
 الهيئة الفرعية للتنفيذ

 االجتماع الثالث

 4242 /آبأغسطس 42-42 ،كندا ،مونتلاير

 *األعمال المؤقتمن جدول  3البند 

تحليل لمساهمة األهداف التي وضعتها األطراف والتقدم المحرز 
 نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 ةالتنفيذي ةمذكرة من األمين

 معلومات أساسية -أوال

دعا مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي ، 4242-4211لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ااعتماد  عند -1
أهداف وطنية خاصة بها، باستخدام الخطة االستراتيجية كإطار مرن، مع مراعاة االحتياجات واألولويات  وضعاألطراف إلى 

المؤتمر  حث  و . المساهمات الوطنية في تحقيق أهداف أيشي العالمية للتنوع البيولوجي األخذ في الحسبان أيضامع و الوطنية، 
مقتضى  استعراض استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، وتحديثها ومراجعتها حسب على أيضا األطراف
ج أهدافها الوطنية في ادمإ، بما في ذلك عن طريق 2/2مقرر الدة في ات المعتم  رشادمع الخطة االستراتيجية واإل ايش، تمالحال

 .ةاتيكأداة سياسدة المعتم  ، استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي

استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية أو  وتنفذ ثالتي لم تحد  ، األطراف 13/1مقرره مؤتمر األطراف، في  حث  و  -4
مزيد من الد ر  وي   .11/4المقرر في أقرب وقت ممكن، تمشيا مع  على أن تقوم بذلك حتى اآلن اإلقليمية للتنوع البيولوجي

عن تحديث وتحليل االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بعد اعتماد الخطة االستراتيجية للتنوع المعلومات 
 .CBD/SBI/3/2/Add.1 في الوثيقة 4242-4211البيولوجي 

 الخطة ( الحاجة إلى اإلبقاء على تنفيذ12/4المقرر وعند اعتماد الخطة االستراتيجية، الحظ مؤتمر األطراف أيضا ) -3
مؤتمر األطراف  شجع ،12/1و 13/42المقررين عتبر التقارير الوطنية مصدرا رئيسيا للقيام بذلك. وفي قيد االستعراض. وت  

ت الهيئة الفرعية حث   وعالوة على ذلك، .4212 /كانون األولديسمبر 31سة بحلول سادتقديم تقاريرها الوطنية ال على األطراف
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السادسة إلى  تقاريرها الوطنية حتى اآلن التي لم تقدم، األطراف 43/1التوصية في  ،العلمية والتقنية والتكنولوجيةللمشورة 
 .ةسادسال تقريرا من التقارير الوطنية 152 استالمم ، ت4242 /آذارمارس 42 حتىو . على أن تقوم بذلكة التنفيذي ةاألمين

واصل تحديث تحليل التقدم المحرز في تأن  ةالتنفيذي ةطلب مؤتمر األطراف أيضا إلى األمين ،12/1وفي المقرر  -2
أن على أساس المعلومات الواردة في التقارير الوطنية السادسة، و  4242-4211االستراتيجية للتنوع البيولوجي تنفيذ الخطة 

 .الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث فيه نظرتل متاحا ثالتحليل المحد   تجعل

لألهداف الوطنية التي وضعتها األطراف  التحلي 1ت األمانة، في هذه الوثيقة،عد  أعاله، أ   المذكورة استجابة للمقرراتو  -5
أهداف و للتقدم المحرز نحو تحقيق األهداف الوطنية  ة للتنوع البيولوجي وأجرت تقييمافي استراتيجياتها وخطط عملها الوطني

 2 .التي أبلغت عنها األطراف من خالل تقاريرها الوطنية السادسة أيشي للتنوع البيولوجي

 المنهجية -ثانيا

 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي -ألف

في هذا  مراجعة أو تحديث لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 122 ما مجموعه في تم النظر -2
وفقا االستراتيجيات وخطط العمل وترسيم األهداف الوطنية أو االلتزامات المشابهة  هذه وتم استعراض كل واحدة من 3 .التقييم

 االتي قدمت هذه االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية أهداف حوالي نصف األطرافوقد رسم  4 ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي.
مباشرة في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع ما إألهداف أيشي للتنوع البيولوجي  وفقا وطنية )أو التزامات مشابهة(

 فيها به. وفي الحاالت التي لم يتم األطراف خدم هذا الترسيم في هذا التقييم عند قياموقد است   البيولوجي أو في تقاريرها الوطنية.
وفي الحاالت  على نحو مباشر. هذا الترسيم، صن فت األمانة كل هدف وطني وفقا لهدف أيشي للتنوع البيولوجي الذي يتصل به

ن ميتعلق بعدة أهداف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، تم النظر في ذلك أيضا في التقييم  اوطني اهدف أن   فيها و جدالتي 
وبعد ذلك تم تقييم األهداف الوطنية أو االلتزامات  تصنيف الهدف الوطني مقابل أهداف متعددة من أهداف أيشي. خالل

الوطنية( مقابل مدى ومستوى الطموح المحدد في أهداف  األهداف أو المشاريع)مثل األولويات أو االستراتيجيات أو  المشابهة
 أهداف فرعية أو أهداف محددةأي  إجراءات ترتبط بذلك و  فة إلى ذلك، تم النظر أيضا في أي  وباإلضا أيشي للتنوع البيولوجي.

 . وبعد ذلك، تم تصنيف األهداف وااللتزامات المشابهةمتصلة بالهدف الوطنيو  إيكولوجيم انظ أو لكل أحيائية ةمنطقلكل 
 5 التالية: تمن الفئات الس فئةفي كل واحدة من االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في  الواردة

                                                      
التقارير الوطنية اإلضافية كذلك و  توردتي لى التعليقات الع بناءالوثيقة  ت هذهحق  ن  . و األقران ب غية استعراضه من جانبهذه الوثيقة ل لقد أ تيح مشروع  1
 ت إلى األمانة.وردتي ال

 CBD/SBI/2/2/Add.2و UNEP/CBD/COP/13/8/Add.2/Rev.1 الوثائق التحليل على التحليالت السابقة الواردة فيد هذا ستني 2
 .ت على أساس المعلومات المقدمة من خالل التقارير الوطنية الخامسةعد  التي أ  و  ،CBD/COP/14/5/Add.2و
. لم يتم /https://www.cbd.int/nbsapعلى الرابط في هذا التقييم  النظر فيهالى االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية التي تم ع االط العيمكن   3

  ا بإحدى لغات األمم المتحدة الرسمية. مللتنوع البيولوجي )التفيا والبرتغال( لعدم توافره تينعمل وطني تيوخط ينتحليل استراتيجيت

غ عنها األهداف الواردة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية السابقة وكذلك تلك المبل   هابما في ،لى قائمة شاملة باألهداف الوطنيةع االط العيمكن   4
مزيد من المعلومات التي اليمكن الحصول على و . https://www.cbd.int/nbsap/targets/default.shtml الرابط على ،في التقارير الوطنية الخامسة

 .en.pdf-21-09-2018-table-tps://www.cbd.int/doc/nr/assessmenthtعلى الرابط م في هذه الوثيقة التحليل المقد   استند إليها

 .جميع الفئات 1الشكل يعرض  ،ومع ذلك. هـ()د( و)ج( و)2الفئات الواردة في الفقرات  تجدم  أ   ،هذا التقييم محتوى قراءة غرض تسهيلل  5

https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-23/sbstta-23-rec-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/official/cop-13-08-add2-rev1-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/3224/4afb/9c21cfc7a382d933d2607aae/sbi-02-02-add2-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/48b8/b429/f12ef951de661676f676e877/cop-14-05-add2-ar.pdf
https://www.cbd.int/nbsap/
https://www.cbd.int/nbsap/targets/default.shtml
https://www.cbd.int/doc/nr/assessment-table-2018-09-21-en.pdf
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الهدف الوطني أو  تشير هذه الفئة إلى أن   – أو مستوى طموح هدف أيشيو/تجاوز مدى يالهدف الوطني  )أ(
الهدف له عتبات  ويمكن أن يكون السبب في ذلك أن  . االلتزام المشابه أكثر طموحا من هدف أيشي للتنوع البيولوجي

 كمية أعلى أو يحتوي على التزامات تتجاوز االلتزامات المحددة في هدف أيشي؛
 ساوىالهدف الوطني أو االلتزام المشابه يت تشير هذه الفئة إلى أن   – مع هدف أيشي تناسبي الهدف الوطني )ب(

 هدف أيشي؛ مع عموما مدى ومستوى الطموح من حيث
الهدف  تشير هذه الفئة إلى أن   - جميع عناصره يتناولالهدف الوطني أقل طموحا من هدف أيشي أو ال  )ج(

 ؛بوضوح جميع عناصر هدف أيشي يتناولمعينة أو ال  قضاياالوطني له عتبة أقل بالنسبة ل
 الهدف الوطني له عتبة أقل تشير هذه الفئة إلى أن   - من هدف أيشيبكثير الهدف الوطني أقل طموحا  (د)

 ا؛جد عامهدف  أو أنه/عالجها هدف أيشي للتنوع البيولوجي ويالتي  قضايامعظم البالنسبة ل بكثير
بعض األهداف  بترسيم قامت أطراف هناك - بهدف أيشي اضحاو ارتباطا الهدف الوطني غير مرتبط  )هـ(

 هاأو تقرير  الوطنية للتنوع البيولوجي هاعمل ةوخط تهااستراتيجي ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي من خالل وفقا الوطنية
ستخدم هذه ت  هدف أيشي للتنوع البيولوجي و الهدف الوطني  بين ةواضح صلة فيها ال توجد في الحاالت التيو . الوطني
 ؛الفئة
ال تحتوي االستراتيجية أو خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي على هدف أو  –ال توجد أهداف وطنية  )د(

 التزام مشابه يتصل بهدف أيشي للتنوع البيولوجي.
هدف  فيمثيله لهدف الوطني مقابل ا في طموحالجري بالنظر إلى مدى ومستوى هذا التقييم أ   أن   إلى ةاإلشار وتجدر  -2

التي إذا قورنت بهدف أيشي تكون أقل من  ،بعض األهداف فإن   ي الظروف الوطنية لبلد ما. ولذلكفالتقييم أيشي. ولم ينظر 
إلجراء مقارنات قد تكون مع ذلك طموحة في ضوء نقطة البداية في البلد. ولهذا السبب، ال يمكن استخدام التقييم  ،هدف أيشي
 مناقشة حول التقدم العالمي المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. ثراءستخدم فقط إلي  بل  ،بين البلدان

 سةسادالتقارير الوطنية ال -باء

لتقارير ا إلعداد المبادئ التوجيهية تطلبو  6 .تقريرا وطنيا سادسا في هذا التحليل 152تم استعراض ما مجموعه  -2
 وبعد ذلكأدناه.  المذكورة باستخدام الفئات 7أهدافها الوطنية بلوغم التقدم المحرز نحو تقي   أن الوطنية السادسة من األطراف

ذا و  .الثاني الفرعقامت األمانة بتبويب هذه المعلومات إلجراء التحليل الوارد في   ةريرها الوطنياتق قدمت األطرافكانت ا 
 األطرافكانت إذا . أما مباشرة االمعلومات منه لصتخاست   فقداإلنترنت للتقارير الوطنية السادسة  لىباستخدام أداة اإلبالغ ع

 .المعلومات الصاستخ األمانةت قد تول  ف ،وثيقةفي شكل تقاريرها الوطنية  قدمت

                                                      
 ن في المبادئ التوجيهيةستة عشر طرفا تقييمات للتقدم المحرز نحو تحقيق أهدافها الوطنية أو أهداف أيشي على النحو المبي   ما مجموعه لم يقدم  6

( طرفا 132و 124طرفا )تتراوح بين  143قدم في المتوسط و التقارير في هذا التقييم.  تلكالنظر في  يتسن   مل يهعل. و لتقارير الوطنية السادسةا إلعداد
 .تقييمات تتعلق بكل هدف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 بوجه عام قررتاإلبالغ عن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بدال من األهداف الوطنية. و ب أيضا شكل التقرير الوطني السادس لألطراف وسمح  7
اإلبالغ عن التقدم  أيضا أهداف وطنية الديه من األطراف التي طرفا 12اختار  ،ع هذا النهج. ومع ذلكابوطنية ات   ااألطراف التي لم تعتمد بعد أهداف

الوطنية إلى أنها اعتمدت أهداف أيشي كأهداف  هاوخطط عمل هاأشار بعض البلدان في استراتيجيات ،عالوة على ذلكو  أهداف أيشي. المحرز مقابل
 وطنية.
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الوطنية بواحد أو أكثر من أهداف أيشي  هاكل هدف من أهداف بأن تربط شكل التقرير الوطني السادس األطراف وي لزم -2
ونتيجة  .المتصلة بذلك الهدفلجميع أهداف أيشي  بالنسبة في هذا التقييم تم النظر في الهدف الوطنيو  8 .للتنوع البيولوجي

 المبادئ التوجيهية . وأتاحتفي هذا التقييم أكثر من مرة بعض األهداف الوطنية تحقيق نحو المحرز نظر في التقدمي   قدلذلك 
في هذه و  9 .وطنية متعددة بهدف واحد من أهداف أيشي اربط أهدافت أن لتقارير الوطنية السادسة لألطرافا الخاصة بإعداد

 10 .لجميع األهداف الوطنية يامتساو  اوزن ىعطأ وهو ما ،غ عنهالمبل   المحرز التقدمخدم متوسط الحاالت است  

المبادئ  تلك الفئات المستخدمة فيمع يتسق  على نحوتخدمة في هذا التقييم، المس الخمس وفيما يلي الفئات -12
والتقييمات  11التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياإلصدار الرابع من نشرة و  لتقارير الوطنية السادسةا الخاصة بإعداد التوجيهية

 :السابقة للتقارير الوطنية الخامسة

اإلجراءات الوطنية المتخذة ستسمح  تشير هذه الفئة إلى أن   – لتجاوز الهدف الصحيح السير على الطريق )أ(
العتبة المحددة  أن   يعني ذلك فإن  وفي حالة األهداف ذات العناصر الكمية، . هدف أيشي التي حددهابتجاوز المعايير/العتبات 

تم قد  اإلجراءات أو الشروط المختلفة المطلوب الوفاء بها يعني أن   ذلك فإن  في حالة األهداف النوعية، أما سيتم تجاوزها. 
 توقع تجاوزها؛ي  أو  تجاوزها

ة والحال تخذت  تي ااإلجراءات ال تشير هذه الفئة إلى أن   – الصحيح لتحقيق الهدف السير على الطريق )ب(
 ؛لتحقيق الهدفالهدف سيتم الوفاء به بحلول الموعد النهائي  لى أن  ع نال  د  ي التي يعالجها هدف أيشي قضايالل الراهنة
هدف أيشي  بلوغتشير هذه الفئة إلى إحراز تقدم نحو  – التقدم نحو تحقيق الهدف ولكن بمعدل غير كاف )ج(
 قضايالافي حالة  ت جرى نات فعليةتحسي أو ت تخذ إجراءات شكل في التقدم يكون هذا. ويمكن أن الهدف ضعو   أن منذ

التقدم المحرز لن يكون  فإن   ،عاوضهذه الفئة تشير إلى تحسن األ أن   على الرغم من ولكن .يعالجها هدف أيشيالتي 
 ؛الموعد النهائي قبلكافيا لتحقيق الهدف 

تقدم ملحوظ  أي   حدثهدف أيشي لم ي و ضع أن تشير هذه الفئة إلى أنه منذ – ير ملحوظيتغ حدوثعدم  )د(
تخذ إجراءات ملحوظة أنه لم ت   على هذه الفئةب الخاصةالتقييمات  دلتدهور ملحوظ. وت أي   حدثنحو تحقيقه أو لم ي

                                                      
. "به صلةمت" و"أهداف أيشي األخرى البه صلةمتلكل هدف وطني "أهداف أيشي الرئيسية ال تحددسمح شكل التقارير الوطنية السادسة لألطراف بأن   8
ألطراف ربط هدفها الوطني بهدف أيشي بأكمله أو ا استطاعتوبالمثل  ".بالهدف الوطني صلمت"هدف أيشي الرئيسي ال إال فينظر لم ي  في هذا التقييم و 

بر أنه وثيق فقد اعت   ،قييم إذا كان الهدف الوطني مرتبطا بمكون واحد أو أكثر من مكونات هدف أيشيفي هذا التو ه. مكونات من أكثربمكون واحد أو 
 الثاني. فرعفي التحليل الوارد في ال ذلك الصلة بهدف أيشي بأكمله وانعكس

تم النظر في هذه  ،مباشرة. وألغراض هذا التقييمبصورة تقدم نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  إحراز سبعة عشر طرفا عن ما مجموعه أبلغ  9
 تقييمات لبعض أهداف أيشيتوجد  ،ونتيجة لذلك. األهداف الوطنية التقدم المحرز نحو تحقيق تقييمات فيبها  النظر التقييمات بنفس الطريقة التي تم

عمل وطنية على  ةوخط ةاستراتيجي 22تحتوي  ،ل المثالعلى سبي استراتيجيات وخطط عمل وطنية ذات أهداف وطنية مرتبطة بها. أكثر مما توجد
أهداف  تحقيق بعض األطراف التي ليس لديها أهداف وطنية قامت بتقييم التقدم المحرز نحو ولكن نظرا ألن   ،من أهداف أيشي 3أهداف تتعلق بالهدف 

 .أيشي من أهداف هدفهذا التعلق بتتقييمات للتقدم المحرز  122هناك فإن  أيشي 

د دت ،ولتحقيق ذلك  10 تقريبه إلى أقرب تم يمات و ط التقيخذ متوس. ثم أ  5إلى  1فئات التقييم المستخدمة في التقارير الوطنية السادسة على مقياس من  ح 
 .عدد صحيح

 .البيولوجي للتنوع العالمية التوقعات نشرة نم الرابع اإلصدارفي  41،4انظر الشكل   11

https://www.cbd.int/gbo/gbo4/publication/gbo4-ar.pdf
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التي يعالجها  قضاياالحالة الشاملة لل في المستقبل القريب وأن   التخاذ مثل هذه اإلجراءاتط خط  لم يلتحقيق الهدف أو 
 الهدف لم تتحسن أو تتدهور؛

التي يسعى هدف أيشي إلى معالجتها.  قضاياتشير هذه الفئة إلى تدهور ال – الهدف تحقيق سير بعيدا عنال )ه(
اإلجراءات المتخذة لم تكن فعالة. وقد يكون ذلك أيضا بسبب  إجراءات أو أن   كن أن يرجع ذلك إلى عدم اتخاذ أي  ويم

 أخرى في الظروف الوطنية. يراتبسبب تغالضغوط المتزايدة أو 
هج التي اتبعتها األطراف في تحديد أهدافها الوطنية للتنوع البيولوجي وفي اإلبالغ عن التقدم المحرز مجموعة الن   إن   -11
 حددو  ،صلة بالعملياتمتا أهدافبعض األطراف  حددوقد . ها تخلق تحديات عدة في إجراء تحليل لهذه المعلوماتتحقيق نحو
هج مختلفة على باع ن  وقد استلزم ذلك ات   .من االثنين مزيجا هااستخدم بعضفيما  ،ا موجهة نحو النتائجأهدافها اآلخر من بعضال

لى إ وباإلضافةقابلة للمقارنة.  هجان   ة بالضرورةباينهج الوطنية المتهذه الن  وال تشكل المحرز.  تقييم التقدملالمستوى الوطني 
ألهداف أيشي بطرق مختلفة واستنادا إلى معلومات مختلفة. على سبيل  وفقا أهدافها الوطنية رسيمقامت األطراف بت ،ذلك

وضع البعض هدفا وطنيا واحدا لكل هدف من أهداف أيشي بينما حدد البعض اآلخر أهدافا وطنية متعددة لهدف فقد  ،المثال
 اتالتحديمن و . أهداف متعددة من أهداف أيشيب لصبعض البلدان أهدافا وطنية تت وضع فقد وبالمثل .واحد من أهداف أيشي

لكنها أشارت إليها  استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجيبعض األطراف لم تدرج أهدافا وطنية في  أن   خرىاأل
ختلف عن تلك تبينما قامت أطراف أخرى بتقييم التقدم المحرز في تقاريرها الوطنية مقابل أهداف وطنية  ،في تقاريرها الوطنية

في  على النحو المشار إليه ،بعض األطراف اختار قدو  .دة في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجيوار ال
تحقيق أهدافها الوطنية للتنوع  نحو التقدم المحرز أهداف أيشي بدال من مقابل التقدم المحرز اإلبالغ عن أيضا ،2الحاشية 
بين تقييم األهداف الوطنية  مزجالقد يكون و  .لم تضع أهدافا وطنية متميزة األطراف بعض يرجع ذلك إلى أن  و  ،البيولوجي

 12 .اكبير ا عائق يشكل ذلكأن  المرجح غير منإلى أنه  تشير المعلومات المتاحة د أن  ا. بي  إشكاليأمرا وأهداف أيشي 

 بصورةم هنا نوع التحليل المقد   إلى صعوبة إجراءوتحديد األهداف الوطنية  اإلبالغة في ت بعالن هج الم اختالف دىوأ -14
بعض األهداف التي  ولذلك فإن   .هذا التقييم لم يأخذ في االعتبار الظروف الوطنية للبلد مالحظة أن   أيضا من المهمو . ةمنهحي

ال ينبغي  ،لهذه األسبابو  في ضوء نقطة البداية في البلد.ربما شهدت مع ذلك تحسنا  لتحقيقهاال تسير على الطريق الصحيح 
مناقشة حول التقدم العالمي  ثراءستخدم فقط إلت  بل  ،استخدام المعلومات المقدمة في هذا التحليل إلجراء مقارنات بين البلدان

 المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.

                                                      
 فإن   ،أهداف أيشي للتنوع البيولوجي مقابل التقدم المحرز عن ت مباشرةبلغأالتي  12من األطراف الـ الواردة من التحليل المعلومات ستبعدت  عندما   12

توليفات فقط من  14في  في المائة 4و ،فقط في معظم الحاالت في المائة 1ف النقاط المئوية بنسبة تصل إلى ختلت حيث ،النتائج ال تتغير كثيرا
( أهداف تفوق)أو  تماثلر في نسبة األطراف التي لديها أهداف وطنية تغيال يوجد  ،عالوة على ذلكو  .توليفة 122البالغ عددها  وفئات التقييم األهداف

 ها.أيشي للتنوع البيولوجي وتسير على الطريق الصحيح لتحقيقها أو تجاوز 
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 تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي نحوتحليل األهداف الوطنية والتقدم المحرز  -ثالثا

ها كحد أقصى، يكون الناس على علم بقيم التنوع البيولوجي، وبالخطوات التي يمكن اتخاذ 4242بحلول عام  -1الهدف 
 لحفظه واستخدامه على نحو مستدام.

 هدفالعلى أهداف تتعلق ب في المائة( 22) عمل وطنية للتنوع البيولوجي ةوخط ةاستراتيجي 122يحتوي ما مجموعه  -13
لذلك  مساومدى ومستوى طموح ( في المائة 34) هذه األهداف أقل من ثلث لدى وكان. أيشي للتنوع البيولوجي من أهداف 1

دد مع األهداف الوطنية الواردة في  مواءمة كثراألهداف األ بين من 1وي عتبر الهدف . من أهداف أيشي 1هدف لفي ا الذي ح 
أهدافا وطنية  وضعتفي المائة(  22) ثلثي األطرافأكثر من  . غير أن  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

بالتنوع البيولوجي. الوعي معظم األهداف تركز على زيادة  ويبدو أن   .هعناصر تتناول جميع  لم وأ أقل طموحا من هدف أيشي
 ذها لحفظ التنوع البيولوجي.اتخاباإلجراءات التي يمكن  الناس عريفت وهناك أهداف وطنية أقل نسبيا تتناول

من أهداف  1المتعلقة بالهدف هداف الوطنية األلتقدم المحرز نحو تحقيق ل اطرفا تقييم 145ما مجموعه  أجرىقد و  -12
غير  حرزأ  الذي  تقدمالمستوى  إلى أن  ت أو أشار  المحرزغ عن التقدم بل  تلم  طرفا 15 في حين أن   ،أيشي للتنوع البيولوجي

تجاوز ل( أو في المائة 22لتحقيق ) تسير على الطريق الصحيح أنهاالمحرز  لتقدما تمقي   األطراف التي نصف وأبلغ. معروف
بتحقيق  لهايسمح  لن أهدافها ولكن بمعدل بلوغ أحرز أقل من نصف األطراف تقدما نحوو  .( أهدافها الوطنيةالمائةفي  1)

 غ أي  ولم تبل   ،الهدف تحقيق تقدم نحو ز أي  احر إ عن عدم( في المائة 2عدد قليل من األطراف ) وأبلغ(. في المائة 22) الهدف
لديها  المحرز مت التقدماألطراف التي قي   (في المائة 43أقل من ربع ) كانو . الهدف تحقيق بعيدا عن هاسير  عن أطراف

 .هاعلى الطريق الصحيح لتحقيق تسيرو  1 لهدفلة شابهأهداف وطنية م

من أهداف أيشي للتنوع  1لتحقيق األهداف الوطنية المتعلقة بالهدف  عائش بشكل غ عنهابل  ماإلجراءات ال كانتو  -15
وتنظيم رحالت  ،لتنوع البيولوجيلوتنظيم معارض  ،صحاب المصلحةألاجتماعات عقد و  ،حلقات عملالبيولوجي هي عقد 

إدراج التنوع إلى ت بعض التقارير الوطنية أيضا أشار و  .ةشابهمال األخرى أنشطة التوعية بعضو  ،ميدانية وزيارات ميدانية
االبتدائي  التعليم في المناهج الدراسية في مراحل ،حفظهلمه واإلجراءات الالزمة ي  بما في ذلك معلومات عن ق   ،البيولوجي

 اإلذاعة)مثل  14ل اإلعالماستخدام وسائ :ذةوتشمل األمثلة األخرى على اإلجراءات المتخ  13 .جامعيوالثانوي والواإلعدادي 
 قديمتو  ؛بالتنوع البيولوجيزيادة الوعي لاالجتماعي ووسائل اإلعالم المطبوعة(  التواصلوالتلفزيون واألفالم ومنصات وسائل 

نشاء  ؛السياسات وواضعاألسماك و  ون وصيادو المزارع همفي نبم ،صحاب المصلحةألالتنوع البيولوجي  في مجالالتدريب  وا 
 قلةتشير إلى  كثيرة ال تزال تقارير وطنية ،على الرغم من هذه اإلجراءات لكنو . التنوع البيولوجيب المتعلقة معلوماتللمراكز 

من أهداف  1ة بالهدف صلاألهداف الوطنية المت بلوغب ما يتعلقالتحديات التي لوحظت في من بينو . الوعي بالتنوع البيولوجي
كيفية بالمعرفة  إلىعام ال واالفتقار ؛قيمون في مجتمعات نائية أو بعيدةالم همفي نبم ،الوصول إلى جميع الناس ةأيشي صعوب

                                                      
 زيادة الوعي.لآراء الطالب حول قضايا االستدامة و  الستطالعمستدامة" الجامعات الأنشأت اإلمارات العربية المتحدة مبادرة " ،على سبيل المثال 13

 استقصائية دراسة توجدو المحمية البحرية وصيد األسماك المستدام.  مسلسل درامي إذاعي عن المناطق طالقأبلغت بليز عن إ ،على سبيل المثال 14
 حظر الصيد ومناطق ،البحرية والمناطق المحمية ،والصيد المسؤول ،األسماك لمصايد التنظيمية لوائحالعلى  واتعرف أنهم واذكر  الكثيرين لمستمعين أن  ل

وبالمثل، أبلغت . ألنواعل ستقصائيةاال اتدراسال تتطبيقات إلشراك الجمهور في جمع بيانا استحداثرك عن اأبلغت الدنمو  .مسلسل اإلذاعيال هذا من
 المتعلقة معلوماتالالمشروع لجمع هذا م م  ص  . و لمواطنل يعلمال االنخراط المكسيك عن استخدام تطبيقات لتعزيز المعرفة بالتنوع البيولوجي من خالل

 الوعي. زيادةالتنوع البيولوجي و ب
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الحاجة  من بينها ،التحديات المجتمعية األخرىبعض بين التنوع البيولوجي و  القائمة م الروابطفه عدمو  ؛حفظ التنوع البيولوجي
  .تغير المناخ مسألة إلى معالجة

في االستراتيجيات الوطنية والمحلية للتنمية  تجدم  قد أ   م التنوع البيولوجيي  ق  تكون كحد أقصى،  4242بحلول عام   -4الهدف 
 .ونظم اإلبالغ المحاسبة الوطنيةقتضاء، في نظم جها، حسب االإدمامن الفقر وعمليات التخطيط ويجري والحد 
على أهداف تتعلق بالهدف  في المائة( 22) استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي 121يحتوي ما مجموعه  -12
ذلك  يشبهمدى ومستوى طموح ( في المائة 2األهداف )هذه من  عدد قليل لدى وكانمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.  4

دد في  في المائة( 24هذه األهداف )من  الغالبية العظمى كانتو  .في المائة( 1) تجاوزهيأو  من أهداف أيشي 4لهدف ا الذي ح 
م التنوع ي  ق  ج ادمإاألهداف المحددة  من عدد قليل نسبيا ويتناول تتناول جميع عناصره. لمأو  أقل طموحا من هدف أيشي

تركز األهداف الوطنية و اإلبالغ. البيولوجي في عمليات التخطيط الوطنية والمحلية، أو عمليات المحاسبة الوطنية أو عمليات 
عالوة و  .التنوع البيولوجي في استراتيجيات التنمية الوطنية واستراتيجيات الحد من الفقر مي  ج ق  ادمإعلى  اكبير  تركيزا و ضعتالتي 
صنع  عملية التنوع البيولوجي فيج ادمإأو /تتعلق بمسألة اتساق السياسات و تي و ضعتالعديد من األهداف ال ذلك، فإن  على 
 .عام بوجهالقرار 

من أهداف  4هداف الوطنية المتعلقة بالهدف األلتقدم المحرز نحو تحقيق ل اطرفا تقييم 142ما مجموعه  أجرىقد و  -12
غير  حرزأ  الذي  تقدمالمستوى  إلى أن  ت أو أشار  المحرزعن التقدم  غبل  تلم  طرفا 12 حين أن   في ،أيشي للتنوع البيولوجي

تجاوز ل( أو في المائة 35المحرز على الطريق الصحيح لتحقيق ) لتقدما تمقي   أكثر من ثلث األطراف التيويسير  .معروف
 لن أهدافها ولكن بمعدل بلوغ تقدما نحو في المائة( 55) من نصف األطراف كثرأحرز أو  .( أهدافها الوطنيةفي المائة 4)

 أو عنالهدف  تحقيق تقدم نحو ز أي  احر إ عن عدم( في المائة 2عدد قليل من األطراف ) وأبلغبتحقيق الهدف.  لها يسمح
المحرز لديها  مت التقدمالتي قي   (في المائة 2) عدد قليل من األطراف وكان. في المائة( 4) الهدف تحقيق بعيدا عن هاسير 

 ها.على الطريق الصحيح لتحقيق تسيرو  4 لهدفلة شابهأهداف وطنية م

من أهداف أيشي للتنوع  4ة بالهدف رتبطتحقيق األهداف الوطنية المل بشكل شائع غ عنهابل  ماإلجراءات ال كانتو  -12
م واعتبارات التنوع البيولوجي في ي  إلدماج ق  ، والجهود المبذولة التنظيمية تعديل أو اعتماد التشريعات واللوائحالبيولوجي هي 

أبلغ بعض األطراف و 15  .الطاقةو السياسات المتعلقة بالتنمية والحراجة والزراعة ومصايد األسماك  هاالسياسات القطاعية، بما في
إلجراء  الالزمة القدراتبناء و إثراء عملية صنع القرار؛  علىلمساعدة ا من أجل حالة التنوع البيولوجي بشأنعن نشر دراسات 

نشاء صناديق استثمارية تمثل قيمة الموارد الطبيعية؛ و المسوحات والدراسات المتعلقة بمحاسبة رأس المال الطبيعي؛   وضعو ا 
غ المبل   التحديات تشملو  .أدوات ومبادئ توجيهية ومنهجيات لدعم المؤسسات في صنع القرار؛ وتحسين إنفاذ السياسات القائمة

اإلقليمي  يينهذا الهدف التحدي المتمثل في تنفيذ األطر التنظيمية وترجمتها إلى إجراءات على المستو  بلوغ تي تعترضال عنها
في الخطط  يتدهور البيئالج تقديرات التكاليف المالية لفقدان التنوع البيولوجي و ادمإ، وصعوبة الهدف تعميم عدموالمحلي، و 

  .المالية لقطاعات أخرى

                                                      
من ة وشاملة لعدة قطاعات يالستخدام األراضي على المستوى اإلقليمي كعملية صنع قرار تكاملقت ناميبيا التخطيط المتكامل طب   ،على سبيل المثال 15

 ميزانيةال تتضمنأن  4212منذ عام  وزارة الماليةتشترط  ،في فنلنداو أكبر فائدة مستدامة.  تحققتخصيص األراضي لالستخدامات التي  رسييتأجل 
 تنمية المستدامة.كل وزارة االعتبارات المتعلقة بالل المقترحة
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زال تدريجيا أو كحد أقصى، ت لغى الحوافز، بما فيها اإلعانات، الضارة بالتنوع البيولوجي، أو ت   4242بحلول عام  -3الهدف 
ق حوافز إيجابية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما ل من أجل تقليل أو تجنب التأثيرات السلبية، وتوضع وت طب  عد  ت  

 االقتصادية الوطنية.-وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف االجتماعيةشى وينسجم مع االتفاقية ايتم

على أهداف تتعلق بالهدف  في المائة( 52) استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي 22يحتوي ما مجموعه  -12
 ذلكيشبه مدى ومستوى طموح  (في المائة 42)هذه األهداف  مسحوالي خ   لدى وكانمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.  3

دد في ا أقل طموحا من  في المائة( 22غالبية األهداف ) كانتو  في المائة(. 1)تجاوزه يأو  من أهداف أيشي 3 لهدفالذي ح 
تشير إلى الحوافز أنها و  ،عامطابع  ذات العديد من هذه األهداف لوحظ أن  و  تتناول جميع عناصره. لمأو  هدف أيشي
 من أهداف واحدا الهدف هذا وي عتبر .حوافز إيجابية وضعدون تحديد إزالة الحوافز الضارة أو  فضفاضة بصورةواإلعانات 

 .االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيمع األهداف الوطنية الواردة في  المواءمة ذات المستوى األدنى من أيشي

من أهداف  3هداف الوطنية المتعلقة بالهدف األلتقدم المحرز نحو تحقيق ل اطرفا تقييم 124ما مجموعه  أجرىقد و  -42
غير  حرزأ  الذي  تقدمالمستوى  إلى أن  ت أو أشار  المحرزغ عن التقدم بل  تلم  طرفا 34 في حين أن   ،أيشي للتنوع البيولوجي

( أو في المائة 31تسير على الطريق الصحيح لتحقيق ) أنهاالمحرز  لتقدما تمقي   أقل من ثلث األطراف التي وأبلغ .معروف
 أهدافها ولكن بمعدل بلوغ في المائة( تقدما نحو 52) من نصف األطراف كثرأحرز أ. و ( أهدافها الوطنيةفي المائة 1تجاوز )ل

عدد سير وي ،الهدف تحقيق تقدم نحو ز أي  احر إ عن عدم (في المائة 13عدة أطراف ) توأبلغهدف. البتحقيق  لها يسمح لن
المحرز لديها  مت التقدمالتي قي  األطراف من  (في المائة 2) عدد قليل وكان. الهدف تحقيق بعيدا عن في المائة( 1) هاقليل من

 ها.على الطريق الصحيح لتحقيق تسيرو  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 3 لهدفلة شابهأهداف وطنية م

 ،عمليات الترخيص مراجعةفي  بشكل شائع غ عنهابل  مالالجهود  تمثلت ،اإلعانات الضارة تعديلفيما يتعلق بإلغاء أو و  -41
مبيدات اآلفات  المقد مة لشراء عاناتإلل ةالتدريجي واإلزالة ؛وصيد األسماك وقطع األشجار قنصالب ها تلك الخاصةبما في

تضمنت اإلجراءات  ،حوافز إيجابية بوضع صلفيما يتو  .لتحديد اإلعانات الضارة المحتملة المبذولة جهودالو  ؛والوقود األحفوري
خدمات النظم  عن تعويضال برامجالدفع مقابل  عزيزوت ،على الطاقة المتجددة المفروضة عنها خفض الضرائب بلغتي أ  ال
نشاءو  ،يكولوجيةاإل  يكولوجيةاإلأشياء مثل السياحة  على تحفيزلب غية ا 16التعويضاتدفع صدار الشهادات و إل برامج مختلفة ا 

 هدفالواعتماد تكنولوجيات أكثر كفاءة )بعض هذه اإلجراءات ذات صلة أيضا بتحقيق  ،وحفظ المناظر الطبيعية ،المستدامة
على المستوى  ألراضياعن الجهود المبذولة لتشجيع إدارة  أيضا أبلغ بعض األطرافو  .أيشي للتنوع البيولوجي( من أهداف 42

في  المحليةالمجتمعات لشعوب األصلية و االعتراف بحقوق او  ،لحد من األنشطة الضارةا من أجل تعويضاتالوتقديم  ،المحلي
الدعم الحكومي ألنواع معينة من السلوكيات أو  لمنععن اتخاذ إجراءات  أيضا أبلغ بعض األطرافو . استخدام األراضي
ة القدرات والتمويل واإلجراءات يمحدود هذا الهدف بلوغ التي تعترض غ عنهاالمبل   التحديات كانتو  17 .األنشطة الضارة

 .التجريبية المشاريعب االرتقاءصعوبات في وجود و  ؛الحوافز الحاليةبرامج  استمرار وراءمصالح خاصة وجود و  ؛التشريعية

                                                      
ع تتناول إعادة التحريج وأنشطة ير اجة في غواتيماال منحا للمستفيدين الذين يشاركون في مشاالحر ب المتعلقة يقدم برنامج الحوافز ،على سبيل المثال 16

 إدارة الغابات الطبيعية.

تحديد المناطق التي ال يمكن أن تتلقى الدعم من أجل  ،نات المكانيةباستخدام البيا ،تنسيق بين الوزاراتلل برمن أ نشئفي المكسيك  ،على سبيل المثال 17
 ؤدي إلى خسائر في الغطاء الحرجي.يقد  ألنهالحكومي 
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األعمال وأصحاب المصلحة على جميع المستويات قد كحد أقصى، تكون الحكومات وقطاع  4242بحلول عام  -2الهدف 
تأثيرات  أبقتن وتكون قد اتخذت خطوات لتنفيذ خطط أو تكون قد نفذت خططا من أجل تحقيق اإلنتاج واالستهالك المستدامي  

 استخدام الموارد الطبيعية في نطاق الحدود اإليكولوجية المأمونة.

على أهداف تتعلق بالهدف  في المائة( 22) استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي 142يحتوي ما مجموعه  -44
 مشابهمدى ومستوى طموح  (في المائة 12هذه األهداف ) مسخ   أقل من لدى وكانمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.  2

دد في  لمأو  أقل طموحا من هدف أيشي في المائة( 22هذه األهداف )من  الغالبية العظمى كانتو  هدف أيشي. لذلك الذي ح 
تأثير استخدام الموارد الطبيعية في نطاق الحدود  إبقاء إلى الموضوعةاألهداف  قليل منعدد  يشيرو  تتناول جميع عناصره.
عام وال تتناول على وجه التحديد اإلنتاج  وجهاألهداف إلى االستخدام المستدام ب غالبية هذهتشير و  .اإليكولوجية المأمونة
 .نواالستهالك المستدامي  

من أهداف  2هداف الوطنية المتعلقة بالهدف األلتقدم المحرز نحو تحقيق ل اطرفا تقييم 112ما مجموعه  أجرىقد و  -43
غير  حرزأ  الذي  تقدمالمستوى  إلى أن  ت أو أشار  المحرزغ عن التقدم بل  تلم  طرفا 41 في حين أن   ،أيشي للتنوع البيولوجي

تجاوز ل( أو في المائة 32المحرز على الطريق الصحيح لتحقيق ) لتقدما تمقي   أكثر من ثلث األطراف التي . ويسيرمعروف
 يسمح لن أهدافها ولكن بمعدل بلوغ في المائة( تقدما نحو 51) نصف األطراف حواليأحرز و  .( أهدافها الوطنيةفي المائة 4)

في  4) هاقليل منعدد سير وي ،أهدافها تحقيق تقدم نحو ز أي  احر إ عن عدمفي المائة(  11عدة أطراف ) وأبلغت. هابتحقيق
ة شابهوطنية م اأهداف بأن  لديها المحرز مت التقدمفي المائة( األطراف التي قي   12) ع شر أفاد. و هاتحقيق بعيدا عن المائة(

 ها.على الطريق الصحيح لتحقيق تسيرأنها و  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2 لهدفل

ومصايد األسماك  حراجةتعلق بقطاعات محددة، مثل الزراعة والي فيماالجهود بذل  بشكل متكرر عن األطراف أبلغتو  -42
وسم ، وتعزيز لقطاعات محددةخطط استدامة وتدابير تنظيمية  وضع عنها بلغتي أ  ال وتشمل اإلجراءات 18 .والطاقة والتعدين

 ، وتعزيز تدابير إصدار الشهادات.اإلبالغ عنهالمسؤولية االجتماعية و ة اممارسلى تشجيع الشركات عالمنتجات الخضراء، و 
ايير صديقة للتنوع تعلق بتوسيع ودعم ممارسات الزراعة العضوية، ووضع معتإجراءات  اتخاذ وأشار بعض األطراف أيضا إلى

ولوحظ أيضا اتخاذ إجراءات تتعلق  النفايات. موضوع معالجةلاستراتيجيات  وضع ، وتعزيزوميالعم اءشتر اال نظم البيولوجي في
تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة  فضال عنة اتيقرارات السياسال ثراءلتقييم الحدود اإليكولوجية كوسيلة إل الالزمة بتنمية القدرات

نقص  هي أمام بلوغ هذا الهدف بشكل شائعالتحديات المبل غ عنها  كانتو  التنمية المستدامة. تحقيق والمتوسطة من أجل
لصناعات والوزارات والوكاالت غير البيئية في الخطط امشاركة محدودية األنشطة و لتوسيع نطاق  ات المطلوبةالتمويل والقدر 

 ريع.والمشا

، يخف ض معدل فقدان جميع الموائل الطبيعية، بما في ذلك الغابات، إلى النصف على األقل، 4242بحلول عام  -5الهدف 
 ض تدهور وتفتت الموائل الطبيعية بقدر كبير.وحيثما يكون ممكنا إلى ما يقرب من الصفر، ويخف  

على أهداف تتعلق بالهدف  في المائة( 22) استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي 134يحتوي ما مجموعه  -45
 ذلكيشبه ( مدى ومستوى طموح في المائة 2هذه األهداف ) شرأقل من ع   لدى وكانمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.  5

                                                      
وهي مجموعة تضم  ،مبادرة األعمال التجارية والتنوع البيولوجي تستضيف وتدير وزارات حكومية مختلفة في جمهورية كوريا فإن   ،على سبيل المثال 18

 شركة محلية لتحديد أفضل الممارسات ووضع مبادئ توجيهية للشركات وتوفير التدريب على تنفيذ االتفاقات البيئية المتعددة األطراف. 32
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 في المائة( 21هذه األهداف )من  الغالبية العظمى كانتو  في المائة(. 1) هجاوز تيأو  من أهداف أيشي 5لهدف ا الذي ح دد في
فقدان الموائل في البيئات  خفضاألهداف إلى  غالبيةتشير و  جميع عناصره. صراحة تتناول مأو ل أقل طموحا من هدف أيشي

أشجار المنغروف وقد ذ كرت  .لى الغاباتإموائل محددة  ذ كرت فيهااألهداف الوطنية التي  غالبية تشيرو . عام وجهالطبيعية ب
قليل من األهداف الوطنية مدى وحدد عدد . والشعاب المرجانية واألنهار والمراعي والبيئات البحرية أيضا ولكن بدرجة أقل بكثير

 .الموائل أو تفتت حة إلى تدهوريصر  ها إشارةقليل منعدد  لم ي شر سوىخفض معدل فقدان الموائل و 

من أهداف  5هداف الوطنية المتعلقة بالهدف األلتقدم المحرز نحو تحقيق ل اطرفا تقييم 142ما مجموعه  أجرىقد و  -42
غير  حرزأ  الذي  تقدمالمستوى  إلى أن  ت أو أشار  المحرزغ عن التقدم بل  تلم  طرفا 13 في حين أن   ،أيشي للتنوع البيولوجي

( أو في المائة 42تسير على الطريق الصحيح لتحقيق ) المحرز أنها لتقدما تمقي   أكثر من ربع األطراف التي . وأبلغمعروف
 أهدافها ولكن بمعدل بلوغ ( تقدما نحوفي المائة 52) من نصف األطراف كثرأحرز أ. و ( أهدافها الوطنيةفي المائة 1تجاوز )ل

 4) هاقليل منعدد سير وي ،الهدف تحقيق تقدم نحو ز أي  احر إ عن عدم( في المائة 13أطراف ) ةعد وأبلغت. هابتحقيق يسمح لن
المحرز لديها أهداف وطنية  مت التقدماألطراف التي قي   من (في المائة 2) قليلعدد  وكان .الهدف تحقيق بعيدا عن في المائة(

 ها.على الطريق الصحيح لتحقيق تسيرو  5 لهدفلة شابهم

من أهداف أيشي للتنوع  5أهدافها الوطنية المرتبطة بالهدف  تحقيقإجراءات مختلفة ل هاأبلغت األطراف عن اتخاذو  -42
بعض األطراف  انصب  تركيز ،على سبيل المثال. فهذه اإلجراءات األولويات والظروف الوطنية تعكسما  عادةو . البيولوجي

 كانتو  .الغاباتة استعادمثل إعادة التحريج و  ،تعلق بالغاباتت قضاياركزت أطراف أخرى على  في حينعلى معالجة التصحر 
 ،وزراعة األشجار وغيرها من النباتاتإنشاء مناطق محمية،  هي فقدان الموائل لخفضع ائش بشكل غ عنهابل  مال اإلجراءات
تعزيز اإلدارة المستدامة للموارد ل المتخذةجراءات اإل وأشارت األطراف أيضا إلى. ذات األولوية لحفظمجاالت اوتحديد 
والجهود المبذولة لزيادة فهم  ،تحفيز اإلدارة المستدامةلحيازة األراضي و حقوق العتراف بلزيادة ا المتخذةواإلجراءات  19،والموائل

مبادئ  ووضع ؛لتخطيط المتكامل الستخدام األراضيبا االستعانةبعض األطراف أيضا إلى  وأشار .قيمة النظم اإليكولوجية
البيئية إلدارة -هج الزراعيةتعزيز الن  و  ؛الموائلاستعادة و علق باستراتيجيات إدارة الحرائق تتقضايا  لقضايا معينة مثلتوجيهية 
عن اإلجراءات التي تتخذها لمعالجة التدهور  أيضا أبلغت األطرافو  .وتعزيز التعاون بين اإلدارات والمؤسسات ؛الموائل

نشاءو  ،ستعادةاال واالضطالع بعمليات ،بما في ذلك إنشاء مناطق عازلة للمناطق المحمية ،فتتوالت وتعزيز  ،ممرات خضراء ا 
 ة.لية النظم اإليكولوجيو وصم

                                                      
لرفاه وتوفير وسائل حدة الفقر وتحسين ا من تخفيفمن أجل الند مع المجتمعات المحلية في مناطق الغابات تايلتعمل السلطات في  ،على سبيل المثال 19

لموائل ل تجاهات السلبيةاال مسار مساعدة المزارعين على عكس آران اليف هدف مشروعستي ،في أيرلنداو بديلة للدخل في محاولة للحد من إزالة الغابات. 
قامت جزر سليمان بإضفاء الطابع المؤسسي على إدارة الموارد المجتمعية بموجب قانون و  من الموائل ذات األولوية. في المائة 35وتحسين حالة حفظ 

في  يةالبحر المساحات ك األراضي و اليعترف هذا النهج بدور م  و د األسماك الساحلية أكثر استدامة. يمصالجعل  4215د األسماك في عام يمصاإدارة 
نفاذ وضع   ة.يقواعد اإلدار الوا 
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، يتم على نحو مستدام إدارة وحصاد جميع األرصدة السمكية والالفقاريات والنباتات المائية، 4242بحلول عام  -2الهدف 
نعاش لجميع إك لتجنب الصيد المفرط، ووضع خطط وتدابير ، وذلةبطريقة قانونية وبتطبيق الن هج القائمة على النظم اإليكولوجي

لمصايد األسماك على األنواع المهددة باالنقراض والنظم اإليكولوجية  ةملحوظتأثيرات ضارة منع أي  األنواع المستنفدة، و 
بقاء الضعيفة، و  الحدود اإليكولوجية  تأثيرات مصايد األسماك على األرصدة السمكية واألنواع والنظم اإليكولوجية في نطاقا 
 المأمونة.

على أهداف تتعلق  في المائة( 23) عمل وطنية للتنوع البيولوجي طوخط اتاستراتيجي 122يحتوي ما مجموعه  -42
( مدى ومستوى طموح في المائة 13هذه األهداف )ع شر  حوالي لدى وكانمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.  2بالهدف 

دد في تتناول  لمأو  أقل طموحا من هدف أيشي في المائة( 22غالبية هذه األهداف ) كانتو  هدف أيشي. مشابه لذلك الذي ح 
أقل عدد من االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  التي لها أيشي أهداف ا منحدواهدف وي عتبر هذا ال جميع عناصره.

ومع  .د األسماك البحريةيالهدف على مصا هذا قطب  يفي معظم الحاالت، . فالبيولوجي التي تحتوي على أهداف قابلة للمقارنة
هذه األهداف  أن   مشيرة إلىمن أهداف أيشي،  2أيضا أهدافا تتعلق بالهدف  وضعت بعض البلدان غير الساحلية ذلك فإن  

على  تي و ضعتز غالبية األهداف الوترك. الوطنية تنطبق على أسماك المياه الداخلية ومخزونات الالفقاريات والنباتات المائية
هداف األن م نسبيايتناول عدد قليل وبالمقارنة، . القضايا المتعلقة بضمان إدارة األرصدة السمكية وحصادها على نحو مستدام

لألنواع المستنفدة، وضمان عدم تأثير مصايد األسماك سلبا على  إنعاشالقضايا المتعلقة بتجنب الصيد المفرط، ووضع خطط 
بقاء و ، الضعيفةأو  باالنقراض المهددةاإليكولوجية النظم   .تأثيرات مصايد األسماك في نطاق الحدود اإليكولوجية المأمونةا 

من أهداف  2هداف الوطنية المتعلقة بالهدف األلتقدم المحرز نحو تحقيق ل اطرفا تقييم 113ما مجموعه  أجرىقد و  -42
غير  حرزأ  الذي  تقدمالمستوى  إلى أن  ت أو أشار  المحرزغ عن التقدم بل  تلم  طرفا 42 في حين أن   ،أيشي للتنوع البيولوجي

تجاوز ل( أو في المائة 35المحرز على الطريق الصحيح لتحقيق ) لتقدما تمقي   األطراف التي أكثر من ثلث يسير. و معروف
 يسمح لن أهدافها ولكن بمعدل بلوغ ( تقدما نحوفي المائة 22) أحرز أقل من نصف األطراف. و ( أهدافها الوطنيةفي المائة 4)

في  4) هاقليل منعدد سير وي ،الهدف تحقيق تقدم نحو ز أي  احر إ عن عدم( في المائة 15أطراف ) ةعد توأبلغ. هابتحقيق
المحرز لديها أهداف وطنية  مت التقدماألطراف التي قي   من (في المائة 2) قليلعدد  وكان .الهدف تحقيق بعيدا عن المائة(

 ها.على الطريق الصحيح لتحقيق تسيرو  2 لهدفلة شابهم

ألرصدة السمكية اتقييم تحسين على القضايا المتعلقة ب وماهذا الهدف عم تحقيقغ عنها لركزت اإلجراءات المبل  و  -32
ممارسات بو  ،غ عنه وغير المنظمبما في ذلك القضايا المتعلقة بالصيد غير المشروع وغير المبل   ،تنظيميةووضع تدابير 
ت أيضا اإلجراءات المتعلقة بضمان صحة ذ كر و  20 .الصيد العرضيحاالت سفن الصيد و  رصد تحسينب وكذلك ،ومعدات الصيد

نشاء  ،وحظر الصيد الموسمي أو الدوري ،م األسماكاحجأمتعلقة بالالتنظيمية  اللوائح تطبيق بما في ذلك ،األرصدة السمكية وا 
ودعم  عزيزشير بعض التقارير الوطنية أيضا إلى اإلجراءات المتعلقة بتيو . واستعادة الموائل السمكية ،مناطق بحرية محمية

دارة مصايد األسماك  21 .الملكية المجتمعية وا 

                                                      
 /كانون الثانياعتبارا من يناير األسماك في البحر أنواع بعض إلقاءتمنع  اإلنزال السمكي بشأن اعتمد االتحاد األوروبي التزامات ،على سبيل المثال 20

4212. 

من مصايد  512ما مجموعه  ئنشأ   وقدتحسين اإلدارة المستدامة.  من أجلد األسماك المجتمعية ينشاء مصاإلت كمبوديا رو ج ،على سبيل المثال 21
 .معيشية أسرة 225منهم من النساء( من  في المائة 35ا )عضو  334122 أعضاء هذه المصايد مجموع ويبلغ ،األسماك المجتمعية
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الزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة على نحو مستدام، لضمان حفظ التنوع دار مناطق ، ت  4242بحلول عام  -2الهدف 
 البيولوجي.

على أهداف تتعلق بالهدف  في المائة( 21) استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي 132يحتوي ما مجموعه  -31
مساو لذلك ( مدى ومستوى طموح في المائة 13هذه األهداف ) شرحوالي ع   لدى وكانمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.  2

دد في تتناول جميع  لمأو  أقل طموحا من هدف أيشي في المائة( 22غالبية هذه األهداف ) كانتو  هدف أيشي. الذي ح 
أيشي القضايا المرتبطة بتربية األحياء  من أهداف دفذا الهنسبيا من األهداف الوطنية المتعلقة به قليلعدد  ويتناول عناصره.
 .حراجةتحدد الزراعة أو ال مولعام  وجهباإلدارة المستدامة ب كثيرة رتبط أهداف وطنيةت ،عالوة على ذلك. و المائية

من أهداف  2هداف الوطنية المتعلقة بالهدف األلتقدم المحرز نحو تحقيق ل اطرفا تقييم 145ما مجموعه  أجرىقد و  -34
غير  حرزأ  الذي  تقدمالمستوى  إلى أن  ت أو أشار  المحرزغ عن التقدم بل  تلم  طرفا 15 في حين أن   ،أيشي للتنوع البيولوجي

تجاوز ل( أو في المائة 32المحرز على الطريق الصحيح لتحقيق ) لتقدما تمقي   األطراف التي أكثر من ثلث يسير. و معروف
 لن أهدافها ولكن بمعدل بلوغ ( تقدما نحوفي المائة 55) من نصف األطراف كثرأحرز أ. و الوطنية( أهدافها في المائة 1)

 هاقليل منعدد سير وي ،الهدف تحقيق تقدم نحو ز أي  احر إ عن عدم( في المائة 2طراف )األ د قليل منعد وأبلغ. هابتحقيق يسمح
المحرز لديها أهداف  مت التقدماألطراف التي قي   من (في المائة 2) قليلعدد  وكان .الهدف تحقيق بعيدا عن في المائة( 4)

 ها.على الطريق الصحيح لتحقيق تسيرو  2 لهدفلة شابهوطنية م

تعزيز  جراءاتاإل وتشمل هذه. فيما يتعلق بجعل الزراعة أكثر استدامة إجراءات مختلفة هاعن اتخاذأبلغت األطراف و  -33
وقدرتها على كفاءة المحاصيل  عنبحوث  شجيع إجراءوت ،واستعادة الموائل المتدهورة عادة تأهيلوا   ،اإلدارة المستدامة للتربة

وفيما  22 .وتحسين إدارة مستجمعات المياه ،وتشجيع التنوع الزراعي ،ودعم وتعزيز الزراعة العضوية والحراجة الزراعية ،التحمل
على  ةقادر إجراءات لتعزيز ودعم استخدام المحاصيل ال اتخاذ بعض التقارير الوطنية إلى أشار ،دخالت الزراعيةيتعلق بالم  

 ،نةالري المحس   أساليبوتعزيز  ،الحوافز إلدماج ممارسات الزراعة الحديثة في النظم الزراعيةتقديم و  ،لمناختغير ا تحمل
 .بنوك البذورو  الطبيعية المواقع خارج الحفظ وتحسين ،استخدام األسمدةخفض وتشجيع 

وتحسين  23،إدارة الغابات في المركزيةال تخذة تحقيقاإلجراءات الم تضمنت ،اإلدارة المستدامة للغابات يخصوفيما  -32
وتحديث  ،الشهادات للغاباتوتشجيع إصدار  ،الغابات وتعزيز استعادة ،بناء القدراتأنشطة لغابات و ل الرشيدة دارةاإلأطر 

الك األراضي على تعلق بتعويض أو تحفيز م  تإجراءات  اتخاذإلى  أيضا أشار بعض التقاريرو  .واستعراض تراخيص الغابات
 .التخفيف من حدة الفقر علىالتي تساعد أيضا  حرجيةممارسات الالتعزيز بالغابات و  أشجار عدم قطع

                                                      
( مبادرة Programa Vino, Cambio Climático y Biodiversidadشيلي )تعد برنامج النبيذ وتغير المناخ والتنوع البيولوجي في ي   ،على سبيل المثال 22

 ت دارهكتار(  122222على مساحة م )و كر حقال من حقول ال 42كان هناك  ،4212النبيذ. في عام  إنتاج عملية لدمج معايير حفظ التنوع البيولوجي في
لي لكل هكتار محال يالنباتالغطاء من  اتهكتار  2،2م و كر حقل من حقول اليحمي كل  ،البرنامج هذا وفي إطاربموجب معايير صديقة للتنوع البيولوجي. 

 منطقةالفي  ورقال ات متصلباتمن غاب في المائة 11،2تمثل  ،هكتارا 42222تبلغ المساحة اإلجمالية المحمية بموجب المبادرة و  من العنب المزروع.
 .من البلد البحر األبيض المتوسط الواقعة على

مزرعة أشجار.  1324 ويضمكوبا في ( Programa de FincasForestalesIntegrales) ةالمتكامل برنامج مزارع األشجار أ نشئ ،على سبيل المثال 23
اإلنتاجية من خالل دمج الحراجة الزراعية  ةاديز كذلك و  ،م في حفظ مستجمعات المياهاسهاإل من ث م  وقد أدى هذا البرنامج إلى زيادة الغطاء الحرجي و 

 لسكان الريف.ر فرص عمل يوفتو  ،واألنشطة الزراعية الرعوية
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تربية األحياء لتحسين إدارة إجراءات  اتخاذ التقارير الوطنية إلى، أشار بعض تربية األحياء المائيةبوفيما يتعلق  -35
 24 إصدار الشهادات والمعايير البيئية. برامجإلى تعزيز  ىخر أتقارير ت وأشار . والتحديث التكنولوجي من خالل االبتكار المائية

 .والزراعة حراجةة بالرتبطأقل بكثير من االهتمام بالقضايا الم عموما وكان االهتمام بتربية األحياء المائية

، يخف ض التلوث، بما في ذلك التلوث الناتج عن المغذيات الزائدة، إلى مستويات ال تضر بوظيفة 4242بحلول عام  -2الهدف 
 النظم اإليكولوجية وبالتنوع البيولوجي.

على أهداف تتعلق بالهدف  في المائة( 22) استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي 112يحتوي ما مجموعه  -32
مشابه لذلك ( مدى ومستوى طموح في المائة 12هذه األهداف ) خ مس حوالي لدى وكانمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.  2

دد في أو  أقل طموحا من هدف أيشي في المائة( 21هذه األهداف ) غالبية ومع ذلك فإن   من أهداف أيشي. 2لهدف ا الذي ح 
 .المغذيات الزائدة خفض تركيزها على التلوث أكثر من خفضعلى  عمومااألهداف الوطنية  وتركز عناصره.جميع  تتناول لم

من أهداف  2هداف الوطنية المتعلقة بالهدف األلتقدم المحرز نحو تحقيق ل اطرفا تقييم 114ما مجموعه  أجرىقد و  -32
غير  حرزأ  الذي  تقدمالمستوى  إلى أن  ت أو أشار  المحرزغ عن التقدم بل  تلم  طرفا 42 في حين أن   ،أيشي للتنوع البيولوجي

تجاوز ل( أو في المائة 41المحرز على الطريق الصحيح لتحقيق ) لتقدما تمقي   األطراف التيخ مس أكثر من  . ويسيرمعروف
 لن أهدافها ولكن بمعدل بلوغ ( تقدما نحوفي المائة 24) من نصف األطراف كثرأحرز أ. و ( أهدافها الوطنيةفي المائة 1)

 3) قليل منهاعدد ويسير  ،الهدف تحقيق تقدم نحو ز أي  احر إ عن عدم( في المائة 12طراف )األ بعض وأبلغ. هابتحقيق يسمح
المحرز لديها أهداف وطنية  مت التقدماألطراف التي قي  من  (في المائة 3) قليلعدد  وكان. الهدف تحقيق بعيدا عن في المائة(

 ها.على الطريق الصحيح لتحقيق تسيرو من أهداف أيشي  2 لهدفلة شابهم

 .ت األطراف في تقاريرها الوطنية السادسة أنها تتخذ مجموعة من اإلجراءات لمعالجة القضايا المتعلقة بالتلوثوذكر  -32
تحسين من أجل التحتية  ىالبن ، وتعزيز تطوير وتحسينللرصدنظم ومعايير وضع هج تنظيمية، و ن  ات باع اإلجراءات  وتشمل هذه

الصرف تنظيم استخدام األسمدة ومراقبة  عائش بشكلالسياسات المبل غ عنها كانت فيما يتعلق بالمغذيات، و  25 إدارة النفايات.
بشكل  المبل غ عنها، كانت اإلجراءات ةالبالستيكي بالمواد بالتلوث صلفيما يتو  .ستخدام النيتروجينال حد أقصىووضع  الزراعي

قامة هذا النوع من اإلجراءات(، و  ىفي المائة من التقارير الوطنية إل 42 أشار نحوشائع حظر أنواع معينة من البالستيك ) ا 
 .إلى زيادة الجهود المتعلقة بإعادة التدوير أيضا أشار بعض التقاريرمجتمعية. و  تنظيف تنظيم فعالياتو  ،حمالت توعية

                                                      
بما في ذلك تشجيع استخدام أنواع األسماك  ،تربية األحياء المائية مجال عدد من التدابير المستدامة في اتخاذ تعمل غيانا على ،على سبيل المثال 24

 ،البحرية غذيةتجهيز األعمليات انوية لوتعزيز تحويل المنتجات الث ،لحد من مخاطر إدخال األنواع الغريبة الغازيةا ب غية المحلية لتربية األحياء المائية
 ف لتربية األحياء المائية.عالأاستخدامها كمن أجل  ،والتشذيباتمثل الرؤوس واألعضاء 

ة تقادمالم اآلفات طنا من مبيدات 345أكثر من  إلى سحب ،بقيادة وزارة الصحة ،المواد السامة في بنما التخلص منبرنامج  دىأ ،على سبيل المثال 25
بأن األنهار  شبكاتعلى طول الممتدة بين حكومات المقاطعات  ات أ برمتتعويضال بشأن اتفاقات عدةتسمح  ،في الصينو والتربة الملوثة من التداول. 

يات القضائية لوالاز يتحف إلى بدوره وهو ما أدي ،جودة المياه السطحية تدني عن اتتعويض على الواقعة عند مصبات األنهارلواليات القضائية تحصل ا
 تحسين جودة المياه السطحية.على  الواقعة عند منابع األنهار
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ب حسب األولوية، وتخضع للمراقبة األنواع ذات رت  األنواع الغريبة الغازية ومساراتها، وت   دحد  ت  ، 4242بحلول عام  -2الهدف 
 األولوية أو يتم القضاء عليها وتوضع تدابير إلدارة المسارات لمنع إدخالها وانتشارها.

على أهداف تتعلق بالهدف  في المائة( 22) استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي 122يحتوي ما مجموعه  -32
 ذلكيشبه ( مدى ومستوى طموح في المائة 42األهداف ) أكثر من ربع هذه لدى وكانمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.  2

دد في الهدف   في المائة( 22هذه األهداف ) حوالي ثالثة أرباع كان. و في المائة( 1) هجاوز يتأو  من أهداف أيشي 2الذي ح 
وتشير  بأنها فضفاضةاألطراف  وضعتهامن التي  كثيرةوتتسم أهداف  تتناول جميع عناصره. لمأو  هدف أيشيأقل طموحا من 

 المواءمة ذات المستوى األعلى من أيشي من أهداف واحدا الهدف هذا وي عتبر ة.عام بصورةإلى مراقبة األنواع الغريبة الغازية 
مسارات  تحديدالقضايا المرتبطة ب االعتبار في تأخذالعديد من األهداف الوطنية ال  ن  غير أبين األهداف الوطنية وهدف أيشي. 

 .حسب األولوية هابيترتو األنواع الغريبة الغازية  إدخال

من أهداف  2هداف الوطنية المتعلقة بالهدف األلتقدم المحرز نحو تحقيق ل اطرفا تقييم 142ما مجموعه  أجرىقد و  -22
غير  حرزأ  الذي  تقدمالمستوى  إلى أن  ت أو أشار  المحرزغ عن التقدم بل  تلم  طرفا 14 في حين أن   ،أيشي للتنوع البيولوجي

 4تجاوز )ل( أو في المائة 42المحرز على الطريق الصحيح لتحقيق ) لتقدما تمقي   األطراف التيربع أكثر من  . ويسيرمعروف
 يسمح لن أهدافها ولكن بمعدل بلوغ ( تقدما نحوفي المائة 55) من نصف األطراف كثرأحرز أ. و الوطنية( أهدافها في المائة

 بعيدا عنأو أنها تسير  الهدف تحقيق تقدم نحو حرز أي  ت أنها لمفي المائة(  12مس األطراف )أقل من خ   وأبلغ. هابتحقيق
المحرز لديها أهداف وطنية  مت التقدماألطراف التي قي  من  (في المائة 12) قليلعدد  وكان. (في المائة 1) الهدف تحقيق

 ها.على الطريق الصحيح لتحقيق تسيرو  من أهداف أيشي 2 لهدفلة شابهم

 وتشمل هذه. من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2الهدف  لتناولاألطراف إلى أنها اتخذت إجراءات مختلفة  تر اشوأ -21
 بما في ذلك القواعد واللوائح ،قانونية لرصد األنواع الغريبة الغازية ومراقبتها والقضاء عليهاالطر األجراءات إنشاء وتنفيذ اإل

دارة مياه الصابورةو وتدابير مراقبة  ،المتعلقة باالستيراد والتصدير التنظيمية ووضع مبادئ توجيهية وطنية إلدارة ومراقبة  ،ا 
نشاء نقاط تفتيش للصحة النباتية والحيوان ،زيةاألنواع الغريبة الغا أبلغت  ،لى ذلكإة باإلضافو . عند نقاط الدخول الوطنية يةوا 

 مراقبةالو  ،لحجر الصحيلمرافق  إنشاء عن وضع وتنفيذ استراتيجيات تتعلق باألمن البيولوجي )بما في ذلك عديدةأطراف 
نشاء و  ،الحدود على والتفتيش  إنشاءلوعي )بما في ذلك ا لزيادة واستراتيجيات ،الستجابة السريعة(لإلنذار المبكر ونظم لنظم ا 
لتعاون لمجتمعية( وكذلك استراتيجيات  تنظيم فعالياتو  ،برامج تدريبوضع و  شبكية،لمعلومات ومواقع ل إلكترونية بوابات

 هابيترتو األنواع الغريبة الغازية  ت لتحديد مسارات إدخالذ إجراءااتخا عنحوالي ربع األطراف  بلغأ ،عالوة على ذلك. األقاليمي
الشحن والبستنة والتجارة وتربية األحياء  في بشكل شائع المبل غ عنها نشطةاأل وفيما يتعلق بالمسارات، تمثلت .حسب األولوية

نشاء قوائم جرد  ،الغازيةتعلق باألنواع الغريبة تإجراء بحوث  عن أيضا وأ بلغ .نةوالحضر  حراجةالمائية والنقل وال ألنواع لوا 
دراج ،الوعيلزيادة واالضطالع بأنشطة  ،هاوتحديث الغريبة الغازية في إدارة  يهاالقضاء علو األنواع الغريبة الغازية مراقبة  وا 

نشاءو  ،المناطق المحمية حددت التقارير و  26 .ع التقدم المحرز في مكافحة األنواع الغريبة الغازيةلجان متخصصة لتقييم وتتب   ا 
 ،لتنفيذ التدابير المتاحة الموارد ةيمحدود هامن بين ،من أهداف أيشيالهدف  هذابعددا من التحديات المتعلقة  أيضا الوطنية

                                                      
جراء دراسات  ،قائمة باألنواع الغريبة الغازية إعداد من بينها ،تعلق باألنواع الغريبة الغازيةتإجراءات  عدةاتخذت ماليزيا  ،على سبيل المثال 26 ية مرجعوا 

 اماليزيفي  الحجر الصحي والتفتيش دائرة قانون وسن   ،4212 عام صناعة زيت النخيل فيب المتعلق ووضع خطة لألمن البيولوجي ،الرصدلتعزيز 
 لتطبيق لوائح الحجر الصحي عند نقاط الدخول.



CBD/SBI/3/2/Add.2 

Page 15 

 

 

طر األ غيابو  ،ألنواع الغريبة الغازيةل م حد ثة جرد قوائم عدم وجودو  ،رف والمعلومات حول األنواع الغريبة الغازيةاونقص المع
 .واضعي السياسات وعامة الجمهور لدىونقص الوعي  ،نقاط الدخول عندضوابط القانونية الالزمة الو 

ب المرجانية، والنظم اإليكولوجية ا، ت خف ض إلى أدنى حد الضغوط البشرية المتعددة على الشع4215بحلول عام  -12الهدف 
 من أجل المحافظة على سالمتها ووظائفها.ض المحيطات، الضعيفة األخرى التي تتأثر بتغير المناخ أو تحم  

على أهداف تتعلق بالهدف  في المائة( 52) استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي 22يحتوي ما مجموعه  -24
 ذلكيشبه ( مدى ومستوى طموح في المائة 42أكثر من ربع هذه األهداف ) لدى وكانمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.  12

دد في الهدف   في المائة( 22حوالي ثالثة أرباع هذه األهداف ) كانفي المائة(. و  1)أو يتجاوزه  من أهداف أيشي 12الذي ح 
أقل عدد من  أيشي التي لها أهداف ا منحدواهدف وي عتبر هذا ال جميع عناصره. تتناول لمأو  أقل طموحا من هدف أيشي

األهداف الوطنية  . إذ تتسماالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي تحتوي على أهداف قابلة للمقارنة
النظم اإليكولوجية حة إلى الشعاب المرجانية أو يصر  إشارة قليل منهاال يشير سوى عدد عامة، و بأنها المحددة في معظمها 

 .أثر بتغير المناخالضعيفة األخرى التي تت

من أهداف  12هداف الوطنية المتعلقة بالهدف األلتقدم المحرز نحو تحقيق ل اتقييم طرف 122ما مجموعه  وأجرى -23
غير  حرزأ  الذي  تقدمالمستوى  إلى أن  ت أو أشار  المحرزغ عن التقدم بل  تلم  طرفا 22 في حين أن   ،أيشي للتنوع البيولوجي

 3تجاوز )ل( أو في المائة 42المحرز على الطريق الصحيح لتحقيق ) لتقدما تمقي   األطراف التي ربعأكثر من  يسير. و معروف
 يسمح لن أهدافها ولكن بمعدل بلوغ ( تقدما نحوفي المائة 52) من نصف األطراف كثرأحرز أ. و ( أهدافها الوطنيةفي المائة

في  4) هاقليل منعدد سير وي ،الهدف تحقيق تقدم نحو أي   زاحر إ عن عدم( في المائة 13طراف )األ بعض وأبلغ. هابتحقيق
المحرز لديها أهداف وطنية  مت التقدماألطراف التي قي   من (في المائة 5) قليلعدد  وكان .الهدف تحقيق بعيدا عن المائة(

 ها.على الطريق الصحيح لتحقيق تسيرو  12 لهدفلة شابهم

الوطنية تركز  اتلسياسلاعتماد أدوات على أهدافها الوطنية  لتحقيقاإلجراءات التي أبلغت عنها األطراف  واشتملت -22
بما في ذلك  ،التلوث خفضإجراءات لاتخاذ و  27،على صحة نظم الشعاب المرجانية واالستخدام المستدام للخدمات التي تقدمها

في السياسات والخطط  ضعيفةالاإليكولوجية النظم  وحفظ استعادة إدراج عزيزتو  ،المواد البالستيكية والمغذيات الزائدةبالتلوث 
القدرات  نقصهذا الهدف هي  أمام تحقيقغ عنها بشكل شائع بل  مالتحديات ال وكانت .ث وبناء القدراتو ودعم البح ،الوطنية

 .وطنيالمشاريع التجريبية إلى المستوى الب االرتقاءالتحدي المتمثل في  وكذلكوالتمويل 

                                                      
 بيولوجيةالهمية األحساسة وذات المناطق ال تدد  وح   ،منطقة محمية بحرية لحماية الشعاب المرجانية 21أنشأت ملديف  ،على سبيل المثال 27
ع حالياو  ،ضع إطار لرصد الشعاب المرجانيةوو   ،يةاإليكولوجو  لنفايات على ل غير المنظم لقاءلجميع الجزر معالجة اإلتتيح خطط إلدارة النفايات  توض 

بما في ذلك من خالل استعادة أشجار  ،يعالج مشروع المناظر الطبيعية الساحلية المستدامة إزالة الغابات في المناطق الساحلية ،في غاناو  الشواطئ.
 من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ على هذه الموائل. ،ةيالحراجة الزراع وتشجيع ممارسات ،المنغروف والغابات الساحلية
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في  12ة على األقل من المناطق األرضية ومناطق المياه الداخلية وائفي الم 12، يتم حفظ 4242بحلول عام  -11الهدف 
، ةئة من المناطق الساحلية والبحرية، وخصوصا المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجياالم

وممثلة إيكولوجيا للمناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة  بالترابط الجيد ومنصف وتتسم لافععلى نحو دار ت  من خالل نظم 
دماجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا.ااألخرى القائمة على المن  طق، وا 

على أهداف تتعلق بالهدف  في المائة( 22) استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي 152يحتوي ما مجموعه  -25
يشبه ( مدى ومستوى طموح في المائة 13هذه األهداف ) ع شرأكثر من  لدى وكانمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.  11
دد في هدف أيشي ذلك أقل  في المائة( 25هذه األهداف ) أربعة أخماسحوالي  كانفي المائة(. و  4)أو يتجاوزه  الذي ح 

 .عام بوجهركز العديد من األهداف على تحسين المناطق المحمية وي تتناول جميع عناصره. لمأو  هدف أيشي طموحا من
بإنشاء مناطق  بعض الشيءكان هناك اهتمام أقل . و المناطق المحمية األرضية مساحة زيادةالتركيز األكبر على  وينصب  

حماية و  ،فعالية اإلدارةو  ،اإليكولوجي)التمثيل  أيشي من أهداف هدفلهذا ال نوعيال ذات الطابع عناصروكانت ال. محمية بحرية
 .األهداف الوطنية أقل حظا في الحصول على اهتماموالترابط(  ة،خاصالة يهماأل ناطق ذاتالم

من أهداف  11هداف الوطنية المتعلقة بالهدف األلتقدم المحرز نحو تحقيق ل اطرفا تقييم 132ما مجموعه  أجرىقد و  -22
غير  حرزأ  الذي  تقدمالمستوى  إلى أن  ت أو أشار  المحرزغ عن التقدم بل  تلم  فاطر أ 2 في حين أن   ،أيشي للتنوع البيولوجي

تجاوز ل( أو في المائة 23المحرز على الطريق الصحيح لتحقيق ) لتقدما تمقي   األطراف التينصف أكثر من  . ويسيرمعروف
 يسمح لن أهدافها ولكن بمعدل بلوغ ( تقدما نحوفي المائة 21) من نصف األطراف قلأحرز أ. و الوطنية( أهدافها في المائة 2)

 1) قليل منهاعدد ويسير  ،الهدف تحقيق تقدم نحو ز أي  احر إ عن عدم( في المائة 2طراف )األ عدد قليل من وأبلغ. هابتحقيق
المحرز لديها أهداف  مت التقدمالتي قي   األطراف (في المائة 14) أكثر من ع شر. وكان الهدف تحقيق بعيدا عن في المائة(
 ها.على الطريق الصحيح لتحقيق تسيرو  11 لهدفلة شابهوطنية م

المناطق المحمية.  مساحةعلى زيادة  انصب  معظم التركيز  تشير المعلومات الواردة في التقارير الوطنية إلى أن  و  -22
بلغ أ  اإلجراءات التي  تضمنتو  .لمعالجة العناصر النوعية لهدف أيشي المتخذة معلومات أقل عن اإلجراءات تتوفر  ،وبالمقارنة

نشاءو  ،أو توسيع المناطق المحمية إقامة عنها بشكل شائع الخاصة إلى مناطق محمية  المحمياتوتحويل  ،المناطق العازلة ا 
المجتمعات األصلية و  بواسطة الشعوب ةفوظتراف الرسمي بالمناطق المحواالع ،وتقديم الدعم لمناطق الحفظ المجتمعية ،رسمية
تركيز أقل على المناطق الكان  ،ق المناطق المحمية األرضية. وبالمقارنةسيا عام في وجههذه اإلجراءات ب كرتذ  وقد  .المحلية

 .البحرية المحمية

بما في ذلك  ،لمناطق المحميةاتمثيل مدى لتحسين  خذتالتي ات   وأبلغت األطراف أيضا عن اإلجراءات والتدابير -22
منظمة باتفاقية رامسار و  الخاصةمثل تلك  ،تحديد المجاالت ذات الصلة بعمليات متعددةعن و  ،الهامة لحفظاتحديد مناطق 

مناطق محمية في وأبلغت بعض األطراف أيضا عن الجهود المبذولة إلنشاء . مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(األ
 .ضعيفالة تمثيال مث  الموائل الم  

ووضع خطط  ،هي زيادة جهود المراقبة شائععنها بشكل بلغ أ  التي اإلجراءات  كانت ،وفيما يتعلق بفعالية اإلدارة -22
 أخرى أدوات ومؤشراتو ع فعالية اإلدارة واستخدام أداة تتب   ،الالمركزية في إدارة المناطق المحمية تحقيقو  ،هاوتنفيذ إلدارةل

 ،الجهود المبذولة إلشراك أصحاب المصلحة الوطنيين والمحليين في إدارة المناطق المحمية إلى ت األطراف أيضاأشار و  .ناشئة
ووضع أطر قانونية  ،المحليةالمجتمعات األصلية و  بواسطة الشعوب ةفوظوالجهود المبذولة لالعتراف رسميا بالمناطق المح
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المناطق على  نيتعد  موفرض عقوبات على ال ،وتطوير وتحسين قواعد البيانات المتعلقة بالمناطق المحمية ،للمناطق المحمية
جراء تقييمات اقتصادية ،المناطق المحمية في سياسات التنميةب وتضمين المسائل المتعلقة ،المحمية  .وزيادة التمويل ،وا 

تي تضمنت اإلجراءات ال ،الطبيعية والمناظر البحرية األوسع نطاقافيما يتعلق بإدماج المناطق المحمية في المناظر و  -52
يكولوجيةو عنها إنشاء ممرات خضراء  بلغأ   نشاء مناطق محمية في مواقع استراتيجية ،ا  ة فتتجهود الستعادة الموائل المبذل الو  ،وا 

دارة ذل البو  ،الموصوليةووضع استراتيجيات لتحسين  ،كممرات ت ستخدموالمتدهورة التي يمكن أن  جهود لتحسين تنسيق وا 
نشاءو  ،اتدارة الممر إلووضع خطط  ،بلدان الواقعة على امتداد عدةالمناطق المحمية   28 .مناطق خضراء حضرية ا 

 ،نظم حيازة األراضيتعقيد  من بينها ،هذا الهدف التي تعترض بلوغوأبلغت األطراف أيضا عن عدد من التحديات  -51
وزيادة التركيز على المناطق  ،محمية في مناطق نائيةالمناطق الإنشاء  إلىوالتحيز  ،حيازة األراضيب يتعلقفيما م اليقين اعدوان

تقييم فعالية لنظم  عدم وجودو  ،في إدارة المناطق المحمية ةنهج النظم اإليكولوجيبأهمية ات باع االعتراف قلة و  ،المحمية األرضية
 ،نظم الرصد والمراقبةنقص و  ،دارة وتطوير المناطق المحميةإلخطط  عدم وجودو  ،الوطنيةالتنسيق بين الوكاالت قلة و  ،اإلدارة

 .CBD/SBSTTA/24/6وثيقة المن أهداف أيشي في  11الهدف  عنمعلومات إضافية  ت ر دو  .ونقص الموارد المالية والبشرية

دامة حالة حفظها، السيما 4242بحلول عام  -14 الهدف ، منع انقراض األنواع المعروفة المهددة باالنقراض وتحسين وا 
 بالنسبة لألنواع األكثر تدهورا.

على أهداف تتعلق بالهدف  في المائة( 22) استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي 123يحتوي ما مجموعه  -54
( مدى ومستوى طموح مشابه في المائة 41هذه األهداف ) خ مس حوالي لدى وكانمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.  14

دد في  تتناول جميع  لمأو  أقل طموحا من هدف أيشي في المائة( 22األهداف ) غالبية كانت. و 14هدف اللذلك الذي ح 
 على منع االنقراض وتحسين حالة حفظ األنواع المهددة يامتساو  تركيزا و ضعتركز األهداف الوطنية التي تو  عناصره.
 .باالنقراض

من أهداف  14هداف الوطنية المتعلقة بالهدف األلتقدم المحرز نحو تحقيق ل اطرفا تقييم 142ما مجموعه  أجرىقد و  -53
غير  حرزأ  الذي  تقدمالمستوى  أن   إلىت أو أشار  المحرزغ عن التقدم بل  تلم ا طرف 12 في حين أن   ،أيشي للتنوع البيولوجي

تجاوز ل( أو في المائة 32المحرز على الطريق الصحيح لتحقيق ) لتقدما تمقي   األطراف التيثلث أكثر من  . ويسيرمعروف
 لن أهدافها ولكن بمعدل بلوغ ( تقدما نحوفي المائة 54) من نصف األطراف كثرأحرز أ. و ( أهدافها الوطنيةفي المائة 4)

بعيدا قليل منها عدد ويسير  ،الهدف تحقيق تقدم نحو ز أي  احر إ عن عدم( في المائة 12أطراف ) ةعد توأبلغ. هابتحقيق يسمح
 14 لهدفلة شابهلديها أهداف وطنية م المبل غة األطراف (في المائة 2) من ع شر قلأ. وكان في المائة( 1) الهدف تحقيق عن
 ها.على الطريق الصحيح لتحقيق تسيرو 

 إلىكذلك أشارت و  باالنقراض األطراف أنها اتخذت إجراءات لتوثيق ورصد حالة األنواع المهددة وذكرت غالبية -52
في  ةمشاركالذ إجراءات لبلوغ هذا الهدف من خالل اتخا إلى األطراف بعض وأشار .الجهود المبذولة لزيادة توسيع نظم الرصد

وتنفيذ  وضعبعض األطراف أيضا إلى  وأشار .النقراضلة ضعر  والنباتات البرية المتجار الدولي بأنواع الحيوانات اتفاقية اال

                                                      
وقانون حفظ  ،ريةقانون حفظ المساحات الخضراء الحض أساس لىعخضراء خاصة  حفظفي اليابان تم الترويج إلنشاء مناطق  ،على سبيل المثال 28

 المناطق الخضراء في ضواحي العاصمة الوطنية.
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وأشار . ثقافيةذات أهمية سية أو رئيالنواع بعض األبرامج ذات عالقة بال هذه وغالبا ما تكون 29 .معينة برامج إنعاش ألنواع
وذكرت  .تربيةالبرامج و  ةالمجتمعيالحفظ مبادرات بعض األطراف أيضا إلى الجهود المتعلقة باستعادة النظم اإليكولوجية و 

وعدم االهتمام  ،بما في ذلك نقص التمويل والموارد والقدرات ،من التحديات المتعلقة بتحقيق هذا الهدف عددااألطراف أيضا 
 .باألنواع المائية

على التنوع الجيني للنباتات المزروعة وحيوانات المزارع والحيوانات األليفة والتنوع  الحفاظ، 4242بحلول عام  -13الهدف 
الجيني لألقارب البرية، بما في ذلك األنواع األخرى ذات القيمة االجتماعية واالقتصادية فضال عن القيمة الثقافية، ووضع 

 وتنفيذ استراتيجيات لتقليل التآكل الجيني وصون تنوعها الجيني.

على أهداف تتعلق بالهدف  في المائة( 22) استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي 142يحتوي ما مجموعه  -55
دد في  هذه األهداف خ مس حواليمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. وكان  13 لديها مدى ومستوى طموح مشابه لذلك الذي ح 

أقل طموحا  في المائة( 21األهداف ) غالبية كانت. و (في المائة 1) منه أكثر طموحاأو كانت  (في المائة 12)أيشي هدف 
 لم ي شر سوىعام. و  وجهاألهداف الوطنية إلى حفظ التنوع الجيني ب غالبيةتشير و  تتناول جميع عناصره. لمأو  من هدف أيشي

حفظ التنوع الجيني لألقارب البرية  مسألة در  لم ت   ،خاص وجهوب .أيشي قليل من األهداف إلى عناصر محددة من هدفعدد 
في األهداف عموما  ،وضع استراتيجيات لتقليل التآكل الجيني مسألةو  ،واألنواع ذات القيمة االجتماعية واالقتصادية والثقافية

 .تها األطرافوضعالتي 

من أهداف  13هداف الوطنية المتعلقة بالهدف األلتقدم المحرز نحو تحقيق ل اطرفا تقييم 141ما مجموعه  أجرىقد و  -52
غير  حرزأ  الذي  تقدمالمستوى  إلى أن  ت أو أشار  المحرزغ عن التقدم بل  تلم ا طرف 12 في حين أن   ،أيشي للتنوع البيولوجي

تجاوز ل( أو في المائة 32المحرز على الطريق الصحيح لتحقيق ) لتقدما تمقي   األطراف التيثلث أكثر من  . ويسيرمعروف
 يسمح لن أهدافها ولكن بمعدل بلوغ ( تقدما نحوفي المائة 22) من نصف األطراف قلأحرز أ. و ( أهدافها الوطنيةفي المائة 5)

في  2). وكان عدد قليل الهدف تحقيق تقدم نحو ز أي  احر إ عن عدم( في المائة 12مس األطراف )أقل من خ   وأبلغ. هابتحقيق
 ها.على الطريق الصحيح لتحقيق تسيرو  13 لهدفلة شابهلديها أهداف وطنية مالمبل غة  األطرافمن  (المائة

روكانت اإلجراءات التي  -52 عنها في التقارير الوطنية هي إنشاء وزيادة تطوير بنوك الجينات وحدائق  اإلبالغ تكر 
إجراءات  اتخاذ وأبلغ بعض األطراف أيضا عنية. جامعات البحثالالجرثومية ومرافق التربية و  بالزماال مواقع حفظالنباتات و 

الحماية المرتبطة باالعتراف بالتراث الوطني، وتحفيز تعزيز سبل لحفاظ على سالالت الحيوانات من خالل مرافق التربية، و ل
ل القيمة، بما األطراف أيضا أنها تتخذ إجراءات لحفظ أنواع المحاصي تذكر و 30  .المزارعين على الحفاظ على السالالت المحلية

                                                      
 تداوز  ،بعد إزالة الفئران ،النقراضلض وهو ثعبان متوطن معر   ،متسابق أنتيغواثعابين من نوع الد اعدأ تزادفي أنتيغوا وبربودا  ،على سبيل المثال 29
خطة حفظ  تذف  في السلفادور ن  و أنشطة استعادة الموائل.  إجراء بعد -انقرض  أنه في السابق ي عتقد كان الذي -التالينوم الذهبي  ثعابين من نوعال داعدأ

إنعاش برامج و ضعت في المكسيك  ،وبالمثل. لسالحف البحريةا تفريخبو  مفرخاتاللسماح للمشاريع المجتمعية بإنشاء من أجل االسالحف البحرية 
ظبي و  ،(Gymnogyps californianusكاليفورني )الندور كطائر الو  ،(Canis lupus baileyiكسيكي )ألنواع المعرضة للخطر مثل الذئب الما لتجمعات
هناك مؤشرات على و  ،وتسعة أنواع من السالحف البحرية (،canadensis mexicanaكبش الجبال الصخرية )و  ،(Antilocarpaamericanaسونورا )

 .نجاح هذه البرامج

بما في ذلك اعتماد قانون بشأن تربية  ،إجراءات مختلفة لحماية التنوع الجيني لسالالت الماشية تخذفي البوسنة والهرسك ات   ،على سبيل المثال 30
 نضم ،خيول ليبيزانيحق لمربي الخيول الذين يربون خيول الجبل البوسنية و  ،عالوة على ذلكو أنواع وسالالت وأصناف محلية.  بعدةالماشية يعترف 

 الحصول على حوافز. ،غيرها
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توفير التدريب للمزارعين بشأن القضايا المرتبطة للة؛ و هم  المحاصيل الم   دخالعادة إوإلمة في األدوية؛ في ذلك األنواع المستخد  
 تحديدهذا الهدف التحيزات في  بلوغ التي تعترض لحوظةالتحديات الم شمل. وتوالتنمية واألمن الغذائي ستغالل التجاريباال

 .جهود الحفظ لتنفيذ المتاحة أنواع النباتات والمحاصيل التي تركز عليها برامج الحفظ، ونقص الموارد المالية والبشرية

، استعادة وصون النظم اإليكولوجية التي توفر خدمات أساسية، بما في ذلك الخدمات المرتبطة 4242بحلول عام  -12الهدف 
 والفقراء والضعفاء. لمجتمعات األصلية والمحليةواوالرفاه، مع مراعاة احتياجات النساء بالمياه، وتسهم في الصحة وسبل العيش 

على أهداف تتعلق  في المائة( 22) عمل وطنية للتنوع البيولوجي طوخط اتاستراتيجي 112يحتوي ما مجموعه  -52
( مدى ومستوى طموح في المائة 42) هذه األهداف ر بع حوالي لدى وكانمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.  12بالهدف 

دد في هدف   مأو ل أقل طموحا من هدف أيشي في المائة( 22األهداف ) أكثر من ثالثة أرباع كان. و أيشيمشابه لذلك الذي ح 
وأشار عدد قليل نسبيا من األهداف الوطنية صراحة إلى مراعاة احتياجات النساء والشعوب األصلية  تتناول جميع عناصره.

من االستراتيجيات وخطط  أقل عدد التي لها أيشي أهداف ا منحدوا 12 هدفوي عتبر الوالمجتمعات المحلية والفقراء والضعفاء. 
 مشابه.مدى ومستوى طموح ب تتمتعتي العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ذات األهداف الوطنية ال

من أهداف  12هداف الوطنية المتعلقة بالهدف األلتقدم المحرز نحو تحقيق ل اطرفا تقييم 112ما مجموعه  أجرىقد و  -52
غير  حرزأ  الذي  تقدمالمستوى  إلى أن  ت أو أشار  المحرزغ عن التقدم بل  تلم  اطرف 44 في حين أن   ،أيشي للتنوع البيولوجي

 3تجاوز )ل( أو في المائة 42المحرز على الطريق الصحيح لتحقيق ) لتقدما تمقي   األطراف التي ثلثمن  قلأ . ويسيرمعروف
 يسمح لن أهدافها ولكن بمعدل بلوغ ( تقدما نحوفي المائة 21) من نصف األطراف كثرأحرز أ. و ( أهدافها الوطنيةفي المائة

بعيدا قليل منها عدد ، ويسير الهدف تحقيق تقدم نحو ز أي  احر إ عن عدم( في المائة 2األطراف ) من عدد قليل وأبلغ. هابتحقيق
 12 لهدفلة شابهملديها أهداف وطنية المبل غة  األطرافمن  (في المائة 2). وكان عدد قليل في المائة( 3) الهدف تحقيق عن
 ها.على الطريق الصحيح لتحقيق تسيرو 

هدف تقليل الضغط البشري ستمن األطراف إلى وضع استراتيجيات واسعة النطاق ت للعديدتشير التقارير الوطنية و  -22
 ،اج منظور جنساني في وضع سياسات التنوع البيولوجيدر وا  والتعميم،  31،ودعم اإلنتاج واالستهالك المستدامين ،على البيئة

شير العديد من التقارير الوطنية . ويعتبارها ذات صلة بتحقيق هذا الهدفبا ةالوعي بأهمية خدمات النظم اإليكولوجي زيادةو 
ة بالتقييم االقتصادي. رتبطالم القضايابالمتعلقة ث و البح بما في ذلك ،هدفهذا الث المتعلقة بو أيضا إلى دعم مشاريع البح

 .من أهداف أيشي 12حلقات عمل لبناء القدرات تتعلق بالقضايا التي تناولها الهدف  تعقد اأيضا أنه أطرافعدة  تر ذكو 
التحتية  ىلبحوث والبرامج ومشاريع البنبا الخاص هذا الهدف نقص التمويل بلوغ التي تعترضغ عنها بل  مالتحديات ال شملتو 

 .CBD/SBI/3/2/Add.4 في الوثيقة الجنسانيةعتبارات لة باالصالقضايا المت مزيد من المعلومات عنالد ر  وي  . الخضراء

                                                      
خيبر بختونخوا في إعادة تأهيل الغابات الطبيعية المتدهورة. وقد ساعد ذلك  إقليم مليار شجرة في زراعةسهم مشروع أفي باكستان  ،على سبيل المثال 31

 ،آالف الوظائف الخضراء لفقراء الريف أيضا إلى خلق المشروع وأدى بدوره على إعادة تغذية الينابيع وزيادة توافر مياه الشرب للمجتمعات المحلية.
جلب المياه كذلك جمع األعالف وحطب الوقود و  ت عنمسؤوال نظرا ألن  النساء ،سيكون للمشروع تأثير إيجابي على النساءو توافر حطب الوقود.  ةاديوز 

 من الينابيع واآلبار.
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، إتمام تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية على التحمل ومساهمة التنوع البيولوجي في مخزون 4242بحلول عام  -15الهدف 
ما ئة على األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة، مافي الم 15الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة 

 يسهم بالتالي في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر.

على أهداف تتعلق بالهدف  في المائة( 22) استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي 112يحتوي ما مجموعه  -21
 ذلكيشبه ( مدى ومستوى طموح في المائة 12) هذه األهداف خ مس حوالي لدى وكانمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.  15

دد في هدف  أقل طموحا من  في المائة( 22أكثر من ثالثة أرباع األهداف ) كانفي المائة(. و  3)أيشي أو يتجاوزه الذي ح 
الخاص على عنصر االستعادة  و ضعت في الغالباألهداف الوطنية التي  توركز  تتناول جميع عناصره. مأو ل هدف أيشي

 .ومخزون الكربون قدرة النظم اإليكولوجية على التحملب متعلقعلى العنصر ال هاأكثر من تركيز  أيشي هدفب

من أهداف  15هداف الوطنية المتعلقة بالهدف األلتقدم المحرز نحو تحقيق ل اطرفا تقييم 112ما مجموعه  أجرىقد و  -24
مستوى  إلى أن  ت أو أشار  المحرزغ عن التقدم بل  تلم ا طرف 42 في حين أن  أيشي للتنوع البيولوجي من خالل تقاريرها الوطنية، 

 33المحرز على الطريق الصحيح لتحقيق ) لتقدما تمقي   األطراف التيثلث من  كثرأ . ويسيرغير معروف حرزأ  الذي  تقدمال
أهدافها  بلوغ تقدما نحو (في المائة 55) من نصف األطراف كثرأحرز أ. و ( أهدافها الوطنيةفي المائة 3تجاوز )ل( أو في المائة

. الهدف تحقيق تقدم نحو ز أي  احر إ عن عدم( في المائة 2األطراف ) ع شر ما يقرب من وأبلغ. هابتحقيق يسمح لن ولكن بمعدل
على  تسيرو  15 لهدفلة شابهلديها أهداف وطنية م المحرز مت التقدمالتي قي   األطرافمن  (في المائة 2)وكان عدد قليل 

 ها.الطريق الصحيح لتحقيق

والتجدد  32،بما في ذلك إعادة التحريج ،باالستعادة ةرتبطمإجراءات  أنها اتخذتغة األطراف المبل   غالبيةت وذكر  -23
دراج مسألة ،المواقع المتدهورة بشدة عادة تأهيلوا   ،الطبيعي االستراتيجيات  بينها من ،االستعادة في استراتيجيات وخطط أخرى وا 

وأشارت  .لالستعادةوتحديد وتخطيط المناطق ذات األولوية  ،ووضع أطر قانونية لالستعادة ،الوطنية للتكيف مع المناخ
ومراقبة األنواع الغريبة  ،بما في ذلك إنشاء مناطق محمية ،بخالف االستعادة تخذي ات  الت األطراف أيضا إلى اإلجراءات

 اتعو دفمالوتطبيق نظام  ،عادة إدخال األنواعإلو المواقع الطبيعية  لحفظ خارجل برامجوتنفيذ  ،الموائل ليةو وصموزيادة  ،الغازية
ا إلى تعزيز مشاركة المواطنين في أنشطة أيضأشارت التقارير الوطنية  ،وبشكل أعم   .ةخدمات النظم اإليكولوجيمقابل 

جراء البحوث ،االستعادةتنسيق في أنشطة ال مستوى زيادة شجيعوت ،االستعادة . التحتية الخضراء الحضرية ىوتعزيز البن ،وا 
التي غ عنها بل  مالتحديات ال تشملو  .بالقدرة على التحملالمتعلقة  مسائلال عن ةقليل معلومات سوى لم تكن هناك ،وبالمقارنة
 رصد.نظم ال قلةو  ةالنظم اإليكولوجي ةوجود هذا الهدف نقص المعلومات والبيانات عن صحة بلوغ تعترض

، يسري مفعول بروتوكول ناغويا للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف 4215بحلول عام  -12الهدف 
 مع التشريع الوطني. فقللمنافع الناشئة عن استخدامها، ويتم تفعيله، بما يت

على أهداف تتعلق بالهدف  في المائة( 22) استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي 112يحتوي ما مجموعه  -22
على أهداف وطنية أو التزامات  (في المائة 42) هذه األهداف ربع حوالي اشتملمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. و  12

دد في هدف ب تتمتع أخرى في  24ثالثة أرباع األهداف ) ما يقرب من وكان .أيشيمدى ومستوى طموح مشابه لذلك الذي ح 

                                                      
ة بهدف زراعة منطقة غابات يقيأفر  بلدان قودهاتحركة  ووه ،عظيماألخضر ال السور أبلغت نيجيريا وتشاد وموريتانيا والسنغال عن ،على سبيل المثال 32

 كم. 2222بطول 
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رعامة و بأنها  و ضعتمن التي  سمت أهداف كثيرةوات   تتناول جميع عناصره. مأو ل أقل طموحا من هدف أيشي المائة(  لم ت ش 
رولم  إال بصورة فضفاضة، هاوتقاسم منافع الجينية على الموارد صولحإلى ال  إلىحة يصر  إشارة عدد من هذه األهداف ي ش 

عدد من االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  كبرأ التي لها أيشي واحدا من أهدافهدف هذا العتبر ي  و  .بروتوكول ناغويا
 .بهأهداف وطنية مرتبطة  المحتوية على البيولوجي

من أهداف  12هداف الوطنية المتعلقة بالهدف األلتقدم المحرز نحو تحقيق ل اطرفا تقييم 112ما مجموعه  أجرىقد و  -25
. غير معروف حرزأ  الذي  تقدمالمستوى  إلى أن  ت أو أشار  المحرزالتقدم  تقي ملم ا طرف 42 في حين أن  أيشي للتنوع البيولوجي، 

في أهدافها الوطنية  (في المائة 32المحرز على الطريق الصحيح لتحقيق ) لتقدما تمقي   األطراف التيثلث من  كثرأ ويسير
في  22) من نصف األطراف قلأحرز أ. و أنها في طريقها إلى تجاوزها ذكرت األطرافمن  (في المائة 2) قليال اعدد حين أن  
 ز أي  احر إ عن عدم( في المائة 2األطراف ) من عدد قليلوأبلغ . هابتحقيق يسمح لن أهدافها ولكن بمعدل بلوغ ( تقدما نحوالمائة

 (في المائة 15) أكثر من ع شر. وكان في المائة( 1) الهدف تحقيق بعيدا عن هاقليل منعدد ويسير  ،الهدف تحقيق تقدم نحو
 ويمكن الحصول على ها.على الطريق الصحيح لتحقيق تسيرو  12 لهدفلة شابهلديها أهداف وطنية م المبل غة األطراف

 الحصول المعلومات بشأن تبادل غرفة آليةمن خالل  البيولوجيللتنوع  من أهداف أيشي 12الهدف  عنمعلومات إضافية 
 .المنافع وتقاسم

بما في ذلك  ،إجراءات لتنفيذ بروتوكول ناغويا على المستوى الوطني أنه يجري اتخاذإلى  عديدةتشير تقارير وطنية و  -22
ذكاء عمل لبناء القدرات و  حلقاتتقارير أيضا إلى عقد  عدةتشير و  .لتعديل أو تطوير التشريعات ذات الصلة إجراءات  الوعيا 

يل البروتوكول ونقص التشريعات فعلت الالزمة مواردنقص الغ عنها وتشمل بعض التحديات المبل   33 .تعلق ببروتوكول ناغوياي فيما
 .ةمطلوبال

واعتمد كأداة من أدوات السياسة، وبدأ في تنفيذ، استراتيجية وخطة  ، يكون كل طرف قد أعد  4215بحلول عام  -12الهدف 
 ثة.عمل وطنية للتنوع البيولوجي بحيث تكون فعالة وتشاركية ومحد  

على أهداف تتعلق بالهدف  في المائة( 52) استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي 22يحتوي ما مجموعه  -22
عدد من االستراتيجيات وخطط  قلأ التي لها أيشي واحدا من أهدافهدف هذا العتبر ي  و  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. 12

 أن  وقد يكون السبب في ذلك  .بهمرتبطة  التزامات أخرىأو  أهداف وطنية على ةحتويالمالعمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
هدف هذا ال إدراجلم تشعر بالحاجة إلى  الوطنية للتنوع البيولوجي هاوخطط عمل هااستراتيجيات تثحد   وضعت أو بعدما البلدان

مدى  (في المائة 32) التي و ضعت األهدافث لث حوالي  لدى وكانالعمل.  االستراتيجيات وخططتلك  في من أهداف أيشي
دد في ا مشابهومستوى طموح  في  22األهداف ) ما يقرب من ثالثة أرباع كانو  من أهداف أيشي. 12لهدف لذلك الذي ح 

 تتناول جميع عناصره. مأو ل أقل طموحا من هدف أيشي المائة(

من أهداف  12هداف الوطنية المتعلقة بالهدف األلتقدم المحرز نحو تحقيق ل اطرفا تقييم 22ما مجموعه  أجرىقد و  -22
غير  حرزأ  الذي  تقدمالمستوى  إلى أن  ت أو أشار  المحرزغ عن التقدم بل  تلم ا طرف 22 في حين أن  أيشي للتنوع البيولوجي، 

تجاوز لأو  (في المائة 24المحرز على الطريق الصحيح لتحقيق ) لتقدما تمقي   األطراف التينصف من  كثرأ ير. ويسمعروف

                                                      
ية واالجتماعية واالقتصادية للمنتجات يكولوجر اإلاثاآل من أجل بحثالتفاقات الحصول وتقاسم المنافع  استعراضاأجرت جامايكا  ،على سبيل المثال 33

 أكاديمية إلجراء دراسات تتعلق بآثار اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع.المختلفة وتتعاون حاليا مع مؤسسات 

https://absch.cbd.int/
https://absch.cbd.int/
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 لن أهدافها ولكن بمعدل بلوغ ( تقدما نحوفي المائة 32) األطراف ثلثمن  كثرأحرز أ. و ( أهدافها الوطنيةفي المائة 13)
ثلث من  قلأوكان  .الهدف تحقيق تقدم نحو ز أي  احر إ عن عدم( في المائة 2األطراف ) من عدد قليلوأبلغ . هابتحقيق يسمح

على الطريق الصحيح  تسيرو  12 لهدفلة شابهلديها أهداف وطنية م المحرز مت التقدمالتي قي   األطراف (في المائة 42)
 .CBD/SBI/3/2/Add.1في الوثيقة من أهداف أيشي  12الهدف  عنمعلومات إضافية  در  ت  و  ها.لتحقيق

وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي منذ اعتماد  هاوضع أو تحديث أو تنقيح استراتيجياتباألطراف  غالبيةت قامو  -22
من  يلقلعدد  ولم يبل غ سوىالتركيز حاليا على تنفيذ اإلجراءات.  وينصب   4242-4211الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 34 .بأكملها الحكومة كأداة تشملالبيولوجي  الوطنية للتنوع هاوخطط عمل هاإجراءات العتماد استراتيجيات تنفيذ األطراف عن
التعاون تعزيز حلقات عمل و  عقد بما في ذلك من خالل ،اإلجراءات أنشطة التعميم لدعم تنفيذ إجراء وأبلغت عدة أطراف عن
 إطالقإلى  أيضا شير بعض األطرافوياألخرى.  القطاعية لها مع االستراتيجيات وخطط العملاعمأبين الوكاالت ومواءمة 

ترجمة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية من أجل  على مستوى المقاطعاتقليمي و اإل على المستوى بيولوجيالتنوع لل خطط
هذا  تحقيق تعترضها أن عن اإلبالغ ركر  تالتي كانت التحديات و  .على نحو أكثر فعالية ولوجي إلى إجراءات محليةللتنوع البي

نقص و  ،ةاتيكأداة سياس وطنية للتنوع البيولوجيالعمل ال طوخط اتستراتيجياال الهدف هي عدم وجود مؤشرات لرصد استخدام
 .مؤخرا إال عتمدت   لم هاالعديد من أن   كونو  ،عملال طوخط اتستراتيجياالهذه ة لتنفيذ الالزمموارد ال

، احترام المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية ذات الصلة 4242بحلول عام  -12الهدف 
نا بالتشريع الوطني وااللتزامات بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، واحترام استخدامها المألوف للموارد البيولوجية، ره

ج وتنعكس بالكامل في تنفيذ االتفاقية مع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، دم  الدولية ذات الصلة، وأن ت  
 وذلك على جميع المستويات ذات الصلة.

على أهداف تتعلق بالهدف  في المائة( 22) استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي 114يحتوي ما مجموعه  -22
( مدى ومستوى طموح مشابه في المائة 41) هذه األهداف خ مس حوالي لدى وكانمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.  12

دد في أقل طموحا من هدف  في المائة( 22األهداف )أكثر من ثالثة أرباع  كان. و أيشيف اهدأ هذا الهدف من لذلك الذي ح 
التركيز الرئيسي لألهداف  وانصب   .عامة و ضعت بأنهاالتي  كثيرة من أهدافوات سمت  تتناول جميع عناصره. مأو ل أيشي

دماجها في تنفيذ االتفاقية واالبتكارات والممارسات الوطنية على احترام المعارف تركيز أقل نسبيا الوبالمقارنة، كان . التقليدية وا 
 .والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحليةعلى ضمان المشاركة الكاملة 

من  12هداف الوطنية المتعلقة بالهدف األلتقدم المحرز نحو تحقيق ل اف تقييماطر أ 125ما مجموعه  جرىقد أو  -21
 حرزأ  الذي  تقدمالمستوى  إلى أن  ت أو أشار  المحرزغ عن التقدم بل  تلم  طرفا 35 في حين أن   ،أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

( أو في المائة 35المحرز على الطريق الصحيح لتحقيق ) لتقدما تمقي   أكثر من ثلث األطراف التي. ويسير غير معروف
 أهدافها ولكن بمعدل بلوغ تقدما نحو في المائة( 54) من نصف األطراف كثرأحرز أ. و ( أهدافها الوطنيةفي المائة 5تجاوز )ل

أقل من  وكان. الهدف تحقيق تقدم نحو ز أي  احر إ عن عدم( في المائة 2عدد قليل من األطراف ) وأبلغ. هابتحقيق يسمح لن
 ها.على الطريق الصحيح لتحقيق تسيرو  12 لهدفلة شابه( لديها أهداف وطنية مفي المائة 2) غةالمبل   األطراف ع شر

                                                      
مع خطتها الوطنية الخمسية وخطتها االقتصادية  الوطنية للتنوع البيولوجي هاوخطط عمل هااستراتيجياتقامت موزمبيق بمواءمة  ،على سبيل المثال 34

 واالجتماعية.
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 .هي الجهود المبذولة لتوثيق المعارف التقليدية بشكل أفضل بشكل شائع األطراف عنها أبلغت كانت اإلجراءات التيو  -24
إلى الجهود المبذولة لحماية  تر اشأأيشي وبروتوكول ناغويا و  من أهداف هدفهذا التقارير وطنية الروابط بين عدة  ذكرتو 

وأشار بعض  .اهعن استخدام معارف عادل تعويض الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةمنح المعارف التقليدية ولضمان 
 كانو  35 .إجراءات لتحسين االعتراف القانوني بحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية اتخاذ التقارير الوطنية أيضا إلى

د ر  وي  . سها في القضايا المتعلقة بالحفظاعكانإلدماج المعارف التقليدية و  الالزمة الموارد نقص يهاإل المشار أحد التحديات العامة
 .CBD/SBI/3/2/Add.3 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في الوثيقة 12المتعلقة بالهدف  من المعلومات مزيدال

مه، ي  ، إتمام تحسين المعارف والقاعدة العلمية والتكنولوجيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وق  4242بحلول عام  -12الهدف 
فقدانه، وتقاسم هذه المعارف والقاعدة والتكنولوجيات ونقلها وتطبيقها على ووظيفته، وحالته واتجاهاته، واآلثار المترتبة على 

 نطاق واسع.

على أهداف تتعلق بالهدف  في المائة( 22) استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي 122يحتوي ما مجموعه  -23
عدد من االستراتيجيات  كبرأ التي لها أيشي واحدا من أهداف 12هدف العتبر ي  و  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. 12

هذه األهداف مدى ومستوى  ربع حوالي لدى وكان .أهداف مرتبطة به المحتوية علىوخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
دد في هدف يشبه طموح   21ثالثة أرباع األهداف ) نحو وكانفي المائة(.  1)أو يتجاوزه  (في المائة 42) أيشيذلك الذي ح 

معلومات ال تقاسممن األهداف  يلعدد قل يتناولو  تتناول جميع عناصره. مأو ل أقل طموحا من هدف أيشي في المائة(
معلومات الالقضايا المرتبطة بتطبيق  تتناول األهداففي حين أن  قلة قليلة من  ،التنوع البيولوجيب ت المتعلقةتكنولوجياالو 

 .البيولوجيالتنوع ب لةصالمت

من أهداف  12هداف الوطنية المتعلقة بالهدف األلتقدم المحرز نحو تحقيق ل اتقييم اطرف 142ما مجموعه  أجرىقد و  -22
غير  حرزأ  الذي  تقدمالمستوى  إلى أن  ت أو أشار  المحرزغ عن التقدم بل  تلم  طرفا 42 في حين أن   ،أيشي للتنوع البيولوجي

تجاوز ل( أو في المائة 22المحرز على الطريق الصحيح لتحقيق ) لتقدما تمقي   األطراف التي نصفمن  قلأ. ويسير معروف
 يسمح لن أهدافها ولكن بمعدل بلوغ تقدما نحو في المائة( 22) من نصف األطراف قلأحرز أ. و ( أهدافها الوطنيةفي المائة 1)

 خ مسأقل من  وكان. الهدف تحقيق تقدم نحو ز أي  احر إ عن عدم( في المائة 2عدد قليل من األطراف ) وأبلغ. هابتحقيق
 ها.على الطريق الصحيح لتحقيق تسيرو  12 لهدفلة شابه( لديها أهداف وطنية مفي المائة 15) غةالمبل   األطراف

التنوع البيولوجي، وتطوير  في مجالإجراءات لتعزيز برامج التعليم والتدريب  اتخاذ إلى عديدة تقارير وطنية تأشار و  -25
نشاء قوائم جرد وتعزيز برامج البحث العلمي،  وزيادة كمية ونوعية  ،لتنوع البيولوجيل الرئيسية مجاالتال، وتحديد ألنواعلوا 

غرف تبادل لقواعد بيانات وطنية وآليات  إنشاءشير بعض التقارير إلى يو  36 .عام وجهالتنوع البيولوجي بالمتعلقة بمعلومات ال

                                                      
 ال سيماو  ،ملكية مشتركة للموارد الطبيعية المحلية ةاألصلي الشعوبفي زيمبابوي منح مجتمعات  CAMPFIREهدف مشروع ستي ،على سبيل المثال 35
قامة و  ،الموارد جنيو  ،مسابقات القنصدخل من خالل تأجير امتيازات  الحصول علىمجتمعات يتسن ى لهذه الحتى  ،البرية ءحيااأل أنشطة سياحية. ا 
 (.Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenasالشعوب األصلية )أنشأت كوستاريكا آلية عامة للتشاور مع و 

وهو برنامج مدته خمس سنوات لبناء مجتمع  ،الطبيعة ةقيم إدراك أنشأت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية برنامج ،على سبيل المثال 36
 أيضا المتحدة وتعمل المملكة ،والعلوم اإلنسانية دابعلوم الطبيعية والبيولوجية واالجتماعية واآلال عبر مختلفمتعدد التخصصات قادر على العمل  يبحث
جمعها تالتي  المتاحة للجميع صوراللحصول على بيانات ا من أجل ،برنامج كوبرنيكوس التابع لالتحاد األوروبي في إطارتطبيق بيئي  استحداث على

 نظام قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي. استحداثفي جنوب السودان  تشرعو سواتل سنتينل. 
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معلومات عن الشير بعض التقارير الوطنية أيضا إلى إعداد المنشورات كوسيلة لتوليد وي .لتنوع البيولوجيبشأن ا المعلومات
تاحتها وال  ،التنوع البيولوجيب المتعلقةغالبية اإلجراءات تتعلق بتوثيق وتوليد المعارف  يبدو أن   ،وبوجه عام .التنوع البيولوجي وا 

بتوليد  صلتي فيما جراءاتاإل من األطراف اتخذت عددا أقل وبالمقارنة يبدو أن  . سيما في النظم اإليكولوجية األرضية
 .صنع القرار عمليات للبيئات المائية ولتقاسم المعلومات وتطبيقها في بالنسبة المعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

من  ى، ينبغي إحداث زيادة محسوسة في المستويات الحالية لحشد الموارد المالية، كحد أقص4242بحلول عام  -42الهدف 
ق دة والمتف  من جميع المصادر، وفقا للعملية الموح   4242-4211لتنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ا أجل

ها د  على تقييمات االحتياجات إلى الموارد التي ستع  عليها في استراتيجية حشد الموارد. ويخضع هذا الهدف للتغييرات اعتمادا 
 غ عنها.األطراف وتبل  

على أهداف تتعلق بالهدف  في المائة( 25) استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي 145يحتوي ما مجموعه  -22
دد في هدف يشبه هذه األهداف مدى ومستوى طموح  ربع حوالي لدى وكان من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. 42 ذلك الذي ح 

 أقل طموحا من هدف أيشي في المائة( 22ثالثة أرباع األهداف ) نحو وكانفي المائة(.  1)أو يتجاوزه  (في المائة 42)أيشي 
إلى زيادة الموارد من جميع  األهدافغالبية ر ش  ت   ملو  .عامة هاأنب و ضعتاألهداف التي  تسمت  او  تتناول جميع عناصره. مأو ل

العديد من األهداف التي  فإن   عالوة على ذلكو . المواردملحوظة في  إحداث زيادة أنه ينبغي تحدد أنها لم المصادر، كما
 .إلى موارد غير مالية، مثل الموارد البشرية تشير و ضعت

من أهداف  42هداف الوطنية المتعلقة بالهدف األلتقدم المحرز نحو تحقيق ل اتقييم اطرف 112ما مجموعه  أجرىقد و  -22
غير  حرزأ  الذي  تقدمالمستوى  إلى أن  ت أو أشار  المحرزغ عن التقدم بل  تلم  طرفا 41 في حين أن   ،أيشي للتنوع البيولوجي

في  3)تجاوز ل( أو في المائة 32لتقدم المحرز على الطريق الصحيح لتحقيق )ا تمقي   األطراف التي ثلث. ويسير معروف
 وأبلغ. هابتحقيق يسمح لن أهدافها ولكن بمعدل بلوغ تقدما نحو في المائة( 52) أحرز نصف األطراف. و ( أهدافها الوطنيةالمائة

 تقيم التي األطراف عدد قليل من وكان. الهدف تحقيق تقدم نحو ز أي  احر إ عن عدم( في المائة 12األطراف ) مسأقل من خ  
 ها.على الطريق الصحيح لتحقيق تسيرو  42 لهدفلة شابه( لديها أهداف وطنية مفي المائة 2لتقدم المحرز )ا

لى ع كثيرة أيضا تقارير تشدد. و إلى الجهود المبذولة لزيادة التمويل المحلي للتنوع البيولوجي عديدةأطراف  تر اشأو  -22
ر بعض األطراف إلى إجراء إصالحات اشأو  .بما في ذلك مع مبادرة تمويل التنوع البيولوجي ،الشراكات والبرامج إنشاء أهمية

ة لتمويل تشغيل المناطق المحمية يمثل فرض ضريبة سياح ،ضريبية ووضع حوافز لتوفير التمويل لمشاريع التنوع البيولوجي
من  الواردم التمويل سل  ي  عادة ما و  .أيشي للتنوع البيولوجي( من أهداف 3 هدفالبعض هذه اإلجراءات أيضا بتحقيق تصل ي)

 .آليات لتوفير تمويل أكثر استدامةأنشأت بعض األطراف نظمت شراكات و  غير أن   37 .مشاريعيمصادر أجنبية على أساس 
بعض  وأشار. لتنفيذا تعترض يات التيتحدال ضمن ما ي در جكثيرا  فر الموارداتو فإن   ،تخذعلى الرغم من اإلجراءات التي ات  و 

وجدت  ،على سبيل المثال. آخر التمويل ونقص استراتيجيات التمويل الشاملة يمثالن تحديا تتفت أن   إلى األطراف
معلومات  در  ت  و كانت أقل مما كان مقررا. الميزانيات المخصصة للتنوع البيولوجي  األطراف أن   بعض هاااالستعراضات التي أجر 

                                                      
كفاءة مت سم بالوضع البلد على مسار منخفض الكربون و من أجل أنشأت جنوب أفريقيا صندوقا أخضر لدعم المبادرات الخضراء  ،على سبيل المثال 37

 رانداالفتتاحية بقيمة مليار  الخضراء مدينة كيب تاون بالمزاد العلني سنداتها باعت 4212وفي عام  ،المناخ تحمل تغيرفي استخدام الموارد وقادر على 
 .معه التكيفو  المناخ من تغيرالتخفيف ب تمويل المشاريع المتعلقةمن أجل 
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بموجب  تمدعت  التي االموارد  حشدب المتصلة هدافاألبما في ذلك معلومات عن  ،من أهداف أيشي 42الهدف  عنإضافية 
 .CBD/SBI/3/5/Add.2  الوثيقة في ،14/3المقرر 

 االستنتاجات -ثالثا

في هذا التقييم على أهداف تتعلق  ب حثتنية للتنوع البيولوجي التي االستراتيجيات وخطط العمل الوط غالبيةتحتوي  -22
أو  38اتيجيات وخطط العمل الوطنية لم تتضمن أهدافا وطنيةاالستر  هذه العديد من أن   غير .بأهداف أيشي للتنوع البيولوجي

هي  42و 12و 12و 12و 2و 1هداف األوكانت . 12و 12و 2و 3مثل األهداف بعض أهداف أيشي، ب التزامات مرتبطة
فإن  عدد ولكن حتى في هذه الحاالت،  .(1)انظر الشكل  لها ةشابهالممن األهداف الوطنية عدد أكبر  لهاالتي  أهداف أيشي

أو يتجاوز أهداف أيشي كان  يشبهاالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المحتوية على أهداف ذات مدى ومستوى طموح هذه 
األهداف الوطنية و/أو االلتزامات الواردة في غالبية  كانت المجمل،في و في المائة(.  44أعلى قليال من الخ مس )في المتوسط 

بوجه عام، و  أهداف أيشي. جميع عناصر تناولمن أهداف أيشي أو لم ت طموحا هذه االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية أقل
تشير إلى  اأطراف كثيرة أهداف وضعتو  تتسم األهداف الوطنية التي و ضعت حتى اآلن بأنها أكثر عموما من أهداف أيشي.

االجتماعين األول والثاني للهيئة الفرعية  خالل تي أتيحتالق هذه االستنتاجات مع التحليالت فتتو أيشي.  من أهداف العديد
 40 .واالجتماعين الثالث عشر والرابع عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 39للتنفيذ

تسير على الطريق  في المتوسط أكثر من ثلث األهداف الوطنية الواردة في التقارير الوطنية إلى أن  تشير المعلومات و  -22
( أو 1هدف لل في المائة 22إلى من أهداف أيشي  2هدف لل في المائة 41 نم( )تتراوح في المائة 32الصحيح لتحقيقها )

هدف لل في المائة 14إلى  من أهداف أيشي 12و 2و 2و 5و 3و 1هداف ألل في المائة 1ن م( )تتراوح في المائة 3تجاوزها )ل
 شبهت ة المبل غ عنها التيوطنين األهداف المط، في المتوس ،(في المائة 12فقط ) شرع  فإن   ،ومع ذلك .(4( )انظر الشكل 12

في  42إلى  أيشيمن أهداف  2 هدفلل في المائة 3)تتراوح من  على الطريق الصحيح لتحقيقها تسيرأيشي  من أهداف هدف
هدف لل في المائة 32 من( )تتراوح في المائة 51في المتوسط ) حوالي نصف األهداف الوطنيةوبالنسبة ل .(12 هدفلل المائة
 ،لى ذلكإ وباإلضافة .بتحقيقهاحرز ولكن ليس بمعدل يسمح ي  تقدم  هناكف (2هدف لل في المائة 24إلى  من أهداف أيشي 12
 1هدف لل في المائة 2( )تتراوح من في المائة 11ا )ملحوظتقدما  تشهدلم  ط،في المتوس ،األهداف الوطنية شرع   حواليفإن  

هداف ألل في المائة 2( )تتراوح من في المائة 1في االتجاه الخاطئ ) تسير( أو 2لهدف ل في المائة 12إلى  من أهداف أيشي
حرز معظم التقدم قد أ   يبدو أن  . و (12و 2 ينهدفلل في المائة 3إلى  من أهداف أيشي 42و 12و 12و 12و 15و 13و 1

أقل  اتقدم . وبالمقارنة يبدو أن  من أهداف أيشي 12و 12و 12و 11و 1هداف األاألهداف الوطنية المتعلقة ب تحقيق نحو
أيشي للتنوع  أهدافمن  42و 12و 13و 12و 2و 2و 5 هدافاألباألهداف الوطنية المتعلقة  تحقيق نحو حرزقد أ   بكثير

 البيولوجي.

                                                      
غالبا ما يكون  لكنو أيشي أيضا. من أهداف  12هدف الب ةتعلقالمكان هناك عدد قليل نسبيا من األهداف الوطنية  ،أعاله على النحو المشار إليه 38

 .مسألةهذه الب يتعلقل الحاجة إلى وجود هدف وطني للتنوع البيولوجي قل   عمل وطنية ةوخط ةاستراتيجي إعداد أن   السبب في ذلك

39 UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.2 وUNEP/CBD/SBI/2/2/Add.2. 

40 UNEP/CBD/COP/13/8/Add.2/Rev.1 وCBD/COP/14/5/Add.2. 

https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/official/sbi-01-02-add2-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/3224/4afb/9c21cfc7a382d933d2607aae/sbi-02-02-add2-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/official/cop-13-08-add2-rev1-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/48b8/b429/f12ef951de661676f676e877/cop-14-05-add2-ar.pdf
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قيود  عدة هتكب لجري في هذه الوثيقة التقييم الذي أ   فإن   ،14و 11و 2أعاله في الفقرات  وعلى النحو المشار إليه -21
 هذه القيود النظر فيينبغي و . األهداف الوطنية وفي اإلبالغ عنها وضعبعتها األطراف في هج التي ات  الن   اختالف ة عنجمنا

من جدول  2)انظر البند  4242عمليات الرصد واإلبالغ المتعلقة باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  إعدادعند 
من  وهي ،االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والتقارير الوطنية ومع ذلك فإن   .أعمال هذا االجتماع(

 إجراءات وطنية أن  و  ،لترجمة أهداف أيشي إلى التزامات وطنية ا ب ذلتجهود تشير إلى أن   ،للمعلومات ةتكميليالدر امصال
 .في أهداف أيشي الذي ح ددمستوى الطموح  بلوغلهذه االلتزامات والجهود لم تكن كافية  إال أن   ،أهداف أيشي لتحقيق خذتات  
أهداف  بلوغ من أجل تضعو   التي ألهداف الوطنيةفيما يتعلق بمستوى طموح ا ،إجماال ،يشير التقييم إلى وجود فجوات من ث م  و 

 وماتتسق المعلومات المستمدة من هذا التحليل عمو  .وكذلك في الجهود المبذولة لتحقيق هذه األهداف ،أيشي للتنوع البيولوجي
على الرغم من صت إلى أنه التي خل   ،التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالرابع من نشرة  صدارمة في اإلمع المعلومات المقد  

 .التقدم ليس كافيا لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي هذا مستوى فإن   ،حرز نحو تحقيق جميع األهدافي   اتقدمهناك  أن  
لمنبر ا عن دراصال ،ةالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي بشأنمع تقرير التقييم العالمي أيضا تتسق المعلومات و 

هناك تقدما أ حرز " أن   ورد فيهالذي  ،الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالحكومي 
دارتها ل يةالسياسات واإلجراءات ستجاباتاالتنفيذ في  نتائج إيجابية بالنسبة  حققما م ،أكثر استدامة بصورةحفظ الطبيعة وا 

 .المباشرة وغير المباشرة لتدهور الطبيعة ةالدافع العوامل ليس كافيا لوقفالمحرز التقدم  أن   غير ،لسيناريوهات عدم التدخل
 ."4242أهداف أيشي للتنوع البيولوجي لعام  غالبية ال  تتحققح أرج  ي  لذلك و 

حة المنق   الوطنيةمواءمة األهداف الوطنية وااللتزامات األخرى الواردة في االستراتيجيات وخطط العمل  تقييم -1الشكل 
 ثة للتنوع البيولوجي مع أهداف أيشي للتنوع البيولوجيوالمحد  
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: تشير األشرطة المظللة إلى نسبة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي تحتوي على أهداف أو مالحظة
جميع األطراف و مع هدف أيشي.  تواؤماكلما كانت األهداف الوطنية أكثر  ،كلما كان الظل أغمقو التزامات وطنية في كل فئة. 

 لة في كل صف.ممث  طرفا  122 بالغ عددهاال

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 الهدف  1

 الهدف  2

 الهدف  3

 الهدف  4

 الهدف  5

 الهدف  6

 الهدف  7

 الهدف  8

 الهدف  9

 الهدف  10

 الهدف  11

 الهدف  12

 الهدف  13

 الهدف  14

 الهدف  15

 الهدف  16

 الهدف  17

 الهدف  18

 الهدف  19

 الهدف  20

ثة  ال يوجد هدف وطين مل تُس تمل أ ّي اسرتاتيجية وخطة معل وطنية منقَّحة أ و حمدَّ

 الهدف الوطين أ قل بكثري من هدف أ ييش الهدف الوطين ليس هل صةل تُذكر هبدف أ ييش

 الهدف الوطين يتناسب مع هدف أ ييش  الهدف الوطين أ قل طموحا من هدف أ ييش أ و ال يتناول مجيع عنارصه  

 أ و مس توى طموح هدف أ ييش /الهدف الوطين يتجاوز مدى و
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 نحو المحرز لى التقدمإ استنادا تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق كل هدف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي -4الشكل 
 رد في التقارير الوطنية السادسةاو العلى النحو األهداف الوطنية ذات الصلة  تحقيق

 

 

 بالغ عددهاجميع األطراف الو في كل فئة.  موجودة تقييم أنهاال أظهرتشير األشرطة الملونة إلى نسبة األهداف التي  مالحظة:
 لة في كل صف.ممث  طرفا  122

__________ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 الهدف  1

 الهدف  2

 الهدف  3

 الهدف  4 

 الهدف  5

 الهدف  6

 الهدف  7

 الهدف  8

 الهدف  9

 الهدف  10

 الهدف  11

 الهدف  12

 الهدف  13

 الهدف  14

 الهدف  15

 الهدف  16

 الهدف  17

 الهدف  18

 الهدف  19

 الهدف  20

 ال يوجد تغيري تسري بعيدا عن الهدف ال يوجد تقيمي أ و غري معروف ال يوجد تقرير

 تتجاوزه تسري عىل الطريق الصحيح لتحقيقه يوجد بعض التقدم


