقيق التنمية
المستدامة ،بما في ذلك بجملة من ُ
المستدامة واتّ باع أساليب العيش المستدامة ،وحقوق اإلنسان ،والمساواة بين
الجنسين ،والترويج لثقافة السالم والالعنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع
الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة ،بحلول عام 2030

 1و19

مساهمات التنوع البيولوجي في تحقيق هدف 4
سيكون رفع الوعي بأهمية التنوع البيولوجي من أجل التنمية المستدامة من خالل نظم التعليم أساسيا لتحقيق هذا
الهدف وأهداف التنمية المستدامة األخرى .ويمثل زيادة الوعي والمعرفة بالتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية عنصرا
أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وأنماط الحياة المستدامة .وتعتبر المعارف التقليدية واألصلية مهمة لحفظ التنوع
البيولوجي استخدامه وينبغي تسخير نظم المعارف هذه من خالل مبادرات تعليمية تراعي االعتبارات الثقافية ،بما في
ذلك خدمات اإلرشاد الزراعي.

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة

زيادة الوعي بالتنوع البيولوجي

تقاسم المعلومات والمعارف

7

 – 5تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ذات الصلة

غايات التنمية المستدامة
1-5القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان
5-5كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة
على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية
واالقتصادية والعامة

 14و17
 14و 17و18

مساهمات التنوع البيولوجي في تحقيق هدف 5
تؤدي النساء دورا حيويا في إدارة الموارد البيولوجية ،ويتأثرن بشكل غير متناسب من جراء فقدان التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية .ويمكن أن يؤدي فقدان التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية المتدهورة إلى إدامة عدم
المساواة بين الجنسين عن طريق زيادة الوقت الذي تقضيه النساء واألطفال في أداء مهام معينة ،مثل جمع الموارد
القيمة بما في ذلك الوقود واألغذية والمياه ،وتقليل الوقت المتاح ألنشطة التعليم واألنشطة المدرة للدخل.
ّ

ويعد ضمان الحقوق المتساوية في األرض ،والميراث والموارد الطبيعية تدبيرا هاما في تمكين النساء لتعزيز الممارسات
الزراعية المستدامة وممارسات إدارة األراضي ،ال سيما عندما تصبح النساء هن المسؤوالت بشكل متزايد في الزراعة
بسبب هجرة الذكور في كثير من الحاالت .ويمكن أن توفر حقوق الحيازة اآلمنة الحوافز والقدرات المطلوبة لاللتزام بتدابير
الحفظ .وتتيح ملكية األرض حصول النساء على دعم للخدمات التي تعزز قدراتها على إدارة األراضي بطريقة مستدامة
تسهم في حفظ التنوع البيولوجي.

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة

خدمات النظم اإليكولوجية

االستراتيجيات وخطط العمل
الوطنية للتنوع البيولوجي

8

المعارف التقليدية

 – 6ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ذات الصلة

غايات التنمية المستدامة
3-6تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد
تسربها إلى أدنى حد ،وخفض نسبة مياه المجاري غير
الكيميائية الخطرة وتقليل
ّ
المعالجة إلى النصف ،وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام المأمونaة بنسبة كبيرة
على الصعيد العالمي ،بحلول عام 2030

8

4-6زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب المياه
العذبة وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه ،والحد بدرجة كبيرة
من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه ،بحلول عام 2030

 11و 14و15

5-6تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات ،بما في ذلك من خالل
التعاون العابر للحدود حسب االقتضاء ،بحلول عام 2030

 11و 14و15

6-6حماية وترميم النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه ،بما في ذلك الجبال والغابات
واألراضي الرطبة واألنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات ،بحلول عام 2020

 11و 14و15

مساهمات التنوع البيولوجي في تحقيق هدف 6
تدعم النظم اإليكولوجية الصحية إيصال إمدادات المياه ،ونوعية المياه ،وتوفر الحماية من المخاطر والكوارث المتعلقة
بالمياه .وعلى سبيل المثال ،تؤدي األراضي الرطبة دورا ملموسا في تخزين المياه السطحية وتحت السطح والمياه
الجوفية ،فضال عن الحفاظ على تدفقات األنهار في موسم الجفاف والحد من مخاطر الفيضانات في المواسم الرطبة .كما
تسهم في االحتفاظ بالنفايات والملوثات األخرى ومعالجتها وتخفيف تركيزاتها ،مما يساعد على الحفاظ على نوعية المياه.
وفي الوقت نفسه ،يوفر الغطاء النباتي ،مثل المراعي والغابات ،مصدرا حيويا لحماية مستجمعات المياه في المناطق
المرتفعة .فهي توفر الغطاء النباتي الذي يساعد على إبطاء معدل الجريان السطحي ،والحماية من التآكل ،حتى عند وصول
تدفقات المياه إلى أعلى وأدنى مستوياتها ،وتقليل أحمال الطمي والرواسب المنقولة إلى المصب.
وتحد ُ
النهج القائمة على النظم اإليكولوجية في الزراعة من خسائر المغذيات في المياه السطحية والمياه الجوفية ،وآثار
التلوث الالحقة لفرط المغذيات ،والطحالب ،والمد األحمر ونفوق األسماك ،وتلوث مصادر مياه الشرب .كما أنها تعزز
الممارسات التي تتسم بالكفاءة في استخدام المياه ،وتعزز احتفاظ التربة بالمياه ،وتعطي قيمة للمحاصيل المكيفة محليا
التي تتطلب كميات أقل من المياه.
وعادة ما يكون لهذه الخدمات قيمة اقتصادية عالية للغاية لمستخدمي المياه عند المصب ،وتساعد على إطالة عمر
وإنتاجية البنية التحتية للمياه مثل الخزانات ،ومرافق اإلمداد ،ونظم الري والسدود الكهرمائية .وباإلضافة إلى ذلك،
فإن إدارة النظم البيئية للحفاظ على هذه الخدمات تمثل خيارا أكثر فعالية من حيث التكلفة من استخدام تكنولوجيات
اصطناعية أو اتخاذ تدابير عالجية عندما تُ فقد هذه الوظائف األساسية أو تتعطل نتيجة التدهور البيئي .وعلى سبيل
المثال ،فإن الحفاظ على األراضي الرطبة للسيطرة على الفيضانات والتخفيف من آثارها عادة ما تكون أرخص بكثير من
إعادة بناء الطرق والجسور والمباني التي تنجرف في أحداث الفيضانات .وعادة ما تكون تكلفة الحفاظ على الغابات عند
المنبع أقل بكثير من االستثمار في محطات جديدة لتنقية ومعالجة المياه عند المصب ،أو تنفيذ أنشطة إزالة الطمي في
السدود والخزانات والتي تكون مكلفة.

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة

الحد من التلوث

المناطق المحمية

استعادة النظم اإليكولوجية
وقدرتها على الصمود

9

خدمات النظم اإليكولوجية

 – 7ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة
الحديثة الموثوقة والمستدامة
أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ذات الصلة

غايات التنمية المستدامة
1-7ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول
عام 2030

 5و 7و 14و 15و19

2-7تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية
بحلول عام 2030

 14و19

مساهمات التنوع البيولوجي في تحقيق هدف 7
وعلى الصعيد العالمي ،يعتمد  3مليارات شخص على الموارد البيولوجية بما في ذلك الخشب والفحم الحجري والفحم أو
مخلفات الحيوانات للطهي والتدفئة .ويمكن أن توفر الطاقة الحيوية المنتجة من الكتل األحيائية المتجددة مثل المنتجات
الثانوية للغابات والمخلفات الزراعية ،وغيرها من أشكال الطاقة المتجددة المولدة استنادا إلى النظم اإليكولوجية مثل
نظم الطاقة المائية ،توفر فرصا كبيرة إلمداد الطاقة النظيفة مقبولة السعر .ومن خالل االستخدام األمثل للموارد
الطبيعية والمحلية والمتجددة ،تُ خفض ُ
النهج القائمة على النظم اإليكولوجية إلنتاج األغذية من االعتماد على الوقود
األحفوري والمدخالت التركيبية الخارجية.

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة
خفض فقدان الموائل إلى النصف
أو الحد منه

الزراعة وتربية األحياء المائة
والحراجة المستدامة

استعادة النظم اإليكولوجية
وقدرتها على الصمود

تقاسم المعلومات والمعارف

10

خدمات النظم اإليكولوجية

 – 8تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام،
والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع
أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ذات الصلة

غايات التنمية المستدامة
4-8تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال االستهالك واإلنتاج،
تدريجيا ،حتى عام  ،2030والسعي إلى فصل النمو االقتصادي عن التدهور البيئي،
وفقا لإلطار العشري للبرامج بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين ،مع اضطالع
البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة

 2و 4و 6و 7و 14و16

9-8وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل
وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030

 2و 4و14

مساهمات التنوع البيولوجي في تحقيق هدف 8
يدعم التنوع البيولوجي توفير خدمات النظم اإليكولوجية التي تعتبر أساسية لألنشطة االقتصادية .وتدعم النظم
اإليكولوجية البحرية واألرضية العديد من القطاعات االقتصادية الوطنية والعالمية التي توفر فرص عمل مثل الزراعة،
والحراجة ،ومصايد األسماك ،والطاقة ،والسياحة ،والنقل والتجارة .ويمكن أن يؤدي حفظ التنوع البيولوجي واستعادته،
من خالل تعزيز وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية ،إلى زيادة اإلنتاجية واستخدام أكفأ للموارد.
وتتيح تقريبا جميع خدمات توفير الموارد وبعض خدمات تنظيمها مدخالت لالقتصاد ،وبالتالي تسهم في قيمة
االستخدامات اإلنتاجية واالستهالكية .وتبين التقييمات األخيرة أن خدمات النظم اإليكولوجية المستمدة من إدارة أرصدة
الموارد الطبيعية (التربة ،والمياه ،والمعادن ،والغابات ،واألحياء البرية) تشكل أهم مكون من مكونات األصول لجميع
البلدان تقريبا في أفريقيا جنوب الصحراء .وعلى سبيل المثال ،تفيد التقارير بأن رأس المال الطبيعي شكل  41في المائة
من إجمالي الثروة في البلدان منخفضة الدخل في عام  1995و 30في المائة في عام .2005

ويتيح التنوع البيولوجي أيضا فرصا لتطوير األعمال .وعلى سبيل المثال ،تشكل السياحة حوالي  10في المائة من الناتج
المحلي اإلجمالي العالمي ،وتولد وظيفة واحدة من بين كل  11وظيفة .وترتبط المزارات السياحية الرئيسية ارتباطا وثيقا
بالتنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية مثل المناطق المحمية ،والجبال ،والشواطئ ،والحياة البرية والثقافات المحلية،
فضال عن السياحة اإليكولوجية والزراعية .وتعتبر السياحة اإليكولوجية أحد أسرع القطاعات نموا الذي يمكن أن يعمل
كمحرك رئيسي للتنمية في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية.

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة

إدماج قيم التنوع البيولوجي

اإلنتاج واالستهالك المستدامان

اإلدارة المستدامة للمصادر الحية
البحرية

الزراعة وتربية األحياء المائة
والحراجة المستدامة

خدمات النظم اإليكولوجية

الحصول على الموارد الجينية
وتقاسم المنافع الناشئة عنها

11

 – 9إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود ،وتحفيز التصنيع الشامل
للجميع والمستدام ،وتشجيع االبتكار
أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ذات الصلة

غايات التنمية المستدامة
1-9إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود ،بما في
ذلك البنى التحتية اإلقليمية والعابرة للحدود ،لدعم التنمية االقتصادية ورفاه
اإلنسان ،مع التركيز على تيسير ُس ُبل وصول الجميع إليها بتكلفة ميسورة وعلى قدم
المساواة

 2و 4و 14و15

4-9سين البنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام  2030من أجل تحقيق استدامتها،
مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية
النظيفة والسليمة بيئيا ،ومع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وفقا لقدراتها

 2و 4و 8و 14و15
و19

مساهمات التنوع البيولوجي في تحقيق هدف 9
يمكن أن يوفر التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية الصحية بنية تحتية طبيعية موثوقة وفعالة من حيث التكلفة .وعلى
سبيل المثال ،تقوم الشعاب المرجانية وغابات المانغروف بحماية السواحل من الفيضانات المتوقع أن تزيد مع تغير
المناخ .ويمكن أن تمتص األحزمة الخضراء الحضرية والنباتات المياه السطحية الجارية وتدعم القدرة على الصمود أمام
العواصف وعوامل التعرية.
وتوفر هذه البنية التحتية الطبيعية ،التي تسمى أيضا البنية التحتية الخضراء ،فوائد متعددة مقارنة بالبنية التحتية الرمادية
ذات الغرض الواحد ،وغالبا ما تكون أكثر فعالية مقارنة بهذه األخيرة من حيث التكلفة وطول العمر والفعالية.

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة

إدماج قيم التنوع البيولوجي

اإلنتاج واالستهالك المستدامان

الحد من التلوث

خدمات النظم اإليكولوجية

استعادة النظم اإليكولوجية
وقدرتها على الصمود

تقاسم المعلومات والمعارف

12

 – 10الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ذات الصلة

غايات التنمية المستدامة
1-10التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدنى  40في
المائة من السكان بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني بحلول عام 2030

 8و 15و 18و20

2-10تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع ،بغض النظر
عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو العرق أو اإلثنية أو األصل أو الدين أو الوضع
االقتصادي أو غير ذلك ،بحلول عام 2030

 8و 15و 18و20

مساهمات التنوع البيولوجي في تحقيق هدف 10
من المعروف أن عدم المساواة في الدخل أكبر في البلدان التي لديها قدر أكبر من فقدان التنوع البيولوجي ،على الرغم
من أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من التحليالت لتحديد العالقة السببية .كما أن الجوانب االجتماعية والسياسية من
عدم المساواة ،بما في ذلك نوع الجنس واإلثنية ،ترتبط ارتباطا وثيقا بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
ويرجع ذلك إلى أن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنساء أوصياء مهمين على التنوع البيولوجي والمعارف
التقليدية ذات الصلة ،على الرغم من معاناتهن من التهميش والحرمان في كثير من األحيان.
ومن المحتمل أن يؤدي االعتراف بالحقوق الخاصة باإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية ،وتعزيز قيم التنوع البيولوجي
والمعارف ذات الصلة ،وبناء بيئة للتقاسم المنصف للمنافع إلى تحسين أوجه عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية
والسياسية بين الفئات االجتماعية.

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة
الحد من التلوث

استعادة النظم اإليكولوجية
وقدرتها على الصمود

حشد الموارد من جميع المصادر

13

المعارف التقليدية

 – 11جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة
وقادرة على الصمود ومستدامة
أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ذات الصلة

غايات التنمية المستدامة

 2و 4و14

3-11تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام ،والقدرة على تخطيط وإدارة
المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل
ومستدام ،بحلول عام 2030

11

4-11تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي
5-11التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد األشخاص المتضررين ،وتحقيق
انخفاض كبير في الخسائر االقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي
العالمي التي تحدث بسبب الكوارث ،بما في ذلك الكوارث المتصلة بالمياه ،مع التركيز
على حماية الفقراء واألشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة ،بحلول عام 2030
6-11الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن ،بما في ذلك عن طريق إيالء اهتمام
خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها ،بحلول عام 2030

 14و15

8

7-11توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة ،آمنة وشاملة للجميع
ويمكن الوصول إليها ،وال سيما بالنسبة للنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص
ذوي اإلعاقة ،بحلول عام 2030

 2و14

مساهمات التنوع البيولوجي في تحقيق هدف 11
من المتوقع أن يصل عدد سكان المناطق الحضرية في العالم إلى  5مليارات شخص بحلول عام  ،2030وال يزال يتعين
تطوير أكثر من  60في المائة من األراضي المتوقع أن تصبح مناطق حضرية بحلول عام .2030
وتدعم النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي العمل اليومي للمدن والمستوطنات البشرية من خالل تقديم الخدمات
األساسية وتوفير الظروف األساسية التي تُ ّ
مكن وتدعم وتحمي اإلنتاج واالستهالك البشري والموائل .ويمكن أن توفر
النظم اإليكولوجية الصحية الحماية من الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث والقدرة على الصمود أمامها.
ولن يعود التخطيط الحضري الذي يدمج اعتبارات التنوع البيولوجي بفائدة على التنوع البيولوجي فحسب ،ولكنه سيسهم
أيضا في وجود مستوطنات بشرية أكثر استدامة .وعلى سبيل المثال ،يمكن أن يؤدي زرع األشجار بطريقة استراتيجية
في المناطق الحضرية إلى تهدئة درجة الحرارة بين درجتين مئويتين و 8درجات مئوية .وعالوة على ذلك ،يمكن أن تخفض
األشجار المزروعة بشكل صحيح حول المباني إلى خفض االحتياجات من تكييف الهواء بنسبة  30في المائة وتوفير
الطاقة المستخدمة ألغراض التدفئة بنسبة  50-20في المائة.
وتكون العديد من مواقع التراث الطبيعي في العالم متنوعة بيولوجيا ،وبالتالي فإن حماية التنوع البيولوجي يدعم حفظ
هذه المناطق الهامة.
والحلول القائمة على الطبيعة لتحديات تحقيق الرفاه الحضري ،مثل ُ
النهج القائمة على النظم اإليكولوجية للتكيف مع
تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث ،تتيح وجود مستوطنات بشرية آمنة.

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة
إدماج قيم التنوع البيولوجي

اإلنتاج واالستهالك المستدامان

الحد من التلوث

المناطق المحمية

خدمات النظم اإليكولوجية

استعادة النظم اإليكولوجية
وقدرتها على الصمود

14

 – 12ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ذات الصلة

غايات التنمية المستدامة
2-12تحقيق اإلدارة المستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية ،بحلول عام 2030
8-12ضمان أن تتوافر للناس في كل مكان المعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية
المستدامة وأنماط العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام 2030

 4و 6و 7و 8و19
 1و19

مساهمات التنوع البيولوجي في تحقيق هدف 12
يتطلب استهالك وإنتاج جميع السلع والخدمات تحويل العديد من الموارد الطبيعية ،مما يؤثر بدوره على التنوع
البيولوجي .ويمكن أن تقوض أنماط االستهالك واإلنتاج غير المستدامة الحالية قدرة النظم اإليكولوجية على تقديم
الخدمات للصناعات والمجتمعات التي تعتمد عليها.
ويمكن أن يؤدي استخدام ُ
النهج األنظف واألكثر كفاءة في استخدام الموارد التي تقلل من آثار المواد والنفايات
والملوثات إلى إتاحة فرص اقتصادية وتحقيق حياة أفضل للمستهلكين والمنتجين على حد سواء ،وأن يؤدي في الوقت
نفسه بفائدة للتنوع البيولوجي.
وسيتطلب تحويل أنماط االستهالك المشاركة النشطة للجمهور مع اعتماد المزيد من البلدان والناس ألنماط استهالك
المجتمعات المتقدمة اقتصاديا .ويعتبر رفع الوعي والوصول إلى معلومات عن مختلف أبعاد التنمية المستدامة بما في
ذلك التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية شرطين أساسيين لتحويل خيارات االستهالك وأساليب الحياة.

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة

زيادة الوعي بالتنوع البيولوجي

اإلنتاج واالستهالك المستدامان

اإلدارة المستدامة للمصادر الحية
البحرية

الزراعة وتربية األحياء المائة
والحراجة المستدامة

الحد من التلوث

تقاسم المعلومات والمعارف

15

 – 13اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ذات الصلة

غايات التنمية المستدامة

 5و 10و 14و15

1-13تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة األخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث
الطبيعية في جميع البلدان ،وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك األخطار
2-13إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات واالستراتيجيات والتخطيط على
الصعيد الوطني

 2و 15و17

مساهمات التنوع البيولوجي في تحقيق هدف 13
وفقا لتقييم األلفية للنظم اإليكولوجية ،من المرجح أن يصبح تغير المناخ أحد أهم دوافع فقدان التنوع البيولوجي بحلول
نهاية القرن .ويؤثر االحترار العالمي الحالي بالفعل على األنواع والنظم اإليكولوجية حول العالم ،وال سيما في أكثر النظم
اإليكولوجية ضعفا مثل النظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية ،والجبال ،والنظم اإليكولوجية القطبية .وعالوة على ذلك،
فإنه يؤثر على خدمات النظم اإليكولوجية التي تعتمد عليها سبل عيش الناس ،مثل هطول األمطار وخصوبة التربة التي
تعتبر ضرورية لإلنتاج الزراعي .وتتأثر صحة اإلنسان والحيوان والنبات من خالل زيادة انتقال األمراض المحمولة بالنواقل.
وال تعود الجهود المبذولة لحماية واستعادة الموائل بالنفع على التنوع البيولوجي فقط ،ولكنها توفر أيضا تدابير فعالة
من حيث التكلفة ومثبتة للتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه.
وتمثل النظم البيئية مثل الغابات ،والمراعي ،واألراضي الزراعية ،واألراضي الخثة ،واألراضي الرطبة على مستوى العالم
مخازن كبيرة للكربون .وتم تضمين حفظها واستعادتها واستخدامها المستدام كجزء من العديد من المساهمات المحددة
وطنيا المقصودة ،وهي بالتالي عنصر حاسم لتحقيق اتفاق باريس بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ ،وهي التزام عالمي نحو التخفيف من التغيرات الخطيرة في نظام درجة حرارة الغالف الجوي لألرض والنظام
المناخي.
كمان أن التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية الصحية موردان هامان لزيادة القدرة على الصمود والحد من المخاطر
واألضرار المرتبطة باآلثار السلبية لتغير المناخ .ويمكن أن يعمال كحواجز طبيعية ضد الظواهر المناخية والجوية القاسية
مثل تغير أنماط هطول األمطار ،والجفاف ،والعواصف ،وغيرها من الكوارث .وتوفر نظم اإلنتاج المتنوعة والمتكاملة
خيارات أكثر للتكيف مع المناخ المتغير .وتقلل نظم اإلنتاج القائمة على النظم اإليكولوجية من االعتماد على المدخالت
التركيبية واالنبعاثات المصاحبة لها من غازات الدفيئة.

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة

إدماج قيم التنوع البيولوجي

خفض فقدان الموائل إلى النصف
أو الحد منه

النظم اإليكولوجية الضعيفة أمام
تغير المناخ

خدمات النظم اإليكولوجية

استعادة النظم اإليكولوجية
وقدرتها على الصمود

االستراتيجيات وخطط العمل
الوطنية للتنوع البيولوجي

16

 – 14حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على
نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ذات الصلة

غايات التنمية المستدامة
1-14منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة ،وال سيما من األنشطة
البرية ،بما في ذلك الحطام البحري ،وتلوث المغذيات ،بحلول عام 2025

8

2-14إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام وحمايتها ،من أجل
تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة ،بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرتها على الصمود،
واتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تحقيق الصحة واإلنتاجية للمحيطات ،بحلول عام
2020

 6و 11و15

3-14تقليل تحمض المحيطات إلى أدنى حد ومعالجة آثاره ،بما في ذلك من خالل تعزيز
التعاون العلمي على جميع المستويات

 10و19

4-14تنظيم الصيد على نحو فعال ،وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير
المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة ،وتنفيذ خطط إدارة قائمة على
العلم ،من أجل إعادة األرصدة السمكية إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن،
لتصل على األقل إلى المستويات التي يمكن أن تتيح إنتاج أقصى غلة مستدامة
وفقا لما تحدده خصائصها البيولوجية ،بحلول عام 2020

 2و 3و 4و 6و 7و12
و19

5-14حفظ  10في المائة على األقل من المناطق الساحلية والبحرية ،بما يتسق مع
القانون الوطني والدولي واستنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة ،بحلول
عام 2020

 5و11

6-14حظر أشكال اإلعانات المقدمة لمصائد األسماك التي تسهم في اإلفراط في
قدرات الصيد وفي صيد األسماك ،وإلغاء اإلعانات التي تساهم في صيد
األسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم ،واإلحجام عن استحداث
إعانات جديدة من هذا القبيل ،مع التسليم بأن المعاملة الخاصة والتفضيلية
المالئمة والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا ينبغي أن تكون جزءا ال يتجزأ
من مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن اإلعانات لمصائد األسماك ،بحلول
عام 2020

و 3و4

7-14زيادة الفوائد االقتصادية التي تتحقق للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان
نموا من االستخدام المستدام للموارد البحرية ،بما في ذلك من خالل اإلدارة
المستدامة لمصائد األسماك ،وتربية األحياء المائية ،والسياحة ،بحلول عام 2030

 2و 4و 6و 7و 14و17

مساهمات التنوع البيولوجي في تحقيق هدف 14
يعتبر حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية أحد الجوانب الرئيسية
للتنمية المستدامة .ويدعم التنوع البيولوجي جميع أنشطة الصيد وتربية األحياء المائية ،فضال عن األنواع األخرى التي
يتم صيدها لألغذية واألدوية .وبالنظر إلى أن تربية األحياء المائية يقتصر حتى اآلن على عدد قليل من األنواع ،فإن
األسماك البرية ال تزال تؤدي دورا هاما في أرصدة تربية األحياء المائية.
ويعتبر حفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه المستدام ،بما في ذلك استخدام المناطق البحرية المحمية
البحرية ،أمرا ضروريا لضمان أن تظل المحيطات والبحار والموارد البحرية في العالم متمتعة بحيويتها لألجيال الحالية
والقادمة .وتعتبر كفاءة إدارة مصايد األسماك المستخدمة لألغذية ،وحماية البيئة البحرية من التلوث ،بما في ذلك من
تربية األحياء المائية ،واألنشطة التدميرية إجراءات حاسمة يتعين اتخاذها.

17

كما أن اإلدارة الفعالة للنظم اإليكولوجية األرضية ،وال سيما النظم اإليكولوجية الزراعية ،أمر بالغ األهمية لتقليل خسائر
المغذيات للنظم البحرية واآلثار السلبية على البيئة البحرية ومواردها.

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة

إدماج قيم التنوع البيولوجي

إصالح الحوافز

اإلنتاج واالستهالك المستدامان

خفض فقدان الموائل إلى النصف
أو الحد منه

اإلدارة المستدامة للمصادر الحية
البحرية

الزراعة وتربية األحياء المائة
والحراجة المستدامة

الحد من التلوث

النظم اإليكولوجية الضعيفة أمام
تغير المناخ

المناطق المحمية

الحد من خطر االنقراض

خدمات النظم اإليكولوجية

استعادة النظم اإليكولوجية
وقدرتها على الصمود

االستراتيجيات وخطط العمل
الوطنية للتنوع البيولوجي

تقاسم المعلومات والمعارف

18

 – 15حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على
نحو مستدام ،وإدارة الغابات على نحو مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف
تدهور األراضي وعكس مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي
أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ذات الصلة

غايات التنمية المستدامة
1-15ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة
الداخلية وخدماتها ،وال سيما الغابات واألراضي الرطبة والجبال واألراضي الجافة،
وضمان استخدامها على نحو مستدام ،وذلك وفقا لاللتزامات بموجب االتفاقات
الدولية ،بحلول عام 2020

 4و 5و 7و 11و14
و15

2-15تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات ،ووقف إزالة الغابات ،وترميم
الغابات المتدهورة وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة زرع الغابات وإعادة زرع الغابات
على الصعيد العالمي ،بحلول عام 2020

 4و 5و 7و 14و15

3-15مكافحة التصحر ،وترميم األراضي والتربة المتدهورة ،بما في ذلك األراضي
خال من
المتضررة من التصحر والجفاف والفيضانات ،والسعي إلى تحقيق
عالم ٍ
ٍ
ظاهرة تدهور األراضي ،بحلول عام 2030

 4و 5و15

4-15ضمان حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية ،بما في ذلك تنوعها البيولوجي ،من أجل
تعزيز قدرتها على توفير المنافع التي ال غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة،
بحلول عام 2030

 11و 14و15

5-15اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور الموائل الطبيعية ،ووقف فقدان التنوع
المهددة ومنع انقراضها
البيولوجي ،والقيام ،بحلول عام  ،2020بحماية األنواع
َّ

 5و12

6-15تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية،
وتعزيز سبل الوصول إلى تلك الموارد ،على النحو المتفق عليه دوليا

16

7-15اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير المشروع لألنواع المحمية من النباتات
والحيوانات واالتجار فيها ،والتصدي لمنتجات األحياء البرية غير المشروعة ،على
مستويي العرض والطلب على السواء

12

8-15اتخاذ تدابير لمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إلى النظم اإليكولوجية لألراضي
والمياه وتقليل أثر ذلك إلى حد كبير ،ومراقبة األنواع ذات األولوية أو القضاء
عليها ،بحلول عام 2020

9

9-15إدماج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي في عمليات التخطيط الوطني
والمحلي ،والعمليات اإلنمائية ،واستراتيجيات الحد من الفقر ،والحسابات ،بحلول
عام 2020

2

مساهمات التنوع البيولوجي في تحقيق هدف 15
يعتبر حفظ النظم اإليكولوجية للمياه العذبة األرضية والداخلية واستعادتها واستخدامها المستدام أمرا أساسيا لتحقيق
التنمية المستدامة وهدف التنمية المستدامة  .15وتشتمل الغاية  9-15من هذا الهدف على دعوة إلى إدماج قيم النظم
اإليكولوجية والتنوع البيولوجي في عمليات التخطيط الوطني والمحلي ،والعمليات اإلنمائية ،واستراتيجيات الحد من
الفقر ،والحسابات .وتسلط الغايات األخرى الضوء على أهمية نظم إيكولوجية معينة ،بما في ذلك النظم اإليكولوجية
للمياه العذبة ،والغابات ،والصحارى ،واألراضي المتدهورة ،والجبال.

19

وتغطي الغابات نحو  30في المائة من مساحة اليابسة على األرض ،وتحتوي على  80في المائة من الكتلة األحيائية
األرضية وتوفر موائل ألكثر من نصف أنواع النباتات والحيوانات البرية المعروفة في العالم .وعلى الرغم من أن المعدل
السنوي لصافي فقدان الغابات قد تباطأ على مدى العقود الماضية ،فإنه ال يزال مصدر قلق ألن الفقدان يحدث في
مناطق ذات قيمة إيكولوجية عالية للغاية .وفي حين أن هناك زيادة ملحوظة في المناطق المحمية على مدى القرن
الماضي ،فإن العديد من المناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي ال تتمتع بشكل كاف بمركز المناطق المحمية .وعلى
الصعيد العالمي هناك أكثر من مليار هكتار من الغابات التي أزيلت منها األشجار والمتدهورة التي يمكن استعادتها ،وهي
منطقة واسعة لديها القدرة على إثراء التنوع البيولوجي وتحسين وظائف النظم اإليكولوجية.
ويتناول هدف التنمية المستدامة  15أيضا التنوع البيولوجي في المياه الداخلية ،من خالل الحفاظ على النظم
اإليكولوجية وخدمات النظم اإليكولوجية مثل تدفق المياه ونوعية المياه ،التي تعتبر حاسمة بالنسبة للعديد من مراحل
حياة األنواع المائية والمهاجرة على وجه الخصوص.
وهناك عدد من الغايات في إطار هذا الهدف تتصل بأهداف التنمية المستدامة األخرى .وعلى سبيل المثال ،تشير الغاية
 9-15إلى استراتيجيات الحد من الفقر وبالتالي فهي ذات صلة بهدف التنمية المستدامة  ،1وتتصل الغاية  6-15بالغاية
 5-2بشأن التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة وحيوانات المزارع والحيوانات المستأنسة.
كما أن نُ هج النظم اإليكولوجية للزراعة والرعي التي تحفز التنوع البيولوجي في الكائنات المجهرية في التربة والحيوانات
الصغيرة والبالغة الصغر في التربة تعزز الصحة المادية والبيئية وتحافظ عليها ،وبالتالي تمنع تآكلها ،وتحافظ على خصوبة
التربة وترميمها.

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة
إدماج قيم التنوع البيولوجي

اإلنتاج واالستهالك المستدامان

خفض فقدان الموائل إلى النصف
أو الحد منه

الزراعة وتربية األحياء المائة
والحراجة المستدامة

منع انتشار األنواع الغريبة الغازية
ومراقبتها

المناطق المحمية

الحد من خطر االنقراض

خدمات النظم اإليكولوجية

استعادة النظم اإليكولوجية
وقدرتها على الصمود

الحصول على الموارد الجينية
وتقاسم المنافع الناشئة عنها
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 – 16لتشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية
المستدامة ،وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع ،والقيام على
جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة
أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ذات الصلة

غايات التنمية المستدامة
4-16الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة ،وتعزيز استرداد
األصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة ،بحلول عام
2030

17

7-16ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي
وتمثيلي على جميع المستويات

17

مساهمات التنوع البيولوجي في تحقيق هدف 16
تقوض الجريمة اإليكولوجية مثل االتجار باألحياء البرية والصيد غير المشروع وتجارة األخشاب غير القانونية التنمية
المستدامة وتهدد األمن العالمي من خالل استفادة الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة من غير الدول .وتشير
التقديرات إلى سرقة موارد طبيعية قيمتها  258-91مليار دوالر سنويا من قبل المجرمين ،مما يحرم البلدان من اإليرادات
وفرص التنمية.
كما يمكن أن تكون الصراعات على الموارد الطبيعية والتدهور البيئي والتلوث من العوامل المؤدية إلى انعدام األمن
االجتماعي والعنف ،اللذان يؤثران في كثير من األحيان بشكل غير متناسب على الضعفاء.
ويمكن أن يسهم تعزيز دور القانون والعدالة إلدارة التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية والنظم اإليكولوجية في العملية
األساسية لبناء مجتمع شامل قائم على العدل وصنع القرار الديمقراطي.

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة
االستراتيجيات وخطط العمل
الوطنية للتنوع البيولوجي

21

 – 17تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل
التنمية المستدامة
أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ذات الصلة

غايات التنمية المستدامة
 3-17حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية

20

 6-17تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والوصول إليها ،وتعزيز
تبادل المعارف وفق شروط متفق عليها ،بوسائل تشمل تحسين التنسيق فيما بين
اآلليات القائمة ،وال سيما على مستوى األمم المتحدة ،ومن خالل آلية عالمية لتيسير
التكنولوجيا

19

 7-17تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئيا ونقلها وتعميمها ونشرها إلى البلدان النامية
بشروط مواتية ،بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية ،وذلك على النحو المتفق
عليه

19

 9-17تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذا فعاال ومحدد
األهداف من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية
المستدامة ،بوسائل تشمل التعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي

17

 14-17تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة
 18-17تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية ،بما في ذلك أقل البلدان نموا
والدول الجزرية الصغيرة النامية ،لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة
ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل ،ونوع الجنس ،والسن ،والعرق،
واالنتماء العرقي ،والوضع كمهاجر ،واإلعاقة ،والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص
ذات الصلة في السياقات الوطنية ،بحلول عام 2020

 2و17
19

مساهمات التنوع البيولوجي في تحقيق هدف 17
توفر اتفاقية التنوع البيولوجي وخطتها االستراتيجية للتنوع البيولوجي  2020-2011إطارا عالميا للتعاون الدولي في
مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام .وتسعى استراتيجية حشد
الموارد في االتفاقية إلى زيادة الدعم المالي لتنفيذ الخطة االستراتيجية.
وبموجب االتفاقية ،تعمل األطراف معا على نشر المعرفة والتكنولوجيات المتعلقة باإلدارة البيئية ،وتعزيز التعاون بين
بلدان الجنوب ،وتعزيز القدرات الوطنية والمحلية من أجل السياسات والعلوم .وتعد هذه القدرات والثروات من المعرفة
ضرورية لتنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام .2030
وعلى المستوى الوطني ،تُ عتمد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي كأدوات سياساتية لتحقيق الخطة
االستراتيجية للتنوع البيولوجي ،وبالتالي فهي مسارات جاهزة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني.
وتساعد الجهود الرامية إلى إدماج التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية في السياسات اإلنمائية الوطنية ودون الوطنية
والقطاعية من خالل االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ومساهمة هذه االستراتيجيات وخطط
العمل في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على تعزيز اتساق السياسات.
ويسهم تنفيذ أدوات برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة والشراكات العالمية التي تحفز اإلدارة
المستدامة للتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية في تحقيق هدف التنمية المستدامة.

22

وتقدم العديد من منظمات األمم المتحدة الدعم إلى البلدان في مجال جمع البيانات ورصد مؤشرات أهداف التنمية
المستدامة.

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة

إدماج قيم التنوع البيولوجي

االستراتيجيات وخطط العمل
الوطنية للتنوع البيولوجي

حشد الموارد من جميع المصادر

23

تقاسم المعلومات والمعارف

التذييل :أهداف أيشي للتنوع البيولوجي للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
2020-2011
الغايـــة االســـتراتيجية ألـــف -التصـــدي لألســـباب الكامنـــة
وراء فق ــدان التن ــوع البيولوج ــي ع ــن طري ــق تعمي ــم التن ــوع
البيولوجـــي فـــي جميـــع قطاعـــات الحكومـــة والمجتمـــع
الهـــدف  -1بحلـــول عـــام  2020كحـــد أقصـــى،
يكـــون النـــاس علـــى علـــم بقيـــم التنـــوع
البيولوجـــي ،وبالخطـــوات التـــي يمكـــن اتخاذهـــا
لحفظـــه واســـتخدامه علـــى نحـــو مســـتدام.
الهـــدف  -2بحلـــول عـــام  2020كحـــد أقصـــى،
تُ دمــج قيــم التنــوع البيولوجــي في االســتراتيجيات
الوطنيـــة والمحليـــة للتنميـــة والحـــد مـــن الفقـــر
وعملي ــات التخطي ــط ويج ــري وإدماجه ــا ،حس ــب االقتض ــاء،
ف ــي نظ ــم الحس ــابات القومي ــة ونظ ــم اإلب ــاغ.
الهــدف  -3بحلــول عــام  2020كحــد أقصــى ،تُ لغــى
الحوافـــز ،بمـــا فيهـــا اإلعانـــات ،الضـــارة بالتنـــوع
البيولوجـــي ،أو تـــزال تدريجيـــا أو تعـــدل مـــن أجـــل
تقليــل أو تجنــب التأثيــرات الســلبية ،وتوضــع وتُ طبــق حوافــز
إيجابي ــة لحف ــظ التن ــوع البيولوج ــي واس ــتخدامه المس ــتدام،
بم ــا يتمش ــى وينس ــجم م ــع االتفاقي ــة وااللتزام ــات الدولي ــة
األخـــرى ذات الصلـــة ،مـــع مراعـــاة الظـــروف االجتماعيـــة-
االقتصادي ــة الوطني ــة.
الهـــدف  -4بحلـــول عـــام  2020كحـــد أقصـــى،
تكـــون الحكومـــات وقطـــاع األعمـــال وأصحـــاب
المصلح ــة عل ــى جمي ــع المس ــتويات ق ــد اتخ ــذت
خطـــوات لتنفيـــذ خطـــط أو تكـــون قـــد نفـــذت خططـــا مـــن
أجــل تحقيــق اإلنتــاج واالســتهالك المســتدامين وتكــون قــد
ســـيطرت علـــى تأثيـــرات اســـتخدام المـــوارد الطبيعيـــة فـــي
نطـــاق الحـــدود اإليكولوجيـــة المأمونـــة.
الغاي ــة االس ــتراتيجية ب ــاء -خف ــض الضغ ــوط المباش ــرة عل ــى
التن ــوع البيولوج ــي وتش ــجيع االس ــتخدام المس ــتدام
يخف ــض مع ــدل
اله ــدف  -5بحل ــول ع ــام َّ ،2020
فقــدان جميــع الموائــل الطبيعيــة ،بمــا فــي ذلــك
الغابـــات ،إلـــى النصـــف علـــى األقـــل ،وحيثمـــا
يك ــون ممكن ــا إل ــى م ــا يق ــرب م ــن الصف ــر ،ويخف ــض تده ــور
وتفت ــت الموائ ــل الطبيعي ــة بق ــدر كبي ــر.
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الهـــدف  -6بحلـــول عـــام  ،2020يتـــم علـــى
نحـــو مســـتدام إدارة وحصـــاد جميـــع األرصـــدة
الســـمكية والالفقاريـــات والنباتـــات المائيـــة،
بطريقـــة قانونيـــة وبتطبيـــق ُ
النهـــج القائمـــة علـــى النظـــام
اإليكولوجـــي ،وذلـــك لتجنـــب الصيـــد المفـــرط ،ووضـــع
خطـــط وتدابيـــر انعـــاش لجميـــع األنـــواع المســـتنفدة ،وال
يكــون لمصايــد األســماك تأثيــرات ضــارة كبيــرة علــى األنــواع
المه ــددة باالنق ــراض والنظ ــم اإليكولوجي ــة الضعيف ــة ،وأن
تك ــون تأثي ــرات مصاي ــد األس ــماك عل ــى األرص ــدة الس ــمكية
واألنـــواع والنظـــم اإليكولوجيـــة فـــي نطـــاق الحـــدود
اإليكولوجيـــة المأمونـــة.
الهـــدف  -7بحلـــول عـــام  ،2020تـــدار مناطـــق
الزراعـــة وتربيـــة األحيـــاء المائيـــة والحراجـــة علـــى
نحــو مســتدام ،لضمــان حفــظ التنــوع البيولوجــي.
يخفــض التلــوث،
الهــدف  -8بحلــول عــام َّ ،2020
بمـــا فـــي ذلـــك التلـــوث الناتـــج عـــن المغذيـــات
الزائ ــدة ،إل ــى مس ــتويات ال تض ــر بوظيف ــة النظ ــم
اإليكولوجي ــة وبالتن ــوع البيولوج ــي.
تعـــرف األنـــواع
الهـــدف  -9بحلـــول عـــام ،2020
ّ
الغريبـــة الغازيـــة ومســـاراتها ،ويحـــدد ترتيبهـــا
حســـب األولويـــة ،وتخضـــع للمراقبـــة األنـــواع
ذات األولوي ــة أو يت ــم القض ــاء عليه ــا وتوض ــع تدابي ــر إلدارة
المســـارات لمنـــع إدخالهـــا وانتشـــارها.
خفـــض إلـــى
الهـــدف  -10بحلـــول عـــام  ،2015تُ َّ
أدنـــى حـــد الضغـــوط البشـــرية المتعـــددة علـــى
الشـــعب المرجانيـــة ،والنظـــم اإليكولوجيـــة
تحمـــض
الضعيفـــة األخـــرى التـــي تتأثـــر بتغيـــر المنـــاخ أو ّ
المحيطــات ،مــن أجــل المحافظــة علــى ســامتها ووظائفهــا.
الغايــة االســتراتيجية جيــم -تحســين حالــة التنــوع البيولوجــي
ع ــن طري ــق ص ــون النظ ــم اإليكولوجي ــة ،واألن ــواع والتن ــوع
الجين ــي
اله ــدف  -11بحل ــول ع ــام  ،2020يت ــم حف ــظ 17
ف ــي المئ ــة عل ــى األق ــل م ــن المناط ــق األرضي ــة
ومناط ــق المي ــاه الداخلي ــة و 10ف ــي المئ ــة م ــن
المناطـــق الســـاحلية والبحريـــة ،وخصوصـــا المناطـــق ذات
األهميـــة الخاصـــة للتنـــوع البيولوجـــي وخدمـــات النظـــام
اإليكولوجـــي ،مـــن خـــال نظـــم مـــدارة بفاعليـــة ومنصفـــة
وتتســـم بالترابـــط الجيـــد ،وممثلـــة إيكولوجيـــا للمناطـــق
المحميـــة وتدابيـــر الحفـــظ الفعالـــة األخـــرى القائمـــة علـــى
المنطقـــة ،وإدماجهـــا فـــي المناظـــر الطبيعيـــة األرضيـــة
والمناظـــر الطبيعيـــة البحريـــة األوســـع نطاقـــا.

اله ــدف  -12بحل ــول ع ــام  ،2020من ــع انق ــراض
األنــواع المعروفــة المهــددة باالنقــراض وتحســين
وإدام ــة حال ــة حفظه ــا ،الس ــيما بالنس ــبة لألن ــواع
األكث ــر تده ــورا.
اله ــدف  -13بحل ــول ع ــام  ،2020الحف ــاظ عل ــى
التنـــوع الجينـــي للنباتـــات المزروعـــة وحيوانـــات
المـــزارع والحيوانـــات األليفـــة والتنـــوع الجينـــي
لألقــارب البريــة ،بمــا فــي ذلــك األنــواع األخــرى ذات القيمــة
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة فضـــا عـــن القيمـــة الثقافيـــة،
ووضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات لتقليــل التــآكل الجينــي وصــون
تنوعه ــا الجين ــي.
الغايـــة االســـتراتيجية دال -تعزيـــز المنافـــع للجميـــع مـــن
التنـــوع البيولوجـــي وخدمـــات النظـــم اإليكولوجيـــة
الهـــدف  -14بحلـــول عـــام  ،2020اســـتعادة
وص ــون النظ ــم اإليكولوجي ــة الت ــي توف ــر خدم ــات
أساســـية ،بمـــا فـــي ذلـــك الخدمـــات المرتبطـــة
بالمي ــاه ،وتس ــهم ف ــي الصح ــة وس ــبل العي ــش والرف ــاه ،م ــع
مراع ــاة احتياج ــات النس ــاء والمجتمع ــات األصلي ــة والمحلي ــة
والفقـــراء والضعفـــاء.
الهـــدف  -15بحلـــول عـــام  ،2020إتمـــام تعزيـــز
قـــدرة النظـــم اإليكولوجيـــة علـــى التحمـــل
ومســـاهمة التنـــوع البيولوجـــي فـــي مخـــزون
الكربـــون ،مـــن خـــال الحفـــظ واالســـتعادة ،بمـــا فـــي ذلـــك
اســتعادة  15فــي المئــة علــى األقــل مــن النظــم اإليكولوجيــة
المتده ــورة ،مم ــا يس ــهم بالتال ــي ف ــي التخفي ــف م ــن تغي ــر
المنـــاخ والتكيـــف معـــه ومكافحـــة التصحـــر.
الهــدف  -16بحلــول عــام  ،2015يســري مفعــول
بروتوكـــول ناغويـــا للحصـــول علـــى المـــوارد
الجيني ــة والتقاس ــم الع ــادل والمنص ــف للمناف ــع
الناش ــئة ع ــن اس ــتخدامها ،ويت ــم تفعيل ــه ،بم ــا يتمش ــى م ــع
التشـــريع الوطنـــي.

الغايـــة االســـتراتيجية هـــاء -تعزيـــز التنفيـــذ مـــن خـــال
التخطيـــط التشـــاركي ،وإدارة المعـــارف وبنـــاء القـــدرات
الهــدف  -17بحلــول عــام  ،2015يكــون كل طــرف
قـــد أعـــد واعتمـــد كأداة مـــن أدوات السياســـة،
وبـــدأ فـــي تنفيـــذ ،اســـتراتيجية وخطـــة عمـــل
وطني ــة للتن ــوع البيولوج ــي بحي ــث تك ــون فعال ــة وتش ــاركية
ومحدثـــة.
الهـــدف  -18بحلـــول عـــام  ،2020احتـــرام
المعـــارف واالبتـــكارات والممارســـات التقليديـــة
للمجتمعـــات األصليـــة والمحليـــة ذات الصلـــة
بحف ــظ التن ــوع البيولوج ــي واس ــتخدامه المس ــتدام ،واحت ــرام
اس ــتخدامها المأل ــوف للم ــوارد البيولوجي ــة ،رهن ــا بالتش ــريع
الوطنـــي وااللتزامـــات الدوليـــة ذات الصلـــة ،وأن تدمـــج
وتنعكـــس بالكامـــل فـــي تنفيـــذ االتفاقيـــة مـــع المشـــاركة
الكامل ــة والفعال ــة للمجتمع ــات األصلي ــة والمحلي ــة ،وذل ــك
علـــى جميـــع المســـتويات ذات الصلـــة.
اله ــدف  -19بحل ــول ع ــام  ،2020إتم ــام تحس ــين
المعـــارف والقاعـــدة العلميـــة والتكنولوجيـــات
المتعلقـــة بالتنـــوع البيولوجـــي ،وقيمـــه،
ووظيفتـــه ،وحالتـــه واتجاهاتـــه ،واآلثـــار المترتبـــة علـــى
فقدانــه ،وتقاســم هــذه المعــارف والقاعــدة والتكنولوجيــات
ونقلهـــا وتطبيقهـــا علـــى نطـــاق واســـع.
اله ــدف  -20بحل ــول ع ــام  ،2020كح ــد أقص ــى،
ينبغــي إحــداث زيــادة محسوســة فــي المســتويات
الحالي ــة لحش ــد الم ــوارد المالي ــة للتنفي ــذ الفع ــال
للخط ــة االس ــتراتيجية للتن ــوع البيولوج ــي  2020-2011م ــن
جمي ــع المص ــادر ،وفق ــا للعملي ــة الموح ــدة والمتف ــق عليه ــا
فـــي اســـتراتيجية حشـــد المـــوارد .ويخضـــع هـــذا الهـــدف
للتغيي ــرات اعتم ــادا عل ــى تقييم ــات االحتياج ــات إل ــى الم ــوارد
الت ــي س ــتعدها األط ــراف وتبل ــغ عنه ــا.
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