
 والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية
 والعشرون الرابعاالجتماع 
 0202 يونيو/حزيران 9 –مايو/أيار  3، إلكترونياجتماع 
 *من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 
المعلومات العلمية والتقنية لدعم : 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 استعراض الغايات واألهداف المحدثة والمؤشرات ذات الصلة وخطوط األساس
في تحديث المقترحة المعلومات العلمية والتقنية لدعم استعراض الغايات واألهداف 

 0202لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  يةاألول المسودة
 مذكرة من األمينة التنفيذية

 مقدمة -أوال 
في اجتماعه الخامس عشر.  0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام من المقرر أن يعتمد مؤتمر األطراف  -2
قد أعدا ، 0202الرئيسان المشاركان للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  كانو 

، على النحو المطلوب من الفريق العامل في 0202مع األمينة التنفيذية، "مسودة أولية" لإلطار، تم نشرها في يناير/كانون الثاني 
، على ضوء المناقشات في االجتماع الثاني للفريق 0202أغسطس/آب  في" األوليةمسودة تحديث للشر "وتم ن 1اجتماعه األول.

"المسودة األولى" قبل االجتماع الثالث للفريق العامل، مع مراعاة نتائج االجتماع الرابع والعشرين للهيئة  وسيتم إعداد 2العامل.
 الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ.

، 0202المي للتنوع البيولوجي لما بعد عام مثل النسخة السابقة من اإلطار الع ل "تحديث المسودة األولية"، مثلهويشم -0
حتوي ي. و 0232والمعالم الرئيسية المرتبطة بها لعام  0202قترح مجموعة من الغايات لعام يو  3للتنوع البيولوجي 0202رؤية عام 

                                                 
* CBD/SBSTTA/24/1. 
1 CBD/WG2020/2/3. 
2 CBD/POST2020/PREP/2/1. 
استخدامه "يتم تقييم التنوع البيولوجي وحفظه واستعادته و حيث للتنوع البيولوجي هي عالم "الحياة في انسجام مع الطبيعة"  0202رؤية عام  3

 ".0202بحلول عام ، ، والحفاظ على كوكب سليم وتقديم المنافع األساسية لجميع الناسةعلى خدمات النظم اإليكولوجي بحكمة، والحفاظ
 .02/0وكانت قد اعتمدت في المقرر 
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ونظرية على معلومات عن الغرض من اإلطار،  . ويحتوي تحديث المسودة األولية أيضا0232هدفا لعام  02أيضا على مهمة و
 التغيير فيه، وآليات دعم التنفيذ، والظروف التمكينية، واعتبارات للمسؤولية والشفافية.

ن تجري، في اجتماعها أإلى الفريق العامل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  اوفي اجتماعه الثاني، دع -3
واألهداف المحدثة، وطلب إلى األمينة التنفيذية أن تقدم معلومات لدعم ذلك للغايات الرابع والعشرين، استعراضا علميا وتقنيا 

االستعراض. وبناء عليه، تقدم الوثيقة الحالية معلومات لدعم االستعراض العلمي والتقني للغايات واألهداف المقترحة في تحديث 
كمل المذكرة التي أعدتها األمينة التنفيذية بشأن وت 0202.4المسودة األولية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ويدعم  .(CBD/SBSTTA/24/3/Add.1) 0202الرصد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  جالمؤشرات المقترحة ونه
 (.CBD/SBSTTA/24/INF/21) المعلوماتهذه المذكرة كذلك وثيقة 

                                                 

بلجيكا و  أتيحت نسخة سابقة من هذه الوثيقة الستعراض األقران ونقحت الوثيقة في ضوء التعليقات الواردة. وقد وردت تعليقات من أرمينيا4 
كوادور واالتحاد األوروبي وفنلندا وفرنسا وهندوراس واليابان والمكسيك ونيوزيلندا والبرتغا سبانيا  لوالبرازيل وكندا وكولومبيا وكوستاريكا وا  وا 

يات المتحدة األمريكية الوالوالسويد وسويسرا والجمهورية العربية السورية وتركيا وأوغندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية و 
لشراكة اوالمركز األفريقي للتنوع البيولوجي وتحالف التنوع البيولوجي الدولي والمركز الدولي للزراعة االستوائية والمجلس األمريكي للكيمياء 

ال التجارية من أجل الطبيعة والحملة واالتحاد البرازيلي للزراعة والثروة الحيوانية ومنظمة األعم Born Freeالدولية لحماية الطيور ومؤسسة 
ولجنة إدارة النظم اإليكولوجية  Co'MABو Conservation Geneticsمن أجل الطبيعة وتحالف العواصم ومركز التنوع البيولوجي ومجلة 

ومؤسسة ديفيد شيفرد  CropLifeوالمنظمة الدولية  COST Actionوالمؤسسة الدولية لحفظ الطبيعة واتحاد مرافق التصنيف األوروبية و
، والرابطة األلمانية GBIKEووكالة التحقيقات البيئية بمركز قانون األرض و Earth Advocacy Youthلألحياء البرية وجامعة ديكن ومؤسسة 

وع البيولوجي والتحالف نلعلوم الحياة ومجموعات بحوث التاريخ الطبيعي األلمانية والفريق العامل المعني بالتكوين الجيني التباع لشبكة رصد الت
والمركز الدولي لبحوث الحراجة الزراعية  IFAWالعالمي للصناعة ومرفق البيئة العالمية والشبكة  العالمية للشباب المعني بالتنوع البيولوجي و

ظ الطبيعة دولية واالتحاد الدولي لحفوغرفة التجارة الدولية والمبادرة الدولية للشعاب المرجانية والرابطة الدولية لألسمدة والمنظمة البحرية ال
لمعني ببقاء للجنة االمهام المعني بتطور األنواع  وفريقوالمجموعة المتخصصة في جينات الحفظ التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 

 Kwanzaa Eco Farmة ومبادرة التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وأمانة المنظمة المعنية بمناطق التنوع البيولوجي الرئيسياألنواع 
 روتحالف ليبنز لبحوث التنوع البيولوجي وبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي في فرنسا ومؤسسة مافا للطبيعة وشبكة المناطق المحمية في البح

لبيروفية ت والجمعية ااألبيض المتوسط ومجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية وجمعية الرياح الجديدة وشبكة التوعية من أجل بحوث الجينا
 ةللقانون البيئي وشبكة العمل المعنية بمبيدات اآلفات والقائمة الحمراء للفريق المواضيعي للنظم البيئية ومنظمة حقوق األرض األم ولجن

ركز العالمي مسياسة بيولوجيا الحفظ والفريق العامل المعني بجينات الحفظ ومنظمة حقوق الطبيعة في السويد ومنظمة صون الطبيعة وال
برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ومجلس -لرصد حفظ الطبيعة

والصندوق  ي للموارداألعمال العالمي من أجل التنمية المستدامة وجمعية حفظ األحياء البرية واللجنة العالمية للمناطق المحمية والمعهد العالم
الدولي لحماية الطبيعة وجامعة ييل وجامعة يورك وجمعية علم الحيوان في لندن. وجميع التعليقات متاحة من 

https://www.cbd.int/notifications/2021-012 ومع ذلك، نظرا لعدد التعليقات الواردة، والحاجة إلى االحتفاظ بالوثيقة بطول يمكن .
عام للوثيقة، لم يكن من الممكن أن تنعكس جميع التعليقات الواردة في هذه الوثيقة بشكل كامل. وعالوة على ذلك، اقترح إدارته والنطاق ال

والتي تقع خارج نطاق هذه الوثيقة؛ وسيجري  0202عدد من التعليقات إعادة صياغة الغايات واألهداف العالمية للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
تاحتها للرئيسين المشاركين للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام تجميع هذه التعليق . واقترحت 0202ات وا 

بعض التعليقات األخرى إدراج معلومات وبحوث وتحليالت إضافية لم يكن من الممكن تحديدها و/أو االضطالع بها في الوقت المتاح. 
 ، حسب االقتضاء.CBD/SBSTTA/24/INF/21قران عند الوثيقة وُنظر في تعليقات استعراض األ
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اإلطار العالمي  وضعلمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في لالفرعية الوالية المذكورة أعاله ودور الهيئة  وفي ضوء -4
مسودة الفي الواردة ألهداف والغايات لالمقترحة  للصيغة، فإن هذه الوثيقة ليست تقييما 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

بدال من ذلك، تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد مجموعة من القضايا و . 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام طار العالمي لمحدثة إلال
العلمية، ذات الصلة بالغايات واألهداف المقترحة التي قد ترغب الهيئة الفرعية في دراستها  استنادا إلى الدراساتالعلمية والتقنية، 

أو /رحة والمقت األهدافو صياغة الغايات تعكس المصطلحات الواردة في هذه الوثيقة و مشورتها بشأن هذه القضية.  إعدادعند 
ال ينبغي تفسير و ستخدم اإلشارات إلى الفترات الزمنية ألغراض التوضيح. تُ و المشار إليها.  يةتلك المستخدمة في المواد المصدر 

 لتنوع البيولوجيل طار العالمياإلالمصطلحات أو الفترات الزمنية الواردة في هذه الوثيقة على أنها تدعو إلى اتباع نهج معين في 
 0202.5لما بعد عام 

للتنوع البيولوجي والمهمة والغايات واألهداف المقترحة،  0202وترد في القسم الثاني معلومات عن العالقة بين رؤية عام  -0
الدولي للعلوم  يالذي أعده المنبر الحكوم تقرير التقييم العالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةمع األخذ في الحسبان 

التوقعات العالمية للتنوع ، والطبعة الخامسة من نشرة (IPBES)والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
 ، ومؤلفات أخرى.التوقعات المحلية للتنوع البيولوجيوالطبعة الثانية من  6البيولوجي

 :ية ما يليغمعلومات عن كل من الغايات واألهداف المقترحة ب وفي القسمين الثالث والرابع، على التوالي، ترد -6

ع فيما يتعلق بأهداف اتفاقية التنو  أو الهدف المقترح المقترحة عالجه الغايةتعرض أهمية الموضوع الذي  )أ(
 ؛البيولوجي

 موجز للحالة الراهنة واالتجاهات؛ )ب(

معلومات إلرشاد اعتبارات مستوى الطموح، وخاصة فيما يتعلق بالعناصر الكمية للغايات واألهداف  تقديم )ج(
)والغايات المقترحة( وما  0202ممكن ما الذي تقترحة األدلة المتوافرة للمطلوب لتحقيق رؤية عام الحد الالمقترحة، ومعالجة إلى 
 ؛0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام  اإلطار الزمني لإلطار العالميالذي يمكن تحقيقه في 

الغايات المقترحة وبيان أنواع اإلجراءات التي يمكن استعمالها لتحقيق بداف المقترحة هاألكيفية تعلق تحديد  )د(
 األهداف المقترحة.

الجتها في معلقضايا التي تم ومن أجل اإلبقاء على طول الوثيقة على نحو معقول، يمكن تقديم معالجة موجزة قصيرة ل -7
التي أعدها  (CBD/SBSTTA/24/INF/9)لى وثيقة المعلومات إكما يستند تحليل الغايتين ألف وباء لغايات واألهداف المقترحة. ا

 لجنة األرض بالتعاون مع مستقبل األرض وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي. تهفريق من الخبراء نظم
كات ر حنطاقات الغايات واألهداف المقترحة فيما يتعلق بتغطية مواد االتفاقية، وم، تم استعراض أدناهوفي القسم الخامس  -8

نقاط االرتكاز للتغيير التحويلي التي حددها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال الروافع/فقدان التنوع البيولوجي و 
للتنوع  التوقعات العالميةمحددة في الطبعة الخامسة من نشرة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، ومجاالت التحول ال

ط المحتملة . ويرد في القسم الخامس استعراض للروابلتوقعات المحلية للتنوع البيولوجيا نشرة منوفي الطبعة الثانية  البيولوجي
لة في الوثيقة مع تحديث االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات وترد اعتبارات أكثر تفصيال لهذه المسأ

CBD/SBSTTA/24/INF/20. 

                                                 
 ، القسم ثالثا.CBD/SBSTTA/24/3Add.1تناقش مسألة خطوط األساس بمزيد من التفصيل في  5
6 CBD/SBSTTA/24/2. 
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عبر عمل االتفاقية وهيئاتها الفرعية. وهكذا،  0202وتتطرق عملية إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -9
ية للمشورة عترتبط المعلومات في هذه المذكرة بعدد من الوثائق اإلضافية التي أعدت لكل من االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفر 

لوجية ولالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ. وتشمل األمثلة على ذلك المؤشرات المقترحة ونهج الرصد والتكنو والتقنية العلمية 
واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية  0202،7المقترح لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

وينبغي  9وخيارات لتعزيز التخطيط واإلبالغ وآليات االستعراض بهدف تعزيز تنفيذ االتفاقية. 0202،8-0222للتنوع البيولوجي 
 اإلبقاء على هذه الروابط في الحسبان عند النظر في هذه المسألة.

 مهمة والغايات واألهداف المقترحةلن الرؤية واالعالقة بي -ثانيا 

)الحياة في انسجام مع للتنوع البيولوجي  0202في اجتماعه الرابع عشر، وافق مؤتمر األطراف على أن رؤية عام  -22
الحفاظ ، و ةحيث: يتم تقييم التنوع البيولوجي وحفظه واستعادته واستخدامه بحكمة، والحفاظ على خدمات النظم اإليكولوجيالطبيعة 

ما زالت مهمة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما ( 0202بحلول عام ، على كوكب سليم وتقديم المنافع األساسية لجميع الناس
ة لوجيتغطية النظم اإليكو مدى معظم مؤشرات التنوع البيولوجي )بما في ذلك  تدهور. وتبين االتجاهات الحالية 0202بعد عام 
حسنة تتوقع حالة م 0202ألن رؤية عام  ونظرا 10توافر األعداد( ومساهمات الطبيعة إلى الناس.األنواع و حفظ حالة ، و الطبيعية

سيناريوهات للتنوع البيولوجي و وأن الحالة الجارية  11(لناسإلى امساهمات الطبيعة وخدمات النظم اإليكولوجية )للتنوع البيولوجي 
تخفيض هذه التدهورات على نحو  0202ب المسارات نحو تحقيق رؤية عام "العمل كالمعتاد" تبين تدهورات مستمرة، ستتطل

وتوحي النماذج والسيناريوهات إلى إمكانية القيام بذلك، على األقل  12ها وعكس مسارها على المستوى العالمي.وقفتدريجي و 
عالمية للتنوع التوقعات الشرة بالنسبة لبعض مؤشرات التنوع البيولوجي. وعلى نحو المنصوص عليه في الطبعة الخامسة من ن

ة، بما في في الطريقة التي يدير بها البشر الطبيع، سيحتاج األمر إلى حافظة إجراءات تنطوي على التغيير التحويلي البيولوجي
جراءات بشأن تغير المناخ والمحركات األخرى المباشرة لفقدان التنوع البيولوجي؛ وتغيرات  ذلك توسيع نطاق الحفظ واالستعادة؛  وا 

عات التوقامسة من نشرة وتحدد الطبعة الخ سيما األغذية والزراعة. ال جميع القطاعات،  عبرستهالك االنتاج و اإلأنماط في 
لق باستخدام األراضي . وهي تتعفيها مطلوبة التحوالت تكونيزة ولكن مترابطة اثمانية مجاالت متم ابدورهالعالمية للتنوع البيولوجي 

دارة النظم اإليكولوجية للمياه العذبة؛ و والغابات والنظم اإليكولوجية األرضية األخرى؛  خدامات تمصايد األسماك البحرية واالسو ا 
 (؛والنفايات اإلمداد)بما في ذلك النظم الغذائية والطلب وسالسل  األغذيةنظام و اإلنتاج الزراعي؛  ونظماألخرى للمحيطات؛ 

                                                 
7 CBD/SBSTTA/24/3/Add.1. 
8 CBD/SBI/3/2. 
9 CBD/SBI/3/11. 
التقييم العالمي بشأن تقرير (. 0202) ل التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجا10 

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم، بون، أمانة  .التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 .https://ipbes.net/global-assessment. ألمانيا

"خدمات النظم اإليكولوجية" و"مساهمات الطبيعة إلى الناس" مفهومان وثيقا الصلة ويستخدمان بشكل متبادل في هذه الوثيقة. ويرد وصف 11 
 (.0202)المنبر، التقييم العالمي تفصيلي للعالقة بين هذين المصطلحين في 

12 451. -Mace et al (2018) Aiming higher to bend the curve of biodiversity loss. Nature Sustainability 1, 448

https://doi.org/10.1038/s41893-018-0130-0; Leclère et al (2020) Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an 

integrated strategy. Nature volume 585, pages551–556. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2705-y 

 .نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيوالطبعة الخامسة من  

https://ipbes.net/global-assessment
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التفاعل بين النظم اإليكولوجية وتغير المناخ؛ والصالت متعددة األوجه بين الطبيعة و بصمة ومتطلبات المدن والبنية التحتية؛ و 
 وصحة اإلنسان.

إلى نتائج ملموسة على نحو أكبر للتنوع  0202اإلطار إلى ترجمة رؤية عام  في 0202وتسعى الغايات المقترحة لعام  -22
شارك المنافع من لت(، التي تقدمها الطبيعة إلى الناسخدمات الس )االبيولوجي )النظم اإليكولوجية واألنواع والتنوع الجيني(، وللن

للتنوع  ةالتنفيذ الضرورية لتحقيق الرؤية. وتم تصميم كل غاية لتمثل حالة مرغوبن وسائل استخدام الموارد الجينية، فضال ع
 لقياس التقدم المحرز. 0202وهي ترتبط بمعالم رئيسية لعام  0202البيولوجي في عام 

لمهمة للتنوع البيولوجي استنادا إلى ا 0202لمسارين محتملين نحو رؤية عام  ةمفاهيمي صورةويعرض الشكل أدناه  -20
. وفي الوقت الحالي، تبين مؤشرات التنوع البيولوجي المتاحة 0202المقترحة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

(. ومن أجل الوصول إلى رؤية عام 0انخفاضا مستمرا في حالة واتجاهات التنوع البيولوجي )انظر المحور الرأسي في الشكل 
 اموجز  ابيان 0202وتقدم المهمة المقترحة لعام . 0202كبيرا في حالة التنوع البيولوجي بحلول عام ، تبين المؤشرات تحسنا 0202

اتخاذ إجراءات عاجلة عبر المجتمع لوضع وكيفية تحقيق ذلك. وبيان المهمة المقترح " 0202-0200عما سيتم تحقيقه في العقد 
التجاه العاجلة. وينطوي على أن ا جراءات" يسلط الضوء على اإلسالتنوع البيولوجي على طريق االنتعاش لصالح الكوكب والنا

ويبين . (0202)أي تكون نقطة االنقالب قبل عام  0202التنازلي في التنوع البيولوجي ينبغي وقفه وعكس مساره قبل عام 
وقد يتمثل نهج أكثر طموحا في عدم وجود خسارة صافية لحالة المسارات المحتملة مفاهيميا لمستويين من الطموح.  0 الشكل

)انظر المنحنى ألف(.  ، أو حتى تحقيق مكسب صافي0202-0200لناس خالل العقد إلى االتنوع البيولوجي ومساهمات الطبيعة 
ما زالت في منحنى أقل من المستويات الحالية، ولكنها  0202في عام التنوع البيولوجي قد يرى نهج أقل طموحا أن حالة و 

تعميمات لمجموعة من مؤشرات التنوع البيولوجي المحتملة.  المنحنيين، يمثل كال 0في الشكل و  باء(. المنحنىمتصاعد )انظر 
ال، كما هو على سبيل المثو غيرها. مقارنة بتحقيق المزيد من التقدم لبعض المؤشرات  الممكنمن الناحية العملية، قد يكون من و 

رة األنواع في أي تنوع ووففي تحسن يتأخر الألف، من المتوقع أن  للغايةمن التفصيل في القسم الثالث، بالنسبة موضح بمزيد 
، حيث ماسيناريو  0نظام إيكولوجي عن التحسينات في منطقة النظام اإليكولوجي. )في مثل هذه الحالة، يمكن أن يمثل الشكل 

النظام  االتجاهات في مؤشرات تكاملالمنحنى باء النظام اإليكولوجي، بينما يمثل منطقة الخاصة باالتجاهات  المنحنى ألفيمثل 
 اإليكولوجي، أو المؤشرات المتعلقة باألنواع(.
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بالعالقة إلى المهمة المقترحة لإلطار  0202صورة لالتجاهات الحالية في التنوع البيولوجي والمسارات المحتملة حتى  -الشكل
 0202البيولوجي لما بعد عام العالمي للتنوع 

 

الالزمة لوضع  0202موجهة نحو اإلجراءات وتمثل اإلنجازات المرغوبة لعام  0202وتعتبر األهداف المقترحة لعام  -23
صياغة األهداف في عكس ن. وبالتالي، ينبغي أن ت0202رؤية عام و  0202عام العالم على مسار يمكنه من تحقيق غايات 

 .0202عام  هي، حتى إذا كانت سنة الهدف للنتيجة (0200)في عام  يةإجراءات فور اتخاذ  تشجع على بطريقة

، وينبغي أن تتناسب 0202ونظرا للمعلومات الواردة أعاله، ينبغي أن تتسق الغايات المقترحة في اإلطار مع رؤية عام  -24
. والغرض من 0202مع تحقيق المعالم الرئيسية المقترحة لعام  اإلجراءات المنصوص عليها في المهمة واألهداف المقترحة

المعلومات المقدمة في القسمين الثالث والرابع مساعدة الهيئة الفرعية في تقييم ذلك. وباإلضافة إلى األهداف المقترحة التي ينبغي 
ركات المباشرة وغير المباشرة للتغير والغايات المقترحة، ينبغي أن تعالج على نحو كاف المح 0202أن تتناسب مع رؤية عام 

 في التنوع البيولوجي. ويرد استعراض لذلك في القسم الخامس من الوثيقة.

ألهداف، ينبغي مراعاة العناصر األخرى للتنوع البيولوجي العالمي لما بعد والغايات لعند إجراء تحليل علمي وتقني و  -20
ايا لتغيير، وآليات دعم التنفيذ، والظروف التمكينية، والقضة اطار، ونظريمن اإلغرض بشأن الأقسام على مل هذه ت. وتش0202عام 

 تكمل غاياتهسستكون هذه العناصر ضرورية لتنفيذ اإلطار و و واالستيعاب.  والتوعيةالمتعلقة بالمسؤولية والشفافية والتواصل، 
 ون من المهم وضع هذه الروابط في االعتبار.مترابطة وسيك األهدافو باإلضافة إلى ذلك، فإن العديد من الغايات و أهدافه. و 

بدون خسارة صافية أو 
 مكسب صافي 

0202 - 0202 

نقطة االنقالب نحو المكسب 
ولكن بخسارة  0202الصافي قبل 

 صافية على مدى العقد

 باء ألف

2010 2020 2030 2040 2050 

مكسب كبير 
0202بحلول   

ي
ج

لو
يو

لب
 ا
ع

نو
لت
 ا
ت

را
ش

مؤ
 

+ 

- 

تحسنت  

 تتدهور



CBD/SBSTTA/24/3/Add.2/Rev.1 
Page 7 

 معلومات لدعم االستعراض العلمي والتقني للغايات المقترحة -ثالثا 

 13النظم اإليكولوجية واألنواع والتنوع الجيني:

جميع األنواع  سالمةفي المائة[ لدعم  X] ال تقل عنزيادة مساحة وترابط وسالمة النظم اإليكولوجية الطبيعية بنسبة  - الغاية ألف
 .في المائة[ والحفاظ على التنوع الجيني Xبنسبة ]باالنقراض تقليل عدد األنواع المهددة وقدرتها على الصمود و 

تعالج هذه الغاية المقترحة جميع المستويات الثالثة للتنوع البيولوجي: النظم اإليكولوجية واألنواع والتنوع الجيني. وفيما  -26
 يلي بحث لكل منها.

 اإليكولوجية النظم

كولوجية النظم اإلي وظائفو لحماية األنواع والتنوع الجيني  ةالنظم اإليكولوجية ضروريمساحة وترابط وسالمة عتبر ت -27
نى عنه غال  حبالتالي يعتبر هذا العنصر المقتر . و (مساهمات الطبيعة إلى الناس)وللتوفير المستمر لخدمات النظم األيكولوجية 

 .للتنوع البيولوجي 0202لتحقيق رؤية عام 

ويفهم من النظم اإليكولوجية "الطبيعية" أنها تلك النظم التي يسود فيها تكوين األنواع محليا ومحددا بالبيئة المناخية  -28
ثل عناصر )م المهيمنةيتمتع بالسالمة عندما تحدث خصائصه البيئية  اإليكولوجيُيفهم عموما أن النظام و  14والجغرافية المادية.

( ضمن نطاقات تباينها الطبيعية ويمكن أن تصمد وتتعافى من معظم اإليكولوجيةالتكوين والهيكل والوظيفة والعمليات 
مهم للحفاظ على سالمة النظم اإليكولوجية وللسماح بحركة األنواع داخل وعبر  اإليكولوجياالتصال ويعتبر  15االضطرابات.

 ليات الطبيعية.النظم اإليكولوجية وتدفق العم

مساحة فإن  16الجغرافي، الموقعحسب لوجي و وبينما تتباين حالة واتجاهات النظم اإليكولوجية حسب نوع النظام اإليكو  -29
تدهور، وتستمر هذه االتجاهات بموجب سيناريوهات "العمل كالمعتاد". وقد يؤدي ذلك إلى تالنظم الطبيعية  معظموترابط وسالمة 

                                                 
( وضع أهداف للتنوع 0202وآخرون ) ودياز CBD/SBSTTA/24/INF/9يستند النص في هذا القسم الفرعي بدرجة كبيرة إلى الوثيقة  13

. ويستند أيضا إلى التقييم https://doi.org/10.1126/science.abe1530. 100-100و 072البيولوجي واالستدامة. العلوم، الصفحات 
التوقعات ن نشرة خامسة مالعالمي للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والطبعة ال

 والمراجع المذكورة فيها. العالمية للتنوع البيولوجي
د في الغطاء النباتي الذي يمكن أن يوج واألصلي المحتمل، وه يالنباتالغطاء المؤشر المحتمل هو مدى الغطاء النباتي األصلي مقارنة ب 14

 األصلي. يالنباتالغطاء ت بديلة، مثل ستخدم مصطلحاموقع معين في حالة عدم وجود أنشطة بشرية. كما تُ 
خالل  ائصتغير في هذه الخصالمدى ة مقارنة بهيكل ووظيفة وتكوين النظم اإليكولوجي ة يمكن أن تشملمؤشرات سالمة النظم اإليكولوجي 15

 Hansen et al (2021). Towards monitoring ecosystem integrity within the Post-2020 Global .ةالصناعما قبل  عصر

Biodiversity Framework .https://doi.org/10.32942/osf.io/eyqw5. 
تجاهات متفاوتة اال كانت، ولكن 0202و 0200ماليين هكتار سنويا بين عامي  02على سبيل المثال، بلغ معدل إزالة الغابات حوالي  16

: التقرير الرئيسي. 0202التقييم العالمي لموارد الغابات  .(0202)بلدان ومناطق العالم. منظمة األغذية والزراعة  بشكل كبير بين مختلف
 في المائة 00المساحة التي تغطيها األراضي الرطبة الطبيعية بمتوسط  انخفضتوبالمثل، . https://doi.org/10.4060/ca9825en. روما

 Darrah et المناطق الداخلية.مقارنة بوكانت الخسائر أكبر نسبيا في المناطق الساحلية  0200و 0272في جميع أنحاء العالم بين عامي 

al (2019). Improvements to the Wetland Extent Trends (WET) index as a tool for monitoring natural and human-made 
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 لنظم اإليكولوجيةاقدرة ض، وتخفيضات أكثر في توافر أعداد األنواع والتنوع الجيني والتدهور المستمر في مزيد من حاالت االنقرا
. وفي بعض الحاالت، من المتوقع حدوث اضطرابات رئيسية في وظائف النظم اإليكولوجية على الصمود ووظائفها وخدماتها

كن عكس أنه من الممأظهرت األخرى ألرض. غير أن السيناريوهات على المستويات اإلقليمية ويمكن تقويض استقرار منظومة ا
، مما قد 0202بحلول عام وسالمتها للنظم اإليكولوجية الطبيعية  ةالشامل المساحةمسار هذه االتجاهات وتحقيق زيادة كبيرة في 

 خدمات النظم اإليكولوجية.تقديم و  جينييساعد على حماية األنواع، والتنوع ال

 النظم اإليكولوجية الطبيعية مساحةزيادة صافية كبيرة في كل من  ى، هناك حاجة إل0202تحقيق رؤية عام ومن أجل  -02
أو ن أمكن، إفي النظم اإليكولوجية الطبيعية تجنب المزيد من الخسارة  عن طريقتحقيق ذلك  سيتعينو . وسالمتهاوترابطها 

يلها لتي تم تحو استعادة النظم اإليكولوجية اسيتطلب ذلك أيضا . و الحاليةالخسارة معدالت  الحد من بخالف ذلك عن طريق
ية بمقدار النظم اإليكولوجية الطبيع مساحةإلى أن تحقيق زيادة في الدراسات األخرى و النماذج والسيناريوهات  تشيروالمتدهورة. و 

قد يكون من الممكن  0202بحلول عام  على المستوى العالميالبرية في المائة، في جميع أنواع النظم اإليكولوجية  00إلى  02
نحو مثل هذه النتيجة تحقيق مكسب صافي، أو على الحد األدنى بدون خسارة صافية،  ممكنويتطلب تحقيق مسار  17تحقيقها.

يشير استعراض إجراءات الحفظ السابقة في البيئة البحرية إلى أنه سيكون من الممكن و  .0202بحلول عام على الصعيد العالمي 
لضغوط الرئيسية، بما تم التصدي لإذا  0202قيق انتعاش كبير في وفرة وهيكل ووظيفة التنوع البيولوجي البحري بحلول عام تح

وقت في الذج لمثل هذه المسارات ليست متاحة اومع ذلك، فإن السيناريوهات الكمية القائمة على النم 18في ذلك تغير المناخ.
 .الحالي

ام اإليكولوجي جزءا أساسيا من الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية، ينبغي إيالء األولوية وبينما ستكون استعادة النظ -02
ق ينبغي تجنب الخسارة في المناطق غير المضطربة، والمناطة، خاصلإلبقاء على النظم اإليكولوجية الطبيعية الحالية. وبصفة 
ب ظم اإليكولوجية النادرة أو الهشة، والمناطق الضرورية لتشغيل الكوكذات السالمة العالية والقيمة العالية للتنوع البيولوجي، والن

ي ذلك فوالمناطق التي ال يمكن استعادتها. وفيما يتعلق باالستعادة، ينبغي مالحظة أن انعاش سالمة النظام اإليكولوجي )بما 
ي. ولذلك، يكولوجالنظام اإل مساحةعن إنعاش  رمجموعات األنواع المتفاعلة داخل النظم اإليكولجية( يتأختنوع األنواع وتوافرها و 

ساحة وترابط مخسارة صافية في التنوع البيولوجي بحلول تاريخ معين قد يقتضي عدم تحقيق خسارة صافية في فإن عدم تحقيق 
نطوي ُنهج المكسب الصافي، أو عدم حدوث خسارة صافية، إذا لم تكن مؤهلة، تو  19النظام اإليكولوجي في تاريخ سابق. وجودة

مان أن ضلجملة أمور منها على مخاطر عالية لنتائج ضارة. ولذلك، في حسابات التغييرات الصافية، ينبغي وجود الضمانات، 

                                                 

wetlands. Ecological Indicators, 99, 294–298 .https://doi.org/10.1016/J.ECOLIND.2018.12.032 وترد المزيد من األمثلة .
 .CBD/SBSTTA/24/INF/21في الوثيقة 

 .Leclère et al. (2020). Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy. Natureمثال، انظر  17

y. Strassburg et al (2020). Global priority areas for ecosystem -2705-020-https://doi.org/10.1038/s41586556 –155 585,

restoration. Nature 586:724–729. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2784-9. 
18 7-2146-020-51 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586–580, 39 NatureDuarte et al (2020) Rebuilding marine life. . 
19 413-Diaz et al (2020), Set ambitious goals for biodiversity and sustainability, Science, 370, 411 ،

https://doi.org/10.1126/science.abe1530؛ وBull et al (2020) Net positive outcomes for nature. Nature Ecology and 

Evolution 4, 4–7 .https://doi.org/10.1038/s41559-019-1022-z؛ وMaron et al (2018). Bold nature retention targets are 

essential for the global environment agenda. Nature Ecology and Evolution 2, 1194–1195 .
https://doi.org/10.1038/s41559-018-0595-2. 
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الوظائف و م فقدان النظم اإليكولوجية أي خسارة يتم إحاللها عن طريق نفس النظام اإليكولوجي أو نظم إيكولوجية مشابهة وعد
دا التي يكون من الصعب جالتي تمثل تحديا أو  للنظم اإليكولوجية ةخاص مراعاةوبالمثل، قد تكون هناك حاجة إلى  الحرجة.

إلى  ير المناختغ يمكن أن تؤدي آثارباإلضافة إلى ذلك، و ، مثل بعض النظم اإليكولوجية البحرية. في الوقت الحالياستعادتها 
 .، مثل الشعاب المرجانيةاإليكولوجيةبعض أنواع النظم  صعوبة كبيرة في استعادة

م اإليكولوجية نظالتوافر وتنوع األنواع، والتنوع الجيني، ووظائف وخدمات على وتعتمد نتائج أنشطة الحفظ واالستعادة  -00
يق أوجه التآزر ضروريا لتحق االستهداف المكاني عتبري؛ ولذلك والنظام اإليكولوجي الذي يجري معالجته بدرجة كبيرة على الموقع

ويمكن لتحديد المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي )على سبيل المثال مناطق  مع الجوانب األخرى من هذه الغاية.
 التنوع البيولوجي الرئيسية( أن ُيرشد هذا االستهداف المكاني.

كما يعتبر الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي مهما في مجاالت تتجاوز النظم اإليكولوجية الطبيعية بما في  -03
يائي نتيجة التداخل ح)تلك النظم التي يكون تكوينها األ بشكل جيد النظم اإليكولوجية المدارة وتعتبروالحضرية.  الريفيةذلك البيئات 

، فإنها ةل بديال للنظم اإليكولوجية الطبيعيث، وفي حين أنها ال تمة لخدمات ووظائف النظم اإليكولوجيةالمتعمد من الناس( ضروري
في المائة من النباتات  02ئل. وتشير البحوث الحديثة إلى أن الحفاظ على ايمكن توفر موئال مهمة لألنواع وتسهم في ترابط المو 

 20.غايات حفظ التنوع البيولوجي ويوفر خدمات مفيدة لإلنتاج الزراعي األصلية في نظم إيكولوجية مدارة يمكن أن يدعم

النظام  طمساحة وترابالمقترح، الذي يتناول التغير في استخدام األراضي/البحار، مباشرة في تحسين  0ويسهم الهدف  -04
 وتسهم في التنوع البيولوجيالمحركات المباشرة األخرى لتدهور  7إلى  1، بينما تعالج األهداف فضال عن سالمته اإليكولوجي

المقترح بشأن الحفظ القائم  0. وسوف يعالج الهدف مختلف جوانب سالمة النظام اإليكولوجي، بما في ذلك وفرة األنواع وتكوينها
 00و 02و 2سهم األهداف ت. وس، وال سيما المناطق البرية/البحريةالمحركات المباشرة لمواقع معينةأكثر على أساس المنطقة 

في جميع جوانب هذه الغاية عن  02إلى  00سهم األهداف ت. وستي تخضع لإلدارةمباشرة في تحسين سالمة النظم اإليكولوجية ال
 طريق معالجة المحركات غير المباشرة للتغير في التنوع البيولوجي.

 األنواع

يق رؤية لتحقبوضوح وضمان صحة أعداد األنواع ال غنى عنه  ، وحيثما يمكن استعادتها،إن الحفاظ على تنوع األنواع -00
ظ تنوع . وعالوة على ذلك، يعتبر حف)أي المجدية ديمغرافيا وجينيا، بما يسمح ببقائها وتكيفها على المدى الطويل( 0202عام 

 الجيني.حفظ التنوع يسهم في األنواع وتوافرها أساسيا لسالمة النظم اإليكولوجية )الوظائف والتكوين( و 

وفي الوقت الحالي، يبلغ المعدل العالمي النقراض األنواع على األقل عشرات أو مئات المرات أعلى من المتوسط على  -06
في المائة( لخطر  00ويتعرض اآلن حوالي مليون نوعا من األنواع )أو . ماليين من السنين الماضية، ويتزايد المعدل 02مدى 

تضنيفية التي تم ات المجموعدرجة كبيرة. وبالنسبة للبر االنقراض عبر األصناف التصنيفية االنقراض، على الرغم من تفاوت خط
في  01في المائة على مدى المجموعات، وتبلغ في المتوسط حوالي  30إلى  7تقييمها على نحو شامل، تتراوح النسبة بين 

ما كالمعرضة لالنقراض في التدهور وستواصل ذلك بموجب سيناريوهات العمل كالمعتاد. الفقارية وتستمر حالة األنواع  21.المائة
اد على المستوى ألعدالنسبي لتوافر ال تنخفض وفرة العديد من األنواع البرية. وانخفض مؤشر الكوكب الحي، وهو مؤشر لمتوسط

                                                 
20 Conservation LettersGaribaldi et al (2020). Working landscapes need at least 20 per cent native habitat.  .

https://doi.org/10.1111/conl.12773. 
21 2. Summary Statistics. -IUCN (2020). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2020

https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics 
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في المائة منذ  00، بما في ذلك تدهور بنسبة 7202في المائة منذ عام  36بنسبة  اتدهور  0203حتى عام  حيث سجلالعالمي، 
 23غير أن االتجاهات تختلف بين التصنيفات والمواقع، حيث سجلت بعض األنواع زيادات أو عدم حدوث تغير. 0222.22عام 

من الضروري خفض كل من معدل االنقراض )أي منع انقراض سيكون ، 0202ومن أجل الوصول إلى رؤية عام  -07
سين حالة األنواع المهددة(، فضال عن الحفاظ على حنقراض )أي خفض عدد األنواع المهددة باالنقراض وتاألنواع( وخطر اال

وتوحي السيناريوهات أن المسار الممكن نحو رؤية عام  أو تحسين توافر األعداد والنطاق الجغرافي الطبيعي لجميع األنواع.
، لتكون أقرب ما يكون من 0202ثم خفضها تدريجيا حتى عام م عدالت االنقراض في العقد القادهو منع زيادة في م 0202

 0202الذي يسببه البشر على نحو كامل بحلول عام وقف االنقراض من المرجح أن ف 0202.24المستويات المرجعية بحلول عام 
أمرا غير واقعي، وخصوصا بالنظر إلى أن تهديدات معينة مثل تغير المناخ ستستمر في كثافتها وال يمكن تجنب المهلة الزمنية 

المجموعات  يعوفي هذا الصدد، اقترح هدف يتمثل في أن يكون انقراض األنواع الموصوفة عبر جمالمرتبطة بإجراءات الحفظ. 
في الحاالت التي تكون غير أن  25في المائة على مدار السنوات المائة القادمة. 02الرئيسية وأنواع النظم اإليكولوجية أقل من 

ات. تجنب حاالت االنقراض نظرا لإلرادة السياسية واالستثمار  يمكنكال األنواع المهددة باالنقراض ومحركات التدهور معروفة، فيها 
 0202لسيناريوهات أيضا إلى أنه من الممكن خفض نسبة األنواع المهددة باالنقراض في الحياة البرية بحلول عام وتوحي ا

. وينبغي أن تحدد الجهود المبذولة لخفض معدل 0202واستهداف خفض خطر االنقراض على مدى جميع األنواع بحلول عام 
بأكملها، فضال عن  26حفظ السالالت التطورية على مدى "شجرة الحياة" التطورية التي ينبغياالنقراض وخطره األنواع المميزة 

األنواع في المجموعات اإليكولوجية والوظيفية ذات األدوار المتصلة على المستوى العالمي إما ألنها تتداخل في عمليات التنظيم 
مستوى المحلي على مدى عدد كبير من النظم المهاجرة، أو ألنها مهمة على ال األنواععلى المستويات القارية أو الكبرى، مثل 

 .لوجية حول العالماإليكو 

وليد ت دورهووظائف النظام اإليكولوجي، وب اتتجمع المجتمعتمد الدور اإليكولوجي لألنواع )وفي معظم الحاالت، يع -08
المحلية. ويمكن أن تهدف الغاية إلى تحسين، أو على األنواع بعض خدمات النظام اإليكولوجي( على تواجدها الكافي في أعداد 

                                                 
22 WWF, Gland, Switzerland. 2020: Bending the curve of biodiversity loss. -WWF (2020). Living Planet Report 

https://livingplanet.panda.org/en-us/ 
23 vertebrate declinesClustered versus catastrophic global Leung et al (2020).  .Nature .

https://doi.org/10.1038/s41586- 020-2920-6. 
هناك تقديرات مختلفة لمعدل االنقراض المرجعي اعتمادا على المنهجية المستخدمة واألنواع التي يتم بحثها. فمثال، تشير بعض التقديرات  24

لكل مليون نوع في السنة، بينما معدل االنقراض المرجعي للثدييات يبلغ إلى أن معدل االنقراض المرجعي هو حوالي حالة انقراض واحدة 
 2020سنة وبالنسبة للنباتات تشير التقديرات إلى أن معدل االنقراض المرجعي يبلغ  022نوعا كل  020222حالتين النقراض الثدييات لكل 

(. آثار البشر على معدالت انقراض 0223ر: بريم وآخرون )حالة انقراض لكل مليون نوعا في السنة. ولمزيد من التفاصيل، انظ 00إلى 
 ;Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (29) 10941-10946الطيور األخيرة والحالية والمستقبلية. 

https://doi.org/10.1073/pnas.0604181103; Ceballos et al (2015). Accelerated modern human–induced species losses: 

Entering the sixth mass extinction. Science Advances 1(5), e1400253. https://doi.org/10.1126/sciadv.1400253; Gray 

 .Oryx, 53(3), 424-428. إيكولوجيا انقراض النباتات: المعدالت والسمات والمقارنات في الجزر. (2019)

https://doi.org/10.1017/S0030605318000315 
25 1195-Rounsevell et al (2020). A biodiversity target based on species extinctions. Science. 368. 1193 .

https://doi.org/10.1126/science.aba6592. 
26 2020 Global Biodiversity Framework must safeguard the Tree of Life-Gumbs et al (2021). The Post .ioRxiv b

2021.03.03.433783; doi :https://doi.org/10.1101/2021.03.03.433783. 
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أعداد األنواع بعد ذلك، نحو وتوزيع ، والزيادة التدريجية في تنوع وتوافر 0202األقل الحفاظ على المستويات الحالية بحلول عام 
نبغي واألنواع العامة. وي . ويقتضي ذلك وقف التدهور الجاري حاليا وعكس مساره لكل من األنواع المهددة باالنقراض0202عام 

وار وظيفية األنواع التي لديها أد نطاقاتتنوع األعداد المحلية واستعادتها، وتوافرها و أن تحدد الجهود المبذولة أولوية اإلبقاء على 
 مهمة خاصة في النظم اإليكولوجية وتجنب الزيادات في توافر وانتشار األنواع الغريبة الغازية.

 ةمقترحال هدفاية في إطار مختلف األهداف المقترحة. فاألغت الالزمة لتحقيق هذا العنصر من الوتم تحديد اإلجراءا -09
المحركات المباشرة لفقدان األنواع )التغير في استخدام األراضي/البحار، واستغالل الكائنات، القضايا المتعلقة ب جعالت 7إلى  1و 0

لى تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة ع(. والمناطق المحمية و ليعلى التوا واألنواع الغريبة الغازية، والثلوث وتغير المناخ،
المقترح( هي مساهمة أساسية أيضا في تحقيق هذا العنصر من الغاية. وباإلضافة إلى ذلك سيكون من المهم  0)الهدف  ةطقالمن

المهددة على نحو أكبر األنواع في ذلك المقترح( لضمان حفظ بعض األنواع بما  0إدارة التدخالت حسب األنواع )الهدف 
في جميع جوانب هذه الغاية عن طريق معالجة المحركات غير المباشرة  02إلى  00. وستسهم األهداف من بينها باالنقراض
 .لتنوع البيولوجياللتغير في 

 التنوع الجيني

ى مستويات األنواع صموده، علودرجة تكيفه و يعتبر التنوع الجيني حيويا الستقرار التنوع البيولوجي على المدى الطويل  -32
ومن المهم  27وهو يدعم أيضا استمرار توفير المساهمة التي تقدمها الطبيعة إلى الناس. والنظم اإليكولوجية على حد السواء

ناميات. فالتنوع الجيني ينها مختلفة في الدأإذ واألنواع التي تجري زراعتها أو تربيتها معالجة التنوع الجيني لألنواع البرية والمدجنة 
تالف الضروري للحفاظ على استقرار النظام اإليكولوجي وضمان المنافع إلى الناس، ويدعم بقاء األنواع خم االقدلألنواع البرية ي

اوت فوتشمل األنواع المدجنة المحاصيل والثروة الحيوانية. ويعتبر التوتكيفها، مع الربط الواضح بالنظم اإليكولوجية واألنواع. 
الجيني على مدى مستودع الجينات، بما في ذلك األقارب البرية للمحاصيل والثروة الحيوانية، ضروريا إلدامة األمن الغذائي 

للتصدي لآلفات واألمراض، وتغير الظروف البيئية وتغير المناخ. ومن الضروري أن يتم حفظ التنوع والتغذوي ونظم اإلنتاج 
 ار عملية االختيار الطبيعي والتطور.الجيني من أجل السماح باستمر 

 مقارنة بما هو متاح بشأن األنواع والنظم اإليكولوجية، محدودة عن حالة التنوع الجيني لألنواع البريةوهناك معلومات  -32
غير أن االتجاهات السلبية الشاملة في التنوع البيولوجي )بما في ذلك خطر االنقراض، والتوافر، وفقدان الموائل والتدهور( توحي 

في المائة تقريبا منذ  6ويشير أحد التقديرات المتحفظة إلى أن االنخفاض الجيني داخل نوع ما بلغ  28أن ذلك يمثل تدهورا عاما.
وخلصت دراسة أخرى إلى حدوث انخفاض نسبته  29في المائة على الجزر. 07.6خفض بمتوسط يصل إلى الثورة الصناعية وان

ر بالنسبة لألنواع المدجنة، واألنواع ثوتتوافر معلومات أك 30في المائة في التنوع الجيني لألسماك أو اإلفراط في صيدها. 0
                                                 

27 Nature Ecology  Conserving intraspecific variation for nature’s contributions to people. Des Roches et al (2021).

and Evolution .5-01403-021-https://doi.org/10.1038/s41559؛ وet al (2021). The importance of genomic  Stange

105–89 22, Nature Reviews Genetics variation for biodiversity, ecosystems and people. .
7-00288-020-https://doi.org/10.1038/s41576. 
28 1535-. 353. 1532ScienceMiraldo et al (2016). An Anthropocene map of genetic diversity.  .

https://doi.org/10.1126/science.aaf4381. 
29 Leigh et al (2019). Estimated six per cent loss of genetic variation in wild populations since the industrial 

revolution. Evolutionary Applications 12: 1505– 1512 .https://doi.org/10.1111/eva.12810. 
30 Pinsk and Palumb (2014). Meta‐analysis reveals lower genetic diversity in overfished populations. Molecular 

Ecology, 23: 29-39 .https://doi.org/10.1111/mec.12509. 

https://doi.org/10.1111/eva.12810
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ستخدمة لغرض األغذية واألدوية، أو األنواع التي يستخدمها الناس ، واألنواع الموتربية األحياء المائية المستخدمة في الزراعة
الجيني للمحاصيل  أفضل من التنوعمباشرة على خالف ذلك. ويعتبر حفظ التنوع الجيني للمحاصيل الرئيسية في الموضع الطبيعي 
حاالت أن هنك توثيق جيد ل. غير ةغير الرئيسية، بما في ذلك األنواع المهملة أو غير المستخدمة بشكل كاف، وأنواعها البري

 التدهور في تنوع الكثير من األنواع المدجنة وأقاربها البرية.
قة للحفاظ ة الدقيومن المهم حفظ التنوع البيولوجي على مدى جميع األنواع. وقد يكون من الصعب تحديد األهداف الكمي -30

من التنوع الجيني داخل األنواع في المائة كحد أدني  22نسبة الحفاظ على يني، ولكن المعارف الحالية توحي بأن على التنوع الج
وعلى الرغم من وجود فجوات في المعارف  0202.31قد تتسق مع رؤية عام  0202بحلول عام )أي األعداد من نفس األنواع( 

 سيسمحف والرعاية األفضل للبيانات، وانخفاض التكالي 32التطورات الفنية في التحليل الجينومي، فإنفي بيانات التنوع الجيني، 
 جيني على نحو منتظم. الرصد ال بإجراء

دان وهناك عموما ارتباط بين حجم األعداد ومعدل فق في الحفاظ على التنوع الجيني ارئيسي يعتبر توافر األعداد عامالو  -33
ني يوضح التنوع الجيإذ أنه ال للتنوع الجيني غير كافي بديل مؤشر غير أن وفرة األعداد في حد ذاتها  33االختالف الجيني.

 34األعداد، ولذلك هناك حاجة إلى إدراج التنوع الجيني بوضوح في الغايات. داخل

واألهداف  0وترد اإلجراءات الالزمة لتحقيق هذا العنصر من الغاية في إطار أهداف مقترحة مختلفة. فالهدف المقترح  -34
على  المحركات المباشرة لفقدان التنوع البيولوجي وتسهم بالتالي في خفظ التنوع الجينيتعلقة بالقضايا المتعالج المقترحة  7إلى  1

المقترح( في  0)الهدف  ةطقالمنمدى جميع األنواع. وسوف تسهم المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على 
بما في ذلك األقارب البرية لألنواع المدجنة )وخصوصا إذا تم اتخاذ ، داخل الموضع الطبيعي حفظ التنوع الجيني لألنواع البرية

المقترح( حيوية بالنسبة لحفظ التنوع الجيني  0خالت إدارة األنواع المحددة )الهدف ة(. وباإلضافة إلى ذلك، تعتبر تدتدابير موجه
شمل الموضع الطبيعي التي يمكن أن تمتد لتخالت تدابير الحفظ خارج مهددة باالنقراض. وتشمل هذه التدلكثير من األنواع ال
المقترح مباشرة في حفظ التنوع الجيني داخل الموضع الطبيعي  2نة خارج الموضع الطبيعي. وسيسهم الهدف جحفظ األنواع المد

 00دم الهدف قواالستدامة. ويمكن أيضا أن يوتربية األحياء المائية لألنواع المدجنة بينما سيسهم أيضا في اإلنتاجية الزراعية 
المقترحة في جميع جوانب هذه  02إلى  00لدعم هذه الغاية. وستسهم األهداف  زالمقترح بشأن الحصول وتقاسم المنافع حواف

التنوع  بشكل أكثر عمومية، ُينظر عادة إلى حفظو  الغاية عن طريق معالجة المحركات غير المباشرة للتغير في التنوع البيولوجي.
ة ألنه يسمح باستمرار العمليات التطوري الموضع الطبيعيعلى أنه أفضل من الحفظ خارج  ضع الطبيعيداخل المو الجيني 

                                                 
31 CBD/SBSTTA/24/INF/9 . األساليب المقترحة لحماية التنوع الجيني في المحاصيل الزراعية والحيوانات في تتوافق هذه القيمة مع

 من التنوع الجيني على التوالي. في المائة 22و في المائة 20حدائق الحيوان حيث تم اقتراح الحفاظ على 
ntial as a tool for estimating Tsuji et al (2020). Environmental DNA analysis shows high poteانظر على سبيل المثال،  32

intraspecific genetic diversity in a wild fish population. Molecular Ecology Resources 20(5): 1248-1258 .
https://doi.org/10.1111/1755-0998.13165. 

33 ndicator of genetic diversity for all Hoban et al (2020). Effective population size remains a suitable, pragmatic i

species, including forest trees. Biological Conservation. 253. 108906 .https://doi.or/10.1016/j.biocon.2020.108906. 
34 CBD/SBSTTA/24/INF/9. 
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وضع مج خارج الهالنُ  تعتبروضع الطبيعي النطاق الكامل للتنوع الجيني. ومع ذلك، مهج خارج الالنُ  ال تستوعبالطبيعية، وقد 
 35.على وشك االنقراض ، مثل عندما يكون نوع ماالحاالتالطبيعي ضرورية في بعض 

 36لناسإلى امساهمات الطبيعة 

تقييم المساهمات التي تقدمها الطبيعة إلى الناس أو الحفاظ عليها أو تعزيزها من خالل الحفظ واالستخدام المستدام  - الغاية باء
 التنمية العالمية لصالح جميع الناس خطةلدعم 

( إلى جميع المساهمات من 38)مفهوم مشابه لخدمات النظم اإليكولوجية ويشملها 37تشير مساهمات الطبيعة إلى الناس -30
لياف، . وتشمل )أ( المساهمات المادية، مثل إنتاج األغذية، واألعالف، واألونوعية حياتهم الناس رفاهيةالتنوع البيولوجي إلى 
ت واألمراض ، وتنظيم اآلفالقيحياه، وتنظيم المناخ، والت( الخدمات التنظيمية، مثل تنظيم نوعية الهواء والمبواألدوية والطاقة، )

 لوجيالمادي والسيكو الصحي و  الرفاهوتوفير الموائل، و)ج( المساهمات غير المادية األخرى، مثل التعلم واإللهام، والصحة، و 
الناس على  بينما يعتمد جميعو  .لألجيال المستقبليةخيارات ، فضال عن الحفاظ على والثقافة ودعم الهويات والروحي والخبرات

بشكل خاص، بما في ذلك الشعوب األصلية  الناس، فإن بعض المجموعات تعتمد عليهإلى االطبيعة التي تقدمها مساهمات ال
 .ضعفوالمجتمعات المحلية واألشخاص الذين يعيشون في أوضاع 

بيولوجي قتضاء، تقدم مبررا قويا لحفظ التنوع الوتعزيزها عند االلى مساهمات الطبيعية إلى الناس، فالحاجة إلى الحفاظ ع -36
ويوضح  .بشكل مباشر وتدعم معظم أهداف التنمية المستدامة 0202واستخدامه المستدام. وهي عناصر أساسية لرؤية عام 

والحد ة المياه، يالتحليل المكاني لتقديم خدمات النظم اإليكولوجية والحاجة إليها أن مساهمات الطبيعة إلى الناس، مثال لتنظيم نوع
، ليست موزعة على نحو متساو عبر العالم. كما تتفاوت االحتياجات البشرية حسب الموقع. قيحوالتل ،خطر الكوارث الساحلية من

فعدد الناس الذين يمكنهم االستفادة من مساهمات الطبيعة إلى الناس ال يعتمد فحسب على قدرة الطبيعة على تقديم المنافع، بل 
 39المنصف داخل األجيال وفيما بينها.إدارة توزيعها العادل و استخدامها بشكل مستدام معات على قدرة المجتأيضا على 

                                                 
35 nagement Should Be Used McGowan et al (2017). IUCN Guidelines for Determining When and How Ex Situ Ma

in Species Conservation. Conservation Letters, 10: 361-366 .https://doi.org/10.1111/conl.12285. 
(، تحديد غايات طموحة للتنوع 0202وآخرون ) ودياز CBD/SBSTTA/24/INF/9يستند النص في هذا القسم الفرعي بدرجة كبيرة على  36

، IPBESلـ التقييم العالميوكذلك إلى  Science, 370, 411-413, https://doi.org/10.1126/science.abe1530البيولوجي واالستدامة. 
 معينة. اجع إضافية في نص نقاطوالمراجع المذكورة فيها. ويشار إلى مر  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيوالطبعة الخامسة من نشرة 

لناس" على أنها: جميع المساهمات، اإليجابية والسلبية، للطبيعة الحية )أي تنوع الكائنات إلى ا"مساهمات الطبيعة  IPBESالمنبر يعّرف  37
الطبيعة أشياء  المساهمات المفيدة منتشمل و والتطورية المرتبطة بها( في نوعية حياة الناس.  اإليكولوجيةالحية والنظم اإليكولوجية والعمليات 

 سمثل توفير الغذاء، وتنقية المياه، والسيطرة على الفيضانات، واإللهام الفني، في حين تشمل المساهمات الضارة انتقال األمراض واالفترا
اق الثقافي أو أضرار وفقا للسي فعمنالناس على أنها إلى اُينظر إلى العديد من مساهمات الطبيعة  ويمكن أنضر بالناس أو أصولهم. تي تال

 .أو الزمني أو المكاني
لوجية. التي يحصل عليها الناس من النظم اإليكو  المنافعلنظم اإليكولوجية على أنها ااأللفية خدمات في لنظم اإليكولوجية اعّرف تقييم  38

لروحية ا المنافعخدمات ثقافية، مثل و خدمات التنظيم، مثل مكافحة الفيضانات واألمراض؛ و والماء؛  الغذاءوتشمل هذه خدمات اإلمداد، مثل 
 األرض.كوكب ، مثل دورة المغذيات، التي تحافظ على ظروف الحياة على الدعموالترفيهية والثقافية وخدمات 

39 258–366, 255 Scienceople. Kramer et al (2019) Global modelling of nature’s contributions to pe-Chaplin .
https://doi.org/10.1126/science.aaw3372. 
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لبيولوجي التقييم العالمي للتنوع اومن بين الفئات الثماني عشر لمساهمات الطبيعة إلى الناس التي تم تحليلها في  -37
الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  00وخدمات النظم اإليكولوجية

منها اتجاها عالميا من التدهور المستمر على مدى الخمسين سنة الماضية. وتتدهور معظم  01، أظهر (IPBES)اإليكولوجية 
اس. ة النظم اإليكولوجية على إدامة مساهمات الطبيعة إلى النبتنظيم العمليات البيئية، مما يوحي بتقويض قدر  المتعلقةالفئات 

والفئات الوحيدة من مساهمات الطبيعة إلى الناس التي أظهرت اتجاها متزايدا هي تلك الفئات المتعلقة بالمنافع المادية، مثل توفير 
ساحة وترابط مالتدهور الجاري في ضه أن يقوّ ستمر لهذه المساهمات يمكن ف والمواد والطاقة. غير أن التوفير المعالاألغذية واأل

ضافة إلى ذلك، يالنظم اإليكولوجية فضال عن التدهور في الخدمات التنظيمية التي تدعم مثل هذا التوفير.  وسالمة مكن أن وا 
التي عات و ومن المرجح أن تكون المجميؤدي الطلب على فوائد هذه المواد نفسه إلى مزيد من الضغوط على التنوع البيولوجي. 

 40ني من آثار تدهور مساهمات الطبيعة.افي الغالب التي تعتعيش في فقر وفي أوضاع ضعف هي 

ظهر أحد حيث أيتفاقم التدهور في مساهمات الطبيعة إلى الناس في إطار سيناريو العمل كالمعتاد، من المتوقع أن و  -38
يمكن أن يواجه . ونتيجة لذلك، 0202بدرجة كبيرة بحلول عام  قيحتقويض تنظيم نوعية المياه، والحماية الساحلية والتل التقييمات
ذية. ويمكن غير كاف لألغذية والتغ امليار نسمة، وهم في أفريقيا وجنوب آسيا بدرجة كبيرة، تلوثا أعلى للمياه وتلقيح 0حوالي 

بموجب سيناريوهات التنمية  أن يواجه مئات الماليين من الناس على مدى جميع القارات مخاطر ساحلية عالية. غير أنه
 41.س مسارهاكالمستدامة، يمكن تخفيض هذه االتجهات السلبية، أو إزالتها أو ع

 :فيما يلي ، ضمن أمور أخرى،تساعد غاية طموحة لمساهمات الطبيعة إلى الناسسو  -39

 022وأكثر من ، ىمليار الذين يظلون جوع 0تقديم أمن غذائي أكبر ألربعة مليار من الناس، بما في ذلك  )أ(
 42؛مليون أسرة تحصد اللحوم البرية 002مليون من الناس الذين يعتمدون على األسماك بدرجة كبيرة، وأكثر من 

مليون من الناس الذين يعتمدون حاليا على موارد غير معالجة، وتعزيز  322تقديم مياه شرب محسنة لحوالي  )ب(
مليون من الناس الذين يعيشون في السهول  0العواصف الساحلية وخطر  مليون من الناس على الصمود أمام 022 – 70قدرة 

 43؛الفيضانية

                                                 
40 . HM Treasury. United KingdomThe Economics of Biodiversity: The Dasgupta ReviewDasgupta (2021).  .

https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review. 
41 258. –366, 255 ScienceKramer et al (2019). Global modelling of nature’s contributions to people. -Chaplin

https://doi.org/10.1126/science.aaw3372 
. هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم. 0202منظمة األغذية والزراعة )الفاو(  42

 ؛ http://www.fao.org/3/CA3229AR/CA3229AR.pdfمنظمة األغذية والزراعة، روما: 

Willett et al. (2019). Our Food in the Anthropocene: The EAT-Lancet Commission on Healthy Diets from Sustainable 

Food Systems. The Lancet http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31788-4; Nielsen et al (2019). The Importance 

of Wild Meat in the Global South. Ecological Economics 146: 696-705. 

https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.12.018. 
43 ; Jeandron et al. (2019). Predicting water-sheets/detail/drinking-room/fact-https://www.who.int/newsWHO (2019). 

quality and quantity of water used by urban households based on tap water service. Clean Water 2: 23. 

https://doi.org/10.1038/s41545-019-0047-9; Di Baldassarre et al (2013). Socio-hydrology: conceptualising human-

flood interactions. Hydrology and Earth System Sciences, 17: 3295–3303.  https://doi.org/10.5194/hess-17-

3295-2013. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
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 02الطبية و تهمرعايفي مليار من الناس الذين يعتمدون على األدوية الطبيعية  1الحفاظ على رفاه حوالي  )ج(
 45؛خاطر ظهور األمراض المعديةفضال عن الحد من م 44،في المائة من السكان في العالم الذين يعيشون في المناطق الحضرية

 46.تحقيق أهداف اتفاق باريس )د(

يعية سالمة النظم اإليكولوجية الطبمساهماتها إلى الناس على منطقة و وتعتمد قدرة الطبيعة على االستمرار في تقديم  -42
، فإن اإلجراءات . وبالتاليوتنوع التطور السلفي بين األنواع داخل األنواع جينيوالتي يتم إدارتها وعلى األنواع فيها والتنوع ال

 المحركات المباشرة لفقدان التنوع البيولوجي )على التوالي،القضايا المتعلقة ب، والتي تعالج 7إلى  1و 0الالزمة لتحقيق األهداف 
هداف ، والتلوث وتغير المناخ(، فضال عن األ، واستغالل الكائنات، واألنواع الغريبة الغازيةبحارالتغير في استخدام األراضي/ال

هم . وستسبطريقة غير مباشرة (، ستسهم في هذه الغاية0)الهدف  ةطقالمنالمقترحة بشأن تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على 
جي ظام اإليكولو مباشرة في تحقيق المنافع للناس من مساهمات الطبيعة من خالل الُنهج القائمة على الن 00إلى  7األهداف 

الحلول القائمة على الطبيعة للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، والحد من مخاطر الكوارث، واإلدارة المستدامة لألنواع و 
هداف المقترحة ستسهم األو ، والمساحات الحضرية الخضراء. البرية، والنظم اإليكولوجية الزراعية المستدامة، وتنظيم الهواء والمياه

أيضا عن و في جميع الجوانب في هذه الغاية عن طريق معالجة المحركات غير المباشرة للتغير في التنوع البيولوجي،  02ى إل 00
 طريق التأثير على توزيع المنافع.

 التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية

 الموارد الجينية بشكل عادل ومنصفن استخدام الناشئة عتقاسم المنافع  - الغاية جيم

نوع البيولوجي أحد األهداف الثالثة التفاقية الت ةيعتبر التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجيني -42
ستخدامها. ا والهدف الرئيسي لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن

يعالج تفعيلها. و زيادة من نص االتفاقية بينما يهدف بروتوكول ناغويا إلى  00ويرد إطار لتنفيذ هذا الهدف من االتفاقية في المادة 
عدد من األدوات الدولية اإلضافية والعمليات هذه المسألة، بما في ذلك المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية 

عالوة على ذلك، ال تزال المناقشات جارية في إطار اتفاقية األمم المتحدة لقانون و  (.00والزراعة )انظر أيضا الهدف المقترح 
البحار والصك الدولي الملزم قانونا بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق 

 كما يقدم الحصول وتقاسم المنافع حافزا مهما لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام. .الوطنيةالقضائية الوالية 

وهناك معلومات محدودة عن المنافع المشتقة من اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع. وبالنظر تحديدا إلى بروتوكول  -40
الجينية و/أو ما يرتبط بها من معارف  ممواردهمن األطراف أنهم حصلوا على منافع من منح الحصول على  07ناغويا، أبلغ 

                                                 
44 . Geneva, of Traditional, Complementary and Alternative Medicine Global AtlasBodeker et al (2005). WHO. 

Switzerland: World Health Organization .https://apps.who.int/iris/handle/10665/43108. 
الحيوانية المنشأ وكيفية كسر (. منع الجائحة التالية: األمراض 0202برنامج األمم المتحدة للبيئة والمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية ) 45

-https://www.unep.org/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks. سلسلة االنتقال. نيروبي، كينيا

protecting-environmentanimals-and؛ وIPBES (0202 تقرير حلقة العمل بشأن التنوع البيولوجي والجوائح الصادر عن المنبر )
، بون، ألمانيا، IPBES، أمانة (IPBES)الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4147317. 
46 11650; -Griscom et al (2017) Natural climate solutions. PNAS 114 (44) 11645

https://doi.org/10.1073/pnas.1710465114 and Roe, S., et al (2019). Contribution of the land sector to a 1.5 °C world. 

Nature Climate Change. 9, 817–828. https://doi.org/10.1038/s41558-019-0591-9. 
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وتسهم بعض تلك المنافع في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام. ونظرا ألن المنافع المتلقاة تأخذ تقليدية الستخدامها، 
من الممكن  لب، ليسأشكاال مختلفة )النقدية وغير النقدية(، وأن محتوى اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع تكون سرية في الغا

ية للمنافع التي يتم تقاسمها. وفيما يتعلق بالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النبات المبلغ اإلجمالية عن شاملحاليا وضع قيمة 
 نلألغذية والزراعة، التي تيسر الحصول على الموارد الوراثية النباتية للمزارعين ومربي النباتات لتطوير سالالت جديدة م

قد وزع صندوق تقاسم . و مليون عينة على المستوى العالمي 000اصيل وتكييف اإلنتاج الزراعي مع البيئة المتغيرة، تم نقل حالم
غير  فوائد، كما يوفر انامي بلدا 37مشروعا في  62 على مليون دوالر أمريكي 03المنافع بموجب المعاهدة حتى اآلن أكثر من 

ومساعدة المجتمعات الزراعية في البلدان النامية على تحسين األمن الغذائي من  المستدام هااستخداملنباتات و انقدية ويدعم حفظ 
 47.األغذيةتغير المناخ والتهديدات األخرى إلنتاج  مواجهةعلى  اخالل مساعدته

 للحبوب ةالعالمي، كانت قيمة السوق 0202، حتى عام ولغرض السياق. ا نادرةمات عن المنافع التي يتم تقاسمهالمعلو و  -43
 49تريليون دوالر أمريكي. 0000بلغ مجموع السوق العالمي للمستحضرات الصيدالنية حوالي و  48مليار دوالر أمريكي 32 حوالي

غير أن هذه األرقام شاملة للتكاليف، بما في ذلك تكاليف التطوير، التي يمكن أن تكون كبيرة. وال تتاح معلومات عامة مقابلة 
ن كصطناعية للمنتجات الطبيعيةشتق ثالثة أرباع العقاقير الجديدة تقريبا من التقليدات االويعن األرباح.  انت ال تتعلق جميعها ، وا 

 50.باستخدام الموارد الجينية بموجب االتفاقية

 لحصول على الموارد الجينية واستخدامها وما يرتبط بها من معارف تقليدية يمكن أنونظرا ألن المنافع المشتقة من ا -44
لف أنواع المنافع تختخذ عدة أشكال، بما في ذلك المنافع النقدية وغير النقدية، ينبغي النظر في كيفية تجميع المعلومات عن مت

رفة توفر شهادات االمتثال المعترف بها دوليا والمنشورة في غو  غير النقدية بطريقة متسقة وبطريقة تسمح بتجميع المعلومات.
 صول وتقاسم المنافع المعلومات ذات الصلة في هذا الصدد.الحبشأن معلومات التبادل 

زيد من ومن شأن المفع مباشرة في تحقيق هذه الغاية. المقترح بشأن تدابير الحصول وتقاسم المنا 00ويسهم الهدف  -40
عن التنوع (، وتحسين المعلومات 00األهداف المقترحة المتصلة بإدراج قيم التنوع البيولوجي في عمليات التخطيط )الهدف 

عن طريق  هذه الغاية( أن يدعم بطريقة غير مباشرة تحقيق 02( وصنع القرار األكثر إنصافا )الهدف 02البيولوجي )الهدف 
 المساعدة في تهيئة بيئة تمكينية.

                                                 
زراعة في البلدان ألغذية والامعلومات عن األموال التي يتم صرفها من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لصندوق تقاسم منافع  47

 ./http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/benefit-sharing-fund/overview/en: الفردية متاحة على
48 --2020-Market-Seed-tps://www.businesswire.com/news/home/20200206005534/en/GlobalBusinesswire (2021) ht

-This-Market-was-Worth-a-Value-of-USD-61.50-Billion-in-2019---ResearchAndMarkets.com (accessed 29/01/21). 
49 2001/ -since-revenue-worldwide-market-ticalStatista (2021) https://www.statista.com/statistics/263102/pharmaceu

(accessed 29/01/21). 
 206في المائة طبيعيا، و 006في المائة منها بيولوجيا، و 0601، كان 0202إلى  0260من العقاقير الجديدة التي تم تطويرها في الفترة  50

في المائة تقليد للمنتجات  0000مع تعديل نصف مصّنع، و في المائة مشتقة من منتج طبيعي 0602في المائة منتجات نباتية طبيعية، و
في المائة  00في المائة اصطناعية ولكن مع فارماكوفور )حامل الخاصة الدوائية( من منتجات طبيعية، و 000الطبيعية االصطناعية، و

 Newmanات. لمزيد من المعلومات انظر في المائة لقاح 700اصطناعية ولكن مع فارماكوفور من منتجات طبيعية وتقليد منتجات طبيعية و

and Cragg (2020) Natural products as sources of new drugs over the nearly four decades from 01/1981 to 09/2019. 

Journal of Natural Products. 83, 770-803. https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.9b01285. 
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 وسائل التنفيذ

 في اإلطارالواردة وسائل التنفيذ لتحقيق جميع الغايات واألهداف توافر  - الغاية دال

األنشطة على المستويات المحلية  عن طريقأساسا  0202سيحتاج تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -46
أو دون الوطنية، مع إجراءات الدعم على المستويات اإلقليمية والعالمية. غير أن القدرة على تنفيذ االتفاقية من حيث الموارد و/

محدودة في معظم البلدان، خاصة في البلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة البشرية والتقنية والمالية 
للتنوع البيولوجي سيتطلب توافر  0202ول إلى رؤية عام صالنامية، فضال عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. فالو 

جراءات الالزمة. وستكون وسائل التنفيذ هذه راف وأصحاب المصلحة من اتخاذ اإلالوسائل الالزمة للتنفيذ من أجل تمكين األط
 على مستوى يتناسب مع طموح الغايات األخرى. 0202ضرورية على مدى عمر اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

من االتفاقية، وبناء القدرات، ونقل  00و 02تقديم الموارد المالية وفقا للمادتين  بما في ذلكلتنفيذ، لمتعددة  وسائلوهناك  -47
الخبرات والدروس المستفادة، والشراكات، الالزمة للتنفيذ الفعال لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما المعارف و التكنولوجيا، وتبادل 

ا بدرجة حتى يمكن زيادتهوينبغي البناء على نحو أكبر على القدرات الموجودة في البلدان في الوقت الحاضر . 0202بعد عام 
على نحو فعال. وقد تختلف  0202كبيرة من المستويات الحالية إذا كان سيتم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ه ة بشأن هذاهدة غايشالوسائل المحددة المطلوبة للتنفيذ من بلد إلى آخر، وفقا لالحتياجات والظروف الوطنية، غير أنه يمكن م
 وفعاليتها.وكفاءتها ع البلدان لزيادة وسائل التنفيذ المتوافرة يالمسألة على أنها التزاما عاما من جم

الحاجة إلى بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون والشراكات في تقاريرها الوطنية  كثيرا إلىأشارت األطراف و  -48
ادة كمية ع عدد من المبادرات والعمليات لزيفي السنوات األخيرة، وض  و واستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي. 

الموارد غير المالية المتاحة لتنفيذ االتفاقية. ومع ذلك، ال يوجد حاليا تجميع على المستوى العالمي بشأن الوضع الحالي 
 خالف التمويل.، ب0202واالحتياجات لوسائل التنفيذ لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

وتعتبر مستويات التمويل غير الكافية عقبة رئيسية للحفظ الفعال للتنوع البيولوجي في كثير من البلدان ويمكن أن ترتبط  -49
فاإلنفاق  52.وقد أظهر االستثمار في الحفظ أنه يخفض فقدان التنوع البيولوجي 51.بحاالت الفشل في الوفاء باألهداف العالمية

وبالتالي، بينما يكون الحشد المتزايد للموارد لغرض  53.على االستثمارات البيولوجي يقدم عائدا اجتماعيا عاليا جداعلى التنوع 
التنوع البيولوجي من جميع المصادر ليس ضروريا فحسب لخفض فقدان التنوع البيولوجي ووقفه وعكس مساره )أي خفض معدل 

 يولد منافع اقتصادية صافية لكل من األجيال في الحاضر والمستقبل. فقدان التنوع البيولوجي( فمن المرجح أيضا أن

مليار دوالر في السنة، بينما تبلغ تقديرات احتياجات التمويل إلطار  022ويبلغ تمويل التنوع البيولوجي العالمي حاليا  -02
مليار  722وة في التمويل بمقدار مليار دوالر في السنة، مما يعني فج 622 0202عالمي شامل للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

                                                 
51 Proceedings  ) Targeting global conservation funding to limit immediate biodiversity declines. Waldron et al (2013

of the National Academy of Sciences. 110 (29) 12144-12148; https://doi.org/10.1073/pnas.1221370110 
52 predicted from conservation spending. Nature, Waldron et al (2017) Reductions in global biodiversity loss 

551(7680), 364-367. https://doi.org/10.1038/nature24295; Seidl et al (2021) The effectiveness of national biodiversity 

investments to protect the wealth of nature. Nature Ecology and Evolution. https://doi.org/10.1038/s41559-020-

01372-1 
53 Johnson et al (2020). Global Futures: modelling the global economic impacts of environmental change to support 

policy-making. Technical Report, January 2020. https://www.wwf.org.uk/globalfutures; Waldron et al (2020) 

Protecting 30% of the   planet for nature: costs, benefits and economic implications.  ورقة عمل: التقرير الثاني لفريق .
 .0202-0200الخبراء الرفيع المستوى المعني بتقييم الموارد العالمية من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

https://www.cbd.int/financial/hlp/doc/hlp-02-report-en.pdf 
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خالت الحفظ )المناطق المحمية، ومراقبة األنواع الغريبة الغازية، تدتشمل هذه التقديرات فحسب تكاليف ال دوالر في السنة. و 
حرجية لالحضرية(، بل أيضا التكاليف التقديرية لتحويل القطاعات الزراعية واو وحماية النظم اإليكولوجية في المناطق الساحلية 

مليار دوالر على اإلعانات التي تعتبر ضارة  022ويتم في الوقت الحاضر إنفاق أكثر من  54.ومصايد األسماك إلى االستدامة
بدرجة  التمويلاحتياجات مثل هذه اإلعانات أن يخفض و/أو إعادة توجيه بوجه خاص على التنوع البيولوجي؛ ومن شأن إزالة 

ي عمليات التنوع البيولوجي ف وإلدراجدوافع فقدان التنوع البيولوجي، الرامية إلى التصدي لألخرى اإلجراءات اشأنها شأن  55كبيرة
عالوة على ذلك، و تحسين فعالية وكفاءة تمويل التنوع البيولوجي أن يساعد في تقليل كمية الموارد المطلوبة. ويمكن لصنع القرار. 

 0202.56 عام المحتملة من تحقيق رؤية بالمنافعنها صغيرة مقارنة فإفي حين أن فجوة التمويل المحددة كبيرة، 

المقترح  02وتم تحديد اإلجراءات الالزمة لتحقيق هذا العنصر من الغاية بموجب مختلف األهداف المقترحة. فالهدف  -02
مباشرة )الموارد المالية( قترح الم 06. ويسهم الهدف وقاعدة أدلة لإلجراءات الفعالة ( سوف يسهم في بناء القدرات التقنيةالمعارف)

 ،على نحو مباشر أو غير مباشر المقترح )التدابير الحافزة( حشد الموارد 07في تقديم الموارد المالية. ويمكن أن يدعم الهدف 
المنافع( المقترح )الحصول وتقاسم  00أن يولد الهدف  أيضاميم التنوع البيولوجي(. وهناك إمكانية عالمقترح )ت 00بدعم من الهدف 

على الصعيد  0202غير نقدية أخرى يمكن استخدامها لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام نقدية و منافع 
 .وأن يكمل التمويل اآلخر الوارد من مصادر أخرى الوطني

 المعلومات لدعم االستعراض العلمي والتقني لألهداف المقترحة -رابعا 
 التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجيخفض  -ألف 
 57والتخطيط المكاني واالستعادة التغير في استخدام األراضي/البحار

في المائة[ من مناطق اليابسة والبحار على الصعيد العالمي للتخطيط المكاني الذي  02، تخضع ]0202بحلول عام  -1الهدف 
في المائة[ من  Xفاظ بمعظم المناطق القائمة السليمة والبرية، والسماح باستعادة ]يتناول تغير استخدام األراضي/البحار، واالحت

 .ية المتدهورة والترابط فيما بينهارضالنظم اإليكولوجية الطبيعية للمياه العذبة والبحرية واأل

لوجي. وهو محرك مباشر رئيسي لفقدان التنوع البيو  بالتغير في استخدام األراضي والبحار،يتعلق هذا الهدف المقترح  -00
من المتوقع أن يظل التغير في استخدام األراضي )بما في ذلك إزالة الغابات، وفقدان ، "وبموجب سيناريوهات "العمل كالمعتاد

                                                 
54 Deutz et al (2020). Financing Nature: Closing the global biodiversity financing gap. The Paulson Institute, The 

Nature Conservancy, and the Cornell Atkinson Center for Sustainability. https://www.paulsoninstitute.org/key-

initiatives/financing-nature-report/; Waldron et al (2020) op. cit.; 
، 0202. تقدير الموارد الالزمة لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام CBD/SBI/3/5/Add.2وترد مناقشة لهذه النتائج في 

المقترح، لمزيد من المعلومات التفصيلية عن مدى تقديرات النفقات  06ء المعني بحشد الموارد. انظر الهدف التقرير الثاني األولي لفريق الخبرا
 الجارية واحتياجات التمويل.

 المقترح لمزيد من المعلومات عن حالة اإلعانات الضارة. 07انظر الهدف  55
 HM Treasury. United rsity: The Dasgupta ReviewThe Economics of BiodiveDasgupta (2021) .انظر على سبيل المثال  56

Kingdom .https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-

review. 
ع المذكورة فيها، تنوع البيولوجي والمراجإلى الطبعة الخامسة من نشرة التوقعات العالمية للبدرجة كبيرة يستند النص في هذا القسم الفرعي  57

وخاصة األقسام المتعلقة بتحول األراضي والغابات المستدام، وتحول المياه العذبة المستدام وتحول مصايد األسماك والمحيطات المستدام 
 والمراجع المذكورة فيها. ويشار إلى مراجع إضافية في النص بخصوص نقاط معينة.
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 على اليابسةجي ع البيولو األراضي الرطبة وتفتتها، والسفانا، والمراعي، وغيرها من النظم اإليكولوجية( أكبر محرك لفقدان التنو 
كما أن تطوير السواحل والتغيرات في  00.نتيجة التوسع في الزراعة )بما في ذلك الثروة الحيوانية( فضال عن تطوير البنية التحتية

حلية ااستخدام البحار من خالل التطوير في المناطق القريبة من الساحل يمثالن ضغطا كبيرا على النظم اإليكولوجية البحرية والس
والغايات المقترحة، يجب تجنب فقدان الترابط القائم وطبيعة المناطق البرية من خالل التغير  0202ولتحقيق رؤية عام في العالم. 

في استخدام األراضي/البحار، وخفضه وعكس مساره. ويمكن تحقيق ذلك من خالل خفض الفقدان والتدهور )زيادة االحتجاز( 
الذي يراعي التنوع البيولوجي وأهداف  58،لطبيعية. وسيكون التخطيط المكاني األكثر فعالية وانتشاراوزيادة استعادة الموائل ا

 حيويا في تحقيق ذلك. االتفاقية،

وفقا للمهمة المقترحة لإلطار العالمي للتنوع  0202ومن أجل وضع التنوع البيولوجي على مسار التعافي بحلول عام  -03
تكون هناك حاجة إلى إحداث مكسب صافي في مجال النظام اإليكولوجي الطبيعي بحلول عام ، س0202البيولوجي لما بعد عام 

، مع تجنب الخسارة في المناطق السليمة القائمة ومناطق الحياة البرية، فضال عن المناطق ذات القيمة العالية للتنوع 0202
أو اإلبقاء على  (المقترح 0)انظر الهدف )بما في ذلك تلك المحددة على أنها من مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية( البيولوجي 

إلى مرة أخرى  التي تم تحويلها المناطقما يلي: )أ( استعادة  59مثل هذه الخسارة إلى أدنى حد مطلق. ويمكن أن تشمل االستعادة
 تحويلها التي تم المناطقل الطبيعية المتدهورة؛ و)ج( إعادة إحياء ئة اإليكولوجية للمواطبيعية؛ )ب( تحسين السالمحالتها ال

يكون الطموح  ، قدهذهمن ول وفيما يتعلق باألوالمتدهورة )مثل األراضي الزراعية المتدهورة( من أجل تحسين اإلنتاجية والسالمة. 
غير أن  .محدودا عن طريق الطلبات المتنافسة على األراضي ،بقةاستعادة األراضي الزراعية إلى النظم اإليكولوجية السا في

يمكن أن تتعافى مع الحفاظ على اإلنتاج  التي تم تحويلهافي المائة من األراضي  00أن ما يصل إلى أظهرت الدراسات إحدى 
الحالي تقديرات مماثلة للنظم وال تتاح في الوقت  60.في المائة 70الحالي إذا تم سد الفجوات الحالية للعائد بنسبة الزراعي 

 اإليكولوجية البحرية والساحلية وللمياه الداخلية. وسيعتمد تحسين السالمة اإليكولوجية للموائل الطبيعية المتدهورة واستعادة الموائل
زيز مساهمة تع. ويمكن القيود اللوجستية والقيود العملية األخرىالمحولة والمتدهورة لتحسين كل من اإلنتاجية والسالمة على 

ة، عن طريق تحديد فالنتائج المرغوبة للنظم اإليكولوجية واألنواع والتنوع الجيني )الغاية ألف المقترحة(، فضال عن فعالية التكل
 التي تم تحويلهامائة من األراضي الفي  00أولوية المناطق القائمة على األدلة التي سيتم االحتفاظ بها وانعاشها. فمثال، استعادة 

وتجدر اإلشارة إلى أنه ليس  61.في المائة من حاالت االنقراض المتوقعة 32في المناطق ذات األولوية يمكن أن يتجنب أكثر من 
وبالتالي، ُيفضل منع ضياع  62بشكل كامل في إطار زمني عقدي. اإليكولوجيةمن الممكن حاال استعادة العديد من أنواع النظم 

 (.00لمقام األول )انظر أيضا الفقرة وتدهور النظم اإليكولوجية في ا

                                                 
للتخطيط المكاني، ولكن ُيفهم عموما على أنه طريقة أو عملية لتحليل وتخصيص التوزيع المكاني والزماني لألنشطة  مختلفة تعاريفهناك  58

 Metternicht (2017). Landانظر  االجتماعية والبيئية واالقتصادية.األهداف في بيئة معينة من أجل تحقيق أهداف مختلفة، بما في ذلك 

Use and Spatial Planning: Enabling Sustainable Management of Land Resources. SpringerBriefs in Earth Sciences. 
، اعتمد مؤتمر األطراف خطة العمل قصيرة األجل بشأن استعادة النظم اإليكولوجية والتي يمكن أن تساعد في توجيه 01/0في المقرر  59

 اإلجراءات نحو تحقيق هذا الهدف المقترح.
60 729. –586:724 Naturet al (2020). Global priority areas for ecosystem restoration. Strassburg e

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2784-9. 
 المرجع نفسه. 61
على سبيل المثال، تم تطبيق استعادة الشعاب المرجانية حتى اآلن على نطاقات صغيرة وبنجاح مختلط وتكاليف عالية )تقدر بنحو  62

 (.(Baryaktarov et al. 2019) (0202ة لعام مريكيات األدوالر بالدوالر أمريكي للهكتار ) 122 222

https://www.nature.com/nature
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امل ، سيحتاج األمر إلى تخطيط مكاني شوالمفاضالت المحتملة ونظرا للطلبات المتنافسة على مناطق األراضي والبحار -04
على مدى المناظر الطبيعية والبحرية )أي التخطيط المكاني البحري( من أجل السماح باستمرار التنمية االجتماعية االقتصادية 

ع أيضا حفظ التنوع البيولوجي والحفاظ على خدمات النظم اإليكولوجية وفقا لمستويات الطموح المقترحة أعاله، ولضمان الترابط م
وال يوجد  ،وفي الوقت الحالي، يمارس التخطيط المكاني على نحو متفاوت وغير متساو فيما بين البلدان 63بين الموائل الطبيعية.

دم التي تعتبر "قيد التخطيط المكاني". ويرجع ذلك جزئيا إلى ع يضاعالمي متاح لتقييم نسبة األر  تجميعأي  في الوقت الحالي
 ير أنغستخدم مجموعة من األساليب واألدوات للتخطيط على مستويات مختلفة. تُ وجود تعريف موحد لما يشكل خطة مكانية و 

المعلومات الواردة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والتقارير الوطنية لالتفاقية تشير إلى أن استخدام 
تقييم حسابات  شيرتفيما يتعلق باستراتيجيات الحفظ أو الخطط اإلقليمية، و التخطيط المكاني فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي محدود. 

لكن و  يشملها شكل من أشكال هذه االستراتيجيات والخططفي المائة من المناطق اإليكولوجية األرضية  02لي أن حواإلى حديث 
تعديل أدوات التخطيط المكاني لتمكين الممارسين من  جرىفي المجال البحري، و  64الوضع التشغيلي للعديد منها غير مؤكد.

غذية والزراعة ألاومع ذلك، فإن أقل من ثلث الدول األعضاء في منظمة صنع القرار.  عندالبيئي  الترابطفي  بشكل أفضلالنظر 
 وضعتو أفادت بأنها وضعت أطر سياساتية وقانونية ومؤسسية كاملة وتمكينية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية،  ألمم المتحدة ل

قيات التفاأن تؤدي االمكاني البحري، يمكن على وجه التحديد، فيما يتعلق بالتخطيط و  65نصفها تقريبا أطرا تنتظر اعتمادها.
 هذه القضية. بشأنالبحرية اإلقليمية دورا مهما في دفع التقدم 

 فاستكمال التخطيط المكاني الشامل بحماية المناطق المعينة ذات القيمة العالية للتنوع البيولوجي )انظر الهد وسيتعين -00
 6وغير المباشرة )األهداف المقترحة(  7إلى  1)األهداف ى المباشرة المقترح(، وعن طريق تدابير لخفض المحركات األخر  0
كما سيؤثر التقدم نحو هذا الهدف باإلجراءات الرامية إلى  ( لفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية.02إلى  00و

 (.02 تناول القضايا ذات الصلة باإلدارة والملكية والحيازة )الهدف المقترح

 66ةطقالمنتدابير الحفظ القائمة على 

في المائة من الكوكب مع التركيز على المناطق ذات األهمية  02 ما ال يقل عن، حماية وحفظ 0202بحلول عام  -0الهدف 
 المنطقة. مة علىالقائمن خالل نظام متصل جيدا وفعال للمناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى  الخاصة للتنوع البيولوجي

                                                 
63 conservation and ecosystem services in spatial planning: Focus on Van der Biest et al (2019) Aligning biodiversity 

ecosystem processes. Science of The Total Environment. 712. 136350 .
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.136350؛ وEgli et al (2018) Winners and losers of national and global efforts 

to reconcile agricultural intensification and biodiversity conservation. Global Change Biology 24: 2212– 2228 .
https://doi.org/10.1111/gcb.14076. 

64 67,  BioScienceBased Approach to Protecting Half the Terrestrial Realm. -Dinerstein et al (2017). An Ecoregion

No. 6: 534–45 .https://doi.org/10.1093/biosci/bix014. 
. . روماالعمل. استدامة 0202في العالم  حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية(. 0202. )منظمة األغذية والزراعة 65

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9229ar. 
ا، إلى الطبعة الخامسة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي والمراجع المذكورة فيهبدرجة كبيرة يستند النص في هذا القسم الفرعي  66

وخاصة األقسام المتعلقة بتحول األراضي والغابات المستدام، وتحول المياه العذبة المستدام وتحول مصايد األسماك والمحيطات المستدام 
 مراجع إضافية في النص بخصوص نقاط معينة.والمراجع المذكورة فيها. ويشار إلى 
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وما زالت المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة أساسية لحفظ التنوع البيولوجي، إذا كانت  -06
. نصفويتم إدارتها على نحو فعال ومومترابطة ومدمجة في النطاق األوسع للمناظر الطبيعية األرضية والبحرية في مواقع جيدة 

في المائة من المحيطات  6في المائة من األراضي وحوالي  03طي المناطق المحمية مساحة تزيد على وفي الوقت الحاضر تغ
في المائة من المناطق التي تقع  0من المناطق البحرية التي تقع داخل حدود الوالية القضائية الوطنية و في المائة 07)حوالي 
وفي حين أن العديد من المناطق المحمية األرضية  67.مية في العالمالمسجلة في قاعدة البيانات بشأن المناطق المحخارجها( 

مع أخذ و تشتمل على نظم إيكولوجية للمياه الداخلية، فإنه ال توجد أرقام قابلة للمقارنة لتغطية النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية0 
القائمة على  فعالة األخرىلديرات حجم تدابير الحفظ ااإلعالنات وااللتزامات األخيرة بشأن المناطق المحمية في الحسبان وكذلك تق

في المائة من المناطق  02في المائة من المناطق األرضية و 07المنطقة، من المرجح الوفاء أو تجاوز أهداف اإلبقاء على 
غير أنه على الرغم  68.من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 00الهدف في عرب عنه المالبحرية تحت الحماية، على النحو الذي 

في المائة من  02ما نسبته يوجد من التحسينات، فإن تغطية المناطق ذات األهمية للتنوع البيولوجي تظهر فجوات كبيرة. فمثال، 
يا، فإن وبينما تزيد حماية هذه المناطق حال بالكامل داخل المناطق المحمية ، ومعظمها أرضية،المناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي

تدابير الحفظ القائمة على المنطقة عالوة على ذلك، لم يكن التوسع في المناطق المحمية و و  69.في المائة منها بدون حماية 02
حجم بعض  انخفضوبينما كان هناك نمو مطرد في حجم المناطق المحمية بشكل عام، فقد  70في السنوات األخيرة موحدا،
المناظر بالمحمية، ومدى ارتباطها المناطق تمثيل مدى هناك فجوات فيما يتعلق ب عالوة على ذلك،و  71المناطق المحمية المحددة.

على سبيل المثال، يشتمل و  72.الطبيعية األرضية والبحرية، كما أن العديد من المناطق المحمية غير مدارة بشكل فعال أو منصف
 73.مترابطة جيداالعالمية فقط على مناطق األرضية نصف شبكة المناطق المحمية 

 فضال عنومن أجل ضمان تنوع النظام اإليكولوجي، وخفض معدل وخطر االنقراض وتحسين توافر أعداد األنواع  -07
الحفاظ على خدمات الكثير من النظم اإليكولوجية واسهامات الطبيعة إلى الناس وتعزيزها بما يتوافق مع الغايات المقترحة في 

إلى توسيع مدى تغطية المناطق المحمية  هناك حاجة، 0202ي لما بعد عام تحديث مسودة اإلطار العالمي للتنوع البيولوج

                                                 
( الكوكب المحمي: قاعدة البيانات العالمية بشأن 0200المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لليونيب واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ) 67

 .https://www.protectedplanet.net/en. (WDPA)المناطق المحمية 
، مونتلاير. التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي الطبعة الخامسة من نشرة( 0202أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ) 68

https://www.cbd.int/gbo5. 
69  -WCMC (2020). Protected area coverage of Key Biodiversity Areas -BirdLife International, IUCN and UNEP

www.keybiodiversityareas.org. 
70 227–217 586, Nature first century.-based conservation in the twenty-Area Maxwell et al (2020) .

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2773-z. 
71 579-570 , 33:Conservation BiologyLewis et al (2019) Dynamics in the global protected‐area estate since 2004.  .

https://doi.org/10.1111/cobi.13056. 
72 227 (2020)–217 586, Nature first century.-based conservation in the twenty-Area et al (2020) Maxwell .

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2773-z؛ وZafra-Calvo e al (2019) Progress toward Equitably Managed Protected 

Areas in Aichi Target 11: A Global Survey, BioScience, 69 (3) 191–197 .https://doi.org/10.1093/biosci/biy143. 
73 WCMC, IUCN and NGS: -WCMC, IUCN and NGS (2020). Protected Planet Live Report 2020. UNEP-UNEP

Cambridge, United Kingdom; Gland, Switzerland; and Washington, D.C., United States of America .
https://livereport.protectedplanet.net/. 

https://doi.org/10.1111/cobi.13056
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2773-z
https://doi.org/10.1093/biosci/biy143
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ة اإليكولوجية )أي تغطية المناطق الرئيسية والتمثيليوتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة مع التحديد المالئم لألولوية 
وتدابير المحمية  تشملها المناطقأن  يتعينالتي  والبحاراألراضي وتحسين اإلدارة. وتتفاوت التقديرات بخصوص نسبة والترابط( 

في المائة من  607تغطي مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية حاليا . فمثال، من أجل تحقيق أهداف الحفظالحفظ الفعالة األخرى 
حالية ولوجي الرئيسية الفي المائة من المحيطات، ولكنها ليست محمية كلها؛ وتشكل مساحة مناطق التنوع البي 000األراضي و

في المائة من المناطق األرضية ونظرا ألنه يجري تحديد مناطق إضافية للتنوع البيولوجي  100التي تقع خارج المناطق المحمية 
تغطية المناطق الساخنة لألنواع المتوطنة، والمناطق األخرى ذات الكثافة الرئيسية، من المرجح أن تزيد هذه المساحة. وستتطلب 

في المائة إضافية إلى التغطية الحالية  0 نسبة لعالية لألنواع المهددة باالنقراض في القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعةا
توسيع  والبرمائيات ستتطلبمن األنواع بالنسبة للطيور والثدييات افي مكغير أن التغطية المالئمة  74.للمناطق األرضية المحمية

 مهمةمنطقة بحرية  000في البيئة البحرية، تم تحديد و  75.في المائة من مساحة األراضي 01الحالية إلى حوالي نطاق المناطق 
يمكن أن تساعد هذه المناطق في إعطاء األولوية و في المائة من محيطات العالم.  02(، تغطي حوالي EBSA) اأو بيولوجي ابيئي

 76المحتملة األخرى.لحماية البيئة البحرية، من بين ُنهج اإلدارة 

والبحار من مساحة األراضي أو أكثر مائة الفي  02لمقترحات األخيرة على حماية ا الكثير من حولوهناك تقارب  -08
 البحار/ونظرا لسيناريوهات المستقبل للتغير في استخدام األراضي 77،أهداف أعلى بعد ذلكوضع ، مع إمكانية 0202بحلول عام 

ضروريا و  فعالة األخرى القائمة على المنطقة، فإن مثل هذا الهدف يعتبر ممكنالومع األخذ في الحسبان إمكانية تدابير الحفظ ا
غير أنه يتم التشديد على أهمية التركيز على نتائج التنوع البيولوجي  78.لوضع العالم على المسار لتحقيق الغاية ألف المقترحة

                                                 
74 Dinerstein et al (2019). A Global Deal for Nature: Guiding principles, milestones, and targets. Science advances, 

5(4), eaaw2869. https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw2869. 
75 234. –, volume 580, 232NatureHanson et al (2018). Global conservation of species’ niches. 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2138-7. 
مناطق نها على أبالنظر إلى االختالفات في تغطية أجزاء مختلفة من البيئة البحرية )قاع البحر، سطح البحر، عمود الماء( الموصوفة  76

يكولوجيا ر نهائي لمساحة المناطق البحرية المهمة إأو التي تغطيها المحميات البحرية، ال يوجد حاليا تقدي إيكولوجيا أو بيولوجيابحرية مهمة 
 تدابير الحفظ الفعالة األخرى. أو بيولوجيا التي تغطيها المناطق المحمية أو

77 . 364. eaav6886. Science2020. -.; Visconti et al (2019). Protected area targets postOp. citDinerstein, et al (2019), 

Dinerstein, et al (2019), Op. cit.; Visconti et al (2019). Protected area targets post-2020. Science. 364. eaav6886. 

https://doi.org/10.1126/science.aav6886; IUCN (2016). Increasing marine protected area coverage for effective 

marine biodiversity conservation. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/ 

WCC_2016_RES_050_EN.pdf; O'Leary et al (2016) Effective Coverage Targets for Ocean Protection. Conservation 

Letters, 9: 398-404. https://doi.org/10. 1111/conl.12247; Woodley et al (2019). A review of evidence for area‐based 

conservation targets for the post‐2020 global biodiversity framework. PARKS. 31-46. 

https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.PARKS-25-2SW2.en; Dinerstein et al (2020), A “Global Safety Net” to 

reverse biodiversity loss and stabilize Earth’s climate. Science Advances 6(36) eabb2824. 

https://doi.org/10.1126/sciadv.abb2824; Jones et al (2019). Area requirements to safeguard Earth’s marine species. 

One Earth https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.01.010; Hannah, et al (2020), 30% land conservation and climate 

action reduces tropical extinction risk by more than 50%. Ecography, 43: 943-953. 

https://doi.org/10.1111/ecog.05166. 
78 Immovilli and Kok (2020). Narratives for the ‘Half earth’ and ‘Sharing the planet’ scenarios. A literature review, 

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, The Hague, PBL publication number 4226. 

https://www.pbl.nl/en/publications/narratives-for-the-%E2%80%9Chalf-earth%E2%80%9D-and-

%E2%80%9Csharing-the-planet%E2%80%9D-scenarios; Leclère et al (2020) Bending the curve of terrestrial 

biodiversity needs an integrated strategy. Nature https://doi.org/10.1038/s41586-020-2705-y. 
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كما أنه لضمان تقديم خدمات النظم اإليكولوجية ومن  79.ية؛ فالزيادة في التغطية وحدها لن تكون كافيةبدال من المنطقة المكان
ها إلى الحفاظ على النظم اإليكولوجية الطبيعية واستعادتهناك حاجة أجل الحفاظ على سالمة العمليات اإليكولوجية على الكوكب، 

 وتحتاج أيضا إلى رعايتها في النظم اإليكولوجية الخاضعة لإلدارة )انظر الهدفين فيما يتجاوز المناطق المحمية والتنوع البيولوجي
 المقترحين(. 2و 0

إدارتها التي  االهتمام لفعالية إيالء يتعين وتدابير الحفظ الفعالة األخرى، وباإلضافة إلى تغطية وموقع المناطق المحمية -09
في المائة فقط من المناطق المحمية في العالم لديها تقييمات لفعالية اإلدارة  00حوالي و يصعب تقييمها في الوقت الحاضر. 

الية استعراض البيانات المتاحة إلى أن فعيشير ولكن  ،مسجلة في قاعدة البيانات العالمية بشأن فعالية إدارة المناطق المحمية
 81لة للمناطق البحرية المحمية.كما تم تحديد قيود مماث 80المناطق المحمية تتباين بشكل كبير.

حاب وأص ةالفاعلالجهات هو إشراك وتدابير الحفظ الفعالة األخرى  الجوانب المهمة لفعالية المناطق المحمية ومن -62
المشاركة النشطة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية أهمية خاصة )انظر  يتكتس ،في هذا الصددو المصلحة ذوي الصلة. 

في المائة من  00أن حوالي  إذا وضع في االعتبارال سيما و  ،في ضمان أن تكون اإلدارة فعالة ومنصفة المقترح( 02الهدف 
ال قليال إ البشرفيها تدخل التي لم يمن جميع األراضي المتبقية  في المائة 00و جميع المناطق التي تخضع حاليا للحماية الرسمية

 00الشعوب األصلية. تقليديالها تشغأو  تستخدمهاأو  تديرهاأو  تملكها مناطقهي 

 تناول تساعد فيسألف. كما أنها  الغايةمن شأن شبكة فعالة من المناطق المحمية أن تساهم بشكل مباشر في بلوغ و  -62
. وهذا يشمل األهداف المقترحة المتعلقة 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام لالعالمي طار اإلعدد من األهداف المقترحة في 

اف األهد تناولأيضا في  هذه الغايةالتقدم نحو المزيد من يمكن أن يساعد و (. 6و 1واألنواع )الهدفان  ،(0الموائل )الهدف بفقدان 
 من شبكة فعالة من المناطق المحمية المنافعفإن  ،وبصورة أعم .المقترحان( 02و 7)الهدفان  اإليكولوجيةالمتعلقة بخدمات النظم 
ة بتغير بما في ذلك القضايا المتعلق ،االجتماعية واالقتصادية المنافعتولد مجموعة من  خرى يمكن أنوتدابير الحفظ الفعالة األ

 82ورفاهية اإلنسان. ،المناخ

                                                 
79 227. –, volume 586, pages 217Naturecentury.  stbased conservation in the 21-Maxell et al (2020) Area

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2773-z; Pimm et al (2018) How to protect half of Earth to ensure it protects 

sufficient biodiversity Science Advances.  4 (8). https://doi.org/10.1126/sciadv.aat2616. 
level assessment of the effectiveness of protected areas at -Geldmann et al (2019). A globalعلى سبيل المثال، انظر  80

resisting anthropogenic pressures. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 

116(46), 23209–23215. https://doi.org/10.1073/pnas.1908221116; Wolf et al (2021) A forest loss report card for the 

world’s protected areas. Nature Ecology and Evolution https://doi.org/10.1038/s41559-021-01389-0; Acreman et al 

(2020) A novel systematic review distils eight lessons for effective conservation. Conservation Letters. 

13:e12684. https://doi.org/10.1111/conl.12684. 
 take marine -should focus on noCostello and Ballantine (2015), Biodiversity conservationعلى سبيل المثال، انظر  81

reserves: 94% of marine protected areas allow fishing. Trends in Ecology and Evolution 30:507-509; Dureuil et al 

(2018), Elevated trawling inside protected areas undermines conservation outcomes in a global fishing hot spot. 

Science 362:1403. https://doi.org/10.1126/science.aau0561; Ban et al (2017), Social and ecological effectiveness of 

large marine protected areas. Global Environmental Change. 43. 82-91. 

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.01.003. 
 .Nature Climate Goldstein et al (2020) Protecting irrecoverable carbon in Earth’s ecosystemsعلى سبيل المثال، انظر  82

Change 10, 287–295. https://doi.org/10.1038/s41558-020-0738-8; Dinerstein et al (2020). A “Global Safety Net” to 

reverse biodiversity loss and stabilize Earth’s climate. Science Advances. 6. https://doi.org10.1126/sciadv.abb2824; 

Sala et al (2021). Protecting the global ocean for biodiversity, food and climate. Nature 592, 397–402. 
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 الصراع بين البشر واألحياء البرية تقليلاإلدارة النشطة لألنواع و 

البرية من الحيوانات والنباتات من استعادة ، ضمان اتخاذ إجراءات اإلدارة النشطة لتمكين األنواع 0202بحلول عام  -3الهدف 
 في المائة[ Xحالتها وحفظها، والحد من الصراع بين البشر والحياة البرية بنسبة ]

 يعالج هذه الهدف المقترح قضيتين منفصلتين: -60

 83اإلدارة النشطة لألنواع

ة أن تضمن ألنواع معينخالت ستحتاج إدارة التدائمة الحمراء، في التقييمات العالمية للقالمذكورة استنادا إلى المعلومات  -63
وبالتالي تحقيق مكون األنواع أو المنقرضة في المناطق البرية من األنواع المهددة  (0 727في المائة ) 07 حفظ ما ال يقل على

المتوسط، ولكن تحتوي نوعا مهددا في كل بلد في  12في الغاية ألف المقترحة. واستنادا إلى هذه البيانات العالمية هناك حوالي 
نشطة حيوية في منع انقراض عدد كبير من الطيور التدابير الوكانت  84من هذه األنواع. 022عشرة بلدان تقريبا على أكثر من 

يها ت التي تكون فالوالثدييات في العقود الماضية، وأظهرت أنه من الممكن، من حيث المبدأ، منع االنقراض في معظم الحا
خالت "غرفة الطوارئ" ويكون التعافي الكامل ممكنا تدخالت هي من نوع أن هذه التدغير  85لخطر معروفين.األنواع وسبب ا

 86فقط إذا تم معالجة المحركات الكامنة للخسارة.

جراءات تعافي األنواع )مثل التطعيم،  -64 وتشمل اإلجراءات المتعلقة بهذا الجانب من الهدف المقترح إعادة إدخال األنواع، وا 
ويمكن  .حسب الحاجة مواقع التربية، وزراعة وحماية الشتالت( والحفظ خارج الموضع الطبيعي وفيرالف اإلضافية، وتواألع

 انيةاألنواع، بما في ذلك المحاصيل والثروة الحيو  داخلتوسيع نطاق الهدف ليشمل حفظ الموارد الجينية خارج الموضع الطبيعي 
المقترح( ومعالجة  0ت إدارة األنواع المحددة باإلضافة إلى المناطق المحمية )الهدف خالوهناك حاجة إلى تد. وأقاربها البرية

، وتكتسي هذه األخيرة أهمية خاصة في حماية (7إلى  1و 0ف المقترحة االمحركات المباشرة لفقدان التنوع البيولوجي )األهد
 87.األعداد المعزولة من األنواع وضمان حفظ التنوع الجيني

                                                 
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03371-z; Laffoley et al (2020) Evolving the narrative for protecting a rapidly 

changing ocean, post‐COVID‐19. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 1–

23. https://doi.org/10.1002/aqc.3512; De Lamo et al (2020), Strengthening synergies: how action to achieve post-2020 

global biodiversity conservation targets can contribute to mitigating climate change. UNEP-WCMC, Cambridge, 

United Kingdom. 
سم قيستند النص في هذا القسم الفرعي إلى الطبعة الخامسة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي والمراجع المذكورة فيها، وخاصة ال 83

 . ويشار إلى مراجع إضافية في النص بخصوص نقاط معينة.من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 00بالهدف المتعلق 
84 2020 requires recovery actions and transformative change, -Bolam et al (in review) Preventing extinctions post

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.09.374314v1.abstract. 
85 Bolam et al (2020) How many bird and mammal extinctions has recent conservation action prevented? 

Conservation Letters, .e12762.  https://doi.org/10.1111/conl.12762 
86 Bolam et al (in review), op. cit. 
87 Hoban et al (2020). Taxonomic similarity does not predict necessary sample size for ex situ conservation: A 

comparison among five genera. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 287 .20200102. 

10.1098/rspb.2020.0102. 
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 88ريةالصراع بين البشر واألحياء البل تقلي

يوصف عامة الصراع بين البشر واألحياء البرية على أنه صراع يحدث بين الناس واألحياء البرية، من خالل اإلجراءات  -60
 والتهديدات التي تفرضها األحياء البرية التي سيكون لها تأثير ضار على حياة البشر، والصحة والرفاه و/أو سبل العيش. ونتيجة

متعمدة أو  ون هذه االستجاباتلهذه اإلجراءات والتهديدات يمكن أن يضر البشر باألحياء البرية أو القضاء عليها. ويمكن أن تك
ورفاهه  عايش المشترك يعتبر مهما لتحسين صحة اإلنسانتفتقليل الصراع بين البشر واألحياء البرية وتحسين ال غير متعمدة.

ل األمراض( وتقليل التهديدات على األحياء البرية، المتعمدة )مثل عمليات االنتقام اقتنالممتلكات، و )مثال تجنب الخطر، والضرر با
لمتعمدة )مثل وغير ا من الثدييات البرية الكبيرة التي قد تلحق الضرر بالمحاصيل أو تهدد حياة اإلنسان أو الثروة الحيوانية(

ر األساسية ويعتبر من العناص. وجية والموارد األخرى والصيد البحري العرضي(المطالبات المتنافسة على استخدام النظم اإليكول
 خالت إدارة موجهة.أو إعادة إدخالها ويتطلب عادة تدللجهود التي ستبذل للحفاظ على الكثير من األنواع الرئيسية 

في الوقت من الصعب فإنه  89وعلى الرغم من وجود أمثلة محددة معروفة جيدا على الصراع بين البشر واألحياء البرية، -66
، سيكون هذا المستوىمثل بشر واألحياء البرية. ومن أجل تحديد التحديد المستوى الكمي المعين أو حجم الصراع بين الحاضر 

أنماط االستهالك البرية بويمكن أن يتفاقم الصراع بين البشر واألحياء  من الضروري تحديد المؤشرات المناسبة لمثل هذا الصراع.
لسهو، وتدهور الى المناطق البرية، والتحويالت، و ع التعديبما في ذلك  ،عن طريق سوء تخطيط التنميةاإلنتاج غير المستدامة و 

دارة النفايات وبعض األنشطة السياحية )وتم معالجة بعض هذه  طعام األحياء البرية، وا  مناطق الموائل الطبيعية أو تخفيضها، وا 
ستخدام الالتخطيط األفضل  ، جملة أمور منهابشأن التخطيط المكاني(. ويمكن تقليله عن طريق المقترح 0القضايا في الهدف 
وتدابير المراقبة. ويمكن أيضا إدارته عن طريق تمكين  90وعن طريق التخفيف، بما في ذلك التعويضات،األراضي والبحار 

يض الحقوق فضال عن من خالل التعليم، وزيادة التوعية، والتعو الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية واستخدام الُنهج القائمة على 
المقترح بشأن المشاركة في صنع القرار(.  02عن الضرر والتدابير الحافزة األخرى )وتم معالجة هذه القضايا بموجب الهدف 

التالي، أن تكون إيجابية. وبضا أيالتفاعالت بين البشر واألحياء البرية يمكن  العديد منلى ذلك، من المهم مالحظة أن عالوة عو 
حصاد األنواع البرية للحيوانات والنباتات المقترح بشأن  1لجتها في الهدف تتعلق هذه القضية عن قرب بالقضايا التي تم معا

العيش،  لالمقترح بشأن المنافع من التنوع البيولوجي المتعلقة بالتغذية، واألمن الغذائي، وسب 6واالتجار بها واستخدامها والهدف 
 والصحة والرفاه.

                                                 
Annual Review of wildlife conflict and coexistence, –Nyhus (2016): Human قسم الفرعي أساسا إلىيستند النص في هذا ال 88

Environment and Resources, 41. 10.1146/annurev-environ-110615-085634, Luc Hoffmann Institute (2020): The state 

of knowledge and practice on human–wildlife conflicts. https://luchoffmanninstitute.org/wp-

content/uploads/2020/03/LucHoffmannInstitute-humanwildlifeconflict-web.pdf . ويشار إلى مراجع إضافية في النص
 بخصوص نقاط معينة.

ansboundary landscape, Sharma et al. (2020) Mapping human‒wildlife conflict hotspots in a trانظر على سبيل المثال  89

Eastern Himalaya. Global Ecology and Conservation. 24 .https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01284. 
90 Conservation . wildlife conflict compensation–Ravenelle and Nyhu (2017) Global patterns and trends in human

Biology. 31, 1247–1256,  https://doi.org/10.1111/cobi.12948. 
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 91واالستخدام غير المستداموالتجارة االستغالل المفرط  الناتجة عنالتهديدات 

، ضمان أن يكون حصاد األنواع البرية من الحيوانات والنباتات واالتجار بها واستخدامها قانونيا، 0232بحلول عام  -4الهدف 
 .على مستويات مستدامة وآمنة

 للكائنات، وهو محرك مباشر رئيسي لفقدان التنوع البيولوجي. فاالستغالل باشرالمقترح االستغالل الميعالج هذا الهدف  -67
في النظم  اهالمباشر لألعداد البرية من األنواع هو أكبر محرك لفقدان التنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية البحرية وثاني أكبر 

في األنواع التي هي هدف االستغالل )أي األسماك، واللحوم البرية، مباشرة ا يؤثر اإليكولوجية األرضية وللمياه العذبة. وبينم
ة. ألنواع أخرى ويؤثر على وظائف النظم اإليكولوجي تبعيا اضرر الغالب أيضا  واألخشاب، والنباتات الطبية(، فهو يسبب في

ر المستدام فإن االستهالك غيض األغذية والدواء، ومواد البناء ومنتجات أخرى، اغر يعتمد بعض الناس على األنواع البرية ألبينما و 
 المقترح(.  6يعرض هذه االستخدامات للخطر فضال عن سبل العيش للمشاركين )انظر أيضا الهدف 

الستغالل لوفي الوقت الحاضر، يتعرض الكثير من األنواع المذكورة في القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  -68
قييم وعلى سبيل المثال، حدد توالتجارة، بما في ذلك التجارة غير المشروعة. )بما في ذلك من خالل الصيد العرضي( المفرط 

يتعرض الثلث  ،أرصدة األسماك البحرية في العالمنوع معرضين لالنقراض نتيجة التجارة. وفيما يتعلق ب 00 720حديث أكثر من 
وغالبا ما يكون هذا الصيد قانوني ولكن غير  92بموجب سيناريوهات "العمل كالمعتاد".ع أن يتفاقم ذلك من المتوقو لصيد مفرط، 

الحتياجات ا ويلبيفي التعافي  ويساعدمنع حاالت االنقراض يمكن أن ياالستخدام الُمدار والمستدام  غير أنمنظم بشكل كاف. 
 93.البشرية

في  022نسبة ألحياء البرية بباوفيما يتعلق باالتجار باألحياء البرية على وجه التحديد، فقد زادت قيمة التجارة الدولية  -69
ال توجد تقديرات مماثلة للتجارة الوطنية أو دون و . القرن الماضي في المائة منذ ثمانينات 0222وبنسبة  0220المائة منذ عام 

وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن التجارة القانونية ليست بالضرورة مستدامة. وفيما يتعلق باالتجار غير البرية.  األحياءالوطنية في 
مليار دوالر أمريكي في السنة، أو  00و 7بما بين  تبلغأن هذه القيمة  تشير التقديرات المتحفظة إلىعلى وجه التحديد،  القانوني

يرتبط االستخدام غير المستدام لألنواع واالتجار بها بتهديدات للتنوع و ونية. في المائة من قيمة األسواق القان 00ما يقرب من 
غير المنظم )بما في ذلك الصيد  الصيديمكن أن يؤدي و  94البيولوجي وصحة اإلنسان، بما في ذلك صالت بظهور األمراض.

لتي يتم زيادة مخاطر األنواع الغريبة الغازية )ا وغير المبلغ عنه وغير المنظم( والتجارة واستخدام األنواع البرية إلى القانونيغير 

                                                 
يستند النص في هذا القسم الفرعي إلى الطبعة الخامسة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي والمراجع المذكورة فيها، وخاصة  91
. للتنوع البيولوجي 0202رؤية عام من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي والقسم المتعلق بالمسارات إلى  01و 1باألهداف  ةم المتعلقاقساأل

 ويشار إلى مراجع إضافية في النص بخصوص نقاط معينة.
. . روماالعمل. استدامة 0202في العالم  حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية(. 0202. )منظمة األغذية والزراعة 92

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9229ar. 
93 al (2020) Prevalence of sustainable and unsustainable use of wild species inferred from the IUCN Red Marsh et 

List. bioRxiv preprint .https://doi.org/10.1101/2020.11.04.367763. 
94 IPBES (0202 تقرير حلقة العمل بشأن التنوع البيولوجي والجوائح الصادر عن المنبر الحكومي )مجال  الدولي للعلوم والسياسات في

؛ https://doi.org/10.5281/zenodo.4147317، بون، ألمانيا، IPBES، أمانة (IPBES)التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
 Johnson et al (2015) Spillover and pandemic properties of zoonotic viruses with high host plasticity. Scientificو

Global trends in emerging infectious et al (2008) Jones, Reports 7;5:14830. https://doi.org/10.1038/srep14830; 

https://doi.org/10.1038/nature06536008). 993 (2–990 451, Nature diseases.. 
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عتبر يوالتجارة المستدامة فإن التشجيع على االستخدام المستدام وفي ضوء ما ورد أعاله،  المقترح(. 0تناولها في إطار الهدف 
. وهو أيضا 0202بعد عام  إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لمافي اوالغايات المقترحة  0202أ من تحقيق رؤية عام ز جزءا ال يتج

ية ستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي بواسطة الشعوب األصلالواحد من األهداف الثالثة لالتفاقية التي تعترف أيضا با
 والمجتمعات المحلية.

 :وسيتطلب األمر تنفيذ مجموعة من اإلجراءات للوصول إلى الهدف المقترح. فعلى سبيل المثال -72

أساطيل الصيد في المياه البعيدة(، ومكافحة الصيد غير القانوني االستثمار في إدارة مصايد األسماك )شاملة  )أ(
زالة الحوافز الضارة، يمكن أن يؤدي، بحلول عام  عادة بناء  ،0202دون إبالغ ودون تنظيم وا  الكثير إلى إنهاء الصيد الجائر، وا 

وتحديد  األغذية، وتقليل النفقات وفيرها األنواع المهددة باالنقراض مع زيادة تاألرصدة، وخفض التهديدات التي تتعرض لمن 
 95؛أولوية االحتياجات التغذوية واحتياجات سبل العيش للناس التي تعتمد كثيرا على مصايد األسماك

دارتهااللحوم البرية  استدامة عرضهناك حاجة إلى مزيج من التدابير لضمان  )ب( المنبع؛  عندبطريقة قانونية  وا 
ين الحوكمة، دن، وتمكممن أجل تقليل الطلب على اللحوم البرية الخاضعة لإلدارة غير المستدامة و/أو غير القانونية في القرى وال

 96؛مع احترام االستخدام المألوف المستدام
نفاذ قواعد قوية )ج( ثل الدولية، م العمليات، من خالل تدابير وطنية فضال عن والرصد يمكن أن يقلل إدخال وا 

اتفاقية األمم المتحدة و (CITES)  اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراضتلك التي تدعمها 
ونية بدرجة كبيرة من التجارة غير القان، مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةو  لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 97.صحة اإلنسانعلى وغير المنظمة في األنواع المهددة باالنقراض والتي تفرض مخاطر معينة 

وينبغي أن تتم اإلجراءات لمعالجة شرعية واستدامة وسالمة استخدام األنواع البرية من الحيوانات والنباتات عند نقطة  -72
وبالتالي، هناك  98.وتؤثر األخيرة على الطلب العام –والتجارة، وعند نقطة االستهالك النهائي  ، وخالل النقلوالوصول الحصاد

المقترح دعما مباشرا لجميع عناصر هذا الهدف من خالل  07الهدف ويقدم المقترحين.  02و 06بين الهدفين بينها و أوجه تآزر 
عادة توجيه اإلعانات  لدعم الحصاد القانوني والمستدام واآلمن، والتجارة واستخدام األنواع التركيز على إزالة اإلعانات الضارة وا 

البرية. وينبغي أن تحترم اإلجراءات االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي بواسطة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 
بشأن االستخدام  IPBESوص(. وتقييم ، وهو مهم أيضا في هذا الخصعن قرب المقترح، الذي يتعلق بهذا الهدف 6)الهدف 

                                                 
95 Costello et al (2016) Global fishery prospects under contrasting management regimes. Proceedings of the National 

Academy of Sciences 113 (18) 5125-5129 https://doig.org/10.1073/pnas.1520420113; Cabral et al (2019) Designing 

MPAs for food security in open-access fisheries. Scientific Reports. 9(1):8033. https://doi.org/10.1038/s41598-019-

44406-w; Costello et al (2020) The future of food from the sea. Nature. 588, 95-100  https://doi.org/10.1038/s41586-

020-2616-y. 
96 Coad L et al (2019) Towards a sustainable, participatory and inclusive wild meat sector. Bogor, Indonesia: CIFOR. 

https://doi.org/10.17528/cifor/007046. 
97 IPBES (0202 تقرير حلقة العمل بشأن التنوع البيولوجي والجوائح الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال )

 https://doi.org/10.5281/zenodo.4147317، بون، ألمانيا، IPBES، أمانة (IPBES)التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
98 s a sustainable, participatory and inclusive wild meat sector. Bogor, Indonesia: CIFOR. Coad et al (2019) Toward

https://doi.org/10.17528/cifor/007046; Booker (2019) Engaging local communities in tackling illegal wildlife trade: 

A synthesis of approaches and lessons for best practice. Conservation Science and Practice, 1(5), e26. 

https://doi.org/10.1111/csp2.26; Lavorgna and Sajeva (2020) Studying Illegal Online Trades in Plants: Market Characteristics, 

Organisational and Behavioural Aspects, and Policing Challenges. European Journal of Criminal Policy and Research. 

https://doi.org/10.1007/s10610-020-09447-2. 
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، سيقدم المزيد من المعلومات المفيدة المتعلقة بهذا الهدف 0200في عام  هنتهاء من إعدادالمستدام لألنواع البرية، المقرر اال
 المقترح. 6المقترح والهدف 

 99األنواع الغريبة الغازية ومراقبتها منع
 02إدخال األنواع الغريبة الغازية، وحيثما يمكن مراقبتها، وتحقيق خفض بنسبة ]، إدارة مسارات 0232بحلول عام  -5الهدف 

في المائة[ في معدل اإلدخاالت الجديدة، ومراقبة األنواع الغريبة الغازية أو القضاء عليها من أجل القضاء على آثارها أو تقليلها، 
 .ويةفي المائة[ على األقل من المواقع ذات األول 02بما في ذلك في ]

تعتبر األنواع الغريبة الغازية واحدة من المحركات المباشرة الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي على المستوى العالمي،  -70
يمكن أن تؤثر و وفي بعض النظم اإليكولوجية، مثل الكثير من النظم اإليكولوجية للجزر، تقود سبب تدهور التنوع البيولوجي. 

توى الجينات واألنواع والنظم اإليكولوجية وأن تؤثر كذلك على الرفاه البشري واالجتماعي على مس على التنوع البيولوجي
، Batrachochytrium dendrobatidisوتعتبر بعض األنواع الغريبة الغازية أيضا عوامل األمراض المعدية. فمثال، واالقتصادي. 

 022ر من وقد أسهم في تدهور أكثلتجارة في البرمائيات، وهو العامل المسبب لمرض فطريات شيتريد وينتشر أساسا من خالل ا
منها يعتبر منقرضا، مما يجعله أكثر  22البرمائيات التي تم وصفها(، وفي المائة من جميع أنواع  300نوعا من البرمائيات )

 على التنوع البيولوجي،الواقعة عالوة على ذلك، هناك أدلة متزايدة على أن الضغوط األخرى و  100.األنواع الغازية المدمرة المسجلة
ير أو تتسبب في أن تصبح األنواع غ/تزيد آثارها و/أو مثل تغير المناخ، يمكن أن تسهل انتشار األنواع الغريبة الغازية، و

 101األصلية مستوطنة.

 102.جارةلتإلدخاالت غير المقصودة المرتبطة بالسفر وابالنسبة لوال توجد أدلة على إبطاء معدل الغزو، على األقل  -73
ما  0202103مرة بحلول عام  02إلى  0 ويتراوح بينخطر الغزوات  إلى زيادةالنمو المتوقع في الشحن  يمكن أن يؤديوبالفعل، 

لم يجر تخفيف أثر النواقل الناتجة عن الشحن البحري بشكل كبير. ويؤكد ذلك على أهمية األدوات في منع إدخال األنواع الغريبة 
في المائة  03أن يزيد عدد األنواع الغريبة الغازية الموجودة في كل قارة بنسبة  حديثى ذلك، يتوقع تقييم لعالوة عو  104الغازية.

                                                 
سم قيستند النص في هذا القسم الفرعي إلى الطبعة الخامسة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي والمراجع المذكورة فيها، وخاصة ال 99

 ويشار إلى مراجع إضافية في النص بخصوص نقاط معينة. جي.من أهداف أيشي للتنوع البيولو  2بالهدف المتعلق 
100  ScienceScheele et al (2019). Amphibian fungal panzootic causes catastrophic and ongoing loss of biodiversity. 

363, 1459-1463, https://doi.org/10.1126/science.aav0379 ; Fisher and Garner (2020) Chytrid fungi and global 

amphibian declines. Nature Reviews Microbiology 18, 332–343. https://doi.org/10.1038/s41579-020-0335-x. 
101 Spear et al (2021) The Invasion Ecology of Sleeper Populations: Prevalence, Persistence, and Abrupt 

Shifts, BioScience, 71 (4) 357–369 .https://doi.org/10.1093/biosci/biaa168؛ وRobinson et al (2020) Double trouble: 

the implications of climate change for biological invasions. NeoBiota 62: 463-487 .
https://doi.org/10.3897/neobiota.62.55729. 

102 8:  Nature Communicationshe accumulation of alien species worldwide. Seebens et al (2017). No saturation in t

14435. https://doi.org/10.1038/ncomms14435. 
103  Nature SustainabilitySardain et al (2019). Global forecasts of shipping traffic and biological invasions to 2050. 

2: 274–282. https://doi.org/10.1038/s41893-019-0245-y. 
 .على سبيل المثال، تلك المتعلقة باالتفاقية الدولية لمراقبة وتصريف مياه صابورة السفن ورواسبها 104
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في المائة من نقاط التنوع البيولوجي الساخنة  03في حين أن ُسدس المناطق األرضية العالمية و 0202105و 0220بين السنوات 
  106في العالم معرضة بشدة للغزو.

ر إلى االنقراض نتيجة للضغط المتزايد من األنواع الغريبة الغازية، عن تلك األنواع ثأنواع أك قتربت وفي الوقت الحاضر -74
حالة من حاالت  622. غير أن أكثر من مأو مراقبته ينلبيولوجياالمحلية نظرا لفرصة البقاء األفضل بفضل القضاء على الغزاة 

نوعا  003( كانت ناجحة، مع منافع إيجابية لما يبلغ 0202حالة تقريبا منذ عام  022الجزر ) فيييات الغازية دالقضاء على الث
 107.جزيرة 060 فيأرضيا محليا 

من الضروري الحد  ،0202والغايات المقترحة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  0202ولتحقيق رؤية عام  -70
مراقبتها والقضاء على تلك األنواع أو ويتطلب ذلك الحد من اإلدخاالت الجديدة  108.يةمن انتشار وتأثير األنواع الغريبة الغاز 

 الغريبة الغازية التي تفرض خطرا كبيرا على األنواع المهددة باالنقراض أو على تقديم خدمات النظم اإليكولوجية. 

ء على األنواع لقضاامحاولة حيث التكلفة عن ية من منع إدخال األنواع الغريبة الغازية في المقام األول أكثر فعال ويعتبر -76
تطلب غريبة الغازية الموجود بالفعل، قد يالالغريبة بمجرد انتشارها. ونظرا لعدد مسارات اإلدخال الموجودة، فضال عن عدد األنواع 

خاص، مثل  ضارة بشكل األمر تحديد األولوية في كلتا الحالتين، مع تركيز الجهود على تلك األنواع الغريبة الغازية التي هي
 األدلةفيما يتعلق بالمسارات، تشير و  109.تلك األنواع الغريبة الغازية التي هي المحرك الرئيسي لتدهور األنواع المهددة باالنقراض

فيما يتعلق و  110حدث من خالل الهروب ونقل الملوثات واإلطالق المتعمد إلى الطبيعة.يإلى أن أكبر عدد من عمليات اإلدخال 
 وسيتعينددة. في مناطق مح للغايةضار  تؤثر بشكلتلك التي بأو استئصال األنواع الغريبة الغازية، يمكن االهتمام /بمكافحة و
مواقع المحددة /أو الأخرى، مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية، و مواقعشمل، من بين تاألولوية، ولكن يمكن أن  اتقع ذاتحديد المو 
أو المناطق التي تشكل فيها األنواع الغريبة /المناطق المحمية، و/أو ل مواقع االنقراض الصفري، والتحالف من أجفي إطار 

 .ةالغازية تهديدا كبيرا لألنواع أو خدمات النظم اإليكولوجي

بيعة طالسجل العالمي لألنواع الغازية المدخلة التابع لالتحاد الدولي لحفظ ال وتوفر سجالت األنواع الغريبة الغازية، مثل -77
ئات التصنيفية يار األثر البيئي للفتصنيف لمعتم إعداد لتقييم التقدم المحرز في تقليل اإلدخاالت و  خط األساسمحتملة لمعلومات 

وتشتمل السجالت األخرى على تلك التي تحتفظ بها االتفاقية الدولية لحماية النباتات والمركز الدولي للزراعة والعلوم  111.الغريبة
                                                 

105 Global Change Seebens et al (2021). Projecting the continental accumulation of alien species through to 2050. 

Biology 27: 970– 982. https://doi.org/10.1111/gcb.15333. 
106 first century and national response -Early et al (2016) Global threats from invasive alien species in the twenty

capacities. Nature Communications 7:12485 .https://doi.org/10.1038/ncomms12485. 
107 Proceedings Jones et al (2016). Invasive mammal eradication on islands results in substantial conservation gains. 

of the National Academy of Sciences. 113:4033–4038. https://doi.org/10.1073/pnas.1521179113. 
108 4. -Harm Caused by Biological Invasions One Earth, 1, 171 McGeoch and Jetz (2020). Measure and Reduce the

https://doi.org/10.1016/j.oneear.2019.10.003. 
109  –2020 target on invasive alien species -Essl et al (2020) The Convention on Biological Diversity (CBD)’s Post

what should it include and how should it be monitored? In Frameworks used in Invasion Science. NeoBiota 62: 99–

121. https://doi.org/10.3897/neobiota.62.53972. 
110 UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1. 
111 5, 170202. Pagad et al (2018). Introducing the Global Register of Introduced and Invasive Species. Scientific Data, 

https://doi.org/10.1038/sdata.2017.202; IUCN (2020) IUCN EICAT Categories and Criteria. The Environmental 

Impact Classification for Alien Taxa: First edition. Gland, Switzerland and Cambridge, United Kingdom. 

https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.05.en. 
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إلى تحديد المواقع  هناك حاجةغير أن ضمن غيرها.  DAISIEوالشبكة األوروبية المعنية باألنواع الغريبة الغازية والبيولوجية 
تقييم و لتقديم خط أساس لتقييم التقدم المحرز في جهود المراقبة وجهود القضاء على هذه األنواع.  ، كما ذكر أعاله،ذات األولوية

IPBES  سيقدم المزيد من المعلومات المفيدة المتعلقة 0200نتهاء من إعداده في عام ية، المقرر االبشأن األنواع الغريبة الغاز ،
 بهذا الهدف المقترح.

ويمكن أن يسهم التقدم المحرز نحو هذا الهدف، اعتمادا على األنواع الغريبة الغازية التي يتم معالجتها، في بلوغ  -78
األراضي والبحار واالستعادة. ويمكن أن يسهم أيضا في اإلدارة الفعالة للمناطق المقترح المتعلقة باستخدام  0عناصر الهدف 

كما أن التقدم نحو هذا الهدف سيدعمه المزيد  المقترح(. 0فعالة األخرى القائمة على المنطقة )الهدف لالمحمية وتدابير الحفظ ا
آثارها  ها وفعالية التدخالت، وكذلك عنأثر ت عن انتشارها و من الجهود لتحديد وفهم األنواع الغريبة الغازية، بما في ذلك معلوما

 112(.02االجتماعية واالقتصادية )الهدف المقترح 

 113التلوث الحد من

في المائة[،  X، الحد من التلوث من جميع المصادر، بما في ذلك الحد من المغذيات الزائدة ]بنسبة 0202بحلول عام  -6الهدف 
في المائة[ إلى مستويات غير ضارة بالتنوع البيولوجي  Xفي المائة[، والنفايات البالستيكية ]بنسبة  Xوالمبيدات الحيوية ]بنسبة 

 ووظائف النظم اإليكولوجية وصحة البشر.

على التنوع البيولوجي  114تؤثر أشكال كثيرة من التلوثإن التلوث أحد المحركات الرئيسية  لفقدان التنوع البيولوجي و  -79
، بما في ذلك من استخدام األسمدة في الماضي )خاصة النيتروجين والفسفور( ؤدي المغذيات الزائدةق مختلفة. وتائوبطر 

 كما تؤثر تأثيرا سلبيا على تكوين األنواع .و"مناطق ميتة" في المياه العذبة والمناطق الساحلية إلى فرط المغذيات 115والحاضر،
وزون الستراتوسفير. أبة والساحلية وتسهم في تلوث الهواء وتغير المناخ واستنفاد وللمياه العذوالبحرية في النظم اإليكولوجية األرضية 

المستهدفة وغير المستهدفة أو تلحق الضرر الكائنات الحية  116،المبيدات الحيويةأنواع نوع من  ، وهيتقتل المبيدات الحشريةو 

                                                 
112 174. -McGeoch et al (2019). Measure and Reduce the Harm Caused by Biological Invasions. One Earth. 1. 171

https://doi.org/10.1016/j.oneear.2019.10.003; Courchamp et al (2017) Invasion Biology: Specific Problems and 

Possible Solutions. Trends in Ecology & Evolution 32 (1) 13–22, https://doi.org/10.1016/j.tree.2016.11.001; Latombe, 

et al (2017) A Vision for Global Monitoring of Biological Invasions. Biological Conservation, vol. 213, pp. 295–308, 

https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.06.013; Vanderhoeven et al (2017) Tracking Invasive Alien Species (TrIAS): 

Building a Data-Driven Framework to Inform Policy. Research Ideas and Outcomes, 3 p. e13414, 

https://doi.org/10.3897/rio.3.e13414. 
يها، وخاصة ، والمراجع المذكورة فالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجييستند النص في هذا القسم الفرعي إلى الطبعة الخامسة من نشرة 113 

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. ويشار إلى مراجع إضافية في النص بخصوص نقاط معينة. 6األقسام المتعلقة بالهدف 
راكمة مواد االصطناعية والعضوية والثابتة والمتباإلضافة إلى الملوثات المدرجة في هذا القسم  تشتمل األنواع األخرى من التلوث على ال 114

( والمخلفات الصيدالنية ومضافات العناية الشخصية والمعادن الثقيلة والعوامل POP( والملوثات العضوية الثابتة )PBTبيولوجيا والسامة )
 ضمن غيرها. المسببة الضطرابات الغدد الصماء

Legacy nitrogen may prevent achievement of water quality goals in Van Meter et al (20 (18انظر على سبيل المثال،  115

; and Goyette et al (2018). 10.1126/science.aar4462430. https://doi.org/-the Gulf of Mexico. Science, 360(6387), 427

ollution in watersheds. Nature Geoscience, Low buffering capacity and slow recovery of anthropogenic phosphorus p

x-0238-018-https://doi.org/10.1038/s41561 925.-11(12), 921. 
مبيدات و مختلفة للمبيدات الحيوية ولكنها تشمل بشكل عام مبيدات اآلفات ومبيدات الجراثيم والمواد الحافظة والمطهرات.  تعاريفهناك  116

 .ومبيدات القوارض ومبيدات الفطريات مبيدات الحشرات والنمل األبيض ومبيدات الديدان األسطوانيةمبيدات األعشاب و  اآلفات تشمل
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ة. وال تزال الملوثات البرية بطرق مختلف الحيواناتالنباتات و ، وال سيما في البيئة البحرية، على النفايات البالستيكية بها. وتؤثر
ومناولة دين تعوغالبا ما يلوث ال 117العضوية الثابتة تهديدا للتنوع البيولوجي نتيجة خواصها الثابتة والتراكمية البيولوجية والسامة.

بما في ذلك )السيانيد. كما أن تلوث الضوضاء النظم اإليكولوجية للمياه العذبة بمواد خطرة مثل الزئبق و  النفايات من المواد
ق ويمكن في بعض الحاالت أن تقتل األنواع أو تلح سلوك العديد من األنواع يعترضانوالتلوث الضوئي الضوضاء تحت الماء( 

 ويمكن أن تتأثر بشكل غير متناسب بعض وتؤثر معظم هذه الملوثات أيضا تأثيرا سلبيا على صحة البشر 118.الضرر بها
  لمجموعات مثل الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنساء واألطفال واألشخاص الذي يعيشون في حاالت ضعف.ا

وتتزايد معظم أشكال التلوث في معظم أنحاء العالم. وفي ظل سيناريوهات العمل كالمعتاد، من المتوقع أن تزيد معدالت  -82
 البالستيكب ومن المتوقع أن تزيد معدالت التلوث 119تنخفض في مناطق أخرى.سالتلوث بالنيتروجين في العديد من المناطق بينما 

ثة يقرب من ثالبما  في المحيطات المتراكمةالنفايات البالستيكية  ستؤدي إلى تزايد، أي 0212مرة بحلول عام  003 بمقدار
سياق هذه المستويات خاصة بالن حيث إتحديد مستويات التلوث التي ال تضر بالتنوع البيولوجي  من الصعبو  120أضعاف.
 والموقع.

، سيكون من 0202واألهداف المقترحة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  0202لتحقيق رؤية عام و  -82
الضروري تقليل مستويات التلوث بدرجة كبيرة. وستكون هناك حاجة إلى مقاييس مختلفة ألنواع مختلفة من التلوث. وفيما يتعلق 

هذا الهدف  إلى أن مثل التجاربيتمثل في خفض نفايات النيتروجين إلى النصف على األقل، وتشير  121رح هدفوجين، اقتُ بالنيتر 
وفيما يتعلق بمبيدات اآلفات، أظهر عدد من الدراسات أنه يمكن تقليل استخدام مبيدات اآلفات بشكل كبير  122سيكون ممكنا.

يقترن بإعادة تصميم نظم اإلنتاج الزراعي )يمكن أن يكون التنوع البيولوجي في  زيادة الغالت وتقليل التكاليف، خاصة عندماو 
(. وعلى سبيل المثال، ُتظهر األدلة 2 في نفس الوقت، انظر الهدف المقترحمنه ومستفيدا  التحولفي مثل هذا المزرعة مساهما 

ين ات اآلفات في العديد من النظم بنسبة تتراوح بأنه يمكن تقليل استخدام مبيد من مجموعة من المحاصيل والمناطق التجريبية

                                                 
117 1389-Jepson and Law (2016) Persistent pollutants, persistent threats. Science 352 (6292). 1388 .

https://doi.org/10.1126/science.aaf9075. 
. Nature Ecology & Evolutionanalysis of biological impacts of artificial light at night. -Sanders et al (2020) A meta118

5, 74–8). https://doi.org/10.1038/s41559-020-01322-x; Duarte et al (2021). The soundscape of the Anthropocene 

ocean. Science 371(6529), eaba4658. https://doi.org/10.1126/science.aba4658; Slabbekoorn (2019). Noise pollution. 

Quick Guide. Current Biology 29(19). https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.07.018. 
ators.net/indicators/trendshttps://www.bipindic-(. االتجاهات في ترسيب النيتروجين. 0202شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي ) 119

in-nitrogen-deposition بناء على معلومات من مبادرة النيتروجين الدولية ،https://initrogen.org/؛ وLamarque et al (2013) The 

Atmospheric Chemistry and Climate Model Intercomparison Project (ACCMIP): overview and description of models, 

simulations and climate diagnostics. Geoscientific Model Development. 6, 179–206 .https://doi.org/10.5194/gmd-6-

179-2013 . 
Lau et al. (2020) Evaluating scenarios toward zero plastic pollution. Science 369(6510) 120

https://doi.org/10.1126/science.aba9475. 
Sutton et al (2021). The Nitrogen Decade: mobilizing global action on nitrogen to 2030 and beyond. One Earth. 121

4(1), 10-14. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.12.016. 
smallholder  Cui et al (2018) Pursuing sustainable productivity with millions ofعلى سبيل المثال، 122 

farmers. Nature 555, 363–366. https://doi.org/10.1038/nature25785. 
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وفي  123.مالئمةفي المائة دون تقليل الغالت أو دخل المزارعين عندما تكون مصحوبة بممارسات زراعية  72في المائة و 02
بط بزيادات ت، وكثيرا ما تر بعض الحاالت، يمكن أن يترافق تحسين الغالت و/أو الدخل مع تخفيضات في استخدام مبيدات اآلفات

  124.في أعداد األعداء الطبيعيين لآلفات

تلوث يمكن أن النفايات البالستيكية إلى أن معدالت ال بشأن، تشير دراسة حديثة للخبراء يةالبالستيكالمواد وفيما يتعلق ب -80
عادة التدعمليات ( من خالل مزيج من 0212 عام إلى 0203 عام في المائة )من 12تنخفض بنحو  دارة االستبدال وا  وير وا 

 التكنولوجيات باستخدام 0202في المائة بحلول عام  02نحو قدره انخفاض  تحقيق ممكنمن السيكون أنه النفايات، مما يشير إلى 
وبصورة أعم، يمكن الحد من النفايات والتلوث من خالل تحوالت إلى اقتصاد أكثر دائرية ويمكن أن تسهم  125الحالية والمتوقعة.

من  فضال عن اإلطار التنظيمي لمنع التلوثالعديد من اإلجراءات المتخذة بموجب اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم وميناماتا 
الرامية ويمكن أيضا ربط اإلجراءات  127في تحقيق هذا الهدف. 126وبروتوكول لندنمن خالل اتفاقية لندن إلقاء النفايات في البحر 

( وأنماط االستهالك غير 01للوصول إلى هذا الهدف باألهداف المقترحة بشأن ممارسات اإلنتاج وسالسل اإلمداد )الهدف 
مة على وبالمثل، فإن بعض الُنهج القائ ث.توليد النفايات والتلو إلى هاتان المسألتان  تؤدي( حيث يمكن أن 00المستدامة )الهدف 
للتصدي لتلوث المغذيات، مثل حفظ األراضي الرطبة واستعادتها واستخدام المحاريات ذات الصدفتين وتربية  ةالنظم اإليكولوجي

                                                 
Lechenet et al (2017). Reducing pesticide use while preserving crop productivity and profitability on arable farms. 123

Nature Plants volume 3(17008). https://doi.org/10.1038/nplants.2017.8; Vasileiadis et al (2016). Farm‐scale 

evaluation of herbicide band application integrated with inter‐row mechanical weeding for maize production in four 

European regions. Weed Research 56(4), 313-322. https://doi.org/10.1111/wre.12210; National Research Council. 

2003. Frontiers in Agricultural Research: Food, Health, Environment, and Communities. Washington, DC: The 

National Academies Press. https://doi.org/10.17226/10585. 
124 tes ecological intensification of country evidence that crop diversification promo-Gurr et al (2016) Multi

agriculture, Nature Plants. doi: 10.1038/nplants.206.14. Settle et al (1996) Managing tropical rice pests through 

conservation of generalist natural enemies and alternative prey, Ecology, 77(7), 1996, pp 1975-1988. Lechenet et al 

(2017). Reducing pesticide use while preserving crop productivity and profitability on arable farms. Nature Plants 

volume 3(17008). https://doi.org/10.1038/nplants.2017.8; Vasileiadis et al (2016). Farm‐scale evaluation of herbicide 

band application integrated with inter‐row mechanical weeding for maize production in four European regions. Weed 

Research 56(4), 313-322. https://doi.org/10.1111/wre.12210; National Research Council. 2003. Frontiers in 

Agricultural Research: Food, Health, Environment, and Communities. Washington, DC: The National Academies 

Press. https://doi.org/10.17226/10585. Wan et al (2020) multispecies coculture promotes ecological intensification of 

vegetable production. Journal of cleaner production 257 120851. https://doi.org/10.1016/ j.jclepro.2020.120851. 
The Pew Charitable Trusts and SYSTEMIQ (2020). Breaking the Plastic Wave. A comprehensive assessment of 125

pathways towards stopping ocean plastic pollution. https://www.pewtrusts.org/-

/media/assets/2020/10/breakingtheplasticwave_mainreport.pdf. 
126 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972 (London 

Convention) and its 1996 Protocol .https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/London-Convention-

Protocol.aspx. 
توح العضوية تم دقيقة، قام فريق خبراء مخصص مفالبالستيكية الجسيمات ية والبالستيكمواد الالتحديد بالتلوث بال فيما يتعلق على وجه 127

( بتحديد خيارات االستجابة الوطنية واإلقليمية والدولية المحتملة للتصدي للقمامة UNEAإنشاؤه من خالل جمعية األمم المتحدة للبيئة )
نظر ملخص لمزيد من المعلومات، او كية الدقيقة. وسيتم النظر في هذه الخيارات خالل الدورة الخامسة للجمعية. البحرية والجسيمات البالستي

. عمل فريق الخبراء المخصص المفتوح العضوية المعني بالقمامة البحرية والجسيمات البالستيكية الدقيقةعن الرئيس 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34635/K2100061.pdf?sequence=11&isAllowed=y. 



CBD/SBSTTA/24/3/Add.2/Rev.1 
Page 33 

 ستكون هناك حاجة إلى في حينعالوة على ذلك، و المقترح(.  6)انظر الهدف أيضا ذات صلة  تعتبر 128األعشاب البحرية،
لى سبيل عو ملوثات متعددة. التصدي لبعض األنشطة التي تستهدف ملوثات محددة، فإن بعض التدخالت لديها القدرة على 

لوث تأن تتصدى للبشكل أفضل، بما في ذلك على مستوى مستجمعات المياه،  الصرفالمثال، يمكن إلدارة ومعالجة مياه 
 ومبيدات اآلفات. يةالبالستيكالمواد المغذيات و ب

 129والتكيف معه تخفيف األثر

، زيادة المساهمات في التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث من الحلول القائمة على 0202بحلول عام  -7الهدف 
 الطبيعة والنُهج القائمة على النظم اإليكولوجية، بما يضمن القدرة على الصمود وتقليل أي آثار سلبية على التنوع البيولوجي.

يؤثر تغير و  .أسباب وآثار تغير المناخ بشكل متزايد أن المناخ والتنوع البيولوجي مترابطانالمتعلقة بث و ح البحوضت -83
بالفعل على التنوع البيولوجي ومن المتوقع أن يكون له آثار أكبر تدريجيا  ، والضغوط ذات الصلة لتحمض المحيطات،المناخ

ليصبح أكبر محرك لفقدان التنوع البيولوجي في النصف الثاني من هذا القرن. وتكون اآلثار على التنوع البيولوجي أكبر بكثير 
تشمل آثار تغير المناخ على التنوع و . ة. يصناعال الحقبة درجة مئوية فوق مستويات ما قبل 000عند درجتين مئويتين منها عند 

نقراض. اال مخاطرالبيولوجي، من بين أمور أخرى، فقدان الموائل والتغير في سلوك األنواع وتغير أنماط حركة األنواع وزيادة 
نواع النظم أ، فإن آثاره ضارة بشكل خاص لبعض اإليكولوجيةتغير المناخ على جميع النظم  يؤثرعالوة على ذلك، في حين و 

/أو وكون بطيئة النمو أو التو/أو ، مثل الشعاب المرجانية والجبال والموائل ذات الصلة بالجليد، ألنها محدودة النطاق اإليكولوجية
ك التخفيضات ، بما في ذلوالمستدام وبالتالي، فإن العمل المناخي الفعال. لديها قدرة محدودة على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة

إن فقدان التنوع البيولوجي. وعالوة على ذلك، فاتجاه إلبطاء وعكس  اأساسي اشرط يمثللصارمة في استخدام الوقود األحفوري، ا
من  لحداوبالتالي تضعف مساهمة النظم اإليكولوجية في كل من على الصمود النظم اإليكولوجية  قدرةآثار تغير المناخ تقوض 
 تغير المناخ والتكيف معه.

 لعدد من الُنهج القائمة على النظم اإليكولوجية، مثل الحفظ واستعادة النظم اإليكولوجية وتحسين إدارة الزراعة يمكنو  -84
حقيق تتسهم أيضا في  وأنأن تسهم في التخفيف والتكيف على حد سواء،  130،والغابات ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية

نظم اإليكولوجية، والحد من مخاطر الكوارث. وفي الواقع، يشير عدد من الدراسات أهداف التنوع البيولوجي، وتوفير خدمات ال
ثلث  حوالي تشكليمكن أن  (الحلول القائمة على الطبيعة"الحلول المناخية الطبيعية"، )مجموعة فرعية من إلى أن مثل هذه 

درجة مئوية فوق مستويات ما قبل  000من إجمالي جهد خفض االنبعاثات الصافي المطلوب للحفاظ على تغير المناخ بالقرب 
تشير األدلة و  131، بما ُيكمل التخفيضات الصارمة لالنبعاثات الناتجة عن الوقود األحفوري والتي تعتبر ضرورية.ةيالصناعالحقبة 

                                                 
128 Dvarskas et al (2020). Quantification and Valuation of Nitrogen Removal Services Provided by Commercial 

Shellfish Aquaculture at the Subwatershed Scale. Environmental Science & Technology 54 (24), 16156-16165 .Scale. 

Environmental Science & Technology 54 (24), 16156-16165. https://doi.org/10.1021/acs.est.0c03066. 
يها، وخاصة القسم ، والمراجع الواردة فالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجييستند النص في هذا القسم الفرعي إلى الطبعة الخامسة من نشرة 129 

 إجراءات المناخ المستدام. ويشار إلى مراجع إضافية في النص بخصوص نقاط معينة.المتعلق بتحول 
130 Froehlich et al (2019). Blue growth potential to mitigate climate change through seaweed offsetting. Current 

Biology, 29(18), 3087-3093. https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.07.041; Theuerkauf et al (2019). A global spatial 

analysis reveals where marine aquaculture can benefit nature and people. PLoS One, 14(10), e0222282. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222282. 
11650  -45Griscom et al (2017). Natural climate solutions. PNAS 114 (44) 116131

https://doi.org/10.1073/pnas.1710465114; Roe et al (2019). Contribution of the land sector to a 1.5 °C world. Nature 

Climate Change. 9, 817–828. https://doi.org/10.1038/s41558-019-0591-9; IPCC (2019). Climate Change and Land: 
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إلى أن معظم التدخالت يمكن أن تكون فعالة في الحد من اآلثار  ةفعالية التدخالت القائمة على النظم اإليكولوجي المتاحة بشأن
واالجتماعية  لوجيةاإليكو المناخية ونتائج التخفيف  اآلثاربين تقليل  المفاضالتأوجه تآزر أكثر من توجد  حيثالمناخية الضارة، 

ت دراسات محدودة خضعوتوجد حة، المتا األدلةاألوسع نطاقا، ولكنها تكشف أيضا عن فجوات في  والمتعلقة بتغير المناخ
 132.ة الدخل من الشريحة الدنياالستعراض األقران من البلدان منخفضة الدخل والبلدان المتوسط

اإلجراءات الرامية إلى زيادة المساهمات في التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث من الحلول  كما أن -80
الذي يتناول أيضا  02 ارتباطا وثيقا بالهدف المقترحأيضا لى النظم اإليكولوجية ترتبط هج القائمة عالنُ أو القائمة على الطبيعة 

ت أن الشعوب األصلية والمجتمعامن المعترف بها عموما لضمان العدالة واإلنصاف والفعالية، و  الحلول القائمة على الطبيعة.
ن أن مة على النظم اإليكولوجية. وباإلضافة إلى ذلك، في حيهج القائوتنفيذ النُ  وضعمشاركة كاملة في ينبغي أن تشارك المحلية 

ائما، مشتركة للتنوع البيولوجي، فإن هذا ليس هو الحال د منافعالقائمة على النظم اإليكولوجية لها  التدخالت المقترحةالعديد من 
، في جميع الحاالتوعلى وجه الخصوص، ال يكون غرس األشجار مناسبا  133ويلزم إجراء تقييم دقيق ألوجه التآزر والمفاضالت.
للُنهج  نيتحتوي المبادئ التوجيهية الطوعية للتصميم والتنفيذ الفعالو . المحصول وال سيما األنواع غير األصلية في المزارع أحادية

رث التي اعتمدها مؤتمر األطراف على مبادئ للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوا ةالقائمة على النظم اإليكولوجي
لى إ لتدخلأن يؤدي اوتتطلب اإلرشادات األخيرة الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  134،المسألةهذه  تتناولوضمانات 

وير ويتطلب التخلص التدريجي من الوقود األحفوري تط 135.كحل قائم على الطبيعة يؤهلمساهمة إيجابية للتنوع البيولوجي 
 لطاقة المتجددة وكذلك بعض تدابيرسيكون لالطاقة. وحتما، استخدام مصادر طاقة بديلة ومتجددة، فضال عن تحسين كفاءة 

 .اهأو تقليل آثار محتملة على التنوع البيولوجي. ولذلك سيكون من المهم تجنب أي من هذه اآلثار السلبية التكيف

 136المستدامتلبية احتياجات الناس من خالل االستخدام 

، ضمان المنافع، بما في ذلك التغذية واألمن الغذائي وسبل العيش والصحة والرفاه، للناس، وال 0202بحلول عام  -8الهدف 
 سيما للفئات األكثر ضعفا من خالل اإلدارة المستدامة لألنواع البرية من الحيوانات والنباتات.

لع والخدمات هذه الستعتبر التنوع البيولوجي مصدر العديد من السلع والخدمات التي يعتمد عليها رفاه اإلنسان. و  إن -86
لتي الألشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة. ومع ذلك، في حين أنها ضرورية للرفاه، فإن الضغوط  ةخاصذات أهمية 

                                                 
an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food 

security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems; IPBES (2019). Global assessment report on biodiversity 

and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 
132 Global  Mapping the effectiveness of nature‐based solutions for climate change adaptation. Chausson et al (2020).

Change Biology 26: 6134– 6155 .https://doi.org/10.1111/gcb.15310. 
133 CBD/SBSTTA/23/INF/1; Seddon et al (2021) Getting the message right on nature‐based solutions to climate 

change. Global Change Biology 27: 1518-1546. https://doi.org/10.1111/gcb.15513; Seddon et al (2020). 

Understanding the value and limits of nature-based solutions to climate change and other global challenges. 

Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 375. 20190120. 

https://doi.org/10.1098/rstb.2019.012. 
 .02/0كولوجية للتكيف في المقرر هج القائمة على النظم اإليالنُ  بين المفاضالت مسألة. تم تناول 01/0المقرر  134
135 IUCN Global Standard for NbS .-global-solutions/resources/iucn-based-https://www.iucn.org/theme/nature

standard-nbs. 
ة فيها، وخاصة القسم الوارد، والمراجع التوقعات العالمية للتنوع البيولوجييستند النص في هذا القسم الفرعي إلى الطبعة الخامسة من نشرة  136

 المتعلق بتحول إجراءات المناخ المستدام. ويشار إلى مراجع إضافية في النص بخصوص نقاط معينة.
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يوفر  ،كما ونوعا ،الحفاظ على هذه المنافع كما أنعلى استمرار توفيرها.  التنوع البيولوجي لتقديمها غالبا ما تؤثريتعرض لها 
 0202لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام. وفي نهاية المطاف، لن يكون من الممكن الوصول إلى رؤية عام  مهماحافزا 
الغذائي والصحة  األمنو عيش القة بالتغذية وسبل التي يوفرها التنوع البيولوجي، وال سيما تلك المتعل المنافعضمان  يجرإذا لم 
 والرفاه.

تغذية ق متعددة. وتعتبر المساهمات في الغذاء والائتساهم األنواع البرية من النباتات والحيوانات في رفاه اإلنسان بطر و  -87
في المائة  60أن لحوم الطرائد يمكن أن تشكل ما يصل إلى  ة إلىعالميتشير التقديرات الذات أهمية خاصة. وعلى سبيل المثال، 

مليون  02ر من أن أكث تشير التقديرات إلىالبروتين لألشخاص الذين يعيشون في الغابات أو بالقرب منها بينما من مدخول المن 
ومع ذلك،  137سبل عيشهم.لو  دخلاحتياجاتهم من الغذاء والشخص يعتمدون على الموارد القائمة على الشعاب المرجانية لتلبية 

في حين أن هناك العديد من األمثلة على كيفية مساهمة األنواع البرية في التغذية واألمن الغذائي وسبل العيش والصحة والرفاه، 
على المستوى العالمي لهذا النوع من  تجميعتسجيل آالف األنواع البرية المستخدمة في الغذاء، فال يوجد حاليا أنه تم و 
 138.اتلوممعال

ستتمحور و لناس. إلى ابشأن مساهمات الطبيعة  ةباء المقترح الغايةهذا الهدف بشكل مباشر في التقدم نحو  بلوغسيسهم و  -88
اإلجراءات الرئيسية المتعلقة بهذا الهدف حول اإلدارة المستدامة لألنواع البرية. وسيتطلب ذلك إدارة تأخذ في االعتبار االستخدامات 

جراءات سيتطلب أيضا إدارة الطلب عليها. وبالتالي، ستتداخل اإلو  .(االستهالكيةوغير  ةالبيولوجي )االستهالكيالمختلفة للتنوع 
المتعلقة باإلدارة النشطة والحصاد المستدام  6و 1و 0الالزمة للوصول إلى هذا الهدف مع تلك المطلوبة لألهداف المقترحة 

المستدام ( واالستهالك 01األنواع البرية من الحيوانات والنباتات وكذلك تلك المتعلقة باإلنتاج المستدام )الهدف بتجارة الو 
أن تحترم اإلجراءات االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي من قبل الشعوب األصلية والمجتمعات  ينبغي(. كما 00 )الهدف

نبر الحكومي سيوفر تقييم المو  رتبط ارتباطا وثيقا بهذا الهدف، ذو صلة أيضا في هذا الصدد(.المقترح، الذي ي 1المحلية )الهدف 
ة، المقرر بشأن االستخدام المستدام لألنواع البري الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 .1 فيدة ذات الصلة بهذا الهدف المقترح والهدف المقترحمزيد من المعلومات المال، 0200االنتهاء منه في عام 

 139المدارةاألخرى النظم اإليكولوجية و  الزراعة استدامة

، دعم إنتاجية واستدامة وقدرة التنوع البيولوجي على الصمود في النظم اإليكولوجية الزراعية وغيرها 0202بحلول عام  -9الهدف 
 02من النظم اإليكولوجية المدارة من خالل الحفظ واالستخدام المستدام لهذه النظم اإليكولوجية، بما يقلل فجوات اإلنتاجية بنسبة ]

 في المائة[ على األقل.

في الوقت ي األرض التوسع في الزراعة أكبر محرك لفقدان التنوع البيولوجي نتيجةالتغير في استخدام األراضي  يعد -89
في المائة من األنواع  67وأظهرت سيناريوهات العمل كالمعتاد استمرار فقدان الموائل نتيجة التوسع في الزراعة )ألكثر من  الحالي

                                                 
Sumaila (2017) Investments to reverse biodiversity loss are economically beneficial. Current Opinion in 137

Environmental Sustainability. 29, 82-88. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.01.007. 
 Antonelli). نوعا مهددة باالنقراض، لها استخدامات طبية 700نوع من النباتات، منها  06 222على سبيل المثال، هناك أكثر من  138

et al (2020). State of the World’s Plants and Fungi 2020. Royal Botanic Gardens, Kew. https://doi.org/10.34885/172). 
يها، وخاصة ، والمراجع المذكورة فالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجييستند النص في هذا القسم الفرعي إلى الطبعة الخامسة من نشرة 139 

إلى مراجع  البيولوجي. ويشار األقسام المتعلقة بتحول نظم األغذية المستدام وتحول الزراعة المستدام وتحول الصحة الواحدة الشاملة للتنوع
 إضافية في النص بخصوص نقاط معينة.
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وباإلضافة إلى ذلك، فإن العديد من الممارسات الزراعية، مثل الحراثة المكثفة،  140.ا(نوع 02 602المشمولة بالنموذج وقدرها 
، ة الماشيةمجال تربيواألسمدة غير المناسبة أو المفرطة، واستخدام المبيدات، وكذلك اإلفراط في استخدام المضادات الحيوية في 

المستدامة في النظم اإليكولوجية المدارة األخرى، مثل تلك تميل أيضا إلى تقليل التنوع البيولوجي. كما أن الممارسات غير 
تقدم المهم في على الرغم من الو المستخدمة في المراعي والغابات وتربية األحياء المائية، لها آثار سلبية على التنوع البيولوجي. 

األخشاب ل على الحصو ات المدارة من أجل في التدهور في العديد من الغاب ،السنوات األخيرة، يستمر التنوع البيولوجي، بشكل عام
وبالمثل يمكن أن تكون لتربية األحياء المائية التي تنطوي على مجموعة  00المقترح(. 01والمنتجات األخرى )انظر أيضا الهدف 

ثار تدمير آلتأثيرات سلبية على التنوع البيولوجي إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح. وتشمل هذه امن األنواع في النظم المائية 
دخال األنواع الغريبة الغازية ومسببات األمراض  .الموائل الساحلية، والتلوث، وا 

إلى ، هناك حاجة 0202واألهداف المقترحة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  0202ولتحقيق رؤية عام  -92
من موارد لا، وال سيما المناطق الزراعية القائمة، من أجل الحد من الطلب على األرضية والبحرية لمناظر الطبيعيةازيادة إنتاجية 

بينما توجد بيانات عن العديد من المحاصيل في إطار بيوفيزيائي مختلف )المناخ والتربة والجغرافيا و  141.هوتقليل األراضي والمياه
إلنتاج الزراعي أو ا نظمجميع ل نتاجيةفي اإلعالمية الفجوة للال توجد قيمة فإنه الفيزيائية( والسياقات االجتماعية واالقتصادية، 

المناخ سب حلزيادة الغالت بطريقة مستدامة على مستوى العالم،  ةبيوفيزيائيالعالوة على ذلك، تتباين اإلمكانات و  142غيرها.
مكانية ونوعية التربة و   143لى المياه.عصول حالا 

رحة أيضا تقليل استخدام مبيدات اآلفات واإلفراط في استخدام األسمدة واألهداف المقت 0202وسيتطلب تحقيق رؤية عام  -92
والغابات. ويركز هذا الهدف المقترح على هذه األهداف وعلى وجه  144المياه وتحسين إدارة التربةوتحسين الكفاءة في استخدام 

حقيق تلنظم اإليكولوجية الزراعية وغيرها من النظم اإليكولوجية المدارة في لالتحديد على كيفية مساهمة التنوع البيولوجي المعزز 
 هذه األهداف.

                                                 
140 Williams et al (2021) Proactive conservation to prevent habitat losses to agricultural expansion. Nature 

Sustainability 4, 314–322 .https://doi.org/10.1038/s41893-020-00656-5. 
تقرير التقييم العالمي بشأن  .(0202الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )المنبر الحكومي  141

 Leclère et al (2020) Bending the curve. التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الصادر عن المنبر. أمانة المنبر، بون، ألمانيا

of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy. Nature volume 585, pages551–556. 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2705-y. 
بشكل عام المدخالت )مثل األرض واألسمدة ومبيدات اآلفات والطاقة والعمالة ورأس وهي تعني يمكن قياس اإلنتاجية بطرق مختلفة.  142

ل إنتاجية أو غلة األرض )على سبيل المثال حجم الموارد المتولدة لك اأيضا على أنه ايمكن تعريفهو خرجات المتولدة. المال( فيما يتعلق بالم
 هكتار من األرض أو المياه(.

143 gap while saving biodiversity will require multiple locally relevant -Cunningham et al (2013) To close the yield

strategies. Agriculture, Ecosystems & Environment, 173, pp.20-27, https://doi.org/10.1016/j.agee.2013.04.007; 

Tilman et al (2011) Global food demand and the sustainable intensification of agriculture. Proceedings of the National 

Academy of Sciences, 108(50), 20260-20264. https://doi.org/10.1073/pnas.1116437108; Baudron and Giller (2014). 

Agriculture and nature: Trouble and Strife? Biological Conservation. 170, 232–245. 

https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.12.009. 
رابع والعشرين، في المتعلقة بالتنوع البيولوجي للتربة في اجتماعها ال المسائللتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية وا ستناقش 144

 ، لالطالع على مزيد من التفاصيل.CBD/SBSTTA/24/7/Rev.1انظر  من جدول األعمال. 7إطار البند 
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ي النظم فقدرتها على الصمود و  تهايمكن اتخاذ عدد من اإلجراءات الممكنة لدعم إنتاجية التنوع البيولوجي واستدامو  -90
اءة ثيف المستدام لممارسات اإلنتاج التي تشمل تحسين كفاإليكولوجية الزراعية والمدارة. وتتمحور معظم هذه اإلجراءات حول التك

سينات ، بما في ذلك من خالل التحوالمواد الكيميائية الزراعية األخرى استخدام األراضي ومدخالت المياه واألسمدة ومبيدات اآلفات
 ُنهجعلى  ءبناادة تصميم النظم المدخالت الخارجية، وتصميم أو إع االستعاضة عنلمحاصيل والثروة الحيوانية، و الجينية في ا

، المكافحة المتكاملة لآلفات تطبيق. وتشمل األمثلة على أنواع اإلجراءات الالزمة زيادة حسب االقتضاء 145،الزراعة اإليكولوجية
 ،وتدهورها ةل التربتآك الحد منبشكل أكبر، و  اوتقليل استخدام المبيدات الحشرية والمضادات الحيوية واألسمدة ومياه الري وتوجيهه

ستخدام ، وزيادة كفاءة اهاوجريان مخلفات المبيدات الحشرية والمغذيات الزائدة الحد منو واستعادة األراضي الزراعية المتدهورة، 
تساهم  ويمكن أن 146.واإلدارة المتكاملة للغابات والمناطق الزراعية الملقحات نتيجة االعتماد علىالغلة  من نقص الحدالموارد و 

المتعلق بالحد من التلوث من جميع المصادر، بما في ذلك المغذيات الزائدة.  3المقترح  اإلجراءات أيضا في الهدفبعض هذه 
نوع الكائنات تساعد على تحسين تسمشتركة للتنوع البيولوجي و  منافعلوصول إلى هذا الهدف الرامية إلى اإلجراءات كما سيكون ل

ا في ذلك وفرة الملقحات واألعداء الطبيعيين لآلفات. ويمكن أن تشمل اإلجراءات األخرى ، وال سيما الحشرات والطيور، بمتهاووفر 
داخل المناظر الطبيعية العاملة للنظم اإليكولوجية الزراعية وغيرها من النظم اإليكولوجية تها حفظ الموائل األصلية أو استعاد
موائل أصلية المناظر الطبيعية العاملة ك في المائة من 02 ما ال يقل عن ه ينبغي الحفاظ علىالمدارة. وأوصت دراسة حديثة أن

 00كما أن المزيد من التقدم نحو هذا الهدف سيكون وثيق الصلة بالهدف المقترح  147لدعم خدمات الحفظ والنظم اإليكولوجية.
 بشأن القضاء على أنماط االستهالك غير المستدامة.

 148مات النظم اإليكولوجيةالحلول القائمة على الطبيعة وخد

، ضمان أن تسهم الحلول القائمة على الطبيعة ونهج النظم اإليكولوجية في تنظيم جودة الهواء، 0202بحلول عام  -12الهدف 
 مليون[ شخص. XXXواألخطار واألحداث المتطرفة وجودة وكمية المياه لما ال يقل عن ]

مساهمات لالناس فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها النظم اإليكولوجية )أو إلى االمقدمة  بالمنافعالهدف المقترح  يتصل -93
لناس( مثل تنظيم تدفق المياه، ومنع التآكل، وتوفير الحماية ضد األحداث المتطرفة من خالل الحواجز إلى االطبيعة التي تقدمها 

المنبع  الغابات واألراضي الرطبة خاصة في مناطقعلى مل هذه النظم اإليكولوجية الرئيسية تالمادية، أو ترشيح الملوثات. وقد تش
صحة  هذهالبحرية. وتدعم خدمات النظم اإليكولوجية  والحشائشوغابات عشب البحر والشعاب المرجانية وأشجار المنغروف 

عرف البيولوجي. وتُ للتنوع  0202في رؤية عام  اأساسي اعنصر  تمثلالناس ورفاههم، وبالتالي فإن حماية خدمات النظم اإليكولوجية 

                                                 
145 Agronomy for resilient farming systems. -Altieri et al (2015). Agroecology and the design of climate change

Sustainable Development. 35, 869–890. https://doi.org/10.1007/s13593-015-0285-2;  Fischer et al. (2017) Reframing 

the Food–Biodiversity Challenge. Trends in Ecology and Evolution 32:335-345. 

https://doi.org/10.1016/j.tree.2017.02.009; Gliessman (2018) Defining agroecology. Agroecology and Sustainable 

Food Systems 42:599–600. https://doi.org/10.1080/21683565.2018.1432329. 
لملقحات ل(. تقرير تقييم المنبر 3020والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )المنبر الحكومي الدولي للعلوم  146

نتاج الغذاء. أمانة المنبر، بون، ألمانيا  .والتلقيح وا 
Garibaldi et al (2020) Working landscapes need at least 20% native habitat. Conservation Letters. e12773. 147

https://doi.org/10.1111/conl.12773 . 
يها، وخاصة القسم ، والمراجع الواردة فالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجييستند النص في هذا القسم الفرعي إلى الطبعة الخامسة من نشرة 148 

 معينة.من أهداف التنوع البيولوجي. ويشار إلى مراجع إضافية في النص بخصوص نقاط  01المتعلق بالهدف 
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نظم اإليكولوجية" هج القائمة على الباسم "النُ  في بعض األحيانحماية واستعادة هذه النظم اإليكولوجية لتلبية االحتياجات المجتمعية 
 أو "الحلول القائمة على الطبيعة" أو "البنية التحتية الخضراء".

حتمل أن تعاني من ندرة المياه مليار نسمة( في مناطق يُ  003يعيش حوالي نصف سكان العالم )وعلى الصعيد العالمي،  -94
في المائة من سكان الحضر لتلوث الهواء الذي تجاوز الحدود  62تعرض أكثر من قد و  149العام. في لمدة شهر واحد على األقل

رت على كارثة مسجلة أث 7 222، كان هناك أكثر من 0202و 0222وبين عامي  150التي حددتها منظمة الصحة العالمية.
متعلقا بالفيضانات  هذه الحاالت مليون شخص. وكان معظم 000مليارات شخص وتسببت في وفاة ما يقرب من  1أكثر من 

في المائة من األحداث( وحرائق  0في المائة من األحداث( تليها حاالت الجفاف ) 06في المائة من األحداث( والعواصف ) 11)
اريوهات مختلفة، من المتوقع أن يزداد تدهور خدمات التنظيم الناشئة عن التنوع وفي ظل سين 151في المائة(. 0الغابات )

، في ظل السيناريوهات 0202بحلول عام سيعانون،  مليار شخص 100البيولوجي. وعلى سبيل المثال، خلص تقييم حديث إلى أن 
نوعية المياه نتيجة لتناقص خدمات النظم اإليكولوجية. وسيكون هذا  من سوءالمستقبلية الستخدام األراضي وتغير المناخ، 

مخاطر  0202فريقيا وجنوب آسيا. وبالمثل، من المتوقع أن يواجه نصف مليار شخص بحلول عام أاالنخفاض ضارا للغاية في 
ية لمستدامة على البيئة الطبيعوتشير تقديرات أخرى إلى أن التدهور والضغوط غير ا 152ساحلية، مثل تآكل السواحل والفيضانات.

في المائة من الناتج المحلي  10في المائة من سكان العالم و 00وموارد المياه العالمية في مسارنا الحالي سيعرضان للخطر 
ومع ذلك، يمكن تقليل بعض هذه التهديدات بشكل  153إنتاج الحبوب.من في المائة من الناتج العالمي  12اإلجمالي العالمي و

 في إطار سيناريوهات التنمية المستدامة. كبير

 لوجيةالنظم اإليكو القائمة على  الُنهجمليار شخص يمكن أن يستفيدوا من تطبيق  007وتشير التقديرات إلى أن أكثر من  -90
المعلومات  أن غيرفي جميع أنحاء العالم، بشكل متزايد  النظم اإليكولوجيةالقائمة على  وُتستخدم الُنهج 154إلدارة مستجمعات المياه.

ة على النظم هج القائمغير كاملة. وفي حين أن النُ في الوقت الحالي المتعلقة بمدى استخدامها وعدد األشخاص المستفيدين منها 
مشتركة للتنوع البيولوجي وتساعد على خلق حوافز الستخدامها وتعميمها في عمليات صنع  منافعاإليكولوجية غالبا ما يكون لها 

ؤكد أنه ريف الحلول القائمة على الطبيعة تابعض تع غير أنالمشتركة ليست مضمونة دائما.  المنافعطيط، فإن هذه القرار والتخ
وعالوة على ذلك، لن  155لن يكون مؤهال كحل قائم على الطبيعة.ه للتنوع البيولوجي أو البيئة، فإن التدخل يحقق منافعكن يما لم 

                                                 
Water. (2018) The United Nations World Water -United Nations World Water Assessment Programme/UN149

Development Report 2018: Nature-Based Solutions for Water. Paris, UNESCO. 

https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2018/. 
. (. قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية بشأن تلوث الهواء المحيط الحضري0203نظمة الصحة العالمية )م150 

https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/. 
-0222سنوات العشرين الماضية (. التكلفة البشرية للكوارث. لمحة عامة عن ال0202مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )151 

0202 .https://www.undrr.org/media/48008/download. 
258. –Kramer et al (2019) Global modelling of nature’s contributions to people. Science 366, 255-Chaplin152

https://doi.org/10.1126/science.aaw3372. 
: عد ترك أحد يتخلف 0202(. تقرير األمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية لعام 0202المائية ) البرنامج العالمي لتقييم الموارد153 

 .https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367306عن الركب. باريس، اليونسكو. 
ty Benefits of Source Water Beyond the Source: The Environmental, Economic and CommuniAbell et al (2017), 154

Protection. Arlington, Virginia, United States of America, The Nature Conservancy. https://www.nature.org/en-

us/what-we-do/our-insights/perspectives/a-natural-solution-to-water-security/?src=r.global.beyondthesource. 
155 nbs-standard-global-solutions/resources/iucn-based-https://www.iucn.org/theme/nature. 
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المياه  وعيةنفي معظم الحاالت لتحقيق أهداف  لنظم اإليكولوجية كافية من تلقاء نفسهاتكون الحلول القائمة على الطبيعة أو ا
  تماما. آثارها والهواء بشكل كامل أو لمنع األحداث والمخاطر الشديدة أو التخفيف من

 هذا الهدف الحد من الضغوط المباشرة على النظم اإليكولوجية التي توفر خدمات بلوغتشمل اإلجراءات الرامية إلى و  -96
(، والتدابير 3-0و 0المقترحة  األهداف)انظر  متعلقة بتنظيم جودة الهواء واألخطار واألحداث المتطرفة وجودة المياه وكميتها

(، أو إنشاء أو إعادة إنشاء مساحات خضراء 0و 0لمقترحين ا الهدفيناالستباقية لحفظ واستعادة النظم اإليكولوجية الرئيسية )انظر 
تحقيق هذا الهدف الرامية إلى يمكن أن تساعد اإلجراءات اإلضافية و (. 00وزرقاء في المناطق الحضرية )انظر الهدف المقترح 

(، 7ف الكوارث )الهد والحد من مخاطروالتكيف معه األهداف المقترحة المتعلقة بتخفيف آثار تغير المناخ  تناولأيضا في 
نتاجية واستدامة 6للناس )الهدف  المنافعوضمان  التنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية الزراعية وغيرها من النظم  وصمود( وا 

نافع م ة( إلى الحد الذي توفر فيه الحلول القائمة على الطبيعة والُنهج القائمة على النظم اإليكولوجي2المدارة )الهدف  اإليكولوجية
 .المسائلمشتركة ذات صلة بهذه 

 156الوصول إلى المساحات الخضراء/الزرقاء

، زيادة المنافع الناشئة عن التنوع البيولوجي واألماكن الخضراء/الزرقاء من أجل صحة البشر 0202بحلول عام  -11الهدف 
في المائة[، وال سيما  022ة ال تقل عن ]ورفاهيتهم، بما في ذلك نسبة األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى هذه األماكن بنسب

 لسكان الحضر.

المساحات الخضراء والزرقاء )أي مناطق الغطاء النباتي والمياه الداخلية والساحلية بشكل عام في المناطق  تؤدي -97
تجلت األهمية الحاسمة و  157يجابية على الرفاه البدني والعقلي لإلنسان.اإلثار اآل مجموعة منالحضرية أو بالقرب منها( إلى 

، حيث (02-فيروس كورونا )كوفيدمن خالل جائحة كذلك في وقت األزمات  القدرة على الصمودللطبيعة الحضرية في توفير 
لبات متطبالناس  التزامكان الوصول إلى المساحات الخضراء في المدن والريف عامال مهما في دعم الصحة والرفاهية أثناء 

وباإلضافة إلى ذلك، توفر هذه المناطق  158وعلى سبيل المثال، زاد عدد األشخاص الذين يزورون الحدائق. التباعد االجتماعي.
ألنواع، ل ةمهم موئالروابط مهمة بالطبيعة. ويمكن أن توفر المساحات الخضراء والزرقاء  أيضا في العديد من األماكن للناس

ع األحداث المتطرفة، إذا تمت إدارتها مع وض تخفيف أثروتساعد في  وتوفر خدمات النظم اإليكولوجية وتحسن ترابط الموائل،
 159هذه األهداف في االعتبار.

                                                 

يها، وخاصة القسم ، والمراجع الواردة فالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجييستند النص في هذا القسم الفرعي إلى الطبعة الخامسة من نشرة 156 
 ستدام. ويشار إلى مراجع إضافية في النص بخصوص نقاط معينة.المتعلق بتحول المدن والبنية التحتية الم

experience from Finnish research.  –being from forests -Tyrväinen et al (2019). Health and wellعلى سبيل المثال، انظر  157

Santé Publique, S1(HS1), 249-256. https://doi.org/10.3917/spub.190.0249; Wood et al (2018). Not All Green Space 

Is Created Equal: Biodiversity Predicts Psychological Restorative Benefits From Urban Green Space. Frontiers in 

Psychology 9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02320; Liddicoat et al (2018). Landscape biodiversity correlates 

with respiratory health in Australia. Journal of Environmental Management. 206. 113-122. 

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.10.007. 
158 19 pandemic on urban park visitation: a global analysis. Journal of Forestry -et al (2021). Impacts of COVID Geng

Research. 32, pages553–567 .https://doi.org/10.1007/s11676-020-01249-w. 
159 r Understanding the Ecology of Urban Lepczyk, et al (2017). Biodiversity in the City: Fundamental Questions fo

Green Spaces for Biodiversity Conservation. BioScience. 67. https://doi.org/10.1093/biosci/bix079; Aronson et al 

(2017). Biodiversity in the city: key challenges for urban green space management. Frontiers in Ecology and the 

Norton et al (2026) Urban Biodiversity and Landscape Ecology: . 15. https://doi.org/10.1002/fee.1480; Environment
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، 0202تنوع بيولوجي محدودة. وفي عام التي تتمتع بالوصول إلى المساحات الخضراء والزرقاء المتعلقة بوالمعلومات  -98
 160.بين األقاليم تباين كبير هناكعامة مفتوحة، ولكن  متر من مساحة 122في المائة من الناس يعيشون على بعد  17كان حوالي 

قد يكون و الساحات والشوارع، وكذلك الحدائق والمناطق الترفيهية؛ و  نوالمياديجميع األماكن المتاحة لالستخدام العام ذلك ويشمل 
في حين أن جميع الناس يحتاجون إلى الوصول إلى المساحات الخضراء و  للعديد من هذه المناطق قيمة ضئيلة للتنوع البيولوجي.

عالوة و والزرقاء من أجل رفاههم البدني والنفسي، فإن الوصول إلى هذه األماكن محدود بشكل عام لسكان المناطق الحضرية. 
، وبالتالي 161إلى هذه األماكن. ةدوصول محدو سبل أو اجتماعيا /على ذلك، غالبا ما يكون لدى الفئات األكثر تهميشا اقتصاديا و

 سكان الحضر. بهذا الهدف اهتماما خاصا  الرامية إلى تحقيقأن تولي اإلجراءات  ينبغي

ويمكن زيادة الوصول إلى المساحات الخضراء والزرقاء عن طريق إنشاء مثل هذه المساحات و/أو زيادة الوصول إليها.  -99
علقة بالترابط بين البيئات الحضرية والمناطق األخرى. ومن المحتمل أن تتطلب وبهذا المعنى، ينبغي النظر في المسائل المت

حيث  شرمبا تها بشكلسلطات المدينة والسلطات دون الوطنية األخرى ومشارك إشراكهذا الهدف  الرامية إلى تحقيقاإلجراءات 
هذا  مية إلى تحقيقالراتساهم اإلجراءات يمكن أن . و هاوتطوير  تخطيط البيئات الحضريةتكليف بهذه الكيانات  غالبا ما ُتسند إلى

( باإلضافة إلى 0)الهدف حالتهما  الهدف أيضا في تحقيق األهداف المقترحة المتعلقة بتغير استخدام األراضي والبحار واستعادة
يمكن أن تسهم و  (.0 الهدف المقترح المتعلق بالمناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة )الهدف

إلى الحد الذي يتم فيه استخدام المساحات الخضراء  02و 7اإلجراءات نحو هذا الهدف أيضا في تحقيق الهدفين المقترحين 
عالوة على ذلك، يمكن أن تساعد اإلجراءات المتخذة  .والزرقاء أيضا كحلول قائمة على الطبيعة للتحديات المجتمعية المختلفة

المقترح إلى الحد الذي تساعد فيه المساحات الخضراء والزرقاء على تحسين نطاق  بلوغ الغاية ألفدف أيضا في لتحقيق هذا اله
 والجودة. والترابطالموائل 

 162الحصول وتقاسم المنافع

ن م [ المنافع المتقاسمة من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامX، زيادة بمقدار ]0202بحلول عام  -10الهدف 
خالل ضمان الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 

 استخدامها.

التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية هو أحد األهداف الثالثة التفاقية التنوع  إن -222
لتنوع اظ استخدام الموارد الجينية حوافز لحف الناشئة عنتقاسم المنافع  ويخلقبروتوكول ناغويا. كذلك ا البيولوجي، التي يدعمه

نصافا لدعم التنمية المستدامة.  هالبيولوجي واستخدام ك، تشير عالوة على ذلو المستدام ويساهم في خلق اقتصاد أكثر عدال وا 
                                                 

-https://doi.org/10.1007/s40823192. –178 1,Current Landscape Ecology Reports  Patterns, Processes and Planning.

5-0018-016. 
 : جعل المدن شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.00(. الهدف 0202المتحدة )األمم 160 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/. 
161 Geary et al (2021). A call to action: Improving urban green spaces to reduce health inequalities exacerbated by 

Miró et al (2018).  ;. Preventive Medicine. 145. 106425. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2021.10642519-COVID

Links between ecological and human wealth in drainage ponds in a fast-expanding city, and proposals for design and 

management. Landscape and Urban Planning. 180. 93-102. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.08.013. 
يها، وخاصة القسم ، والمراجع الواردة فالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجييستند النص في هذا القسم الفرعي إلى الطبعة الخامسة من نشرة 162 

مراجع إضافية في النص بخصوص نقاط معينة. ويستند أيضا إلى من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. ويشار إلى  03المتعلق بالهدف 
 .https://absch.cbd.int/countriesالمعلومات الواردة في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع 

https://absch.cbd.int/countries
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األطراف تشجيع المستخدمين والموردين على توجيه المنافع الناشئة عن استخدام على  ينبغيمن بروتوكول ناغويا إلى أنه  2 المادة
 ةالمقترحجيم  الغايةبويرتبط هذا الهدف المقترح مباشرة . التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته حفظالموارد الجينية نحو 

 .0202لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

عارف التقليدية والمجراء الرئيسي المطلوب لبلوغ هذا الهدف في أن تقوم البلدان التي توفر الموارد الجينية يتمثل اإلو  -222
حيث ب وضع تدابير مناسبة للحصول على الموارد الجينية وتقاسم منافعها وضمان تطبيق هذه التدابيربوتستخدمها المرتبطة بها 

ل ناغويا. التدابير التي تم وضعها في سياق بروتوكو  عنوهناك الكثير من المعلومات . يمكن توفير مزيد من الدعم لتقاسم المنافع
من  01طرفا في بروتوكول ناغويا و 23الحصول وتقاسم المنافع )بشأن وعلى سبيل المثال، وضعت العديد من البلدان تدابير 

طراف( وعّينت نقطة تفتيش األغير من  7و طرفا 62أو أكثر من السلطات الوطنية المختصة )سلطة غير األطراف(، وأنشأت 
المعاهدة الدولية بشأن الموارد  وفي إطارطراف(. األغير من  7طرفا و 62واحدة أو أكثر لجمع وتلقي المعلومات ذات الصلة )
 شباط/المواد بحلول فبرايرنقل المعيارية لتفاقات االعقد ُتعرف باسم  73 222الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، تم إبرام أكثر من 

أن اإلشارات لى إمواقع إلكترونية لشركات مستحضرات التجميل واألغذية مؤسسية و تحليل لتقارير  خلصبشكل عام، و  0202.163
التجميل مواد في المائة من شركات  07صول وتقاسم المنافع تبدو وكأنها تحظى باهتمام متزايد بما في ذلك من قبل حإلى ال

في المائة في عام  0شركات األغذية والمشروبات )ارتفاعا من  بينفي المائة  0( و0222في المائة في عام  0 )ارتفاعا من
0200).164 

اعة التابعة لمنظمة األغذية والزر لجنة العلى  هذه المسألة األخرى التي تتناولالصكوك والعمليات الدولية  وتشتكل -220
طار التأهب المعنية بالموارد الوراثية لألغذية والزراعةو  لى اللقاحات عول صحاإلنفلونزا لتقاسم فيروسات األنفلونزا وال لجائحة، وا 

عة خارج نطاق لمناطق الواقفي االمستدام  هلتنوع البيولوجي البحري واستخدامااتفاقية بشأن حفظ  وضعوالمزايا األخرى، وعملية 
لمتعلقة التسلسل الرقمي ادراسة معلومات  والعملياتالصكوك في إطار العديد من هذه وتجري حاليا  الوالية القضائية الوطنية.

لتقاسم المنافع  هج الثنائية والمتعددة األطراففعالية النُ  كما أن. هابالموارد الجينية فيما يتعلق بالحصول على الموارد وتقاسم منافع
 165لتحليل والمناقشة.لأيضا  تخض

على المنافع المشتركة )أي النتائج(.  0202لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ةجيم المقترح الغايةركز وت -223
مل ك(. ويمكن لهذا الهدف المقترح أن يُ يمج الغايةالمنافع المشتركة )انظر  عنومع ذلك، هناك القليل من المعلومات المنهجية 

دف أيضا في يمكن أن يسهم هذا الهو  تعين اتخاذها لضمان تيسير تقاسم المنافع.التركيز على التدابير التي ي عن طريق الغاية
بشأن وسائل التنفيذ إلى الحد الذي توجه فيه المنافع النقدية وغير النقدية الناشئة عن استخدام الموارد الجينية  ةدال المقترح الغاية

. وبالمثل، يمكن أن يسهم التقدم نحو هذا الهدف في تحقيق 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام لطار العالمي اإلنحو تنفيذ 

                                                 
 .treaty/en-http://www.fao.org/plant. لألغذية والزراعةلمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية  163
164  -Asia  –Union for Ethical BioTrade (2019). UEBT Biodiversity Barometer 2019, Special Edition 

https://static1.squarespace.com/static/577e0feae4fcb502316dc547/t/5d0b61d53df5950001ac0059/1561027031587/U

EBT+Biodiversity+Barometer+2019+.pdf. 
 see Ruiz Muller, Manuel. 2015. Genetic Resources as Natural Information: Implications forانظر على سبيل المثال،  165

the Convention on Biological Diversity and the Nagoya Protocol. London and New York: Routledge; Neumann et al 

(2018). Global biodiversity research tied up by juridical interpretations of access and benefit sharing. Organisms 

Diversity and Evolution 18, 1–12 https://doi.org/10.1007/s13127-017-0347-1;  Laird et al (2020). Rethink the 

expansion of access and benefit sharing. Science. 367. 1200. https://doi.org/10.1126/science.aba9609. 
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قد يتطلب وضع التدابير المناسبة والتأكد و (. 02رف )الهدف المقترح ا( والمع06الموارد )الهدف المقترح  بحشدالمتعلقة  األهداف
 .من تطبيقها بشكل فعال أيضا بناء القدرات وزيادة الوعي لدى أصحاب المصلحة المعنيين

 أدوات وحلول للتنفيذ والتعميم -ألف

 166التنوع البيولوجي دمج

، دمج قيم التنوع البيولوجي في السياسات واللوائح والتخطيط وعمليات التنمية واستراتيجيات الحد 0202بحلول عام  -13الهدف 
دماجها فمن الفقر والحسابات على جميع المستويات، بما يضمن تعميم قيم التنوع البيولوجي عبر جميع القطا ي تقييمات عات وا 

 اآلثار البيئية.

للتنوع البيولوجي أن ينتقل  0202ورؤية عام  0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  غاياتسيتطلب بلوغ  -224
اعات طالتنوع البيولوجي من محيط صنع القرار ليصبح اعتبارا أساسيا في عمليات اتخاذ القرار والتخطيط عبر الحكومة وجميع ق

األهداف و االعتراف بالقيم المتعددة للتنوع البيولوجي. وسيدعم التقدم نحو هذا الهدف تحقيق معظم الغايات و االقتصاد والمجتمع، 
 وسيكون جانبا مهما للغاية من وسائل التنفيذ )الغاية دال المقترحة(. .0202المقترحة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

على األقل  بلدا 01تماشى مع نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية ونشر بما يبتجميع حسابات  بلدا 22قام أكثر من و  -220
محاسبة النظم اإليكولوجية، وهو جزء من إطار نظام المحاسبة البيئية ل برنامج التجريبيالحسابات النظم اإليكولوجية في إطار 

ضات الوطنية الطوعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أن ما يقرب من نصف البلدان واالقتصادية. وتظهر عينة من االستعرا
أو تحديث أو تنقيح استراتيجياتها  بوضعطرفا قامت  072من أصل  17وقام المبلغة قد دمجت التنوع البيولوجي في تقاريرها. 

روابط للقضاء على  بدمج 0202-0200لتنوع البيولوجي وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي بعد اعتماد الخطة االستراتيجية ل
 هاالتنوع البيولوجي في خطط دمجطرفا إلى  12 أشار، و هاأهدافها و/أو إجراءات/أو الفقر و/أو دمج هذا الهدف في مبادئها و

 المماثلة. الصكوكلتنمية أو لالوطنية 

م العديد منها بشكل مباشر أو غير مباشر في سيتطلب إحراز تقدم نحو هذا الهدف مجموعة من اإلجراءات وسيساهو  -226
. وبشكل عام، ستكون هناك 0202تحقيق جميع األهداف األخرى المقترحة في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ثائق التخطيط. و االستراتيجية الوطنية الرئيسية و  اتمزيد من االعتراف الواضح بجميع قيم التنوع البيولوجي في السياسإلى الحاجة 
لمعالجة التنوع البيولوجي وخدمات ووظائف النظم  اتأو أدوات السياس الصكوك مواصلة وضعذلك من خالل  تعين دعموسي

عالية. ولكي أكثر فها بطريقة استخدامات وعبرها فضال عن اإليكولوجية بطريقة شاملة داخل مختلف القطاعات ومجاالت السياس
وجي معلومات ذات جودة عن التنوع البيولببرصد فعال للتنوع البيولوجي و  يتعين دعمهافعالة،  واألدوات الصكوكتكون هذه 

المقترح( يمكن أن يكون مفيدا في هذا  0كما أن وضع الخطط المكانية الشاملة للتنوع البيولوجي )الهدف (. 02)الهدف المقترح 
 الصدد.

هدف جهودا أكبر إلدماج قيم التنوع البيولوجي واعتباراته في وستشمل اإلجراءات األكثر تحديدا للوصول إلى هذا ال -227
السياسات القطاعية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالتنمية والغابات والزراعة ومصايد األسماك والطاقة والتمويل والقطاعات 

عداداالقتصادية األخرى؛  جراء تقييمات بيئية استراتيجيو حسابات رأس المال الطبيعي؛  وا  ألثر البيئي ة أكثر فعالية وتقييمات لا 

                                                 

يها، وخاصة القسم ، والمراجع الواردة فالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجييستند النص في هذا القسم الفرعي إلى الطبعة الخامسة من نشرة 166 
 ويشار إلى مراجع إضافية في النص بخصوص نقاط معينة.من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.  0المتعلق بالهدف 
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ا أن كم مور.، ضمن غيرها من األاألدوات والمبادئ التوجيهية والمنهجيات لدعم المؤسسات في صنع القرار وضعومواصلة 
 167.ذا صلة أيض المناقشات الجارية في إطار االتفاقية بشأن مشروع نهج طويل األجل للتعميم

م لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظيجريه االذي وسيوفر التقييم المنهجي  -228
لتصورات المتنوعة للقيم المتعددة للطبيعة ومنافعها، بما في ذلك التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم ل اإليكولوجية

  يما يتعلق بالقيم المتعددة للتنوع البيولوجي.، معلومات مفيدة ف0200المقرر االنتهاء منه في عام و اإليكولوجية، 

 168سالسل اإلنتاج واإلمداد المستدامة

في المائة[ على األقل في اآلثار السلبية التي يتعرض لها التنوع  02، تحقيق خفض بنسبة ]0202بحلول عام  -11الهدف 
 البيولوجي من خالل ضمان استدامة ممارسات اإلنتاج وسالسل اإلمداد.

نماط تدعم بشكل مباشر وغير مباشر األترتبط سالسل اإلنتاج واإلمداد المستخدمة لتلبية الطلب على السلع والخدمات  -229
ستخدام غير المستدام، وهو أحد المحركات الرئيسية المباشرة لفقدان التنوع البيولوجي. وسيكون الحد من اآلثار السلبية الحالية لال

 للتنوع البيولوجي. 0202داد على التنوع البيولوجي مهما في إحراز تقدم نحو رؤية عام ممارسات اإلنتاج وسالسل اإلمل

في المائة من فقدان التنوع البيولوجي العالمي ونصف انبعاثات غازات الدفيئة  22بعض التقديرات، يمكن ربط ووفقا ل -222
اإلمداد المتعلقة باألغذية )الزراعة في و نظم اإلنتاج في وتعتبر آثار التغيرات  169.تجهيزهاو  العالمية باستخراج الموارد الطبيعية

البيئات األرضية، التي تؤثر على المياه العذبة والمناطق الساحلية أيضا، ومصايد األسماك في البيئات البحرية(، وكذلك الغابات، 
ل المثال، على سبيو اإلنتاج.  السلع المنتجة وكذلك طريقة حسبمهمة للغاية، على الرغم من أن اآلثار تختلف اختالفا كبيرا 

دمة الممارسات المستخ حسبالتنوع البيولوجي تختلف اختالفا كبيرا  آثارأن إلى دراسة  067شمل يث وصفي حدتحليل  خلص
 انخفاض أثر قطاع األشجار هي األدنىو  االستبقاءاالختيار و  حيث تكون تأثيرات نظمإنتاج األخشاب، من أجل إلدارة الغابات 

نتقائي االاألخشاب  قطعاألخشاب والقطع الواضح و  زراعاتاألكثر كثافة، مثل  يمكن أن تقلل النظماألنواع بينما  على ثراء
 . اكبير  راتأثيلصناعات االستخراجية والطاقة وتطوير البنية التحتية تؤثر اكما  170في المائة. 11-00ثراء األنواع بنسبة  التقليدي

تعين ، سياإلمدادفي الحد من اآلثار السلبية لممارسات اإلنتاج وسالسل  للغايةالحكومات دورا مهما  وفي حين تؤدي -222
 قد قامت العديد من المنظمات بالفعل بزيادة الجهود لتعكس اعتباراتو أيضا إشراك المنتجين وتجار التجزئة في جميع القطاعات. 

. حدودةم يبدو أن عمليات اإلبالغ واألنشطة تتزايد، على الرغم من المعلوماتالخاصة بها، و  اإلمدادالتنوع البيولوجي في سالسل 
أن اإلشارات إلى ى إلمواقع إلكترونية لشركات مستحضرات التجميل واألغذية مؤسسية و تحليل لتقارير  خلصعلى سبيل المثال، و 

                                                 

 ةيحدد مشروع النهج طويل األجل للتعميم وخطة العمل المرتبطة به، المقدم حاليا إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث، مجموع167 
 CBD/SBI/3/13ولمزيد من المعلومات، انظر  من مجاالت العمل االستراتيجية ذات الصلة ويقدم قائمة إرشادية باإلجراءات الممكنة.

 .CBD/SBI/3/13/Add.1و
يها، وخاصة القسم ، والمراجع الواردة فالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجييستند النص في هذا القسم الفرعي إلى الطبعة الخامسة من نشرة 168 

 مراجع إضافية في النص بخصوص نقاط معينة.من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. ويشار إلى  7و 1المتعلق بالهدفين 
الموارد الطبيعية من أجل المستقبل الذي نصبو إليه. تقرير  ،0202(. آفاق الموارد العالمية لعام 0202الفريق الدولي المعني بالموارد )169 

-https://www.resourcepanel.org/reports/global. برنامج األمم المتحدة للبيئة. نيروبي، كينيا. صادر عن الفريق الدولي المعني بالموارد

resources-outlook. 
Chaudhary et al (2016) Impact of Forest Management on Species Richness: Global MetaAnalysis and Economic 170

Trade-Offs. Scientific Reports. 6, 23954; https://doi.org/10.1038/srep23954. 
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ومات ن عمق وجودة المعلفإالتجاه إيجابي، في حين أن هذا او زادت بشكل كبير خالل العقد الحالي. صول وتقاسم المنافع حال
زالة الغابات والتعبئة المستدامة. عالوة على ذلك، على الرغم من العدد و  171المقدمة محدودة وتتعلق في الغالب بزيت النخيل وا 

 لمشاكلاال تزال هناك تحديات كبيرة في توسيع نطاق هذه الجهود بسبب فإنه المتزايد لهذه الجهود عبر مختلف الموارد والسلع، 
نطاق التطبيق كون أن يتعقيد الخطط الطوعية واتفاقات التجارة الحرة، وضمان  التعامل معمواقع اإلنتاج، و الربط بالمتعلقة بإمكانية 

خدمات علوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي و الحكومي الدولي للللمنبر  المقررالتقييم المنهجي  ويمكن أن يوفر 172.اكافي
في هذا  لناس معلومات مفيدةإلى اواعتماد األعمال التجارية على التنوع البيولوجي ومساهمات الطبيعة  ألثر النظم اإليكولوجية

 الصدد.

 األنماط التجارية أدت إلى وتعد أنماط التجارة أحد األبعاد المهمة لممارسات اإلنتاج وسالسل اإلمداد. وفي حين أن هذه -220
االنفصال ) حالة تنفصل فيها اآلثار المكانية لإلنتاج عن االستهالكإلى أيضا  أدتنها فإالتنمية االقتصادية واالجتماعية، النهوض ب
لبلدان اوتتحول آثار عمليات اإلنتاج كثيفة االستخدام للموارد بشكل عام من البلدان المستوردة مرتفعة الدخل إلى  173.عن بعد(

لمحاصيل الغذائية في بلدان لفي المائة من آثار استهالك البلدان الصناعية  62أكثر من  وتحدث 174الدخل،ة المصدرة منخفض
ار تقييم وكشف تبعيات وآثنحوه الهدف ورصد التقدم  الرامية إلى تحقيق هذاوتتطلب اإلجراءات  175أخرى على سبيل المثال.

 هورالسياسات وعامة الجم واضعواالشركات و  أن تأخذهاممارسات اإلنتاج وسالسل اإلمداد على التنوع البيولوجي بحيث يمكن 
كثر األ ساتالممار أن تشتمل اإلجراءات المحتملة اإلضافية لدعم وتشجيع . ويمكن اآلثار بشكل تدريجي الحد منفي االعتبار، و 

صدار الشهادات و/أو الوقف  التوسيمتعزيز ممارسات تقييم األثر البيئي، وخطط  مواصلة على استدامة دراج و  الطوعيوا  ا 
قليمية وعالمية للقطاعات اإل االعتبارات البيئية في العقود التجارية والسياسات واالتفاقات نتاجية ووضع وتنفيذ خطط عمل وطنية وا 

ال سيما تلك المتعلقة بخطط ومعايير إصدار الشهادات و ين أن بعض هذه اإلجراءات، في حو  176المرتبطة بها. اإلمدادوسالسل 

                                                 
171  -Union for Ethical BioTrade (2018). UEBT Biodiversity Barometer 2018 

https://static1.squarespace.com/static/577e0feae4fcb502316dc547/t/5b51dbaaaa4a99f62d26454d/1532091316690/U

EBT+-+Baro+2018+Web.pdf; Union for Ethical BioTrade (2019). UEBT Biodiversity Barometer 2019, Specifical 

Edition – Asia – https://static1.squarespace.com/static/577e0feae4fcb502316dc547/ 

t/5d0b61d53df5950001ac0059/1561027031587/UEBT+Biodiversity+Barometer+2019+.pdf. 
172 ground impacts on biodiversity, -the-on Green et al (2019). Linking global drivers of agricultural trade to

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. National Academy of Sciences, 

116(46), pp. 23202–23208. https://doi.org/10.1073/pnas.1905618116. 
(: موجز لتقرير التقييم العالمي 0202والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )المنبر الحكومي الدولي للعلوم 173 

 بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الصادر عن المنبر.
رد: التدفقات العالمية للمواد والدائرية التجارة المستدامة في الموا(. 0202برنامج األمم المتحدة للبيئة والفريق الدولي المعني بالموارد )174 

-https://www.unenvironment.org/resources/publication/sustainable-trade. برنامج األمم المتحدة للبيئة. نيروبي، كينيا. والتجارة

resources-global-material-flows-circularity-and-trade. 
biodiversity impacts embodied in international food trade. Global  Chaudhary and Kastner (2016) Land use175

Environmental Change 38, 195-204. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.03.013. 
ات صلة جية ذيحتوي مشروع النهج طويل األجل للتعميم وخطة العمل المرتبطة به، المشار إليه أعاله، على مجال عمل خطة استراتي176 

 .CBD/SBI/3/13/Add.1و CBD/SBI/3/13بهذا الهدف ويقدم قائمة إرشادية باإلجراءات الممكنة. ولمزيد من المعلومات، انظر 
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في األسواق الدولية، يمكن أن يكون لها آثار إيجابية على صغار المجهزين والمزارعين، الذين غالبا ما يفتقرون إلى القدرة المالية 
  177تحديات. أن تفرض يمكنفإنها ، لها للمتطلبات المعقدة والصارمة واالمتثاالتطبيق الالزمة والتقنية 

إلجراءات المتخذة للوصول إلى هذا الهدف بشكل مباشر أو غير مباشر في العديد من األهداف اويمكن أن تسهم  -223
بما في ذلك األهداف المقترحة بشأن تغير استخدام  0202المقترحة في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

جراءات اإلدارة لتمكين األنواع البرية من الحيوانات والنباتات )الهدف 0)الهدف  /البحاراألراضي حصاد األنواع البرية و (، 0(، وا 
( 3(، والحد من التلوث )الهدف 0(، واألنواع الغريبة الغازية )الهدف 1من الحيوانات والنباتات واالتجار بها واستخدامها )الهدف 

نتاجية التنوع البيولوجي واست  (.2)الهدف  وقدرته على الصموددامته وا 

 178االستهالك المستدام

، القضاء على أنماط االستهالك غير المستدامة، وضمان أن يفهم الناس في كل مكان قيمة 0202بحلول عام  -11الهدف 
، مع مراعاة الظروف 0202التنوع البيولوجي ويقدرونها، وبالتالي اتخاذ خيارات مسؤولة تتناسب مع رؤية التنوع البيولوجي لعام 

 الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الفردية والوطنية.

ول المباشرة الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي. وسيتطلب الوص من المحركاتاالستهالك غير المستدام أساس كل يشكل  -224
أال يتجاوز استخدام الموارد البيولوجية قدرة األرض على توليدها. ويرتبط هذا الهدف ارتباطا وثيقا بالهدف  0202إلى رؤية عام 

 المتعلق بسالسل اإلمداد. 01 المقترح

غير مستدامة ولها آثار سلبية على كل من األنواع  الوقت الحالي فيأنماط االستهالك على الصعيد العالمي وتعتبر  -220
 - البيولوجيةمرة تقريبا من مستوى القدرة  007، ظلت البصمة البيئية عند 0203و 0200وبين عامي  179والنظم اإليكولوجية.

 أظهروعالوة على ذلك،  180اتنا.أرض" لتجديد الموارد البيولوجية التي تستخدمها مجتمعكوكب  007" األمر تطلبيوبعبارة أخرى، 
، 0201و 0220في المائة بين عامي  12تحليل حديث أن المخزونات العالمية من رأس المال الطبيعي للفرد انخفضت بنحو 

 181في المائة خالل نفس الفترة. 00مقارنة بمضاعفة رأس المال المنتج وزيادة رأس المال البشري بنسبة 

راءات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف على تلك التي ستقلل الطلب اإلجمالي على اإلج ، يتعين أن تركزبشكل عامو  -226
في  هتؤديالمجتمع، حيث يكون للحكومات دور مهم للغاية ل على نطاقالموارد وتحد من الهدر. وسيكون هذا اإلجراء مطلوبا 

                                                 
. األسواق الزراعية والتنمية المستدامة: سالسل القيمة العالمية 0202حالة أسواق السلع الزراعية لعام . 0202. منظمة األغذية والزراعة 177

 منظمة األغذية والزراعة.وصغار المزارعين واالبتكارات الرقمية. روما، 
سم يها، وخاصة الق، والمراجع الواردة فالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجييستند النص في هذا القسم الفرعي إلى الطبعة الخامسة من نشرة 178 

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. ويشار إلى مراجع إضافية في النص بخصوص نقاط معينة. 7و 1المتعلق بالهدفين 
179 . 13:e12713. Conservation LettersOtero et al (2020) Biodiversity policy beyond economic growth. 

https://doi.org/10.1111/conl.12713; Dasgupta (2021). The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. HM 

Treasury. United Kingdom. https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-

the-dasgupta-review. 
. footprint-work/ecological-https://www.footprintnetwork.org/our(. البصمة اإليكولوجية. 0202شبكة البصمة العالمية )180 

االنخفاض، الذي ربما يكون مؤقتا، مدفوعا بالتباطؤ االقتصادي العالمي  - 0202كوكب في عام  003قدرت البصمة اإليكولوجية بحوالي 
 (.02-ورونا )كوفيدالناتج عن جائحة فيروس ك

 Programme:Environment  ationsNnited U. Inclusive Wealth Report 2018Managi and Kumar (2018). 181

https://www.unenvironment.org/resources/report/inclusive-wealth-report-2018. 
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 07 حمن خالل تحقيق عناصر الهدف المقتر  بيئة تمكينية لإلجراءات التي يتخذها القطاع الخاص واألفراد، بما في ذلك تهيئة
 بشأن الحوافز. 

قليل الهدر تحسين الكفاءات وت يه ىاألولالطريقة ويمكن تحقيق أنماط االستهالك المستدامة بطريقتين رئيسيتين. و  -227
في حين تمثل  182في المائة من اإلنتاج العالمي لألغذية 07 نسبة وعلى سبيل المثال، ُتهدرأنماط االستهالك الحالية.  الناتج عن

لتحسين الكفاءات والحد وهناك جهود كبيرة جارية  183صيد السنوي.في المائة من ال 02المرتجعات السنوية من مصايد األسماك 
بالتالي تظل ، و يتزايدوارد الطلب اإلجمالي على المال يزال لكن و من الهدر، بما في ذلك عن طريق تعزيز ُنهج اقتصاد التدوير؛ 

آثار استخدامها أعلى بكثير من الحدود البيئية اآلمنة. ولذلك، سيكون اإلجراء المهم الثاني هو وضع تدابير وأدوات لتقليل الطلب 
، ةاإلجمالي على الموارد. ويمكن أن يشمل ذلك تشجيع التغيرات في تفضيالت المستهلك بالنسبة لكمية ونوع الموارد المستهلك

ياسات س ووضعللتنوع البيولوجي،  المراعيةاألعمال ممارسات من المصادر المستدامة، ودعم المنتجة وتعزيز استخدام السلع 
يولوجي ق لتعزيز المعلومات القائمة على العلم بشأن التنوع البائالمشتريات الوطنية التي تتماشى مع أهداف االتفاقية، وتطوير طر 

 سيكون ،أنه في حين أن الطلب العالمي على الموارد يجب أن ينخفض وتجدر اإلشارة إلىالمنتجين. في قرارات المستهلكين و 
 المجتمعية دافاأله لتلبية الزيادة إلى والمناطق البلدان بعض في االستهالك أنماط ويمكن أن تحتاج، بين األقاليم اختالف هناك

 . الفقر حدة من والتخفيف بالتنمية المتعلقة

ق لتلبية هذه الحاجة بطريقة مستدامة. وعالوة على ذلك، ستختلف آثار االستهالك وما ائمن المهم إيجاد طر  كونيوس -228
إلجراءات اويمكن أن تسهم  184بين أنواع الموارد والمنتجات وكيفية استخراجها و/أو حصادها و/أو إنتاجها.فيما يعتبر مستداما 

غير مباشر في العديد من األهداف المقترحة في اإلطار العالمي للتنوع المتخذة للوصول إلى هذا الهدف بشكل مباشر أو 
جراءات اإلدارة 0بما في ذلك األهداف المقترحة بشأن تغير استخدام األراضي )الهدف  0202البيولوجي لما بعد عام  ألنواع ل(، وا 

(، 1والنباتات واالتجار بها واستخدامها )الهدف  حصاد األنواع البرية من الحيواناتو (، 0البرية من الحيوانات والنباتات )الهدف 
نتاجية التنوع البيولوجي3والحد من التلوث )الهدف  دماج قيم التنوع البيولوجي  (2)الهدف  واستدامته وقدرته على الصمود ( وا  وا 

لة في الوصول عالوة على ذلك، سيتطلب نطاق هذا الهدف مشاركة جميع الجهات الفاع(. و 00في تخطيط العمليات )الهدف 
وى الوعي سيكون رفع مستو القطاع الخاص، وتجار التجزئة على وجه الخصوص، وكذلك المستهلكين األفراد. ذلك إليه. ويشمل 

 (.02أنماط االستهالك الحالية مهما لتحقيق أنماط استهالك أكثر استدامة )الهدف المقترح  بآثار

                                                 
 .. نيروبي0200 لعاماألغذية تقرير مؤشر نفايات (. 0200برنامج األمم المتحدة للبيئة ) 182

https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021. 
. . روماالعمل. استدامة 0202في العالم  حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية(. 0202. )منظمة األغذية والزراعة 183

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9229ar. 
 ةيحدد مشروع النهج طويل األجل للتعميم وخطة العمل المرتبطة به، المقدم حاليا إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث، مجموع184 

 CBD/SBI/3/13من مجاالت العمل االستراتيجية ذات الصلة ويقدم قائمة إرشادية باإلجراءات الممكنة. ولمزيد من المعلومات، انظر 
 .CBD/SBI/3/13/Add.1و
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 185األحيائيةالسالمة 

، وضع وتنفيذ تدابير لمنع اآلثار السلبية المحتملة للتكنولوجيا الحيوية على التنوع البيولوجي 0202بحلول عام  -16الهدف 
 [.Xوصحة البشر أو إدارتها أو مراقبتها، والحد من هذه اآلثار بمقدار ]

تستهدف وسائل االحتفاظ بو أ إيجاد،اتفاقية التنوع البيولوجي أن تقوم األطراف، بقدر اإلمكان وحسب االقتضاء،  تقتضي -229
طالق كائنات حية محورة ناج وأتنظيم  قد التي  186الحيويةة عن التكنولوجيا مإدارة أو التحكم في المخاطر المرتبطة باستخدام وا 

أيضا  ي االعتباراألخذ ف، مع واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجياؤثر على حفظ مما يالبيئية معاكس من الناحية  يكون لها تأثير
 ذه المسألةالمتعلقة بهعتبارات اال يمكن أن يدفعولذلك فإن الهدف المتعلق بالتكنولوجيا الحيوية  187.البشرالمخاطر على صحة 

تتطلب االتفاقية أيضا أن تتخذ األطراف تدابير تشريعية و  188بموجب االتفاقية بما في ذلك بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية.
من  لبيولوجيةاالمشاركة الفعالة في أنشطة البحث في مجال التكنولوجيا  تاحةبالسياسات، حسب االقتضاء، إلأو إدارية أو تتعلق 

النهوض به و األولوية  ذيجانب األطراف، وال سيما البلدان النامية، وأن تتخذ األطراف جميع التدابير العملية لتعزيز الحصول 
 ولوجيةالتكنولوجيات البيما البلدان النامية، للنتائج والمنافع الناشئة عن من قبل األطراف، وال سي ومنصف على أساس عادل

 189القائمة على الموارد الجينية التي توفرها تلك األطراف المتعاقدة.

مجموعة من التكنولوجيات والمنتجات المحددة وهي مجال يشهد تطورات تكنولوجية سريعة.  الحيويةتشمل التكنولوجيا و  -202
ي يتم تطويرها المنتجات الت حسبلتكنولوجيا الحيوية آثار إيجابية أو محايدة أو سلبية على التنوع البيولوجي ويمكن أن يكون ل

دارتها والتحكم فيها.   و/أو كيفية استخدامها. ويركز الهدف المقترح على منع اآلثار السلبية المحتملة وا 

ختلفة من لمحتملة على التنوع البيولوجي بالنسبة لمنتجات مالسلبية الفعلية وا لتقييم اآلثارتقييمات للمخاطر  وُأجريت -202
هذه المعلومات من خالل آليات مختلفة، بما في ذلك غرفة تبادل معلومات السالمة  االطالع علىويمكن  البيولوجيةالتكنولوجيا 
محتملة اآلثار السلبية الفعلية وال عنحالي في الوقت ال على الصعيد العالمال توجد معلومات كمية منتظمة غير أنه األحيائية. 

 تخفيض هذه اآلثار من خالل تدابير السالمة األحيائية. عنللتكنولوجيا الحيوية على التنوع البيولوجي أو 

اآلليات القائمة بالفعل بموجب بروتوكول  االعتبارتحقيق هذا الهدف في الرامية إلى ينبغي أن تأخذ اإلجراءات و  -200
ير دارية وغيرها من التداباإلقانونية و التدابير الالمائة من األطراف في بروتوكول قرطاجنة أنها أدخلت في  00قرطاجنة. وأفاد 

                                                 

 -والمعلومات الواردة في آلية غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  CBD/SBI/3/3يستند النص في هذا القسم الفرعي إلى الوثيقة 185 
http://bch.cbd.int/.ويشار إلى مراجع إضافية في النص بخصوص نقاط معينة . 

حية أو مشتقاتها لصنع أو لاكائنات البيولوجية أو ال النظمستخدم ة تتكنولوجي ات" أي تطبيقالبيولوجيةاالتفاقية، تعني "التكنولوجيا  بموجب 186
 لوجيةالبيو بموجب بروتوكول قرطاجنة، تعني "التكنولوجيا و من االتفاقية(.  0)المادة  ةمحدد اتاستخداممن أجل عمليات المنتجات أو تغيير ال

مض النووي في اوالحقن المباشر للحريبوز منقوص األوكسجين،  مض النووي المؤتلفالحداخل أنابيب االختبار ل الحديثة" تطبيق تقنيات
أو إعادة  يعيةالفسيولوجي الطبحواجز التكاثر التصنيفية، وتتغلب على  فئتهاخارج إلى أن تصبح الخاليا  دمجالخاليا أو العضيات، أو 

 .الطبيعيين تقنيات مستخدمة في التربية واالنتخاب تعتبر الو  االئتالف
 )ز(.6المادة ، اتفاقية التنوع البيولوجي187 

ا ومناولتهالهدف من البروتوكول هو المساهمة في ضمان مستوى كاف من الحماية في مجال النقل اآلمن للكائنات الحية المحورة  188
، مع خدامه المستدامواستلتنوع البيولوجي االحديثة التي قد يكون لها آثار ضارة على حفظ  البيولوجيةالناتجة عن التكنولوجيا واستخدامات 

 .أيضا في االعتبار المخاطر على صحة اإلنسان، والتركيز بشكل خاص على التحركات عبر الحدود وضع
 .من نص االتفاقية 02المادة  189

http://bch.cbd.int/
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في المائة أن لديها تدابير جزئية، وهي تغطي  02قدرها إضافية من األطراف  ت نسبة، وأفادبشكل كامل الالزمة لتنفيذ البروتوكول
واستخدام  نشر كما أنشأن الكائنات الحية المحورة إلدخالها عن قصد في البيئة. عن اتخاذ قرارات ب أبلغتمعظم األطراف التي 

ية. ، بما في ذلك من جانب البلدان النامتجريجيالمعلومات في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية آخذ في التحسن بشكل 
قرارا بشأن اإلدخال  0 001مخاطر والتقييم عن  اير تقر  0 200نحو تم إخطار غرفة تبادل المعلومات ب كان قدوعلى سبيل المثال، 

 .0202 /كانون الثانيبحلول يناير، في البيئة

 190حوافزال

، إعادة توجيه الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي أو إعادة تحديد غرضها أو إصالحها أو القضاء 0202بحلول عام  -17الهدف 
[، وضمان أن تكون الحوافز، بما في ذلك الحوافز االقتصادية Xعليها، بما في ذلك خفض اإلعانات األكثر ضررا بمقدار ]

 محايد على التنوع البيولوجي. والتنظيمية العامة والخاصة، ذات أثر إيجابي أو

وال سيما  لتنوع البيولوجي،فقدان ال ةمباشر الغير  ةرئيسيت الامحركأحد الالحوافز الضارة، بما في ذلك اإلعانات، تعد  -203
اخ. وأنماط االستهالك واإلنتاج واالستغالل المفرط والتلوث وتغير المن /البحارأنها تؤثر على القرارات المتعلقة باستخدام األراضي

وستكون التغيرات الجوهرية والواسعة النطاق للحوافز الضارة خطوة ضرورية وحاسمة لضمان حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 
 المستدام.

، أو حوالي سنويامليار دوالر  022لوجي بنحو تقدر قيمة اإلعانات الضارة أو التي يحتمل أن تكون ضارة بالتنوع البيو و  -204
وتشمل العناصر األكثر ضررا الدعم الحكومي للزراعة )حوالي  191.خمس إلى ست مرات إجمالي اإلنفاق على التنوع البيولوجي

عانافي الميدان  منظمة التعاون والتنمية بلدانمليار دوالر من  003مليار دوالر، بما في ذلك  002 ت تعزيز االقتصادي(، وا 
وعالوة على ذلك، على الرغم من زيادة اإلعانات للطاقة  192مليار دوالر. 02التي تزيد عن و أساطيل الصيد المقدمة إلى القدرات 

وفي حالة مراعاة  0202.193مليار دوالر في عام  176النظيفة، ال يزال الدعم المقدم إلى الوقود األحفوري مرتفعا، حيث بلغ 
وامل الخارجية واإليرادات الضريبية الضائعة، تقدر التكاليف اإلجمالية لإلعانات التي تضر بالطبيعة بمقدار التكاليف البيئية والع

                                                 

يها، وخاصة القسم ، والمراجع الواردة فالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجينشرة  يستند النص في هذا القسم الفرعي إلى الطبعة الخامسة من190 
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. ويشار إلى مراجع إضافية في النص بخصوص نقاط معينة. 0المتعلق بالهدف 

العالمي للتنوع البيولوجي. (. لمحة عامة شاملة عن التمويل 0202منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )191 
https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-comprehensive-overview-of-global-biodiversity-

finance.pdf. 
(. تقديرات دعم المنتجين والمستهلكين. إحصاءات الزراعة لمنظمة التعاون والتنمية 0202منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )192 

 Sumaila et al (2019). Updated estimates؛ http://dx.doi.org/10.1787/agr-pcse-data-enفي الميدان االقتصادي )قاعدة بيانات(، 

; Marine Policy, 109, 103695. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103695sis of global fisheries subsidies. and analy

Deutz et al (2020). Financing Nature: closing the global biodiversity financing gap. The Paulson Institute, The Nature 

Conservancy, and the Cornell Atkinson Center for Sustainability; Martini and Innes (2018). Relative Effects of 

Fisheries Support Policies, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 115, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/bd9b0dc3-en; Martini and Innes (2018), Relative Effects of Fisheries Support Policies, OECD 

Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 115, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/bd9b0dc3-en. 
 .للمنظمة )قاعدة بيانات( (. جرد تدابير دعم الوقود األحفوري0202) منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 193

http://www.oecd.org/fossil-fuels/data/. 

https://doi.org/10.1787/bd9b0dc3-en
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وتتجاوز اإلعانات الضارة بشكل كبير التمويل المخصص لتعزيز حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه  194تريليونات دوالر سنويا. 1-3
 (. 02المستدام )انظر الهدف المقترح 

لوصول إلى هدف بشأن هذه المسألة هي تحديد الحوافز التي تضر بالتنوع لالخطوة األولى الضرورية  روتعتب -200
من المحتمل أن يكون هناك عدد من الحوافز التي لها آثار سلبية على التنوع  ،وفي معظم البلدان والمناطق 195البيولوجي.
أو منها رض الغتحديد إعادة توجيه الحوافز الضارة أو إعادة ة عملي. وفي وقد اتخذت بعض البلدان خطوات لتحديدها البيولوجي
يمكن إعطاء األولوية للحوافز الضارة للغاية بالتنوع البيولوجي وتلك التي تعرقل أيضا األهداف المجتمعية  إلغائها،أو  هاإصالح

عادة تخصيص أن تأخذ إعادة توجيه وينبغيقتصادي. واالجتماعي االمنظور الفعالة من الاألخرى أو غير   اهاإلعانات الضارة وا 
صالح لغا هاوا  عالوة على ذلك، سيتعين و  196آثار هذه اإلجراءات على المجموعات التي تستفيد منها حاليا.أيضا في االعتبار  ئهاوا 

عادة تخصيص إعادة توجيه أن تقود الحكومات الوطنية صالح هااإلعانات الضارة وا  لغا هاوا  سات لمؤسأن تؤدي ايمكن و ، ئهاوا 
لية من خالل ممارساتها التموي المسألةأيضا دورا تمكيًنا في هذه  تؤديمتعددة األطراف أن الالتنمية  مصارفالمالية الخاصة و 

 197واإلقراضية والتأمينية.

العالمية المتسقة  اتتأخذ هذه األشكال المختلفة والمعلومو يوجد لدى معظم البلدان حوافز وطنية مفيدة للتنوع البيولوجي. و  -206
. ومع ذلك، فإن أحد االستثناءات لذلك هو المعلومات المتعلقة بالضرائب والرسوم والتكاليف ذات الصلة بالتنوع متاحةعنها غير 

متأتية من الضرائب ، تبلغ اإليرادات الاالقتصاديفي الميدان وفقا لمنظمة التعاون والتنمية و البيولوجي، والتصاريح القابلة للتداول. 
في المائة من إجمالي اإليرادات المتولدة من  0مليار دوالر سنويا، أي ما يزيد قليال عن  701المتعلقة بالتنوع البيولوجي حوالي 

 198.االقتصاديفي الميدان التعاون والتنمية جميع الضرائب ذات الصلة بالبيئة في بلدان منظمة 

صالح هاإعادة تخصيصو/أو اإلعانات الضارة  ت المالية الناتجة عن إعادة توجيهلوفوراويمكن ل -207 أن  هائو/أو إلغا هاوا 
وستدعم اإلجراءات  199ألهداف المجتمعية األخرى.تحقيق الحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وكذلك لالالزمة الموارد  تتيح

                                                 
Level Estimates” -et al (2019) “Global Fossil Fuel Subsidies Remain Large: An Update Based on Country Coady194

IMF Working Paper 19/89. International Monetary Fund. 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-Subsidies-Remain-LargeAn-

Update-Based-onCountry-Level-Estimates-46509  وDasgupta (2021) The Economics of Biodiversity: The Dasgupta 

Review HM Treasury. United Kingdom. https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-

of-biodiversity-the-dasgupta-review 
من أهداف أيشي للتنوع  0السابقة التي ُوضعت بموجب االتفاقية، في شكل طرائق ومعالم رئيسية للهدف  اإلرشاداتاستخدام  يمكن 195

 .إرشاد هذه العملية، للمساعدة في 00/0البيولوجي التي اعتمدها مؤتمر األطراف في المقرر 
and Large-heries Subsidies Divide Between SmallSchuhbauer etal (2020) The Global Fis-انظر على سبيل المثال،  196

Scale Fisheries. Frontiers in Marine Science 7. https://doi.org/10.3389/fmars.2020.539214. 
 .(. حشد التمويل الخاص من أجل الطبيعة0202البنك الدولي ) 197

https://pubdocs.worldbank.org/en/916781601304630850/Finance-for-Nature-28-Sep-web-version.pdf. 
 .( تتبع األدوات االقتصادية والتمويل للتنوع البيولوجي0202االقتصادي )في الميدان منظمة التعاون والتنمية  198

https://www.oecd.org/environment/resources/tracking-economic-instruments-and-finance-for-biodiversity-2020.pdf. 
 ةيحدد مشروع النهج طويل األجل للتعميم وخطة العمل المرتبطة به، المقدم حاليا إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث، مجموع199 

 CBD/SBI/3/13من مجاالت العمل االستراتيجية ذات الصلة ويقدم قائمة إرشادية باإلجراءات الممكنة. ولمزيد من المعلومات، انظر 
 .Add.1و
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األهداف المقترحة األخرى في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام الرامية إلى تحقيق هذا الهدف التقدم نحو معظم 
 المباشرة وغير المباشرة لفقدان التنوع البيولوجي وتلك المتعلقة بتلبية احتياجات تتصدى للمحركات، وال سيما تلك التي 0202
 الناس.

 200المواردحشد 

في المائة[ من جميع المصادر الدولية والمحلية، من خالل موارد  X، زيادة الموارد المالية بنسبة ]0202بحلول عام  -18الهدف 
مالية جديدة وا ضافية وفعالة تتناسب مع طموح غايات وأهداف اإلطار وتنفيذ استراتيجية بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون 

 .0202مة لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام العلمي لتلبية االحتياجات الالز 

ر األهداف المقترحة األخرى في اإلطاو سيكون للتقدم نحو هدف بشأن تعبئة الموارد آثار على جدوى تحقيق الغايات  -208
تخدامه فظ التنوع البيولوجي واسقيد حينقص الموارد المالية على أنه  إلىكثيرا ويشار . 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 المستدام.

 76 بلغ زهاءيوتشير بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إلى أن التمويل العالمي للتنوع البيولوجي  -209
 هذه مع هاب البيولوجي التنوع اتفاقية التي يتم إبالغ لبياناتاتتوافق (. و 0207-0200 الفترة )متوسط سنويامليار دوالر  20 -
مليار دوالر  3706تقديرات. ويأتي هذا التمويل من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك المصادر المحلية )حوالي ال

للتمويل الذي يركز على  0207و 0200 عامي مليار دوالر سنويا بين 002سنويا(، والتمويل الدولي العام للتنوع البيولوجي )
عناصر مهمة متعلقة بالتنوع اآلخر الذي يشمل لتمويل لمليار دوالر سنويا  200رئيسي، و كمجال تركيزجي التنوع البيولو 

، بلغ التمويل 0200-0206 الفترة وفي 201.سنويا(مليار دوالر  0003-303 ة قدرهامتحفظ تقديراتالبيولوجي( والقطاع الخاص )
 ،أحدث التقديرات الشاملةوتشير مليار دوالر.  000رفق البيئة العالمية حوالي المقدم من خالل مو المرتبط مباشرة بالتنوع البيولوجي 

اإلنفاق على البنية التحتية الطبيعية وتعويضات التنوع البيولوجي والمساهمات اإلضافية من  تشمل جملة أمور من بينها والتي
غير أنه بالنظر . تقريبا مليار دوالر 012مليار دوالر و 002قطاعي األعمال والتمويل، إلى أن تمويل التنوع البيولوجي يتراوح بين 

تمويل التنوع وقد تضاعف  202.قرب إلى القيمة الحقيقيةهو األهذه األرقام من دنى الرقم األالعد المزدوج، قد يكون  إلى احتمال
أن  ديرات إلىتشير التقاضي، ولكن البيولوجي من خالل التدفقات الدولية بما في ذلك المساعدة اإلنمائية الرسمية خالل العقد الم

 التمويل زاد بشكل أكثر تواضعا.إجمالي 

ن نظرا أل 0202التمويل لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام من حتياجات االتحديد  ومن الصعب -232
حتياجات متعلقة باالال الحديثةالتقديرات تشير وتوجد ُنهج منهجية مختلفة لتقدير االحتياجات المالية. و  اإلعداداإلطار ال يزال قيد 

-020ي حدود فتبلغ التمويل من التي تركز بشكل أساسي على توسيع وتحسين المناطق المحمية، إلى احتياجات و التمويل، من 
احلية الستكاليف حماية النظم اإليكولوجية الحضرية و  تشير التقديرات إلى أنمليار دوالر. و  020-012مليار دوالر أو  076

                                                 

يها، وخاصة القسم ، والمراجع الواردة فالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجيستند النص في هذا القسم الفرعي إلى الطبعة الخامسة من نشرة ي200 
واإلضافة لها. ويشار إلى مراجع إضافية  CBD/SBI/3/5من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. ويستند أيضا إلى الوثيقة  02المتعلق بالهدف 

 نص بخصوص نقاط معينة. في ال
(. لمحة عامة شاملة عن التمويل العالمي للتنوع البيولوجي. 0202منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )201 

https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-comprehensive-overview-of-global-biodiversity-

finance.pdf. 
202 The  Deutz et al (2020). Financing Nature: Closing the global biodiversity financing gap. The Paulson Institute,

Nature Conservancy, and the Cornell Atkinson Center for Sustainability. https://www.paulsoninstitute.org/key-

initiatives/financing-nature-report/. 
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تكاليف تحويل  تشير التقديرات إلى أنمليار دوالر إضافية، في حين  022حوالي تبلغ والسيطرة على األنواع الغريبة الغازية 
 237و 700مليار دوالر. وهذا يعطي تقديرا إجماليا يتراوح بين  062-110 تبلغقطاعات الزراعة والغابات ومصايد األسماك 

 203.سنويامليار دوالر 

. ومع ذلك، يمكن سد هذه الفجوة بشكل سنويادوالر  مليار 722 قدرهاير هذه التقديرات إلى وجود فجوة تمويلية تشو  -232
عن طريق تقليل الحاجة إلى التمويل ومن خالل المساهمات التي و ( 07 كبير عن طريق إصالح الدعم )انظر الهدف المقترح

 أن( 00لعمليات األخرى المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع )الهدف المقترح يمكن ليمكن تقديمها من اإلعانات المعاد توجيهها. و 
 .0202التمويل المرتبطة بتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام من حتياجات االتولد بعض التمويل الالزم لتلبية 

لتنوع افظ النظر في المنافع المحتملة المستمدة من ح يتعينفي حين أن فجوة التمويل الحالية للتنوع البيولوجي كبيرة، و  -230
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  00 نسبة على سبيل المثال، يشير تقدير حديث إلى أنو المستدام.  هاستخدامو  البيولوجي
هذا و  204.اإليكولوجيةعتمد بشكل كبير أو معتدل على التنوع البيولوجي وخدمات النظم تتريليون دوالر،  1007 يالعالمي، أ

تعراض حديث اس أشارعالوة على ذلك، و األخرى التي يوفرها التنوع البيولوجي. اإليكولوجية باإلضافة إلى مجموعة خدمات النظم 
ع أن تمويل التنو إلى ، بلدا 02حماية التنوع البيولوجي، استنادا إلى عينة من في لفعالية االستثمارات الوطنية في التنوع البيولوجي 

 205في المائة في السنة. 0البيولوجي مرتبط بتخفيض عدد األنواع المهددة ومعدل فقدان التنوع البيولوجي بنحو 

من االتفاقية. وستكون هناك حاجة إلى توليفة  02ينبغي أن تراعي اإلجراءات المتخذة لتحقيق هذا الهدف أحكام المادة و  -233
من القطاعين العام والخاص. ويمكن أن تأتي بعض الموارد اإلضافية من مزيج من الموارد من المصادر المحلية والدولية وكذلك 

التمويل؛  نمللتنوع البيولوجي وبالتالي تقليل إجمالي الحاجة  االتي تسبب ضرر والنفقات األخرى تخفيض اإلعانات  من )أ(
ية من جميع المصادر، بما في ذلك المصادر توليد موارد إضاف االستفادة من األموال المعاد توجيهها من إصالح الدعم؛ )ج( )ب(

تغير ي لالتصدأيضا أهدافا أخرى، مثل  تحققاالستفادة من األموال التي  المحلية والدولية وكذلك المصادر العامة والخاصة؛ )د(
مالية جديدة  ؤسساتتعزيز فعالية وكفاءة استخدام الموارد. وتم تقديم مقترحات لم )هـ( ؛المناخ، حيث تتطابق األهداف أو تتداخل

مثل هذه اآللية  من شأن. و توفيرهاأيضا تكاليف  أن يدفعواالذين يستفيدون من السلعة المعنية  علىتسترشد بمبدأ التكافؤ المالي: 
 206على توفير المنافع العالمية لحفظ التنوع البيولوجي، على سبيل المثال من خالل المناطق المحمية. البلدانأن تحفز 

                                                 
Waldron et al (2020) Protecting 30% of the planet for nature: costs, benefits and economic op cit; Deutz et al (2020).203

implications. Working paper analysing the economic implications of the proposed 30% target for areal protection in 

the draft post-2020 Global Biodiversity Framework. 

https://www.conservation.cam.ac.uk/files/waldron_report_30_by_30_publish.pdf ولالطالع على مزيد من المناقشة بشأن .
 .CBD/SBI/3/5/Add.2هذه المسألة، انظر 

204 A business case for re/insurance, SwissRe Institute.  –et al (2020) Biodiversity and Ecosystem Services  Retsa

https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/climate-and-natural-catastrophe-risk/expertise-

publication-biodiversity-and-ecosystems-services. 
205 Nature  The effectiveness of national biodiversity investments to protect the wealth of nature. (2021) Seidl et al

1-01372-020-https://doi.org/10.1038/s41559539. –530 5, Ecology and Evolution. 
Conservation ism for intergovernmental biodiversity financing, Designing a global mechanDröste et al (2019), 206

Letters. 2019; volume 12, issue 6: e12670. https://doi.org/10.1111/conl.12670; Dasgupta (2021), The Economics of 

Biodiversity: The Dasgupta Review. HM Treasury, United Kingdom. 

https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review. 
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( 07( والحوافز )الهدف المقترح 00و 01و 00 ةالمقترح األهدافاألهداف التي تتعلق بتعميم التنوع البيولوجي )تدع و  -234
د يتولتسهم في  يمكن أن( 00باإلضافة إلى ذلك، فإن العمليات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع )الهدف المقترح و هذا الهدف. 

 .عالوة على ذلك، سيدعم هذا الهدف جميع األهداف المقترحة األخرىو . لمستدامموارد لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه ا

 207المعارف

، ضمان توافر معلومات جيدة، بما في ذلك المعارف التقليدية، لصناع القرار والجمهور من أجل 0202بحلول عام  -19الهدف 
 اإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي من خالل تعزيز الوعي والتعليم والبحث.

دات التي تحديد التهديفي الوقت المناسب لتكون متاحة التنوع البيولوجي و النوعية عن معلومات جيدة  هناك حاجة إلى -230
ات المستدام وتحديد ما إذا كانت هذه اإلجراء واالستخدامتحديد اإلجراءات ذات األولوية للحفظ و يتعرض لها التنوع البيولوجي، 

 لمقترحة لإلطارا األهدافو فعالة. وستدعم معلومات التنوع البيولوجي، بما في ذلك المعارف التقليدية، التقدم نحو جميع الغايات 
ن وبالمثل، فإ ضروريا لتتبع التقدم في تحقيق هذه األهداف.ذلك . كما سيكون 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

للتنوع البيولوجي، بما في ذلك الوعي بقيمه، والخطوات التي يمكن اتخاذها للحفاظ عليه واستخدامه  عامة الجمهورتحسين فهم 
وعلى الرغم من التطورات الهامة في السنوات األخيرة، ال  للتنوع البيولوجي. 0202 عام رؤية مستدام، سيعزز التقدم نحو بشكل
همية وال تزال نسبة األشخاص الذين يعرفون أ التنوع البيولوجي محدودة أو غائبة للعديد من المسائلالمتعلقة بمعلومات التزال 

 .التنوع البيولوجي محدودة

لوجي بمعدل سريع، وأصبحت المؤشرات متاحة بسهولة أكبر ويجري إنشاء مختلف شبكات تتزايد معلومات التنوع البيو و  -236
نوع البيولوجي، توافر معلومات التبشأن مراقبة التنوع البيولوجي الوطنية واإلقليمية والعالمية. وعلى الرغم من عدم وجود مؤشر واحد 

اء لالتحاد في القائمة الحمر  هامخاطر انقراض نواع التي تم تقييمظهر، على سبيل المثال، من خالل عدد األزيادة المعلومات تفإن 
 تواجد، أو عدد سجالت 0202نوع في عام  002 222الدولي لحفظ الطبيعة والتي تضاعفت في العقد الماضي، حيث تجاوزت 

 003ن الذي وصل إلى أكثر مو من خالل المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي  بحريةليها عصول حاألنواع التي يمكن ال
مكتبة تضم أكثر من نصف مليون "رقم فهرس باركود" عام.  Barcode of Life Data System (BOLD) نظام مليار. وأنشأ

ستشعار من خالل االوالتي يتم الحصول عليها  مدى ونوعية النظم اإليكولوجيةالمتعلقة بمعلومات أصبحت الوعالوة على ذلك، 
يل البيانات وقدرتنا علة تحل في معلومات التنوع البيولوجي كبيرةشكل متزايد. ومع ذلك، ال تزال هناك فجوات عد متاحة بعن بُ 

. وعلى سبيل المثال، ال تزال بيانات األنواع متحيزة بشدة تجاه األنواع الحيوانية، وخاصة الطيور، القائمة بفعالية وبسرعة محدودة
تمثيل العديد من النظم اإليكولوجية األكثر تنوعا، خاصة في المناطق االستوائية، منخفضا إلى  ، وال يزالاألعلى تصنيفاوالنباتات 
لنظم ااألرضية واألنواع ثم عن  النظم اإليكولوجيةعالوة على ذلك، هناك المزيد من المعلومات المتاحة نسبيا عن و حد كبير. 

وال تزال تقييمات  208للغاية.ة بالمحيطات المفتوحة وأعماق البحار محدودة المعلومات المتعلقو لمياه العذبة والبحرية. اإليكولوجية ل
ومن األنواع التي  في المائة فقط من األنواع الموصوفة 3القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية تغطي 

وتنعكس فجوات مالحظات ومعلومات وبيانات األنواع . في المائة فقط منها تتعلق باألنواع البحرية 00جرى تقييمها، فإن نسبة 

                                                 

يها، وخاصة القسم ، والمراجع الواردة فالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجييستند النص في هذا القسم الفرعي إلى الطبعة الخامسة من نشرة 207 
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. ويشار إلى مراجع إضافية في النص بخصوص نقاط معينة. 02المتعلق بالهدف 

208 sea under global change. Current Biology, 27 (11)-Danovaro et al (2017) The deep. 
https://doi.org/10.1016/j.cub.2017.02.046. 
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 كبيرة، ال تزال هناك تحديات الفجواتوباإلضافة إلى هذه  209ي فجوات البيانات الجينية.0والنظم اإليكولوجية إلى حد كبير ف
إلى البيانات  تقارفيما يتعلق بسهولة الوصول إلى المعلومات واستخدامها، وحسن توقيتها وجودتها. وعالوة على ذلك، فإن االف

االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك البيانات الخاصة بنوع الجنس، يمكن أن يؤدي إلى معلومات 
 مضللة ويقوض اإلدارة الفعالة.

موافقتها  ناالعتراف بمعارف وابتكارات وممارسات ومؤسسات وقيم الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وضما ويؤدي -237
( في 02 إدراجها ومشاركتها في اإلدارة البيئية )الهدف المقترح الحرة والمسبقة عن علم في جمعها وتقاسمها واستخدامها، وكذلك

ويعترف بهذه  .ه المستداماستخدامواستعادته و  كثير من األحيان إلى تحسين نوعية حياتهم فضال عن حفظ التنوع البيولوجي
عارف ومع ذلك، ال يزال االعتراف بالم. المبادئ التوجيهية الطوعية أغواي:غوو مدونة السلوك األخالقي تغاريواي:ري المسائل في 

 210التقليدية واألصلية ضعيفا، وال يزال مهمشا في كثير من األحيان.

التنوع  ناولتمدى  عن تجاهات في الوعي والمواقف تجاه التنوع البيولوجي أواالتوجد معلومات متسقة عالميا ُتظهر وال  -238
مختلفة. ومع ذلك، تشير دراسة استقصائية لعدد محدود من البلدان إلى وجود اتجاه التعليمية القنوات الالبيولوجي من خالل 

 0207.211و 0222تصاعدي طفيف في استعداد الناس للعمل من أجل التنوع البيولوجي بين عامي 

والرصد  اسمتقنظم الو  ةدار اإللحصول على البيانات و بحوث واالبتكار واللسيتطلب التقدم نحو هذا الهدف دعما أكبر و  -239
. وهذا يشمل الجهود المبذولة لمعالجة االختالالت الرئيسية في فضال عن االستثمارات المرتبطة بها وبناء القدرات ذات الصلة

قب فقدان التنوع المتعلقة بعوا في المعارفالفجوات  سدالموقع والتركيز التصنيفي لدراسات التنوع البيولوجي والرصد وكذلك ل
االت حالبيولوجي على الناس، بما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب واألشخاص الذين يعيشون في 

التجاهات ادور الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في رصد الوضع القائم و ب. ومن المهم في هذا الصدد زيادة االعتراف ضعف
لك، يمكن وعالوة على ذ. ، مثال من خالل ُنهج الرصد المجتمعيةودعم هذا الدور والتهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي

                                                 
209 1535-. 353 (6307)1532Scienceet al (2016). An Anthropocene map of genetic diversity.  Miraldo. 

https://doi.org/10.1126/science.aaf4381. 
(: تقرير التقييم العالمي بشأن 0202المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )210 
 ,Forest Peoples Programme et al (2020)تنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الصادر عن المنبر. أمانة المنبر، بون، ألمانيا؛ ال

Local Biodiversity Outlooks 2: The contributions of indigenous peoples and local communities to the implementation 

of the Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020 and to renewing nature and cultures. A complement to the fifth edition 

of the Global Biodiversity Outlook. Moreton-in-Marsh, England, www.localbiodiversityoutlooks.net. Wiseman and 

Bardsley (2016) Monitoring to Learn, Learning to Monitor: A Critical Analysis of Opportunities for Indigenous 

Community‐Based Monitoring of Environmental Change in Australian Rangelands. Geographical Research, 54: 52– 

71. https://doi.org10.1111/1745-5871.12150; Shaffer (2014) Making Sense of Local Climate Change in Rural 

Tanzania Through Knowledge Co-Production. Journal of Ethnobiology 34(3), 315-334. https://doi.org/10.2993/0278-

0771-34.3.315; Tengö et al (2014) Connecting Diverse Knowledge Systems for Enhanced Ecosystem Governance: 

The Multiple Evidence Base Approach. AMBIO 43, 579–591. https://doi.org/10.1007/s13280-014-0501-3; Tengö et 

al (2017) Weaving knowledge systems in IPBES, CBD and beyond—lessons learned for sustainability. Current 

Opinion in Environmental Sustainability. 26–27. 17-25. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.12.005; Hill et al. 2020, 

Working with Indigenous, local and scientific knowledge in assessments of nature and nature’s linkages with people. 

Current Opinion in Environmental Sustainability 43:8-20. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877343519301447 
 -(2018). UEBT Biodiversity Barometer 2018  Union for Ethical BioTrade 211

https://static1.squarespace.com/static/577e0feae4fcb502316dc547/t/5b51dbaaaa4a99f62d26454d/1532091316690/U

EBT+-+Baro+2018+Web.pdf and Union for Ethical BioTrade (2019). UEBT Biodiversity Barometer 2019, Specifical 

Edition – Asia – https://static1.squarespace.com/static/577e0feae4fcb502316dc547/t/5d0b61d53df5950001ac0059/ 

1561027031587/UEBT+Biodiversity+Barometer+2019+.pdf. 



CBD/SBSTTA/24/3/Add.2/Rev.1 

Page 54 

 

 212أن يساعد المزيد من الدعم لمبادرات علوم المواطن في تحسين المعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وزيادة الوعي به أيضا.
ة إلى إجراءات لتقاسم معلومات التنوع البيولوجي بشكل أفضل، على سبيل المثال من خالل آليات غرفة تبادل ستكون هناك حاجو 

استخدام ودعم التطورات التكنولوجية في رصد وفهرسة وتبادل معلومات الوصول و المعلومات الوطنية. وسيكون توسيع نطاق 
 المعلومات.في فجوات الالتنوع البيولوجي مهما لسد 

تماسكة م اتصال وتعليم وتوعية عامةأنشطة وتنفيذ  وضعيما يتعلق بالتعليم والتوعية، ستكون هناك حاجة إلى وف -242
ستكون هناك حاجة إلى أنواع مختلفة من أنشطة أو حمالت التثقيف والتوعية العامة للوصول إلى و واستراتيجية ومستدامة. 

االهتمام بكل من التعلم الرسمي، كما في المدارس والجامعات، وكذلك في الجماهير المختلفة. وبالمثل، ستكون هناك حاجة إلى 
 ، ومن خالل األفالم والتلفزيون واألدب.والحدائقكبار السن، وكذلك في المتاحف  إرشاداتالسياقات غير الرسمية، مثل 

 213مشاركةال

، ضمان المشاركة المنصفة في صنع القرار المتعلق بالتنوع البيولوجي وضمان الحقوق على 0202بحلول عام  -02الهدف 
 الموارد ذات الصلة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء والفتيات وكذلك الشباب، وفقا للظروف الوطنية.

ذلك، من المهم أن تؤخذ  وفي ضوء. بأكمله لمجتمعلا للتنوع البيولوجي نهج 0202سيتطلب الوصول إلى رؤية عام  -242
آراء ووجهات نظر وخبرات جميع المجموعات في االعتبار في عمليات صنع القرار المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وسيتطلب ذلك 

النساء محلية و مشاركة عادلة في صنع القرار، مع إيالء اهتمام خاص لضمان مراعاة آراء وحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات ال
وعالوة على ذلك، قد تنطبق حقوق وأطر مختلفة على هذه المجموعات وينبغي وضعها في والفتيات والشباب على نحو فعال. 

ويمكن اعتبار الحقوق المتساوية في الموارد ذات الصلة، وال سيما األرض، مكونا مهما لبيئة تمكينية، كوسيلة لتمكين االعتبار. 
ما في ذلك األهداف االجتماعية بتحقيق المستدام من قبل جميع الجهات الفاعلة والمساهمة في  هوجي واستخداملتنوع البيولاحفظ 

 التخفيف من حدة الفقر والصحة ورفاه اإلنسان.

أظهر تحليل االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي أن فرص العمل الفعال في دعم التنوع البيولوجي و  -240
بسبب عدم إشراك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة قد ضاعت 

 اضاستعر في عمليات  توالمجتمعات المحلية قد شارك ةاألصلي الشعوبطرفا فقط أن  12بشكل كاف. وعلى سبيل المثال، أبلغ 
لتنوع لالوطنية للتنوع البيولوجي. وبالمثل، فإن أقل من نصف االستراتيجيات وخطط العمل الحديثة  اوخطط عمله ااستراتيجياته

 األحيان. محدود في كثير من بشكلالمرأة، المتعلقة بمسائل الأو  المنظور الجنسانيالبيولوجي قد تضمنت بعض اإلشارات إلى 
لوجي، سيكون لدى معظم األطراف والسلطات دون الوطنية مجموعة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيو  وبخالف

من عمليات صنع القرار ذات الصلة بالتنوع البيولوجي. وبالنظر إلى اتساع نطاق هذه، ال تتوفر معلومات شاملة على الصعيد 
 .ة في هذه العملياتالعالمي عن مدى مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنساء والفتيات والشباب بفعالي

الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء والشباب كقادة  حقوق وأدوارسيتطلب بلوغ هذا الهدف اعترافا أكبر بو  -243
في العمل من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وأن يتم تمكين هذه المجموعات وتشجيعها  ةرئيسي ةفاعلجهات و 

، وال سيما فيما يتعلق بامتالك واستخدام والوصول والتحكم ونقل ووراثة اعلى أداء هذا الدور. وبالمثل، فإن ضمان احترام حقوقه
لة، من شأنه أن يسهم في التنفيذ الفعال لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد واتخاذ قرارات بشأن األراضي والموارد ذات الص

                                                 
212 Biological monitoring. Chandler et al (2017). Contribution of citizen science towards international biodiversity 

Conservation. 213 (Part B), 280-294. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.09.004. 
يها، وخاصة القسم ، والمراجع الواردة فالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجيهذا القسم الفرعي إلى الطبعة الخامسة من نشرة يستند النص في 213 

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. ويشار إلى مراجع إضافية في النص بخصوص نقاط معينة. 07و 01المتعلق بالهدفين 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00063207/213/part/PB
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. باإلضافة إلى األهداف المجتمعية األوسع نطاقا، بما في ذلك المسائل التي تم تناولها في خطة التنمية المستدامة 0202عام 
األهداف المقترحة األخرى في جميع الغايات و ق ومن شأن التقدم المحرز نحو هذا الهدف أن يسهم في تحقي 0202.214لعام 

 .0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

م لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظالذي يجريه االتقييم المنهجي وسيوفر  -244
كولوجية، ومنافعها، بما في ذلك وظائف وخدمات التنوع البيولوجي والنظم اإلي لتصورات المتنوعة للقيم المتعددة للطبيعةل اإليكولوجية

 المزيد من المعلومات ذات الصلة بهذا الهدف.

 األهداف المقترحةو نطاق الغايات  -خامسا

لبيولوجي، افقدان التنوع ومحركات يستعرض هذا القسم نطاق الغايات واألهداف المقترحة فيما يتعلق بمواد االتفاقية،  -240
ت النظم الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدما رافع/التأثير للتغير التحولي الذي حدده المنبرنقاط الو 

من  الثانيةبعة الطو  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي اإليكولوجية، ومجاالت االنتقال المقترحة في الطبعة الخامسة من نشرة
 . التوقعات المحلية للتنوع البيولوجي ةنشر 

هناك ر أن غيتتناول الغايات واألهداف المقترحة لإلطار جميع األهداف الثالثة لالتفاقية ومعظم أحكامها الموضوعية. و  -246
 إلى المعارف 02 يشير الهدف المقترح في حينصراحة. وعلى سبيل المثال، يتم تناولها كاملة و/أو لم البعض األحكام غير 

)ي( 6إلى مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في صنع القرار، فإن أحكام المادة  02 التقليدية ويشير الهدف المقترح
ولكن في سياق  0 الطبيعي في الهدف المقترح الموقعبشأن الحفظ خارج  2ويتم تناول المادة  215بشكل كامل. يتم تناولهالم 

 ناالهدفيغطي بشأن تثقيف الجمهور وتوعيته، ولكن  00فقط. وال تتناول األهداف المقترحة بشكل كامل المادة  األنواع المهددة
)ل( التي تتطلب تحديد ورصد األنشطة التي 6)ب( و7لمسائل المتعلقة بالمادتين كما أن ا 216.منها أجزاء 02و 00ن االمقترح

بشأن تقييم  01تنظيم هذه األنشطة أو إدارتها، والمادة و لى التنوع البيولوجي لها أو من المحتمل أن يكون لها آثار ضارة كبيرة ع
 غير متناولة بشكلبشأن التكنولوجيا  03ضمنا في العديد من األهداف المقترحة ولكنها غير مغطاة صراحة. والمادة  ترداألثر 

 .أحد األهدافمباشر في 

المباشرة الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي المحددة في  حركاتالمتتناول األهداف المقترحة لإلطار صراحة كل من و  -247
تغير استخدام  هيو التقييم العالمي للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، 

والتلوث  ،(0نواع الغريبة الغازية ) الهدف (، واأل1(، واستغالل الكائنات الحية )الهدف 0 المقترح األراضي والبحار )الهدف
(. ومع ذلك، تمشيا مع األدوار الخاصة بكل من اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم 7( وتغير المناخ )الهدف 3 )الهدف

التي يساهم كيف توالالمتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، فإن الهدف المقترح بشأن تغير المناخ ال يغطي سوى إجراءات التخفيف 
 بها التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية.ويتأثر 

وم والسياسات الحكومي الدولي للعل غير المباشرة لفقدان التنوع البيولوجي، كما صنفها المنبر بالمحركاتفيما يتعلق و  -248
االقتصادية،  المحركاتلعديد من جوانب المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، تتناول األهداف المقترحة لإلطار ا

                                                 
 .، المرفق72/0قرار الجمعية العامة  214

المتعلق بآليات  0202يتم تناول المعارف التقليدية أيضا في قسم المسودة األولية المحدثة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 215 
 .دعم التنفيذ

المتعلقة  0202م ايتم تناول مسألة التثقيف والتوعية أيضا في أقسام المسودة األولى المحدثة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ع216 
 بآليات دعم التنفيذ والترويج والتوعية واالستيعاب.
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( والموارد 07والحوافز )األهداف  ،(00(، واالستهالك )الهدف 01(، وسالسل اإلمداد )الهدف 2 الهدفبما في ذلك اإلنتاج )
 األعرافو غير المباشرة المتعلقة بالحوكمة والمؤسسات والقيم والمعتقدات  المحركاتبعض جوانب  يتم تناول(. و 06المالية )الهدف 

، وضمنا في 03التكنولوجية )صراحة في الهدف المقترح  والمحركات( 02و 02و 00)على سبيل المثال في األهداف المقترحة 
المحدثة لإلطار العالمي للتنوع  يةالديمغرافية في المسودة األول وال يتم تناول المحركات( في إطار العمل. 2 الهدف المقترح

 .0202البيولوجي لما بعد عام 

الخمسة )الحوافز، وتعزيز القوانين والسياسات( للتغير التحويلي الذي حدده التقييم  عوامل الرفعتمت معالجة اثنين من و  -249
وفيما  217.املبشكل ك إليكولوجيةالحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم ا العالمي للمنبر

، 00 لمقترحالنفايات واالستهالك في الهدف ا يتم تناولالحكومي الدولي،  يتعلق بنقاط القوة التي حددها التقييم العالمي للمنبر
ئيا من حيث . ويتم تناول عدم المساواة والعدالة والشمول جز 01العوامل الخارجية واالقتران عن ُبعد جزئيا في الهدف  يتم تناولو 

موارد ال حشدالتعامل مع التكنولوجيا واالبتكار واالستثمار جزئيا من حيث  ويجري 218(.02المشاركة المنصفة ) الهدف المقترح 
تناول القيم بشكل جزئي  ويجري(. المعارف) 02وتقاسمها من خالل الهدف المقترح  المعارف( والتعليم وتوليد 06)الهدف المقترح 

تناول رؤى الحياة  ويجري(. 00في عمليات صنع القرار )الهدف المقترح  أفضلبشكل يم التنوع البيولوجي من حيث انعكاس ق
 للتنوع البيولوجي التي تساهم فيها جميع األهداف والغايات المقترحة. 0202عام الجيدة من خالل رؤية 

 ةالستدامة المبينة في الطبعة الخامسة من نشر المقترحة معظم جوانب المجاالت الثمانية لالنتقال إلى ا األهدافتتناول و  -202
األراضي  حولت تناولتم يمعينة. و  بشكل وثيق مع أهداف مقترحة هاثالثة منوتتماشى . التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي
التحول الزراعي المستدام من  تناولتم يأيضا. و ذو صلة  0 في حين أن الهدف المقترح 0والغابات من خالل الهدف المقترح 

لى إالمياه العذبة  تغير المناخ المستدام. ويتم تناول تحول إلى حد كبير تحول 7. ويتناول الهدف المقترح 2 خالل الهدف المقترح
 األهدافتحول مصايد األسماك والمحيطات من خالل  تناولتم يبينما  02و 3و 0و 0و 0المقترحة  األهدافمن خالل حد كبير 

ة والبحرية المياه العذبالمتعلقة بمسائل الالمتعددة، فإن  يةالمرجعاإلشارات كما يتضح من هذه غير أنه . 2و 6و 7و 3و 1و 0و 0
ات األرض. ويتم تناول جوانب تحول النظم الغذائية المتعلقة بالنفايالمتعلقة بالمسائل مقارنة بربما تكون أقل وضوحا في اإلطار 

المدن والبنية التحتية  تناول تحولتم ي، ولكن بدون تركيز خاص أو صريح على الغذاء. و 00 المقترح واالستهالك في الهدف
للتنوع البيولوجي جزئيا من خالل  ةالشامل ةالواحد ةتم تغطية تحول الصحت. و 00و 02و 0األهداف المقترحة جزئيا من خالل 

 على نهج الصحة الواحدة.دون تركيز خاص ب، ولكن 00و 02و 2و 1و 0المقترحة  األهداف

ات ذ بالمنظور الجنسانيمن االعتبارات الهامة عبر اإلطار. وقد تكون اإلجراءات الخاصة  المنظور الجنسانييعتبر و  -202
 .02و 02و 00و 00و 00-6صلة خاصة باألهداف 

إزاء موال هج أكثر شنُ بتغطي الغايات واألهداف المقترحة إلى حد كبير نطاق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ولكن و  -200
 ألحيائيةاتغير استخدام األرض/البحر، واالستخدام المستدام، والحلول القائمة على الطبيعة. كما تتناول سالسل اإلمداد والسالمة 

(، 0والمساحات الخضراء الحضرية والبنية التحتية الخضراء. ومن ناحية أخرى، هناك بروز أقل للوعي العام )هدف أيشي 
تغطية المعارف لكن (. و 02(، والشعاب المرجانية )هدف أيشي 7و 3أيشي  هدفاسماك وتربية األحياء المائية )ومصايد األ

 من أهداف أيشي. 06عليه في الهدف  يالتقليدية والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية أقل تطورا مما ه

                                                 
 قدرة على الصمودالاألخرى التي حددها المنبر في التعاون بين القطاعات واإلجراءات الوقائية واتخاذ القرار في سياق  عوامل الرفعتتمثل  217

 .وعدم اليقين
 .المساواةعامل الرفع اآلخر الذي حدده المنبر هو أوجه عدم  218
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وأهداف التنمية  0202ع البيولوجي لما بعد عام المحدثة لإلطار العالمي للتنو  يةتم فحص الروابط بين المسودة األولو  -203
 .CBD/SBSTTA/24/INF/12المستدامة في وثيقة المعلومات 

 اتاستراتيجية عالمية محدثة محتملة لحفظ النباتبروابط ال -سادسا

ام ع يستعرض هذا القسم كيف يمكن أن ترتبط الغايات واألهداف المقترحة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد -204
وتم تحديثها  0220االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات في عام  اعتماد. وتم اتباستراتيجية عالمية محدثة لحفظ النبات 0202

. وهي تمثل أول استخدام لألهداف الموجهة نحو النتائج بموجب االتفاقية. وأظهر االستعراض األخير لالستراتيجية 0202في عام 
قد و أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات، فقد أحرزت البلدان تقدما كبيرا نحو تحقيق العديد منها. تحقق تأنه في حين لم 

أهداف  تناوللالعديد من المبادرات الجديدة خصيصا  وجرى تطويرفي إطار االستراتيجية، المتخذة إلجراءات لالتقدم نتيجة تحقق 
ظ النباتات. االستراتيجية العالمية لحف حالة عدم وجودهذه اإلجراءات في تتحقق لم تكن و االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات. 

نوع  002 222 تشملمفتوحة الوصول إليكترونية  منصةالذي يوفر  المنتدى اإللكتروني العالمي للنباتات ويتضمن ذلك إنشاء
واع يهدف إلى إكمال تقييمات القائمة الحمراء لجميع أن الذيلألشجار  عالميالتقييم المن النباتات الوعائية والطحالب في العالم و 

الدروس المستفادة من تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات هي أن االستراتيجية العالمية لحفظ  مناألشجار في العالم. و 
نموا كبيرا في  تتنوع البيولوجي. وحفز النباتات قدمت نقطة دخول مهمة للعديد من المنظمات غير الحكومية لدعم تنفيذ اتفاقية ال

مجتمع متحد واسع القاعدة ومتعدد أصحاب المصلحة،  بناءعن  تالشبكات والشراكات على المستويين الوطني والعالمي وأسفر 
ية عالمية جفي المستقبل. وتشير التجارب أيضا إلى الفائدة المحتملة الستراتي المستدام هلتنوع النباتي واستخداماملتزم بضمان حفظ 

 مدرجة وتكون 0202تحديثها وتنسيقها في السياق األوسع لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  يجري اتلحفظ النبات
 0202.219-0200بشكل أكبر داخله كما كان الحال بالنسبة للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

. اتوثيقة الصلة بحفظ النبات 0202عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام جميع الغايات واألهداف المقترحة لإلطار التعد و  -200
ث تكون حي الرصدأن تدعم  الخواص. ويمكن لمثل هذه في بعض منها وضع أهداف فرعية )أو مكونات( محددة للنباتاتيمكن و 

األخرى. وعلى  نواعيفا مقارنة باألاألعلى تصنفي كثير من الحاالت، خاصة النباتات  المعارف أكثر اكتماال بالنسبة للنباتات
ألف.  ةالمقترح غايةالفي إطار  اتلحفظ األنواع النباتية والتنوع الجيني للنبات دقةسبيل المثال، يمكن تحديد أهداف فرعية أكثر 

األهمية  أن يحدد التنوع النباتي داخل الموقع الطبيعي، والمناطق ذات 0بالمثل، يمكن لهدف فرعي متعلق بالهدف المقترح و 
الحفظ خارج الموقع الطبيعي ألنواع النباتات  0 المقترحالكبيرة للنباتات، في حين يمكن أن يغطي هدف فرعي متعلق بالهدف 

على التركيز على  1 باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يشتمل هدف فرعي متعلق بالهدف المقترحو  .البرية والمستأنسة والتنوع الجيني
لنباتات الطبية ا منافعو/أو التركيز على  المزروعةاالستخدام المستدام للنباتات الطبية وأنواع األخشاب والنباتات البرية األخرى 

وكيف  تانهج محتمل الستراتيجية عالمية محدثة بشأن حفظ النبات عنمزيد من المعلومات يرد لتغذية. و من أجل اوالتنوع النباتي 
 .CBD/SBSTTA/24/INF/20في الوثيقة  0202مكن أن ترتبط باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ي

__________ 
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