
بـع عـدد   طُاألمم المتحدة محايدة مناخيا،  لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمة 
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  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  شرع الثامناالجتماع 
  2014حزيران /ويوني 28-23، مونتلایر

  *من جدول األعمال المؤقت 1-3 البند
 

  الرسائل الرئيسية للطبعة الرابعة منالموجز التنفيذي مع  سودةم
  نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

  مذكرة من األمين التنفيذي
  مقدمة  -  أوال

الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي ، أن الطبعة 10/2قرر مؤتمر األطراف، في المقرر  - 1
تحليل كيفية وحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي استعراض منتصف المدة عن التقدم الم ينبغي أن تقدم

مـن   2015في تحقيق أهداف عـام   2020-2011للتنوع البيولوجي مساهمة تنفيذ االتفاقية وخطتها االستراتيجية 
 إلى أن تنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلميةكذلك ودعى مؤتمر األطراف  .)13الفقرة ( األهداف اإلنمائية لأللفية

وذلـك قبـل    نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولـوجي، والتقنية والتكنولوجية في خطة لتحضير الطبعة الرابعة من 
 .االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف

ولدى النظر في هذه الخطة، شددت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية فـي توصـيتها    -2
 :على ما يلي ،16/2

ينبغي أن تقدم الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي تقييما لمنتصف المدة   )أ(
  للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛

  :ينبغي أن تتناول الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي ما يلي  )ب(
للسياسة التي قد تكون فعالة في المساهمة في تحقيق أهداف أيشـي  االستجابات المحتملة   )1(

  للتنوع البيولوجي؛
مـع النظـر فـي    (مستوى التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولـوجي    )2(

االلتزامات الوطنية، والخطط واألهداف الوطنية التي اعتمدتها األطراف؛ ومستوى التنفيذ علـى  
  ؛)أرض الواقع
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للخطـة   2050يفية مساهمة تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في رؤيـة عـام   ك  )3(
  ؛2020-2011اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 

كيفية مساهمة التقدم نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في األهداف اإلنمائيـة    )4(
  ؛2015لأللفية وغاياتها لعام 

نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي سهلة الفهم، ويمكن  ينبغي أن تكون الطبعة الرابعة من  )ج(
وأن تتألف من منتجات عديدة، يـتم إطالقهـا فـي     ،لمهتمينالوصول إليها بسهولة من جانب طائفة من مختلف ا

ويستند محتواها إلى المعلومات المتاحة مـن   .عشر لمؤتمر األطراف ثانيمناسبات رئيسية ابتداء من االجتماع ال
  .جموعة من المصادر، بما في ذلك المعلومات المتاحة التي تقدمها األطرافم
أحاط مؤتمر األطراف علما بالتقرير المرحلي عن إعداد الطبعة الرابعة مـن نشـرة    ،11/3 وفي المقرر -3

متها قد ضير التيالتوقعات العالمي للتنوع البيولوجي، مع االستعانة باإلرشادات المفصلة بشأن النطاق وعملية التح
مسودة ، وطلب إلى األمين التنفيذي إتاحة 16/2الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في التوصية 

للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي الستعراضها في اجتماع للهيئـة الفرعيـة للمشـورة    
القسـم جـيم،   ، 11/3المقـرر  ( االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطـراف العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل 

 .))ز(7و 1 الفقرتان 

التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي على أساس المعلومات مـن   ةوأعدت مسودة الطبعة الرابعة من نشر -4
تحديثها منذ االجتمـاع  التقارير الوطنية الخامسة واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي تم 

تستعين أيضا باستعراض لألدبيات العلمية، والمعلومات عن المؤشرات، مـن خـالل   و. العاشر لمؤتمر األطراف
الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي، والمعلومات ودراسات الحالة المستلمة من األطراف والمنظمات ذات 

ات راءفضال عن بعض السـيناريوهات العالميـة الجديـدة واالسـتق    الصلة، واستعراض للسيناريوهات المنشورة 
وكان تحضير الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنـوع  . 2020اإلحصائية لمؤشرات مختارة حتى عام 

البيولوجي مدعوما بدعم مالي أو عيني من كندا، واالتحاد األوروبي، وألمانيا، واليابـان، وهولنـدا، وجمهوريـة    
وقام فريق استشـاري بإرشـاد عمليـة    . ريا، وسويسرا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشماليةكو

وتم تزويد مكتب الهيئـة الفرعيـة   . ه وتبادالت بالبريد اإللكترونيجالتحضير من خالل اجتماعات تمت وجها لو
 .وقام المكتب باإلشراف على عملية التحضيركنولوجية بتقارير مرحلية منتظمة للمشورة العلمية والتقنية والت

، والمنظمات الرئيسية والشبكات، باإلضـافة  عدد كبير من فرادى الخبراءي تحضير هذه النشرة فوأسهم  -5
العمل التقني بشأن كل هدف من أهداف أيشي للتنـوع البيولـوجي،   وأجرى . إلى الموظفين والمتدربين في األمانة

حتى  والسيناريوهات المتوسطة األجل  2020عام القريب حتى األجل  فيات راءستقوالروابط بين األهداف، واال
ما بعـد  لاألهداف اإلنمائية لأللفية ومقترحات لخطة التنمية المستدامة  في مساهمةال، فضال عن تحليل 2050عام 
والمركـز  ، (DIVERSITAS) البرنامج الدولي للبحوث في مجال التنوع البيولوجيمن يتألف تحالف ، 2015عام 

ووكالة التقييم البيئـي فـي هولنـدا،     ،(UNEP-WCMC)العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
مـن المـؤلفين    30ومركز مصايد األسماك في جامعة كولومبيا البريطانية، وجامعة لشبونة، بدعم من أكثر مـن  

جريت عملية شفافة السـتعراض النظـراء، تنطـوي علـى     وأ .بلدا 30مؤلفا مساهما من حوالي  40الرائدين و
وتمت مراجعة هذه الفصول استنادا إلى التعليقات . استعراضات تقنية داخلية وتبعها استعراض عام للفصول التقنية
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بالتوازي مع استعراض النظراء للتقرير الرئيسي للطبعة الرابعـة  احتها الستعراض ثاني من النظراء المستلمة وإت

وقدم المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولـوجي كاتبـا علميـا    . ة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشر
 .لتحضير وثيقة يسهل فهمها

لموجز التنفيذي للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنـوع  ا سودةوتحتوي المذكرة الحالية على م -6
لها بمشروع التقرير الكامل الذي سيتم إصداره اكماستويتم ). القسم ثالثا( وتوصيات مقترحة) القسم ثانيا(البيولوجي 

استعراض النظراء فضال عن الوثـائق التقنيـة المسـاندة    بو (UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/2)كوثيقة إعالمية 
على  ويصاحبها كذلك مذكرة بشأن آثار النتائج الرئيسية .)9و UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/8(للتقرير الرئيسي 

 .(UNEP/CBD/SBSTTA/18/2/Add.1)عمل االتفاقية 

 الموجز التنفيذي للطبعة الرابعة من نشـرة  سودةم  –ثانيا 
 لتوقعات العالمية للتنوع البيولوجيا

 معلومات أساسية  -ألف 

، اتحدت الحكومات حول العالم في ناغويا، باليابان واعتمدت رؤية مشتركة لعالقة أكثـر  2010في عام  -7
 .بين البشرية والطبيعيةتناغما 

وكانت تستجيب للحقيقة المقلقة بأن الهدف العالمي بإحداث خفض ملموس فـي معـدل فقـدان التنـوع      -8
وكانت هذه هي النتيجة الرئيسية للطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية . يتحقق مل 2020البيولوجي بحلول عام 

 .الية متابعة لهاحال التي تقدم الوثيقة (GBO-3) للتنوع البيولوجي

فقد حذرت الطبعة الثالثة من هذه النشرة من تزايد كل الضغوط الرئيسية على التنـوع البيولـوجي، وأن    -9
وإذا تم تجاوز هذه العتبات، سيكون هنـاك  . بعض النظم اإليكولوجية كانت تدفع نحو عتبات حرجة أو نقاط تحول

ـ  في التنوع البيولو بالغخطر حقيقي لحدوث فقدان   اجي وتدهور لمجموعة عريضة من الخدمات التي يعتمـد عليه
واألكثر شدة، ولكن في نهاية المطاف، ستتأثر وسيعاني الفقراء من اآلثار األولية . الناس ألساليب عيشهم ورفاههم
 .جميع المجتمعات واالقتصادات

، وفـي بعـض   تباطـأ يغير أن النشرة السابقة خلصت أيضا إلى أن فقدان التنوع البيولوجي يمكـن أن   -10
ويعني هذا معالجة األسـباب  . األوقات، وقفه، إذا نسقت الحكومات والمجتمع اإلجراءات على عدد من المستويات

ا لصنع القرار، والحـوافز  نه، التي تندمج في عمق نظمانفقد الدوافع إلىالكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي أو 
عني ذلك أيضا فهم الضغوط على التنوع البيولوجي والـنظم اإليكولوجيـة   وي. االستهالكاإلنتاج والمالية وأنماط 

التدابير مباشرة إلى حفظ واستعادة النظم اإليكولوجية الحرجة لبقاء األنواع وتقـديم   توجيهوتقليل هذه الضغوط، و
 .الخدمات المهمة

، المتفق عليهـا  2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ةوشكل هذا التحليل معلومات أساسية للخط -11
أهداف أيشي (وتضمنت االستراتيجية مجموعة طموحة من األهداف التي يمكن تحقيقها . 2010في ناغويا في عام 
صحيح نحو الرؤية طويلـة  الطريق السير في أن ن، وتهدف إلى 2020، تنتهي معظمها في عام )للتنوع البيولوجي

وتمثل أهـداف أيشـي للتنـوع    . لبيولوجي أو تدهور للنظم اإليكولوجيةاألجل لعالم ال يوجد فيه فقدان في التنوع ا
البيولوجي معا نافذة ضرورية لفرص تصالح التنمية البشرية مع حفظ األنواع واستخدامها المسـتدام، والمنـاظر   

الخطة و. فالطبيعية، والنظم اإليكولوجية والعمليات البيولوجية التي تعتمد عليها جميع المجتمعات في نهاية المطا



UNEP/CBD/SBSTTA/18/2 
Page 4 

 
مقبولة اآلن كإطار شامل للعمل بشأن التنوع البيولـوجي، وعينـت    2020-2011للتنوع البيولوجي االستراتيجية 

 .كعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي 2020-2011الجمعية العامة لألمم المتحدة الفترة 

بعة الرابعـة مـن نشـرة    ، تقدم هذه الط2020-2011ومع نشرها في منصف فترة الخطة االستراتيجية  -12
هداف أيشـي  التقدم المحرز نحو الوفاء بأعن : من حيث الوقت االتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي تقريرا مناسب

، فرص تحقيق الرؤية طويلة األجـل ، بشأن للتنوع البيولوجي واإلجراءات المطلوبة للبقاء على المسار الصحيح
 .خالل هذا القرن للتنمية البشرية المستدامةاألوسع نطاقا  بالغاياتء وعن أهمية التنوع البيولوجي في الوفا

 الشاملة الرئيسية الرسائل

لتنوع البيولوجي، ومجموعة من ل ايقدم التحليل الكامن في هذه النشرة أدلة مشجعة إلجراءات إيجابية دعم -13
 .التحديات الرئيسية للمجتمع الدولي

). انظر المرفق( مكونات غالبية أهداف أيشي للتنوع البيولوجينحو الوفاء ببعض  مهمتقدم  تم إحرازو -14
هي ، المناطق األرضية ومناطق المياه الداخليةمن على األقل  ئةافي الم 17 حمايةوبعض مكونات األهداف، مثل 

 .على مسار تحقيقها

، ويقتضـي  2020كافيا لتحقيق الغايات المحددة لعـام   هذا التقدملن يكون في معظم الحاالت،  هغير أن -15
 علـى المسـار   2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولـوجي  على بقاء إلإجراءات إضافية لاتخاذ األمر 

 .وترد أدناه اإلجراءات الرئيسية الموصى بها لتحقيق كل هدف من األهداف. الصحيح

ستمر الضغوط على ستلمجموعة من المؤشرات أنه استنادا إلى االتجاهات الحالية، ات قراءوتوحي االست -16
. حالة التنوع البيولوجي ستستمر فـي التـدهور  ، وأن على األقل 2020التنوع البيولوجي في الزيادة حتى عام 

وفي ضوء الخطـط  ، استجابات المجتمع لفقدان التنوع البيولوجي تتزايد بدرجة بالغةوهذا بالرغم من حقيقة أن 
وقد يكون جزء من التفسـير علـى   . هذا العقد نهايةالزيادة حتى من المتوقع أن تستمر في وااللتزامات الوطنية، 

 .األقل أن اإلجراءات اإليجابية تستغرق وقتا لكي يكون لها أثر

، إذ أن بمعزل عن بعضها الـبعض وال يمكن معالجة الوفاء بكل هدف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  -17
إلجراءات نحو أهداف معينة أثر قوي بالضرورة على وسيكون ل. هدافاألبعض األهداف تعتمد بقوة على تحقيق 

األسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي، وإعـداد  خصوصا، األهداف المتعلقة بخفض : تحقيق بقية األهداف
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنـوع  (إطار لتنفيذ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي على المستوى الوطني 

وسوف يساهم الوفاء بأهداف أيشي للتنوع البيولـوجي بشـكل ملمـوس فـي     . ، وحشد الموارد المالية)البيولوجي
ما ل أهداف التنمية المستدامةتم معالجتها من خالل المناقشات الحالية بشأن تاألولويات العالمية األوسع نطاقا التي 

والغـذاء  ، الطاقةة عرض مستدام من ، وكفالخفض الجوع والفقر، وتحسين صحة اإلنسان؛ وهي 2015بعد عام 
 .األوسع نطاقاويقدم ذلك فرصة لكي يكون التنوع البيولوجي في صلب خطة التنمية  .والمياه النظيفة

األهـداف  مع باالقتران ، لوقف فقدان التنوع البيولوجي 2050رؤية عام وهناك مسارات ممكنة لتحقيق  -18
ومكافحة التصحر وتـدهور  ، ناخ إلى احترار يبلغ درجتين مئويتينوالحد من تغير الم ،الرئيسية للتنمية البشرية

مجتمع تشمل استخداما أكثـر  غير أن الوصول إلى هذه األهداف المشتركة يتطلب تغييرات عميقة في ال. األراضي
ـ والمواوالمياه والطاقة لألراضي كفاءة  ي د، وإعادة التفكير في عادات استهالكنا وخصوصا التحويالت الرئيسية ف

 .أنظمة الغذاء
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موجز للتقدم المحرز واإلجراءات الرئيسية المتعلقة بالخطة   -باء 

 2020- 2011للتنوع البيولوجي  االستراتيجية

عند صياغة أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، اعترفت الحكومات بأن التقدم يمكن أن يكون مستداما فقط إذا  -19
لتنوع البيولـوجي؛ وبشـأن خفـض    وراء فقدان اسباب الكامنة ألالتصدي لتم التطبيق المتزامن لإلجراءات بشأن 

الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي والتشجيع على استخدامه المستدام؛ وبشأن تحسين حالة التنوع البيولوجي 
جية لجميع من النظم اإليكولولالنظم اإليكولوجية، واألنواع والتنوع الجيني؛ وبشأن تعزيز المنافع  صون عن طريق

ات من خالل التخطيط التشاركي، وإدارة المعارف وبنـاء  يوالتنوع البيولوجي؛ وبشأن تعزيز تنفيذ جميع هذه الغا
وفيمـا يلـي مـوجز    . س التي تعكس هذا النهجموتتمشى األهداف بالتالي مع الغايات االستراتيجية الخ. القدرات

ة، والحالة الراهنة خيرلتنوع البيولوجي بشأن االتجاهات األالستنتاجات الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية ل
المتعلقة بهذه الغايات الشاملة الخمس وما يقابلها من أهداف أيشي للتنوع البيولـوجي،   2020والتوقعات حتى عام 

 .وتحدد بعض اإلجراءات الرئيسية

لبيولوجي عن طريق التصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع ا :الغاية االستراتيجية ألف
 الحكومة والمجتمع قطاعات في جميعتعميم التنوع البيولوجي 

 ة، والحالة الراهنة والتوقعاتخيراالتجاهات األ

النـامي،  العـالم  تتزايد في كل من العالم المتقـدم و  أهميتهبالتوعية العامة بالتنوع البيولوجي و يبدو أن -20
ـ وقد تحقق تقدم مهم فـي  ). 1الهدف (بعض البلدان بالرغم من أنها ما زالت عند مستوى منخفض في  ج قـيم  دم

في الحسـابات   ودمج رأس المال الطبيعيفي عمليات التخطيط واستراتيجيات الحد من الفقر،  التنوع البيولـوجي 
تساعد في تقليل هـذه االختالفـات   ، ولكن المبادرات الدولية بين البلدانوما زالت هناك اختالفات واسعة . القومية

، وخصوصـا اإلعانـات المتعلقـة    اإلعانات الضارة بالتنوع البيولوجيوتستمر الحكومات في تقديم ). 2لهدف ا(
ـ ، نحو الحوافز اإليجابية لحفظ التنوع البيولـوجي ة ياعراإلعانات الزتحول بمصايد األسماك، وبينما يتزايد  ال ف

الموارد الطبيعية على نحو أكثر كفاءة إلنتاج السلع وبينما يتم استخدام ). 3الهدف (دوما أهدافها  حوافزتحقق هذه ال
، وال يحتمل أن النظم اإليكولوجية أكبربدرجة المتزايدة  استهالكنامستويات والخدمات، إال أن هذا التقدم تتجاوزه 

 ).4الهدف (ضمن الحدود اإليكولوجية المأمونة نظرا لألنماط الحالية لالستهالك  إبقائهايمكن 

 ئيسية لإلسراع في التقدم المحرز نحو هذه الغايةاإلجراءات الر

يحتاج األمر إلى تواصل أكثر فعالية بشأن دور التنوع البيولوجي بالنسبة للتنمية المسـتدامة وذلـك مـع     -21
 .الجماهير خارج دوائر التنوع البيولوجي

ادي والثقافيـة التـي   الدوافع االجتماعية واالقتصاالستخدام األفضل للعلوم االجتماعية، بما في ذلك فهم و -22
أن يحسـن فاعليـة   والتفاعل بين هذه الدوافع، واآلثار على تخطيط السياسات، مـن شـأنه   ، تغيير السلوكتحفز 

 .االستراتيجيات التي تسعى إلى التأثير على خيارات الفرد نحو تفضيل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

م وتنمية القدرات في البلدان ذات الدخل المنخفض، أن تبنـي  ويمكن لمعظم الحكومات، مع استثمار مالئ -23
ها في الحسابات القومية، مع التركيز علـى  جقيم النظم اإليكولوجية ودم ديرعلى اإلحصاءات البيئية الحالية لبدء تق

 .النظم اإليكولوجية ذات األولوية

زيـد مـن   تات كل عام، ورالدوال وفر إزالة جميع اإلعانات الضارة لمصايد األسماك ملياراتتويمكن أن  -24
ة أو إصالحها لتأخذ في الحسبان اآلثار ويويمكن إزالة إعانات الطاقة الحي. حجم وقيمة المصيد على األجل الطويل
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ويمكن أن يحـرر إزالـة   . اصيل الوقود الحيوي على انبعاثات غازات الدفيئة وعلى التنوع البيولوجيحالكاملة لم

عة أمواال لحوافز موجهة على نحو جيد للتشجيع على الممارسات التي تفضل التنـوع  اإلعانات الضارة في الزرا
 الناميـة؛  البلدان في وتدهورها الغابات إزالة الناجمة عن االنبعاثات خفضوالمشروعات في إطار آلية . البيولوجي

، (+REDD) الناميـة  البلـدان  في الغابات في الكربون مخزون وتعزيز المستدامة الغابات وإدارتها على الحفاظ ودور
 .تفضل التنوع البيولوجي طالما يتم تجنب النتائج الضارة المحتملةمهمة يمكن أن تقدم حوافز 

ويمكن تحفيز اإلنتاج واالستخدام المستدامين بواسطة خليط من الحوافز الحكومية، بمـا فيهـا سياسـات     -25
 .مع القطاع الخاصشراكة التسخير قوى السوق من خالل المشتريات المستدامة، و

التنوع البيولوجي  علىالمباشرة  الضغوطخفض : الغاية االستراتيجية باء
 وتشجيع االستخدام المستدام

 االتجاهات األخيرة، والحالة الراهنة والتوقعات

. في بعض المناطق، مثل غابات األمازون البرازيلية، بدرجة كبيـرة  الخسارة في موائل الغاباتتباطأت  -26
لة الغابات في بعض المناطق المدارية األخرى في العالم ما زالت تتزايد، والموائل من جميع األنواع، غير أن إزا

ستمر يو). 5الهدف (بما في ذلك أراضي الحشائش، واألراضي الرطبة ونظم األنهار، تستمر في التفتت والتدهور 
ـ  كرصدة األسـما ، مع تزايد النسب المئوية ألفي كونه المشكلة الرئيسية الصيد المفرط ي يفـرط اسـتغاللها،   الت
التي تسبب ضـررا للموائـل واألنـواع غيـر     األسماك ، والممارسات غير المناسبة لصيد رةنهاالموالمستنفدة و

األسماك، التي تتركز في العالم المتقدم، على مصايد عداد متزايدة من أومن ناحية أخرى، يتم ترخيص . المستهدفة
ويعني تزايد الغابات المرخصة، خصوصا في المناطق الشـمالية والمعتدلـة، وزيـادة     ).6الهدف (أنها مستدامة 

الممارسات غير المستدامة فـي   ما زالتومع ذلك، . اعتماد ممارسات الزراعة الجيدة، تعني إنتاجا أكثر استدامة
). 7الهـدف  (ع البيولـوجي  لتنول اتدهورا كبيرا في البيئة وفقدانتسبب  الزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة

في أجزاء من أوروبا وأمريكا الشمالية، ولكن من المتوقع أن يزيد في مناطق أخرى، وما  تلوث المغذياتواستقر 
وتتزايد أشكال أخرى من التلوث، مثال من . زال يشكل تهديدا كبيرا على التنوع البيولوجي للنظم المائية واألرضية

وتتخذ الحكومات إجراءات على نحـو متزايـد لمكافحـة    ). 8الهدف ( اآلفات واللدائنميائية، ومبيدات المواد الكي
فعلى سبيل المثال، يظهر عدد متزايـد مـن حـاالت القضـاء عليهـا،      . والقضاء عليها األنواع الغريبة الغازية

ن المعدل العـام  غير أ .وفعاال امكنالغازية يكون في الغالب م التهديد من األنواع إزالةوخصوصا من الجزر، أن 
واتخذت تدابير وقائيـة فـي   . التباطؤ لىللغزوات، مع تكاليف اقتصادية وإيكولوجية كبيرة، ال يظهر أي عالمة ع

على الشعب المرجانية، بسبب األنشـطة   الضغوط المتعددةوتستمر في الزيادة ). 9الهدف (عدد محدود من البلدان 
ن مناطق واسعة من الشُعب يتم دمجها فـي المنـاطق المحميـة    على األراضي واألنشطة البحرية، بالرغم من أ

 ).10الهدف (البحرية 

 اإلجراءات الرئيسية لإلسراع في التقدم المحرز نحو هذه الغاية

إشراك الجمهور، وتخطيط استخدام األراضي، والحوافز اإليجابية  شملأظهرت السياسات المتكاملة التي ت -27
ها في التصدي إلزالة الغابات في بعض البلدان ويمكـن اعتمـاد   تن، أظهرت فعاليوالسلبية، والرصد وإنفاذ القواني

 .اطق أخرىنالنُهج الناجحة وتطبيقها في م

سوف تقلل اإلدارة المستدامة لمصايد األسماك، والحوافز لتقليل الجهود في مجال مصايد األسماك وإنفاذ و -28
ة مثـل  ضعيفإلى تقليل الضغوط على النظم اإليكولوجية ال القواعد، ستقلل من االستغالل المفرط، مما يؤدي بدوره

 .الشعب المرجانية
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خالت الكيميائية والمزيـد مـن   دوانخفاض خسائر المحاصيل أثناء اإلنتاج والتوزيع واالستهالك، وقلة الم -29

خيص االتـر  االستخدام األكثر كفاءة للمغذيات والمياه، كلها مطلوبة لتحسين االستدامة في الزراعة، ويمكن توسيع
 .في الغابات المدارية والزراعة وتربية األحياء المائية

الطلب على المحاصيل، وإعادة تدوير السماد الطبيعي، وإزالة الفوسـفات  إلى والتوجيه األفضل لألسمدة  -30
من مواد التنظيف هي أمور حيوية لتقليل تلوث المغذيات، مع معالجة أفضل لمياه الصـرف الصـحي، وتقليـل    

 .الوقود األحفوري، واستعادة األراضي الرطبة استخدام

وتقليل الخطر الذي تمثله األنواع الغريبة الغازية، واآلفات واألمراض يتطلب عناية أكبر للتدابير الوقائية  -31
، مع تحقيـق اسـتخدام   على الحدود وفي أماكن أخرى والقضاء على األنواع الغريبة الغازية المنتشرة أو مراقبتها

 .التكاليف والمنافعات أو أدوات الدعم، مثل تحليل المخاطر وتحليل أفضل للمقرر

وط علـى الشـعب   ضـغ ال تخفيفواض األنهار والمناطق الساحلية ضرورية لحوتعد اإلدارة المتكاملة أل -32
المرجانية، مع ارتباطها على المدى الطويل بخطوات فعالة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة بشكل كبير، والحد بذلك 

 .ن تحمض المحيطاتم

النظم صون تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق  :الغاية االستراتيجية جيم
 واألنواع والتنوع الجيني ،اإليكولوجية

 االتجاهات األخيرة، والحالة الراهنة والتوقعات

 2020بحلول عـام   في المائة من المناطق األرضية 17حماية مع مراعاة االلتزامات الحالية، فإن هدف  -33
يحتمل أن ينفذ عالميا، بالرغم من أن شبكة المناطق المحمية تظل غير ممثلة وبعض المنـاطق الحرجـة للتنـوع    

والساحلية يستمر السير نحو تحقيقه  المحمية البحريةوالهدف بالنسبة للمناطق . البيولوجي يتم حفظها بشكل سيء
واإلدارة غير المالئمة للمناطق المحمية مـا زالـت   . أيضا، بالرغم من أن أعالي البحار ليست محمية بشكل كبير

 خطـر االنقـراض  الرغم من قصص النجاح الفردية، فإن متوسـط  على و). 11الهدف (منتشرة على نحو واسع 
للماشية  والتنوع الجيني). 12الهدف (بالنسبة للطيور والثدييات والبرمائيات، ال يظهر أي عالمة على االنخفاض 

تعاني من خطر االنقراض، واألقـارب البريـة ألنـواع    %) 22(مس السالالت مع أكثر من خُ المستأنسة يتآكل،
 ).13الهدف (زايد بسبب تفتت الموائل وتغير المناخ متبشكل للتهديد المحاصيل المستأنسة تتعرض 

 اإلجراءات الرئيسية لإلسراع في التقدم المحرز نحو هذه الغاية

يجب أن تصبح أكثر تمثيال للمناطق اإليكولوجية في الكوكب، وموائل مع توسع شبكات المناطق المحمية،  -34
 .المياه العذبة، والمواقع ذات األهمية العالمية للتنوع البيولوجي

 .ويجب تحسين فعالية إدارة المناطق المحمية وتدابير الحفظ األخرى القائمة على المنطقة -35

التصدي لألسـباب  (طار الغاية االستراتيجية ألف ويعتمد تقليل خطر االنقراض بقوة على اإلجراءات في إ -36
عن شبكات المناطق المحمية األكثـر فعاليـة   ، فضال )خفض الضغوط المباشرة(االستراتيجية باء  ةوالغاي) الكامنة
 .، ولكن اإلجراءات الستعادة األنواع المستهدفة هي أيضا ضرورية في الغالبوتمثيال

اون بين البلدان وموارد أكثر خصوصا في البلدان الناميـة، وذلـك   يلزم تواجد الحوافز المحسنة، والتعو -37
 .على سالالت الماشية المحلية ظللحفا
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وسوف تمنع الحماية الموجهة إلى األقارب البرية لألنواع المهمة من المحاصيل، وتعزيز الـدعم داخـل    -38

الحيوية لسـبل معيشـة اإلنسـان     من التآكل الجيني للنباتات دالمزارع إلدارة تنوع المحاصيل، سوف تمنع المزي
 .واألمن الغذائي

 النظم اإليكولوجيةخدمات التنوع البيولوجي و للجميع من منافعالتعزيز  ":الغاية االستراتيجية دال

 االتجاهات األخيرة، والحالة الراهنة والتوقعات

ـ الموائل المهمة لخدمات النظم اإليكولوجيةإن  -39 تمر فـي فقـدانها   ، مثل األراضي الرطبة والغابات، تس
، مثل الطيور والثدييات المستخدمة في الغذاء ذات األهمية الخاصة للفقراءوبعض مجموعات األنواع . وتدهورها

غيـر أن  ). 14الهدف (ن األنواع غير المستخدمة لهذه األغراض عوالدواء، تتحرك بشكل أسرع نحو االنقراض 
فدة أو المتدهورة، السيما األراضي الرطبة والغابات، وأحيانـا  مستمرة لبعض النظم اإليكولوجية المستن االستعادة

. والعديد من البلدان والمنظمات والشركات تعهدت باستعادة مناطق كبيرة. ح جدا، كما في الصينوعلى نطاق طم
والواقع أن التخلي عن األراضي الزراعية في بعض المناطق، بما فيها أوروبا وأمريكا الشمالية وشـرق آسـيا،   

بشـأن   بروتوكول ناغويـا ومن المتوقع أن يسري مفعول ). 15الهدف (على نطاق كبير " االستعادة السلبية"مكّن ي
الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، بحلول تاريخ الهدف فـي  

خدمات النظم اإليكولوجية لتصبح متقاسمة بشـكل  ، ويفتح فرصا جديدة للمنافع من التنوع البيولوجي و2015عام 
 ).16الهدف (أوسع وبطريقة عادلة 

 اإلجراءات الرئيسية لإلسراع في التقدم المحرز نحو هذه الغاية

على اإلجراءات التي تدعم  بالكامليعتمد تعزيز المنافع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  -40
وتحسين حالة التنـوع   خفض الضغوط المباشرة، والتصدي لألسباب الكامنة(الغايات االستراتيجية ألف وباء وجيم 

 .)البيولوجي

تسـهم  يمكـن أن  وتحتاج الحكومات إلى تحديد واستعادة النظم اإليكولوجية المتدهورة والمنـاطق التـي    -41
وينطوي هذا . نظم اإليكولوجيةالبط في المناظر الطبيعية األرضية وتحسين خدمات االستعادة فيها في تعزيز الترا

لالستعادة، بما في ذلك من خالل استخدام آليات السوق مثل تمويل التخفيـف فـي األراضـي     حوافزعلى تقديم ال
 .الرطبة

تقدم خدمات ضرورية ويجب إعطاء األولوية لحفظ واستعادة المناطق التي توفر الموارد المائية، أو التي  -42
 .أخرى للمجتمعات المحلية

تعظـيم  ، مع نظم وإجراءات وطنية مالئمة، سيسـاعد علـى   لبروتوكول ناغويا سيساعد التفعيل الكاملو -43
 .تقاسم المنافع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةو

 القدرات وبناءوإدارة المعارف  التشاركي،تعزيز التنفيذ من خالل التخطيط  ":هاءالغاية االستراتيجية 

 االتجاهات األخيرة، والحالة الراهنة والتوقعات

في مكانها وذلـك لمعظـم    االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيمن المتوقع أن تكون  -44
ولـوجي  للتنوع البي، مما يساعد على ترجمة أهداف الخطة االستراتيجية )17الهدف ( 2015األطراف بحلول عام 

تدهورها كما أشرنا بفقـدان التنـوع اللغـوي،     المعارف التقليديةوتواصل . إجراءات وطنية إلى 2011-2020
المناطق الحضرية، بالرغم من أن هذا االتجاه انعكس  إلىوتشريد المجتمعات األصلية والمحلية على نطاق واسع 

يدية وإشراك المجتمعات المحلية فـي إدارة المنـاطق   بالثقافات التقل المتزايد في بعض األماكن من خالل االهتمام
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يجري تقاسمها بشكل أكثر اتساعا من خـالل   ن التنوع البيولوجيعوالبيانات والمعلومات ). 18الهدف (المحمية 

لى السجالت الرقمية، من مجموعات التـاريخ الطبيعـي   الحر والمفتوح عصول حال تشجع وتيسرالمبادرات التي 
البيانات والمعلومات  هذه في ذلك من خالل شبكات االنخراط العلمي للمواطن؛ غير أن الكثير منومالحظاته، بما 

واستنادا إلـى االتجاهـات   , )19الهدف (والقدرات غير متوافرة لتعبئتها في بلدان كثيرة  ،الحصول عليها ال يمكن
لن تزيـد   2020-2011لتنوع البيولوجي ل نحو تنفيذ الخطة االستراتيجيةالموجهة الموارد المالية الحالية، فإن 

 ).20الهدف ( 2020-2011كثيرا خالل العقد 

 اإلجراءات الرئيسية لإلسراع في التقدم المحرز نحو هذه الغاية

من الضروري تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، بما في ذلك من خالل تحديد  -45
ة مع أهداف أيشي العالمية للتنوع البيولوجي، والتخطيط التشاركي ووضع نظم أهداف وطنية قابلة للقياس ومتمشي

ويجب أيضا أن تتضمن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنـوع  . لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف
 .البيولوجي سياسات متعلقة بقطاعات اقتصادية محددة

قليدية والنهوض باالستخدام المألوف المستدام، أن تدعم احترام ويمكن للمبادرات لتشجيع استعادة اللغات الت -46
 .المعارف التقليدية وتطبيقها دعما لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

، ومعارف التنـوع البيولـوجي  ونشر واستخدام بيانات لحشد والقدرات الرقمية إن االستثمار في البيانات  - 47
 .قاعدة األدلة إلعالم البحوث والسياسات تقاسم البيانات، سوف يوسع نطاقمي لتشجيع فضال عن التغير الثقافي والتنظي

ويتطلب األمر استثمار أكبر لتقديم معلومات شاملة وعامة وفي الوقت الحقيقي تقريبا عـن التغيـر فـي     -48
 .خر في التنوع البيولوجيآلاستخدام األراضي والتغير ا

لعالمية والعالمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيـة  التقييمات الوطنية والموضوعية ودون او -49
، سـتعطي  (IPBES) التي يدعمها المنبر الحكومي الدولي في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 .أيضا صانعي السياسات أساسا سليما يمكن صنع القرارات بناء عليه

جـدوى   2020-2011للتنوع البيولـوجي  يذ الخطة االستراتيجية وسيثبت االستثمار األكبر بكثير في تنف - 50
ويحتاج األمر إلى جهـود   .المستدامة ةسبل المعيشة والوفاء باإللهامات طويلة األجل ألهداف التنميالتكلفة في دعم 

 .ع الخاصعلى موارد أكبر من القطانمائية وفي نفس الوقت زيادة الميزانيات المحلية والحصول إللزيادة المساعدة ا

 سبل المضي قدما  - جيم 

أن غالبية أهدافها ما  2020-2011 تقرير منتصف المدة عن الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ييوح -51
إذ أن تحقيق هذه األهداف يتطلب إجراءات ابتكاريـة  . زال يمكن تحقيقها، وإن كانت هناك تحديات للوفاء بتحقيقها

مستمر على التنوع البيولوجي في مجموعة واسعة من مجـاالت السياسـات    كثيرة، وتركيز مجاالتوجريئة في 
ـ خـالل  وأظهرت قصص النجاح أن اإلجراءات الفعالة ال تأتي من . للنصف الثاني من هذا العقد  ةسـحري  ولحل

(silver bullet) رصـد  ، ولكن من معالجة األسباب المتعددة لفقدان التنوع البيولوجي في نفس الوقت من خـالل ال
وتحليل البيانات، وتغيير الحوافز االقتصادية، وتطبيق ضغوط السوق، وإنفاذ القواعد واللوائح، وإشراك المجتمعات 

ضمن سـبل   –األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة، واستهداف حفظ األنواع المهددة والنظم اإليكولوجية المهددة 
 .دامكثيرة أخرى لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المست

إلجراءات الموصى بها في هـذه النشـرة بواسـطة    لويمكن، بل يجب تعزيز الجهود المبذولة والموارد  -52
والكثير من نفس التـدابير المطلوبـة   . الطويل األجل علىالروابط الحيوية بين التنوع البيولوجي والتنمية البشرية 
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زيادة صحة السكان وتحسـين  غذائي األكبر، ولتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ستدعم أيضا غايات األمن ال

ات على الطريق، وتحتاج هـذه إلـى   مقايضبالرغم من وجود  –الحصول إلى مياه نظيفة وطاقة مستدامة للجميع 
هـي   2020-2011بيولـوجي  الويجب أن نعترف بأن الخطة االستراتيجية للتنوع . ومعالجتها علنابها  فاالعترا

مة، وتعجل إجراءاتنا إلى النقطة التي يمكن أن ننتهز فيها هذه الفرصة للحياة في تنـاغم  استراتيجية للتنمية المستدا
  .مع الطبيعة

  المقترحة اتالتوصي  –ا ثالث
  :قد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اعتماد توصية على غرار ما يلي

  والتكنولوجية، إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية
التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي والوثـائق التقنيـة   الطبعة الرابعة من نشرة  سودةبم تحيط علما -1
 ؛المصاحبة

م من كندا، واالتحاد األوروبي، وألمانيا، واليابان، وهولنـدا،  دبالدعم المالي والعيني المق بحتر -2
نيا العظمى وايرلندا الشمالية لتحضير الطبعة الرابعـة مـن   وجمهورية كوريا، وسويسرا، والمملكة المتحدة لبريطا

 ؛نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصـلة علـى المشـاركة فـي عمليـة       تشجع -3
 استعراض النظراء للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛

دلـي بهـا خـالل    ين التنفيذي، االضطالع بما يلي، مع مراعاة التعليقات التـي أُ إلى األم تطلب -4
فضـال عـن التعليقـات األخـرى     للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيـة،  االجتماع الثامن عشر للهيئة الفرعية 

  :الستعراض النظراء
ت العالمية للتنوع البيولـوجي  نشرة التوقعااالنتهاء من إعداد التقرير الرئيسي للطبعة الرابعة من   )أ(

 ؛خالل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بغية إطالقه

البدء في تحضير، بالتعاون مع الشركاء ذوي الصلة وتمشيا مع استراتيجية االتصـال للطبعـة     )ب(
نتجات الموجهة إلى جماهير محددة بغية إحالـة  الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، تحضير الم

  ؛الرسائل الرئيسية من النشرة إلى هؤالء الجماهير
بآثار النتائج الرئيسية للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولـوجي   تحيط علما  -5

عن آثار نتائج الطبعة الرابعة من  المذكرة التي أعدها األمين التنفيذيعمل االتفاقية في المستقبل، الواردة في لى ع
وتطلب إلـى   (UNEP/CBD/SBSTTA/18/2.Add.1) نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي على عمل االتفاقية

لتعزيز تنفيذ الخطـة   "لخارطة طريق بيونغ شانغ"األمين التنفيذي أن يستخدم هذه كأساس إلعداد مشروع عناصر 
وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وذلك لنظر االجتماع الثاني  2020-2011جي االستراتيجية للتنوع البيولو

  .عشر لمؤتمر األطراف
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  مرفق

موجز للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  –األهداف " لوحة متابعة"
  مقسمة حسب مكوناتها

ف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وكذلك مستوى يقدم الجدول أدناه تقييما للتقدم المحرز نحو تحقيق كل هد
موجزة عما إذا كنا على الطريق ويرمي إلى تقديم معلومات . الثقة، استنادا إلى األدلة المتوافرة، ومرتبطة بالتقييم

  :ويستخدم التقييم نطاقا من خمس نقاط. الصحيح لتحقيق األهداف أم ال
نقوم بالعمل على نحو أفضل ونتوقع تحقيق الهدف قبل عام على المسار الصحيح لتجاوز الهدف، أي   - 5

  ؛2020
  ؛2020ق الهدف بحلول عام يعلى المسار الصحيح لتحقيق الهدف، أي إذا استمرينا في جهودنا نتوقع تحق  - 4
، أي إذا لم نسرع في جهودنا لن نحقق الهدف في عام تحقيق الهدف ولكن بمعدل غير كاف التقدم نحو  - 3

  ؛2020
  ر كبير، أي ال نسير نحو الهدف أو نبتعد عنه؛يال تغي  – 2
  .نسير بعيدا عن الهدف، أي تتفاقم األمور بدال من تحسنها  - 1

معلومات إضافية، بما في ذلك التقارير الوطنية إلى اتفاقية التنوع البيولوجي والتحديثات  إذا توافرتر يويخضع التقييم للتغي
نهاية في عام لها تواريخ  17و 16و 10واألهداف . عمل الوطنية للتنوع البيولوجياإلضافية لالستراتيجيات وخطط ال

2015.  
 الثقة التعليقات الحالة عناصر الهدف 
على علم بقيم التنوع  الناسيكون  1الهدف 

 البيولوجي

 

. تغطية جغرافية محدودة للمؤشرات
 اختالفات إقليمية شديدة

 منخفضة

وات الخطبعلى علم  الناسيكون 
التنوع  حفظل اتخاذهاالتي يمكن 

 مستدامالواستخدامه  البيولوجي
  

توحي األدلة على معرفة متزايدة 
باإلجراءات المتوافرة، ولكن فهم محدود 
عن اإلجراءات التي سيكون لها آثار 

 إيجابية

 منخفضة

قيم التنوع البيولوجي في ج مدتُ 2الهدف 
ستراتيجيات الوطنية والمحلية اال

 ية والحد من الفقرللتنم
  

  .ات بين المناطقختالفاال
لى إتستند األدلة بدرجة كبيرة 

 استراتيجيات الحد من الفقر

 متوسطة

في قيم التنوع البيولوجي ج مدتُ
 الوطني والمحليعمليات التخطيط 

 

تعرف أيضا تباين إقليمي، وليس من 
الواضح إذا كان التنوع البيولوجي يتم 

 حسبانبالفعل أخذه في ال

 متوسطة

قيم التنوع البيولوجي في ج مدتُ
حسب  ،نظم الحسابات القومية

 االقتضاء
 

حسابات الثروة  تظهر مبادرات مثل
 وتقييم خدمات النظم اإليكولوجية

(WAVES)  اتجاها متزايدا نحو هذا
 الدمج

 عالية
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 الثقة التعليقات الحالة عناصر الهدف 

قيم التنوع البيولوجي في ج مدتُ
 نظم اإلبالغ

  

ة على تحسين تنطوي الحسابات المحسن
 في اإلبالغ

 عالية

الحــوافز، بمــا فيهــا  لغــىتُ 3الهدف 
الضـارة بـالتنوع    ،اإلعانات

أو  ، أو تزال تدريجياالبيولوجي
تعدل من أجل تقليل أو تجنـب  

  التأثيرات السلبية

، وهناك بعض مهمال يوجد تقدم شامل  
التقدمات ولكن هناك بعض التحركات 

د االعتراف المتزاي. إلى الخلف
 باإلعانات الضارة مع إجراءات قليلة

 عالية

طبق حوافز إيجابيـة  توضع وتُ
ــوجي   ــوع البيول ــظ التن لحف

  مستدامالواستخدامه 
 

لى توجيه تقدم طيب ولكن يحتاج األمر إ
 صغير جدا وما زالت تفوقه. أفضل

 الحوافز الضارة

 عالية

وقطاع األعمال الحكومات تكون  4الهدف 
ى جميع المصلحة عل وأصحاب

قد اتخذت خطوات المستويات 
أو تكون قد نفذت خطط لتنفيذ 

خططاً من أجل تحقيق اإلنتاج 
  ... واالستهالك المستدامين

 

 

الكثير من الخطط لإلنتاج  وضع
واالستهالك المستدامين، ولكنها ما زالت 

 محدودة النطاق

 عالية

وتكون قد سيطرت على ... 
الطبيعية الموارد تأثيرات استخدام 

اإليكولوجية حدود نطاق ال في
   المأمونة

تظهر جميع التدابير زيادة في استخدام 
 الموارد الطبيعية

 عالية

إلى الغابات، فقدان معدل  يخفَّض 5الهدف 
على األقل، وحيثما يكون  النصف

 ممكنا إلى ما يقرب من الصفر
  

إزالة الغابات بدرجة كبيرة في  أتتباط
لرغم من بعض المناطق المدارية، با

 التباين اإلقليمي الكبير

 منخفضة

الموائل جميع فقدان معدل  يخفَّض
على األقل،  إلى النصف الطبيعية

وحيثما يكون ممكنا إلى ما يقرب 
 من الصفر

تختلف بين أنواع الموائل، والبيانات 
 نادرة عن بعض المناطق األحيائية

 متوسطة

يتم على نحو مستدام إدارة  6الهدف 
د جميع األرصدة السمكية وحصا
ريات والنباتات المائية، والالفقا

بطريقة قانونية وبتطبيق النُهج 
 القائمة على النظام اإليكولوجي

 

 

بالنسبة  اختالف إقليمي كبير، إيجابي
لبعض البلدان، ولكن البيانات محدودة 

 بالنسبة لكثير من البلدان النامية

 عالية

ع وضع خطط وتدابير انعاش لجمي
 األنواع المستنفدة

 

 عالية تقدم مختلف في بعض المناطق

ال يكون لمصايد األسماك تأثيرات 
ضارة كبيرة على األنواع المهددة 
باإلنقراض والنظم اإليكولوجية 

 الضعيفة

بعض التقدم، مثال الخيوط الصنارية 
 سمك صيدالطويلة المستخدمة في 

التونة، ولكن الممارسات ما زالت تؤثر 
 ةضعيفعلى النظم اإليكولوجية ال

 متوسطة
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 الثقة التعليقات الحالة عناصر الهدف 

تكون تأثيرات مصايد األسماك 
على األرصدة السمكية واألنواع 

في نطاق والنظم اإليكولوجية 
 اإليكولوجية المأمونةالحدود 

ما زال ارتفاع نسبة الصيد المفرط في 
مصايد األسماك على المستوى العالمي، 

 ولكن مع تفاوت إقليمي

 متوسطة

على نحو تدار مناطق الزراعة  7دف اله
مستدام، لضمان حفظ التنوع 

 البيولوجي
  

منطقة متزايدة تخضع لإلدارة 
المستدامة، استنادا إلى التراخيص 
. العضوية والزراعة بغرض الحفظ

ثبات استخدام المغذيات على المستوى 
توسع في أساليب  هناك. العالمي

 الزراعة بدون حراثة

 عالية

األحيـاء  طق تربيـة  تدار منا
 علـى نحـو مسـتدام    المائية

  لضمان حفظ التنوع البيولوجي
 

التقدم مع إدخال معايير االستدامة، ولكن 
أسئلة . في سياق التوسع السريع للغاية

عن االستدامة في التوسع في تربية 
 األحياء المائية في المياه العذبة

 عالية

على نحو تدار مناطق الحراجة 
ن حفـظ التنـوع   لضما مستدام

  البيولوجي
 

متزايدة للغابات ومؤشرات  صتراخي
 غالباالغابات المرخصة توجد . المعايير

في البلدان الشمالية، وببطء أكبر في 
 البلدان المدارية

 عالية

من جميع ( التلوث خفَّضي 8الهدف 
ال تضر مستويات  إلى )األنواع

 لنظم اإليكولوجيةبوظيفة ا
 وبالتنوع البيولوجي

ال يوجد تقييم 
 واضح

 --  تختلف اختالفا كبيرا بين الملوثات

الناتج عن  التلوث خفَّضي
ال مستويات  إلى ،المغذيات الزائدة
 لنظم اإليكولوجيةتضر بوظيفة ا

  وبالتنوع البيولوجي

ستقر استخدام المغذيات في بعض ا
المناطق، مثل أوروبا وأمريكا الشمالية، 

تضر  لتولكنه على مستويات ما زا
رتفع في ي وما زال. بالتنوع البيولوجي

 تفاوت إقليمي عالي جدا. مناطق أخرى

 عالية

األنواع الغريبة الغازية  عرفت 9الهدف 
 ويحدد ترتيبها حسب األولوية

 

اتخذت تدابير في بلدان كثيرة إلعداد 
 قوائم لألنواع الغريبة الغازية

 عالية

ويحدد ترتيبها  المسارات عرفت
 سب األولويةح

 

تم تحديد المسارات الرئيسية، ولكن ال 
يتم مراقبتها على نحو فعال على 

 الصعيد العالمي

 عالية

تخضع للمراقبة األنواع ذات 
 أو يتم القضاء عليها األولوية

 

مراقبة بعض األنواع ذات األولوية 
 والقضاء عليها، ولكن البيانات محدودة

 منخفضة

األنواع  وانتشار منع إدخال
 الغريبة الغازية

وضعت بعض التدابير، ولكنها غير 
كافية لمنع الزيادة الكبيرة المستمرة في 

 األنواع الغريبة الغازية

 متوسطة
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تُخفَّض إلى أدنى حد الضغوط  10الهدف 

البشرية المتعددة على الشعب 
من أجل المحافظة  المرجانية،

  هاووظائعلى سالمتها 

متزايدة مثل التلوث ما زالت الضغوط 
من المصادر األرضية والسياحة غير 
المراقبة، بالرغم من أن المناطق 
البحرية المحمية الجديدة قد تخفف 

 عبالصيد المفرط في بعض مناطق الشُ

 عالية

تُخفَّض إلى أدنى حد الضغوط 
النظم البشرية المتعددة على 

الضعيفة األخرى اإليكولوجية 
 أو تحمضمناخ التي تتأثر بتغير ال

من أجل المحافظة  ،المحيطات
  هاووظائعلى سالمتها 

 

معلومات غير كافية متاحة لتقييم الهدف  لم يتم تقييمها
ة ضعيفبالنسبة للنظم اإليكولوجية ال

األخرى، بما فيها موائل األعشاب 
 البحرية، والمنغروف والجبال

- - 

على األقل  في المائة 17 يتم حفظ 11الهدف 
ناطق األرضية ومناطق الممن 

 المياه الداخلية

تظهر االستقراءات تقدما طيبا وسيتم 
تحقيق الهدف إذا تم تنفيذ االلتزامات 
. الحالية بشأن تعيين المناطق المحمية

هناك مشاكل مميزة بالنسبة لحماية 
 مناطق المياه الداخلية

 عالية

على األقل ئة افي الم 10 يتم حفظ
 والبحرية ةالساحليالمناطق من 

  

تتزايد المناطق المحمية البحرية ولكن 
االستقراءات توحي بأننا لسنا على 

ومع . الطريق الصحيح للوفاء بالهدف
االلتزامات الحالية، يمكن الوفاء بالهدف 
بالنسبة للمياه اإلقليمية وليس بالنسبة 
للمناطق االقتصادية الخالصة أو أعالي 

 البحار

 عالية

ذات األهمية  المناطقحماية 
 للتنوع البيولوجي الخاصة

 وخدمات النظام اإليكولوجي
 

تقدم في مناطق التنوع البيولوجي 
الرئيسي المحمية، ولكن ما زالت هناك 

ال يوجد تدبير منفصل . فجوات مهمة
 لخدمات النظم اإليكولوجية

 عالية

 المناطق المحمية ممثلة إيكولوجيا

 

هدف بالنسبة تقدم، ويمكن الوفاء بهذا ال
للنظم اإليكولوجية األرضية إذا كانت 

التقدم مع . مناطق محمية إضافية ممثلة
المياه العذبة، مناطق المناطق البحرية و

 ولكن ينبغي القيام بمزيد من العمل

عالية بالنسبة 
للمناطق األرضية 

والبحرية، 
ومنخفضة بالنسبة 

 للمياه الداخلية
ية مدارة بفاعلالمناطق المحمية 

 بإنصافو

  

هناك أدلة معقولة عن فاعلية محسنة، 
اتجاهات . ولكن حجم العينة صغير

متزايدة نحو إشراك المجتمع في 
تعتمد بدرجة كبيرة على . الحماية

 المنطقة والموقع

 منخفضة

تتسم بالترابط المناطق المحمية 
المناظر في  مدمجةالجيد، و

والمناظر  الطبيعية األرضية
  األوسع نطاقا ةحريالبالطبيعية 

مبادرات نحو الممرات والحدائق عبر 
الحدود، ولكن ما زالت غير مترابطة 

ما زالت المناطق المحمية للمياه . بالكاف
 الداخلية غير مترابطة للغاية

منخفضة أو 
 منخفضة جدا
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 انقراض األنواع المعروفة منع 12الهدف 

 هددة باالنقراضالم
ن من المرجح حدوث المزيد م

 مثال، 2020االنقراض بحلول عام 
وبالنسبة . بالنسبة للبرمائيات واألسماك
بعض  توجدألنواع الطيور والثدييات 

 تدابير منعت االنقراضالاألدلة على أن 

 منخفضة

تحسين وإدامة حالة حفظ تلك 
سيما بالنسبة لألنواع األنواع، ال

   األكثر تدهورا

ما زال مؤشر القائمة الحمراء في 
النخفاض، وال توجد عالمة شاملة ا

لخفض مخاطر االنقراض عبر مجموعات 
 هناك اختالفات إقليمية كبيرة. األنواع

 عالية

الحفاظ على التنوع الجيني  13الهدف 
 للنباتات المزروعة

 

يستمر تحسن المجموعات خارج الموقع 
الطبيعي من الموارد النباتية الوراثية، 

. اتبالرغم من وجود بعض الفجو
وهناك دعم محدود لضمان الحفظ على 
األجل الطويل لألنواع المحلية من 
المحاصيل في مواجهة التغييرات في 
 الممارسات الزراعية وأفضليات السوق

 عالية

الحفاظ على التنوع الجيني 
حيوانات المزارع والحيوانات ل

 األليفة
  

هناك أنشطة متزايدة لحفظ النسل في 
نوك الجينات، بما في بيئة إنتاجه وفي ب

، تبراتخذلك من خالل الحفظ في الم
 غير أنها ليست كافية حتى اآلن

 عالية

الحفاظ على التنوع الجيني 
 لألقارب البرية

الزيادة التدريجية في حفظ األقارب 
البرية لنباتات المحاصيل في مرافق 
خارج الموقع الطبيعي ولكن حفظها في 

مأمون المواقع البرية ما زال غير 
بدرجة كبيرة، مع معالجة بعض خطط 

 إدارة المناطق المحمية لألقارب البرية

 متوسطة

ألنواع لالحفاظ على التنوع الجيني 
ذات القيمة االجتماعية واالقتصادية 

 فضال عن القيمة الثقافية

بيانات غير كافية لتقييم هذا العنصر من  لم يتم تقييمها
 الهدف

 

جيات لتقليل وضع وتنفيذ استراتي
 التنوعالتآكل الجيني وصون 

 الجيني
  

خطة العمل العالمية للموارد تقدم 
الوراثية النباتية وخطة العمل العالمية 
للموارد الوراثية الحيوانية في منظمة 
األغذية والزراعة أطرا إلعداد 
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

 والدولية

 عالية

نظم اإليكولوجية الاستعادة وصون  14الهدف 
التي توفر خدمات أساسية، بما في 
ذلك الخدمات المرتبطة بالمياه، 
وتسهم في الصحة وسبل العيش 

 ... والرفاه

باستثناء الزراعة والحراجة التجارية، ال 
وهناك . يوجد تقدم في تأمين الخدمات

اختالف كبير عبر النظم اإليكولوجية 
وجية وما زالت النظم اإليكول. والخدمات

ذات األهمية الخاصة للخدمات، مثل 
األراضي الرطبة والشعب المرجانية، 

 ما زالت في حالة تدهور

 منخفضة
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مع مراعاة احتياجات النساء ... 
والمحلية  ةمجتمعات األصليوال

   والفقراء والضعفاء

تتأثر المجتمعات الفقيرة وخصوصا 
النساء بالفقدان المستمر في خدمات 

 لوجيةالنظم اإليكو

 منخفضة

النظم  قدرةتعزيز إتمام  15الهدف 
على التحمل اإليكولوجية 

ومساهمة التنوع البيولوجي في 
الكربون، من خالل  مخزون

 الحفظ واالستعادة 

على الرغم من جهود االستعادة والحفظ، 
ما زال هناك خسارة صافية في 

عالمي ن رئيسي والغابات، وهي مخز
 للكربون

 منخفضة

على األقل  ئةافي الم 15تعادة اس
 ،المتدهورةالنظم اإليكولوجية من 

مما يسهم بالتالي في التخفيف من 
تغير المناخ والتكيف معه 

 ومكافحة التصحر

هناك أنشطة كثيرة لالستعادة قيد التنفيذ، 
ولكن من الصعب تقييم ما إذا كانت 

في المائة من المناطق  15ستستعيد 
 المتدهورة

 منخفضة

 يسري مفعول بروتوكول ناغويا 16الهدف 

 

نظرا للتصديقات الحالية والمعلومات 
أن بدرجة كبيرة حتمل ممن الاإلضافية، 

هذا العنصر من الهدف سيتم تحقيقه قبل 
 2015التاريخ النهائي في عام 

 عالية

، بما يتم تفعيل بروتوكول ناغويا
 يتمشى مع التشريع الوطني

ن يتم محرز، يحتمل أنظرا للتقدم ال
بحلول عام ناغويا بروتوكول  تفعيل

 في تلك البلدان التي صدقت عليه 2015

 متوسطة

عمل ال طوخط اتستراتيجياال تقديم 17الهدف 
إلى وطنية للتنوع البيولوجي ال

 2015) في آخر(األمانة بحلول 

بالنسبة لتلك األطراف التي تتوافر عنها 
% 50معلومات، من المتوقع أن 

سينتهون من إعداد استراتيجياتهم 
وخطط عملهم الوطنية للتنوع البيولوجي 

، 2014تشرين األول /بحلول أكتوبر
 2015بحلول نهاية عام % 90وحوالي 

 متوسطة

وخطط العمل  اتستراتيجياال
كأداة  الوطنية للتنوع البيولوجي
 من أدوات السياسة الفعالة

 

يتفاوت مدى كفاية تحديثات 
راتيجيات وخطط العمل الوطنية االست

 ناحيةللتنوع البيولوجي المتوافرة من 
 إرشادات مؤتمر األطرافمتابعة 

 متوسطة

وخطط  اتستراتيجيااليتم تنفيذ 
 .العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 

تختلف درجة التنفيذ لتحديثات 
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

 للتنوع البيولوجي

 متوسطة

احترام المعارف واالبتكارات  18دف اله
والممارسات التقليدية للمجتمعات 

 األصلية والمحلية
 

يجري تنفيذ عمليات على المستوى 
الدولي وفي عدد من البلدان لتعزيز 
احترام المعارف واالبتكارات 

م اوالممارسات التقليدية واالستخد
المألوف المستدام، واالعتراف بها 

 والترويج لها

 متوسطة
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لمعارف لدمج الكامل لا
واالبتكارات والممارسات التقليدية 

 ...في تنفيذ االتفاقية 
  

رف التقليدية واالستخدام اتحتاج المع
المألوف إلى زيادة دمجها في جميع 
اإلجراءات ذات الصلة في إطار 

 االتفاقية

 منخفضة

مع المشاركة الكاملة والفعالة ... 
 للمجتمعات األصلية والمحلية

 

تستمر الجهود لتعزيز قدرات 
المجتمعات األصلية والمحلية على 

ة في العمليات المحلية عليفالمشاركة ال
الوطني ذات الصلة، وعلى المستوى 

ك عقبات في والدولي ولكن ما زالت هنا
 التمويل المحدود والقدرات المحدودة

 منخفضة

إتمام تحسين المعارف والقاعدة  19الهدف 
كنولوجيات المتعلقة العلمية والت

بالتنوع البيولوجي، وقيمه، 
ووظيفته، وحالته واتجاهاته، 

 واآلثار المترتبة على فقدانه

إيصال  بشأن تبذل جهود كبيرة
إلى صلة ذات الالمعلومات والمعارف 

صانعي القرار، ووضعت العمليات 
 والمؤسسات ذات الصلة

 عالية

تقاسم هذه المعارف والقاعدة 
المتعلقة بالتنوع جيات والتكنولو

ونقلها وتطبيقها على البيولوجي 
   نطاق واسع

تحسينات في تحليل وتفسير البيانات 
التي تم جمعها من نظم جمع ورصد 

التنسيق  ولكن ينبغي تحسين. متباينة
النماذج والتكنولوجيا التي يمكن  لضمان

نظم الأن تدمج هذه المعارف في 
 الوظيفية المطبقة

 متوسطة

ينبغي إحداث زيادة محسوسة في  20دف اله
لحشد  2010العام مستويات 

الموارد المالية للتنفيذ الفعال 
للخطة االستراتيجية للتنوع 

من  2020-2011البيولوجي 
 جميع المصادر

. معلومات محدودة عن التمويل المحلي
وتظهر التعهدات خالل فترة التزود 
السادسة لموارد مرفق البيئة العالمية 

وزيادة عامة في . ةتواضعيادة مز
المساعدة اإلنمائية الرسمية مقابل خط 

ولكن، . 2010-2006أساس الفترة 
 هناك عالمات عن االنخفاض مؤخرا

 منخفضة

  
-----  


